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Abstract 
 
Inom psykiatrin finns det delade meningar gällande religionens roll för psykiskt välmående. 

Bland dem som tror att religionen har en positiv inverkan på den psykiska hälsan finns C.G. 

Jung och Viktor E. Frankl, båda har de varit i kontakt med Sigmund Freud som är av motsatt 

åsikt och ser religionen som en kollektiv tvångsneuros.
1 

Jung och Frankl pratar båda två om 

religiositet i det omedvetna och jag skulle vilja undersöka närmare vad de menar med det 

begreppet, Frankl har kritiserat Jung och anser att de inte har samma uppfattning men jag är 

inte säker på att skillnaden är så stor dem emellan. 

 

Nyckelord: Viktor E. Frankl, C. G. Jung, det omedvetna, religiositet, omedveten religiositet, 

arketyper, komplex 
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1. Inledning 
Jag har länge intresserat mig för Carl Gustav Jung och hans teorier, många gånger har jag 

önskat att jag hade fått träffa denna fascinerande man eftersom jag tror att många intressanta 

diskussioner skulle kunna uppstå. På senare tid har jag även blivit intresserad av Viktor E. 

Frankl och logoterapin
2
, jag har läst många av hans böcker och där hittat likheter med Jung 

vilket har ökat mitt intresse ytterligare. Båda två pratar om religionens positiva roll för vårt 

välmående och anser att vi har en omedveten religiositet som på olika sätt, och vid olika 

tillfällen, plötsligt kan komma fram. Det intressanta är att Frankl ställer sig väldigt kritisk till 

Jungs syn på den omedvetna religiositeten, detta ledde till att jag ville undersöka närmare hur 

de båda ser på begreppet för att reda ut hur stor skillnaden egentligen är. Att varken Jung eller 

Frankl såg det som en självklarhet att arbeta med psykiatri är även det intressant, särskilt som 

de båda faktiskt har utvecklat en varsin egen inriktning inom psykiatrin; den analytiska 

psykologin och logoterapin. 

 
 

 

2. Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att jämföra Jungs tankar om det omedvetna med Frankls tankar om detsamma för 

att hitta möjliga likheter och skillnader. Eftersom jag har upptäckt att de båda pratar om 

omedveten religiositet skulle jag vilja undersöka närmare hur de tänker kring detta, kanske är 

inte skillnaderna så stora som de kan verka? 

• Vad döljer sig i vårt omedvetna enligt Jung respektive Frankl? 
 

• Vad menar Jung respektive Frankl med begreppet omedveten religiositet? 
 

• Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de båda männen i deras syn på det 

omedvetna och den omedvetna religiositeten? 

 

 

3. Material och metod 
I denna undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod eftersom svaren på mina 

frågor inte skulle kunna redovisas i någon statistisk tabell. Undersökningen är uteslutande en 

litteraturstudie där jag läst både primär- och sekundärlitteratur när det gäller avsnitten om 

C. G. Jung medan jag endast har använt mig av primära källor gällande Frankl. 
 

Sekundärlitteraturen jag har använt är främst litteratur som behandlar ämnet 
 

 
2 

Logoterapin vill hjälpa människan att finna mening i tillvaron och medvetandegöra hennes andliga innehåll. 

Förf. anm. 
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religionspsykologi, men jag har även använt mig av Ivar Alms bok Från Freud till Jung, 

Detta beror på att Jung kan vara lite svårläst och att förklaringar till vissa av hans teorier kan 

vara lättare att förstå i sekundärlitteraturen, men jag har ändå använt mig mycket av hans 

självbiografi; Mitt liv, särskilt i bakgrundsavsnittet som uteslutande kommer ifrån den. Jag 

lyckades även få tag på Frankls självbiografi som jag använde för att kunna göra ett 

bakgrundsavsnitt om honom också. 

Eftersom studien handlar om männens syn på det omedvetna och omedveten religiositet har 

jag avgränsat mig till att undersöka just dessa begrepp och inte gå in så mycket på varken 

analytisk psykologi eller logoterapi. Bakgrundsavsnittet som behandlar barndom och 

ungdomsår kändes dock nödvändigt för att lättare förstå Jungs teorier. 

 

 

4. Disposition 
Denna uppsats kommer, efter dessa inledande delar med syfte och metod, att innehålla ett 

bakgrundsavsnitt som behandlar först Jungs barndom och sedan lite om Frankls uppväxt. 

Sedan kommer själva undersökningen där jag kommer att gå igenom Jung och Frankl person 

för person. Jag inleder deras respektive avsnitt med att berätta lite om hur de kom in på den 

yrkesbana där de hamnade och sedan deras respektive syn på det omedvetna och dess 

innehåll. Därefter går jag igenom deras syn på den omedvetna religiositeten för att sedan 

avsluta lite kort med vad de säger om religion överhuvudtaget innan jag går in på analys och 

sammanfattning. 

 

5. Bakgrund 
 

5.1 Carl Gustav Jung 
 
Den schweiziske psykiatern och religionspsykologen Carl Gustav Jung föddes 1875 i Kesswil 

vid Bodensjön. När han var ett halvår gammal flyttade familjen därifrån till en prästgård vid 

slottet Laufen ovanför Rhenfallet. 
3 

När han var tre år gammal lades mamman in på ett 

sjukhus i Basel, Jung tror att hennes lidande orsakades av hennes besvikelse i äktenskapet. 

Hon var borta under en längre tid vilket ligger till grund för att Jung börjar förknippa ordet 

”kvinna” med opålitlighet, ordet ”fader” förknippas däremot med pålitlighet eftersom pappan 

alltid finns där. I sin självbiografi, Mitt liv, berättar han om en omedveten självmordstendens i 

sin barndom. Han har starka, men delvis dunkla, minnen av ett fall nedför en trappa och ett 
 
 
 

3   
(Jung, 2007, s. 21) 
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fall mot ett kantigt kaminben. Han minns smärtor, blod och en läkare som syr igen hål i 

huvudet. Modern har berättat att han en gång plötsligt ramlat omkull på väg över Rhenbron 

och glidit med ena benet under räcket innan barnflickan lyckats dra upp honom. Det är dessa 

händelser som Jung ser som en omedveten självmordstendens eller ett motstånd mot livet i 

denna värld. Jung berättar att han vid den här tiden led av ångestanfall på nätterna; det var 

något som vandrade omkring i huset. Det dova bruset från Rhenfallet hördes hela tiden och 

det var däromkring farozonen låg, människor drunknade och lik föll över klipporna. I 

närheten grävde kyrkvaktaren hål i marken, män i långa svarta rockar och ovanligt höga hattar 

bar en svart kista, fadern i sin prästkappa talade med skallande röst medans kvinnor grät. 

Plötsligt såg man inte längre till människor som hade funnits, den lille pojken Jung fick höra 

att de blivit begravda eller att ”Herren Jesus tagit dem till sig”. 

 

Något som gav honom en viss känsla av trygghet inför nattens faror var en bön som modern 

lärt honom: 
 

Bred ut de vingar vida, 

O Jesu, från din sida 

Och tag din kyckling in. 

Vill Satan mig förtära, 

Låt änglar budskap bära 
 

Att jag för evigt dock är din. 
 

 
 

Samtidigt som bönen gav honom en trygghetskänsla satte den igång grubblerier hos honom. 

Han funderade mycket över varför små barn jämfördes med kycklingar, och han tolkade 

bönen som att barnen intogs av ”Herren Jesus” som en bitter medicin vilket han hade svårt att 

förstå, men ändå fann han det tröstande att tänka att Jesus åt barnen för att Satan inte skulle 

komma över dem. Men nu hette det ju också att ”Herren Jesus” tog andra människor till sig 

och då betydde det att stoppa ner dem i jorden, vilket ledde till att den unge Jung började 

misstro honom och sättet att se på honom förändrades. Herren Jesus som tidigare hade varit 

som en stor, tröstefull och välvillig fågel associerades nu med de mörka, trista männen i lång 

rock, cylinderhatt och svarta blanka skor som hade med den svarta kistan att göra. 
4

 
 

 
 

Grubblerierna kring detta ledde till Jungs första medvetna trauma. Han satt ensam på vägen 

framför huset och lekte i sanden en sommardag när han plötsligt upptäckte en gestalt med 



6 
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bred hatt som närmade sig från skogen. Gestalten närmade sig långsamt och Jung 

konstaterade att det var en man, trots att dräkten påminde om en kvinnas med sin fotsida kjol. 

Den lille pojken greps av en fruktan som snabbt övergick till dödlig skräck när han fick idén 

att det var en jesuit. Han visste egentligen inte vad en jesuit var, men han hade strax innan 

hört sin far tala med en ämbetsbroder om jesuiterna med retlig och ängslig ton vilket gav 

honom intrycket att jesuiter var något extra farligt, till och med för fadern. Och han kände ju 

igen ordet Jesus från sin bön. Mannen som kom nedför vägen var uppenbarligen förklädd med 

tanke på kjolen och hade antagligen onda avsikter, Jung sprang med dödsskräck in i huset och 

ända upp på vinden där han gömde sig under en bjälke i en skum vrå. Skräcken satt i honom i 

flera dagar och fick honom att stanna inomhus, senare visade det sig att gestalten hade varit en 

helt oskyldig katolsk präst. 
5
 

 

 
 

Vid samma tid som detta trauma hade han en konstig dröm (han var då 3- 4 år). Det är den 

första dröm han minns och den sysselsatte honom i princip hela livet. I drömmen befinner han 

sig på en äng som fanns bakom kyrkvaktarens gård. Plötsligt upptäckte han ett mörkt, 

rätvinkligt hål, murat i jorden. När han nyfiket närmade sig och tittade ner såg han en 

stentrappa som ledde ner i djupet. Tveksam och rädd steg han ner och hittade en rundbågad 

port där det hängde ett grönt förhänge som var stort och tungt. Han sköt det åt sidan och fick 

se ett långt rätvinkligt rum, i mitten låg en röd matta som sträckte sig från ingången till en låg 

estrad. På den stod en vackert smyckad gyllene tron, och på tronen stod en figur som räckte 

nästan ända upp till taket. Först tyckte Jung att det var en hög trädstam, genomskärningen var 

ca 40- 50 centimeter och höjden var kanske 4- 5 meter. Skulpturen var av ett märkligt slag; 

den bestod av hud och levande kött och upptill var ett slags rundkägelformat huvud utan hår. 

På hjässan fanns ett enda öga som orörligt blinkade uppåt och över huvudet svävade en ljus 

aura. Figuren rörde sig inte, men Jung hade hela tiden en obehaglig känsla av att den när som 

helst skulle kräla ner från tronen och krypa upp på honom, som en orm. Han var förlamad av 

ångest och i det ögonblicket hörde han sin mors röst, utifrån och ovanför honom, som ropade: 

”Ja, se bara på den! Det är människoätaren.” Jung greps av en helvetesskräck och vaknade, 

alldeles svettig av ångest.
6
 

 

 

Denna dröm sysselsatte honom, som sagt, genom åren. Långt senare upptäckte han att figuren 

var en fallos, och först efter årtionden att det var en rituell fallos. Han förstod aldrig riktigt 
 
 

5 
(Jung, 2007, ss. 25- 26) 
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vad hans mor menade, om betoningen låg på ”det” (”Det är människoätaren”) skulle hon 

mena att det inte var Jesus eller jesuiten som var människoätaren utan att fallos var det. Om 

hon istället menade ”Det är människoätaren” skulle betydelsen vara att människoätaren i 

allmänhet symboliseras av en fallos, och då skulle den dunkle ”Herren Jesus”, jesuiten och 

fallos vara identiska. Den abstrakta betydelsen av fallosen visas av att den satt ensam på 

tronen. Hålet i ängen representerade antagligen graven, som i sig var ett underjordiskt tempel 

vars gröna förhänge symboliserade ängen (jordens mysterier med sitt täcke av grön 

vegetation). Mattan som sträckte sig från ingången till estraden var blod- röd. Vad valvet 

betydde och varifrån den korrekt utformade fallosen kom ifrån vet inte Jung, men tolkningen 

av urinrörets mynning som öga, men den uppenbara ljuskällan ovanför, pekar på den 

etymologiska betydelsen av fallos: skinande, klar.
7
 

 

 
 

Att jag tar upp dessa saker från Jungs barndom beror på att de har en betydande roll, både för 

hans religiositet och för hans senare karriär. När det gäller religiositeten säger han att 

fallosbilden i drömmen verkar vara en underjordisk gud, ”som icke bör nämnas”. ”Herren 

Jesus” blev aldrig riktigt accepterad, verklig och älskvärd för Jung eftersom han hela tiden 

kom att tänka på hans underjordiske motspelare. Den kristna läran överskuggades av jesuitens 

”förklädnad” och ”Herren Jesus” själv såg han som ett slags dödsgud. Han var visserligen 

hjälpsam när han jagade bort nattliga spöken, men samtidigt var han hemsk eftersom han var 

korsfäst och ett blodigt lik. Jung försökte senare, ända fram till konfirmationen, att tvinga 

fram ett positivt förhållande till Kristus, men hans hemliga misstro övervanns aldrig. 

Det väsentliga i ”fallos- drömmen” är den symboliska utstyrseln och den häpnadsväckande 

tolkningen ”människoätare”, och det faktum att människoätaren sitter på en underjordisk, 

gyllene tron. I Jungs dåvarande medvetande (han var ju bara ett litet barn) satt först och främst 

kungen på en gyllene tron, sedan satt den gode guden och Herren Jesus Kristus på en ännu 

högre och vackrare tron, i vita kläder och gyllene kronor, långt uppe i himlen. Men från 

Herren Jesus kom också ”jesuiten” med bred svart hatt och svart kvinnokjol. 
 

I drömmen fanns ett underjordiskt, omänskligt väsen på den gyllene tronen som hela tiden såg 

uppåt och levde av människokött. 50 år senare ser Jung en kommentar om religiösa riter som 

talar om det människoätande motivet i nattvarden, och då går det upp för honom hur mogen 

tanken hos det lilla barnet var ifråga om dessa båda upplevelser. Han börjar fråga sig vem det 

var som hade talat inom honom och vilken överlägsen insikt som var i verksamhet? Han nekar 

bestämt till att det skulle vara fråga om tillfällighet eller intolkning, istället frågar han vem 
 

7 
(Jung, 2007, s. 27) 
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annan det kan har varit förutom ”den sällsamme gäst som kom från ovan och från nedan?” 

Barndomsdrömmen invigde honom i jordens hemligheter, det var ett slags initiation i 

mörkrets rike och det var då Jungs andliga liv tog sin omedvetna början. 
8
 

 
 

Något annat som också påverkat Jung från barndomen är en händelse från skolgången. Han var 

tio år och levde med en oenighet med sig själv och en osäkerhet i den stora världen. Som 

många av de andra skolbarnen hade han ett pennskrin med ett litet lås, i skrinet låg också en 

linjal. Det han en dag gjorde var för honom då oförståeligt, i linjalens ena ände snidade han en 

liten man (ca 6 cm) med ”långrock, cylinder och blankputsade skor”. Han färgade den med 

svart bläck, sågade av den från linjalen och lade ner den i pennskrinet. Han gjorde också en 

liten bädd åt mannen där i och en liten kappa åt den av en tygbit. Tillsammans med mannen 

lade han i skrinet en len, avlång, svartaktig kiselsten som han hade målat med vattenfärger så 

att den delades i en övre och en undre del. Han hade länge haft stenen i sin byxficka, nu var 

det hans sten, den lille mannens. Hemma i huset fanns en vind som var farlig och förbjuden 

eftersom golvbrädorna var maskätna och murkna, där gömde Jung asken. Han visste att på 

den förbjudna vinden skulle ingen kunna hitta, upptäcka och förstöra hans hemlighet vilket 

ingav honom en känsla av tillfredställelse. Han kände sig säker och känslan av oenighet med 

sig själv försvann. I svåra situationer när han kände sig nedstämd tänkte han på sin 

omsorgsfullt nedbäddade lilla man och hans vackra färgade sten. Ibland gick han i hemlighet 

upp på vinden och öppnade asken, såg på den lille mannen och hans sten. Varje gång lämnade 

han en liten pappersrulle till mannen som han i förväg hade skrivit någonting på. 

Överlämnandet av den ihoprullade papperslappen var som en ceremoniell akt, Jung kan inte 

minnas vad han skrev på lapparna utan vet bara att ”breven” betydde ett slags bibliotek för 

honom. Historien med den snidade mannen utgjorde höjdpunkten och avslutningen på Jungs 

barndom, den höll i sig i ungefär ett år, sedan glömde han helt bort händelsen ända till han var 

35 år gammal. Han arbetade då med en av sina böcker och läste om gömda själsstenar då han 

plötsligt upptäckte att han hade en bestämd minnesbild av en sådan sten, trots att han aldrig 

hade sett någon avbilning av en. Han såg framför sig en sten målad i en övre och en undre del, 

bilden kändes bekant och väckte ett minne av en liten dvärgdocka och ett pennskrin. Den lille 

mannen var en liten förklädd gud från antiken; Telesforos
9
, som på många avbildningar står 

bredvid Asklepios och läser för honom ur en bokrulle. 
10

 
 

 
8 (Jung, 2007, ss. 28- 29) 
9 

Telesforos var son till Asklepios i den grekiska mytologin, han var en dvärg och hade alltid huvudet täckt av en 

huva eller liknande. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Telesforos 
10 

(Jung, 2007, ss. 35-37) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telesforos
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Det var efter att detta minne kommit tillbaka som Jung för första gången blev övertygad om att 

det finns delar i psyket som inte kan ha kommit in i den individuella själen genom traditioner. I 

faderns bibliotek, som Jung senare genomsökte, fanns nämligen inte en enda bok med sådan 

information. År 1920 var Jung i England, då 45 år gammal, där snidade han två liknande 

figurer av en smal gren. En av dem lät han senare hugga i sten i större skala och den ställde 

han i sin trädgård i Küsnacht . När han gjorde detta försåg hans omedvetna honom med ett 

namn på figuren; Atmavictu (andedräkt av liv). Det var en vidareutveckling av föremålet från 

barndomen, det visade sig senare vara en ”breath of life”, en impuls till skapande. Jung 

säger att det i själva verket är fråga om en ”Kabir”
11 

som ligger gömd i sin kista, insvept i en 
 

kappa och försedd med ett förråd av livskraft i form av den avlånga stenen. Det 

sammanhanget gick dock inte upp för honom förrän långt senare.
12

 

 

 
 

5.2 Viktor E. Frankl 
 

Viktor Frankl föddes I Wien år 1905, både föräldrarna kom ursprungligen från Tjeckien; 

mamman från Prag och pappan från södra Moravia. Under första världskriget drabbades 

familjen av fattigdom och ibland gick Viktor och hans två syskon runt till bönderna och 

tiggde.13 De hade inte längre råd med sina semesterställen utan åkte till faderns 

födelseplats och det var där de gick runt bland bönderna för att få tag på lite bröd, ibland 

stal de till och med majs från fälten. I Wien fick Viktor gå och ställa sig i kö kl. 3 på 

morgnarna för att köpa lite potatis, vid halv 8 kom modern och bytte av honom så att 

han kunde gå till skolan.14 Modern var en väldigt godhjärtad och from kvinna medans 
 

fadern var spartansk och hade en stark pliktkänsla. Till största delen tog Viktor över sin 

pappas karaktärsdrag, men han ärvde också sin mammas känslosamma sida vilket ledde 

till en spänning inom honom mellan det rationella och djupa känslor. 15 Fadern var 

religiös, men inte helt okritisk, och Frankl säger att han kanske blev den första liberale 

juden i Österrike. En föregångare till det de senare i USA kallade reformerad judendom. 

Men han var principfast och vägrade att arbeta under en judisk högtid trots att han en 
 

 
11 

Kabirerna, också kallade ”de stora gudarna”, framställs som dvärgar eller jättar och var stora 

naturgudomligheter. De sattes i förbindelse med det skapande och livets uppkomst. (Jungs anmärkning) 

 
12 (Jung, 2007, s. 38) 
13 http://www.viktorfrankl.org/e/chronology.html 
14 (Frankl, 2000, s. 46) 
15 

(Frankl, 2000, s. 22) 

http://www.viktorfrankl.org/e/chronology.html
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gång blev hotad av chefen.16 Frankl berättar en sak han tydligt minns av sin far; när de 

tillsammans marscherar från Bauschowitz tågstation till Theresienstadt- lägret visade 

han sin tilltro till Gud. Medans alla andra var panikslagna så log fadern och sade till dem 

om och om igen: ”Var vid gott mod, för Gud är nära.” 17
 

 
 

Frankl bestämde redan vid tre års ålder att han skulle bli läkare, vid fyra års ålder 

började han även intressera sig för forskning och funderade över hur man uppfann 

mediciner. Ungefär vid denna tid skrämdes han av en oväntad tanke: en dag skulle han 

dö. Det som bekymrade honom var inte just rädslan för att dö, utan frågan om livets 

förgängliga natur kunde förstöra dess mening. Det han kom fram till var att i vissa 

avseenden är det döden själv som gör livet meningsfullt. Men det viktigaste är att livets 

obeständighet inte alls kan förstöra meningen, eftersom allt vi någonsin har gjort sparas 

i vårt förflutna. Och det finns ingen eller ingenting som kan göra det ogjort. 18 Frågan om 
 

livets mening väcktes alltså hos Frankl redan vid fyra års ålder! 
 

Frankl berättar väldigt kortfattat om sin barndom, till skillnad från Jung, men han tar 

upp en sak till som känns relevant just i relation till Jungs barndom. 

Som tvååring klättrade han, i ett obevakat ögonblick, ut på ett järnvägsspår precis 

framför ett väntande tåg. Fadern letade naturligtvis efter honom, men det var inte förrän 

avgångsvisslan ljöd han till slut upptäckte sonen, han slängde sig över spåret och 

lyckades precis få bort honom därifrån innan tåget började röra sig. Något annat Frankl 

anser viktigt från sin barndom är känslan av trygghet och beskydd som omgav honom. 

Han säger att den inte kom från filosofiska överväganden utan ifrån omgivningen. Han 

minns när han vaknade en morgon, i femårsåldern, ögonen var fortfarande stängda och 

han översvämmades av en fullständig känsla av att han var bevakad och skyddad. När 

han öppnade ögonen stod fadern där, böjde sig över honom och log.19
 

 
 
 
 
 

6. Undersökning del 1, Carl G. Jung 
I undersökningen kommer jag att redovisa det material som jag grundar min studie på och 

 

som jag har använt mig av för att finna svaren på min frågeställning. Jag börjar med att 
 

 
 

16 (Frankl, 2000, s. 24) 
17 (Frankl, 2000, s. 26) 
18 (Frankl, 2000, ss. 28- 29) 
19 

(Frankl, 2000, ss. 30-31) 
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redogöra för Jung och hans teorier om det omedvetna för att sedan gå över till Frankl och hans 

teorier om detsamma. 

 
6.1 Jung och psykiatrin 

 
År 1900 tillträdde Jung sin tjänst som assistent i Burghölzli som var ett sinnessjukhus vid 

Zürich. Det var från början ingen självklarhet att han skulle arbeta med psykiatri, snarare 

tvärtom. Planen var att han skulle ägna sig åt inre medicin, han var så ointresserad av 

psykiatrin att han inte mindes något alls från varken föreläsningar eller praktik inom ämnet. 

På den här tiden stod psykiatrin väldigt lågt i kurs och ingen visste egentligen något om det, 

sinnessjukdomen var en hopplös och olycklig angelägenhet vilket speglade av sig på 

uppfattningen om psykiatrin. De psykiatriska anstalterna låg isolerade utanför städerna och 

ingen såg gärna åt det hållet. Det som förändrade Jungs syn på psykiatri var förordet i den 

psykiatriska läroboken som han ändå måste läsa för att ta sin examen. Han hade inga 

förväntningar alls när han började, jag får känslan av att han nästan var lite fientligt inställd. I 

förordet läste han: 

Det beror väl på kunskapsområdets egenart och ofullkomligheten i dess 

utbyggnad att psykiatriska läroböcker har en mer eller mindre subjektiv 

prägel.
20

 

 
 

Lite längre ner kallade författaren psykoser för personlighetens sjukdomar. Plötsligt fick Jung 

häftig hjärtklappning och kände sig så upphetsad att han måste resa sig för att hämta andan. 

Som genom en blixtartad upplysning blev det klart för honom att det kunde inte finnas andra 

mål för honom än just psykiatri. Här kunde hans två intressen kombineras, erfarenheten av 

biologiska och andliga fakta kunde samlas på ett och samma ställe.
21

 

 
 

Jungs arbete i Burghölzli ledde till ett liv i en odelad verklighet, fylld av avsikt, medvetenhet, 

plikt och ansvar. Han jämför det med att gå in i ett världsligt kloster och att underkasta sig 

löftet att tro på det sannolika, det genomsnittliga, det banala och det meningstomma, att 

avsäga sig allt egenartat och betydelsefullt och att reducera allt ovanligt till något vanligt.
22

 

Den ledande frågan för hans intresse och forskning var: Vad försiggår i den sinnessjuke? 

Denna fråga bekymrade inte hans kollegor eftersom den rådande kliniska ståndpunkten gjorde 

att man satte en etikett på patienten, avfärdade honom med en diagnos och sedan var fallet till 
 

20 (Jung, 2007, ss. 126-127) 
21 (Jung, 2007, ss. 126-127) 
22 

(Jung, 2007, s. 131) 
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den största delen avklarat. Man brydde sig inte om vem och hur patienten var som människa 

och individ, man hade helt enkelt patienten X med en lista av symptom och diagnoser som 

skulle behandlas. Den sjukes psykologi spelade ingen som helst roll. Här kom Freud att bli 

viktig för Jung, genom sina grundläggande undersökningar om hysterins och drömmens 

psykologi visade han honom vägen till vidare undersökningar och förståelsen av de 

individuella fallen. Trots att Freud var neurolog och inte psykiater så var det han som förde in 

den psykologiska frågan i psykiatrin.
23 

Han tog sina neurotiska patienter på allvar och gick in 
 

på deras individuella psykologi, han såg med patientens ögon och kom till en djupare 

förståelse av sjukdomen. Han hittade en väg in i det omedvetna genom att tyda drömmar och 

tyckte att det var ett bevis på att vi har ett omedvetet psyke.
24 

Jung och Freud hade ett nära 

samarbete under många år, men de gick tillslut skilda vägar på grund av 

meningsskiljaktigheter. Jung kunde inte acceptera Freuds teori om libido som sexuell energi 

utan utvidgade begreppet till att betyda psykisk energi, eftersom han ansåg att människan kan 

ha så många andra intressen än sexuella. Han letade efter orsaken till neuros i individens 

aktuella konflikter och inte i den sexuella libidons konflikter i småbarnsåren. 
25

 

 
6.2 Jung och det omedvetna 

 
Jag börjar med att citera Jung, ett citat som jag själv tycker är en bra beskrivning på vad, 

enligt honom, det omedvetna är och innehåller: 

 
 

Allt som jag utan avsikt och uppmärksamhet, dvs. omedvetet, känner, tänker, 

minnes, vill och gör; allt framtida som förbereder sig inom mig och först senare 

blir medvetet; allt detta är innehåll i det omedvetna.
26

 

 
 

I Jungs psykologi har vi både ett personligt omedvetet och ett kollektivt omedvetet. I det 

personligt omedvetna finns allt det som vi har trängt bort ur vårt medvetande, på grund av en 

traumatisk upplevelse t.ex. Dessa bortträngningar bildar komplex som vanligtvis är störande 

och skadliga, men som även kan vara positiva eftersom de utmanar individen att söka efter 

nya möjligheter.
27 

Komplexen lever ett relativt självständigt liv i det omedvetna och kan ha en 
 

störande inverkan på det medvetna livet, vilket kan visa sig i lindriga eller svårare former av 
 

 
 

23 (Jung, 2007, s. 133) 
24 (Jung, 2007, ss. 188-189) 
25 (Alm, 1973, ss. 100-101) 
26 (Jung, 2007, s. 431) 
27 

(Wulff, 1993, s. 261) 
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neuros. 
28

Jung utforskade dessa komplex genom ordassociationstestet, det var dessa tester 

som först gav honom ett allmänt erkännande.
29

 

 
 

 
Ordassociationstestet 

 
Genom ordassociationstestet försökte Jung se hur komplex hos människor satt sina spår, det 

vill säga hur dessa påverkar individens medvetna livsföring. Syftet med testet var att hitta en 

genväg till individens personligt omedvetna. Jung lade upp testet genom att samla cirka 100 

ord som hörde ihop med det vardagliga livet; pengar, kärlek, mat, makt och religion är 

exempel på ord som finns med i testet. Komplexen är känslomässiga erfarenheter som av 

någon anledning har glömts bort eller trängts bort. Genom ordassociationstestet aktiveras 

komplexen, vilket visar sig i associationerna kring orden. 
30

 

 
 
 
 

Det kollektivt omedvetna 
 
En annan anledning till brytningen med Freud var att Jung hittade andra saker i det mänskliga 

psyket än personliga upplevelser, känslor fantasier och minnen. I psykotikers hallucinationer 

och vanföreställningar och i sina patienters drömmar upptäckte han strukturlikheter som han 

från början inte förstod. När han började forska i detta hittade han likheter mellan drömmar, 

målningar och fantasier, som hans patienter spontant producerade, och forntidens myter och 

religioner. Det finns alltså tydliga likheter mellan medelklasseuropéers drömmar, psykotikers 

vanföreställningar och den klassiska mytologins bilder, vilket Jung anser inte kan vara en 

tillfällighet. Vanliga bilder som dyker upp är bl.a. den buddhistiska konstens mandalor och 

symboler från alkemin och enligt Jung är dessa bilder och symboler produkter av ett kollektivt 

omedvetet.
31

 
 

 
 

Det kollektivt omedvetna är alltså nedärvda bilder och symboler som döljer sig i vårt 

omedvetna och sedan visar sig i t.ex. drömmar. Angående detta vill jag hänvisa till drömmen 

och händelserna i Jungs barndom som jag tog upp tidigare; den lille gubben han snidade t.ex. 

som han senare jämförde med Telesforos ur den grekiska mytologin. 
 
 
 
 

28 (Jung, 2007, s. 428) 
29 (Wulff, 1993, s. 261) 
30 (Orést, 2009, ss. 81-82) 
31 

(A. Geels, 2006, s. 177) 
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Jungs idéer och tankar bakom hypotesen om det kollektivt omedvetna beror på att denna del 

av vårt omedvetna är av allmän natur och inte individuell, han menar att det har innehåll som 

mer eller mindre är detsamma överallt, och inom alla individer, i motsats till det personliga 

psyket. Det personligt omedvetna innehåller alltså de känslobetonade komplexen, i det 

kollektivt omedvetna finns arketyperna. 
32

 

 
 
 
 

6.3 Arketyper 
 
En arketyp är ett föreställningssätt i det omedvetna, en gestaltande fantasiform som finns inom 

oss. Den visar sig i konkreta gestaltningar av bakomliggande motiv. Arketyperna är levande 

och känsloladdade, den numinösa känsla som är förenad med arketypen avslöjar dess 

ursprung i det kollektivt omedvetna. Den religiösa mytologin har sina rötter i den arkaiska, av 

arketyperna formade bildvärlden. I motsats till komplexen i det personligt medvetna kan man 

se arketyperna som ett slags kollektiva komplexbildningar, dessa kan inte upplösas genom 

analys utan kräver en lämplig form av anpassning från det medvetna jaget (= religion, säger 

Jung).
33

 

 
 

Skuggan 
 
Skuggan är en del av psyket med personlighetsdrag som man egentligen inte vill kännas vid. 

För det mesta innehåller skuggan egenskaper som det medvetna livet behöver, men som är 

svåra att ta till sig.  Men skuggan består inte bara av negativa brister utan kan också visa sig i 

förhastade och ogenomtänkta handlingar.
34 

Skuggan har som uppgift att representera baksidan 

av vårt ego (jaget) och att förkroppsliga just de egenskaper vi tycker sämst om hos andra.
35

 

Vi projicerar omedvetet vår egen skugga på andra av samma kön
36

, vilket då visar sig genom 
 

att vi retar oss på egenskaper som någon annan har. 
 

 
 

Anima/Animus 
 

Anima och animus är själens arketyp och framträder hos det andra könet. Mannens själ är 

alltså kvinnlig och tvärtom. Man projicerar sin anima/animus på personer av det andra könet 

som en erotisk anknytning till en partner.
37 

Särskilt vanligt är det i ungdomen att man 
 
 

32 (Jung, 1995, s. 102) 
33 (Jung, 2007, ss. 424-425) 
34 (Jung, 1978, ss. 168-170) 
35 (Jung, 1978, s. 173) 
36 (Alm, 1973, s. 143) 
37 

(Alm, 1973, ss. 144-145) 
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projicerar sin anima/animus på den man blir förälskad i, vilket senare leder till konflikter 

mellan de förälskade eftersom man själv döljer den verkliga personligheten hos den andre 

bakom sin egen projektion. 
38 

När människan bakom projektionen tillslut kommer fram i sitt 

rätta jag är det lätt att bli besviken eftersom bilden man hade av personen inte alltid stämmer 

överens med verkligheten. 

 
 
Mannens anima är influerad av modern och kvinnans animus av fadern, de odiskutabla 

 

”sanna” åsikterna i kvinnans animus är ett arv ifrån hennes pappa och tar aldrig med i 

räkningen kvinnan som hon egentligen är. Det går inte att säga emot en animus- åsikt 

eftersom den oftast stämmer, problemet är bara att den inte alltid passar in i situationen. 
39

 

 
Persona 

 
Personan är en mask, eller roll, vi tar på oss för att bli accepterade av samhället och göra ett 

bra intryck. Denna funktion är viktig i samspelet med andra, samtidigt kan man så fullständigt 

gå upp i sociala och ytliga roller att man förlorar kontakten med sitt djupare jag. 
40

 

 
Självet 

 
Den viktigaste arketypen är Självet som fungerar som ”personlighetens centralpunkt”, ett 

centrum mitt emellan medvetandet och det omedvetna som representerar harmoni och balans 

mellan de olika motsatta egenskaper som bildar psyket. Självets arketyp symboliseras av 

samma symboler som i alla tider har symboliserat gudomligheten och det är egentligen 

omöjligt att skilja mellan en symbol för Självet och en gudsbild. Självet, sammanfattar Jung, 

är ”Gud inom oss”.
41 

Begreppet gudsbild härstammar från kyrkofäderna och är enligt dem 

inpräglad i människosjälen. När en sådan bild spontant dyker upp i t.ex. drömmar eller 

fantasier måste vi tolka den som en symbol för Självet enligt det psykologiska 

betraktelsesättet. Man kan förklara gudsbilden som en spegling av Självet, eller tvärtom; 

Självets som en Guds avbild i människan.
42 

Det är en transcendent funktion som enligt Jung 

är lika väsentlig för människan som fantasi eller spontanitet och det betyder att vår religiösa 

del tillhör människans psykobiologiska utrustning. Den transcendenta funktionen ska hjälpa 

individen att frigöra sig från den medvetna identifieringen med sin persona, det handlar om 

självförverkligande (Jung kallar denna process för individuation) och erkännandet av Självet 
 

38 (Jung, 1977, s. 12) 
39 (Jung, 1978, s. 189) 
40 (A. Geels, 2006, ss. 375-376) 
41 (Wulff, 1993, ss. 268-269) 
42 

(Jung, 2007, s. 427) 
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är ett steg mot helhet. Det väsentliga i individuationsprocessen är att tyngdpunkten förflyttas 

från jaget så att individen finner ett nytt centrum, alltså det som Jung kallar Självet. Självet i 

personligheten är ungefär som solen i solsystemet, det drar till sig och ordnar 

medvetandeinnehåll, ger organisation, enhet och helhet. En person som är i harmoni med sig 

själv har ett Själv som styr hennes delmoment till en dynamisk helhet. När Självet har tagit 

ledningen över både det medvetna och det omedvetna livet når människan en total integration 

och kan uppleva Gud på ett annat sätt än hon tidigare kunnat göra.
43

 
 

 
 

För att förenkla förståelsen av det personligt och kollektivt omedvetna med dess innehåll vill 

jag visa en bild som jag tycker förklarar detta på ett lättförståeligt sätt. Som vi ser består det 

yttersta skiktet i vårt psyke av det medvetna där Jaget finns; personen inom oss som vi är fullt 

medvetna om.  Men som vi ser är en linje dragen mellan Jaget och Självet vilket enklast 

förklaras med orden jag hörde vid en föreläsning i Jungiansk psykologi tidigare: ”Jaget är 

sprunget ur Självet”. 

Nästa skikt består av vårt personligt omedvetna med komplexen och även anima/animus, 

skuggan och persona. Det beror på att samtidigt som vi har en egen skugga som vi projicerar 

på andra så finns det en kollektiv skugga som kollektivet, dvs. samhället, projicerar ut på 

andra samhällen, folkgrupper osv. I Den religiösa människan nämns zigenare, invandrare, 

kommunismen och kapitalismen som exempel på kollektiv skugga.
44 

I skrivande stund skulle 
 

jag vilja säga att islam och muslimerna är ett bra exempel på den kollektiva skuggan, det 

förakt som har väckts i västvärlden mot muslimer efter ”11 september- attacken” visar hur lätt 

en skuggprojektion kan aktiveras. I nästa skikt samlas arketyperna i vårt kollektivt omedvetna 

och det innersta skiktet, kärnan, består alltså av Självet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 (A. Geels, 2006, s. 183) 
44 

(A. Geels, 2006, s. 182) 
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45 

 
 
 
 

6.4 Jung och religionen 
 

Som vi såg i bakgrundsavsnittet så övervanns aldrig misstron mot ”Herren Jesus”, Jung 

fortsatte att vara skeptisk. Han satte sitt sista hopp till nattvarden och konfirmationen då han 

förväntade sig att något speciellt skulle ske, eftersom man genom nattvarden införlivade Jesus 

inom sig. Han åt av brödet och drack av vinet men kände sig tom efteråt. Han hade nått 

kulmen av religiös initiation, hoppats på en upplevelse av nåd och upplysning, men ingenting 

hade hänt. Gud förblev borta.
46 

Ändå anser han att religionen är ett allmänmänskligt fenomen 

och att den som tar avstånd från den klassiska religionens myter och symboler blir kluven som 
 

människa. Jung definierar religion som ”en makt som griper tag i och behärskar människan” 

och han säger att han inte tror på Gud- han vet. 
47 

Han anser att religionen är viktig för vårt 

välmående även om vi inte kan bevisa Guds existens och odödligheten. I Människan och 

hennes symboler skriver han en jämförelse: 

 
 

Även om vi inte kunde resonera oss till att vi är i behov av salt i födan, så skulle 

vi inte dess mindre må väl av att det fanns där.
48

 

 

 

Han skriver också om att människan har ett positivt behov av föreställningar och övertygelser 

som ger henne en mening med tillvaron, människan har även ett behov av att känna 

 
45 Bilden är hämtad från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CG_Jung_Anatomi.JPG?uselang=sv 
46 (Jung, 2007, ss. 71-73) 
47 (A. Geels, 2006, ss. 174- 175) 
48 

(Jung, 1978, s. 87) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACG_Jung_Anatomi.JPG?uselang=sv
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sammanhang och samhörighet vilket religionen ger henne genom att hon finner sin plats i 

universum. När människan är övertygad om att det finns en mening med de svårigheter och 

lidanden hon utsätts för klarar hon det mesta, tror hon inte att det finns någon mening blir hon 

däremot nedbruten. Känslan av en högre mening höjer människan över det vardagliga 

perspektivet, men saknar hon den blir hon vilsen och olycklig.
49

 

 
 

6.5 kritik mot Jung 
 
Jung kan vara svårläst och teorierna svåra att förstå. När jag har diskuterat Jung med andra har 

det visat sig att vi har haft olika tolkningar av hans teorier vilket gör att man börjar undra vad 

som egentligen är den riktiga tolkningen. Febe Orést skriver om detta i sin avhandling; 

 
 

Självklart kan hans teorier kritiseras eftersom de kan vara svåra att förstå och 

kan förstås på olika sätt. Arketypteorin har även reviderats av Jung själv och 

därför kan den tolkas olika beroende på vilken text läsaren tar del av och vad 

läsaren projicerar in i teorin.
50

 

 
 

Detta blir ett problem just i en sådan här jämförande undersökning eftersom jag inte vet vilken 

tolkning som är den rätta. 

 

7. Undersökning del 2, Viktor E. Frankl 
 

7.1 Frankl och psykoterapin 
 
I tonåren började Frankl intressera sig för psykologi, både tillämpad psykologi och 

experimentell, han gick kvällskurser och experimenterade med sina klasskamrater. Hans 

muntliga och skriftliga skoluppgifter började mer och mer likna avhandlingar om 

psykoanalysen. Han skickade tvärvetenskapligt material till Freud eftersom han trodde att 

Freud skulle vara intresserad. Detta ledde till att de båda började brevväxla, tyvärr blev alla 

brev och vykort konfiskerade av Gestapo när Frankl fördes till koncentrationslägren. 

Intressant är att i ett av breven, från Frankl till Freud, hade han skrivit ner sina tankar kring 

”the origin of the mimic movements of affirmation and negation.”. Detta skickade sedan 
 

Freud vidare till International Journal of Psychoanalysis och det publicerades senare, året var 

1924.  En gång möttes de två, av en slump, och när Frankl presenterade sig rabblade Freud 

hans adress och frågade om det var den Viktor Frankl. Men vid den tiden hade Frankl 
 

49 (Jung, 1978, ss. 87-89) 
50 

(Orést, 2009, s. 69) 



51 (Frankl, 2000, ss. 47-51) 
52 

(Frankl, 2000, ss. 51-53) 
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influerats av Alfred Adler som hade accepterat hans andra vetenskapliga artikel till tidskriften 
 

International Journal of Individual Psychology 1925. 
51

 
 

 
 

Det var ingen självklarhet att Frankl skulle arbeta med psykiatri, han hade lekt med tanken att 

specialisera sig inom dermatologi (läran om hudsjukdomar) eller obstetrik 

(förlossningskonst). Det var en klasskamrat som påminde honom om att han var begåvad 

inom psykiatri och att han borde erkänna sin talang. Det var i det ögonblicket han bestämde 

sig för att han inte längre skulle försöka undvika sitt ”psykiatriska självförverkligande”. Men 

han frågade sig om han verkligen hade talang för psykiatri, om det nu var så kunde det vara 

relaterat till en annan av hans talanger- den som karikatyrtecknare. Som skämttecknare såg 

han svagheterna hos människor, men som psykoterapeut kunde han se bortom de aktuella 

svagheterna och även intuitivt hitta möjligheter till att komma över dessa svagheter. Han 

kunde se bortom den förtvivlade situationen och såg möjligheten att finna en mening med 

den.
52

 



54 (Frankl, 1990, s. 40) 
55 

(Frankl, 1990, ss. 43-44) 
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53 
 

 
 

Enligt Frankl föddes psykoterapin när man började se de själsliga orsakerna till kroppsliga 

symptom och det som behövs är en psykoterapi ”från andliga utgångspunkter”. 
54   

Han säger 

att alla psykoterapeuter vet hur ofta frågan om livets mening kommer upp under en 

behandling. Kanske kan man lyckas avslöja att mindervärdeskänslor är upphovet till 

själanöden, och kanske kan man spåra den mörka livssynen till komplex och även övertyga 

patienten om orsaken (här syftar han på individualpsykologin och psykoanalysen). Men då 

pratar man bara förbi patienten säger Frankl, man når inte fram till själva problemets kärna. 
55

 

 
 

Han jämför de olika inriktningarna med Arthur Schnitzlers tre dygder: saklighet- mod- 

ansvarskänsla. Han anser att Freuds psykoanalys kan förknippas med saklighet eftersom han 

kunde ”se sfinxen i ögat” och locka ur honom gåtan med risk att få fram både pinsamma och 
 

 
 

53 
(Frankl, 2000, s. 52) Karikatyr gjord av Frankl där han har ritat ”de tre Wien- skolorna” med Freud på nr. 1, 

Adler på nr. 2 och Frankl själv på nr. 3. 



57 (Frankl, 1987, s. 21) 
58 

(Frankl, 1987, s. 23) 
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obehagliga sanningar. Han säger att psykoanalysen inte bara hyllar sakligheten utan också har 

fallit offer för den, det har lett till ett ”försakligande” av det som är personen. Modet 

förknippas med Adlers individualpsykologi eftersom syftet med denna terapi är att ge 

patienten mod att övervinna sina mindervärdeskänslor. Då har vi då ansvarskänslan kvar, den 

tar Frankl själv åt sig. Existensanalysen ser en andlig och autonom existens istället för en 

automatiskt fungerande psykisk apparat, och grunden för den mänskliga existensen anses vara 

ansvarighet. 
56

 

 
 

7.2 Frankl och det omedvetna 
 
Existensanalysens mål är att göra människan medveten om sin ansvarighet, att få henne att 

förstå att existensen är en tillvaro med ansvar. Det handlar alltså även här om att 

medvetandegöra något, men det är inte drifterna som ska komma upp till ytan som i 

psykoanalysen, inte heller är det känsloladdade komplex som i den analytiska psykologin, 

utan det är något helt annat- andligheten. Frankl säger att ansvarigheten inte bara är 

driftsmässig utan grundvalen för människans existens som andlig. Det mänskliga varat som 

inte styrs av drifter utan som något ansvarigt; den andliga existensen, det är vad 

existensanalysen handlar om. Här är det jaget som blir medvetet, medvetet om sig själv.
57

 
 

Enligt Frankl rymmer alltså det omedvetna inte bara driftsmaterial utan även andligt material, 

han menar att det omedvetnas innehåll nu breddas ordentligt och att vi kan dela upp det 

omedvetna i omedveten driftsmässighet och omedveten andlighet. Genom logoterapin, som 

Frankl kallar en ”psykoterapi med utgångspunkt från det andliga”, kompletteras den vanliga 

psykoterapin eftersom man inför det andliga i själsläkekonsten som ett självständigt område i 

förhållande till det psykiska. Han säger att det visar sig nödvändigt att betrakta det andliga i 

det omedvetna; det andligt omedvetna.
58

 
 

 
 

Frankl kritiserar psykoanalysen i förhållande till begreppet djuppsykologi eftersom den inte 

har utforskat det andliga hos människan utan enbart hennes drifter i dess omedvetna djup. I 

sin forskning har man försummat den ”egentliga personligheten” som den andliga existensens 

centrum, när det egentligen borde vara just denna andligt- existentiella personlighet och dess 

omedvetna djup man pratar om när man använder sig av begreppet djuppsykologi. Den 

verkliga djuppersonligheten, som enligt Frankl är det andligt- existentiella i sitt djup, är alltid 

omedveten och kan inte vara annat. Han skriver vidare att den andliga personligheten kan vara 
 

56 
(Frankl, 1987, ss. 17-20) 
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både medveten och omedveten, men den sanna andliga djuppersonligheten kan inte vara annat 

än omedveten eftersom det tillhör dess natur. Med detta menar han att människoexistensens 

medelpunkt (= personligheten) i sitt djup (=djuppersonligheten) är omedveten och att anden i 

sitt ursprung är just en omedveten ande. (Här kommer jag plötsligt att tänka på Jung och 

förhållandet mellan jaget och självet, men det får jag återkomma till senare.) Anden är inte 

bara omedveten i sitt ursprung utan även i sin slutpunkt, inte bara i de djupaste djupen utan 

också i sin högsta form. Den högsta instans som har till uppgift att bestämma om medvetet 

och omedvetet är själv omedveten. Frankl förklarar genom att dra en parallell till något han 

kallar ”drömvakt”, en instans som bestämmer om den drömmande människan ska vakna eller 

sova vidare. Det är enligt Frankl denna drömvakt som gör att man som mamma vaknar vid 

minsta ljud från ens lilla barn, medans man inte reagerar alls på diverse ljud utifrån gatan som 

kan vara betydligt högre och störande. Drömvakten är någonting som vet vad som händer 

runtomkring människan, men det är egentligen inget medvetande och fungerar alltså själv 

omedvetet. Men för att kunna avgöra något måste den också kunna urskilja, och det är bara 

något andligt som kan göra båda delarna. Här återkommer alltså Frankl till att det andligt 

omedvetna inte bara kan vara omedvetet utan att det måste vara det.
59

 

 
 

7.3 Samvetet, kärleken och inspirationen 
 
Samvetet tillhör den mänskliga existensen som ett urfenomen, säger Frankl, och det har sina 

rötter i en omedveten grund. Alla stora avgöranden i människans liv sker oreflekterat, alltså 

omedvetet, och därför säger Frankl att samvetet hör hemma i det omedvetna och kan betraktas 

som irrationellt. Det är till sitt väsen en intuitiv funktion, och intuitionen i sig är en andlig 

aning. Han jämför samvetet med kärleken och säger att också den är lika irrationell och 

intuitiv. Medans samvetet ser något som ”bör vara” ser kärleken något som ”skulle kunna 

vara”, kärleken går händelserna i förväg och ser något med sin andliga blick; de ännu inte 

förverkligade möjligheterna som kan finnas hos den älskade. Varken samvetet eller kärleken 

kan betraktas som rationella, och båda har att göra med ett absolut individuellt vara. 

Samvetets uppgift är att visa människan ”det enda nödvändiga”, men det handlar alltid om en 

specifik möjlighet hos en konkret person i en konkret situation, vilket betyder att det är högst 

individuellt. Lever man ett liv i enighet med samvetet lever man ett absolut personligt liv som 

är inriktat på en absolut konkret situation.
60
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”Samvetet inbegriper alltid redan från början min personliga tillvaros kärna” 
61

 
 

 
 

Vidare säger Frankl att samvetet är det transcendentas röst och därmed själv transcendent. 

Den irreligiösa människan är en människa som helt enkelt inte kan uppfatta samvetets 

transcendens, även om den irreligiösa människan naturligtvis också har ett samvete och en 

ansvarskänsla. Problemet är att hon inte funderar över varifrån samvetet och ansvarigheten 

kommer, istället uppfattar hon sitt samvete som ett psykologiskt faktum.
62

 
 

 
 

Om vi nu ska fortsätta att prata om kärleken som en del av vårt andligt omedvetna så säger 

Frankl att det bara är kärleken som kan se en person som den absoluta och unika individ 

han/hon är. Samvetet hänvisar till ”det enda nödvändiga”, medans kärleken pekar på det unika 

som är möjligt; de unika möjligheterna hos personen som vi riktar vår kärlek mot. Att 

kärleken skulle ha med avgörelse att göra, såsom samvetet, förklarar han med att 
 

”kärleksvalet” bara kan vara ett äkta val om det inte bestäms av det driftsmässiga utan av att 

ett jag ”avgör sig” för ett du.
63

 

 
 
Nu är det inte bara samvetet och kärleken som har sina rötter i det andligt omedvetna, Frankl 

nämner även ett estetiskt omedvetet. Han anser att både i konstnärlig produktion och 

reproduktion hänvisas konstnären till det andligt omedvetna och det är inspirationen som 

motsvarar samvetets intuition hos konstnären. Inspirationen kommer även den ifrån det 

andligt omedvetna och det är ur inspirationen som konstnären skapar och därför förblir ”de 

källor ur vilka han öser” i ett dunkel som medvetandet aldrig helt kan belysa. 
64 

Och det kan 

vi väl hålla med om, att utan inspiration blir det inget konstverk och den bästa målningen är 

den som kommer inifrån, den som är målad utifrån känslor. 

 
7.4 Omedveten Religiositet 

 

Här vill jag återgå till samvetet lite och jag skulle vilja citera Frankl när han talar om samvetet 

som något transcendent: 
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Mitt samvetes tjänare kan jag endast bli, om jag i min upplevelse av mig själv 

uppfattar samvetet som ett fenomen som överskrider, transcenderar, min egen 

existens och jag därmed förstår min existens i transcendensperspektiv.
65

 

Det han menar är att samvetet är något annat och någon mer än jag själv, något högre än 

människan. Att vara sitt samvetes tjänare är att kunna föra en dialog, alltså inte en inre 

monolog, med något som är mer än jag och ett språkrör för något annat. Han säger att 

samvetets röst inte kommer från människan, samvetets röst är det transcendentas röst. Och 

här kommer det igen: den irreligiösa människan är en människa som inte kan uppfatta 

samvetets transcendens. 
66 

Istället uppfattar hon samvetet som ett psykologiskt faktum och 
 

som något slutgiltigt, den högsta instansen hon är ansvarig inför. Därför anser Frankl att den 

irreligiösa människan slutar sitt sökande efter mening i förtid, det etiska slår över i det 

religiösa men den irreligiösa människan kan inte uppfatta det. Samvetet är inte den högsta 

instansen vi är ansvariga inför, det är den näst sista säger Frankl. Och om den irreligiösa 

människan inte var så rädd att tappa fotfästet så skulle hon kunna se upp över bergets topp, 

men hon gör halt. För tidigt.
67

 
 

 
 

I den omedvetna andligheten har Frankl upptäckt en omedveten religiositet i begreppet ”det 

transcendent omedvetna”. Detta skulle betyda att vi har en omedveten strävan efter Gud, ett 

omedvetet förhållande till Gud, och Frankl kallar här Gud för ”den omedvetne guden”. Med 

det menar han inte att det är Gud i sig själv som är omedveten utan att Gud ibland kan vara 

omedveten för oss, vårt förhållande till honom kan vara bortträngt och därför dolt för oss 

själva, alltså omedvetet. Men han nekar bestämt till det möjliga missförståndet att det 

omedvetna skulle vara gudomligt, att vi har ett omedvetet förhållande till Gud betyder inte att 

Gud skulle finnas inom oss. Även om det omedvetna är något ”även andligt” som innehåller 

en omedveten religiositet så får vi inte göra det omedvetna till något gudomligt. Ett annat 

möjligt missförstånd är att vi skulle kunna tolka begreppet ”den omedvetne Guden” som 

något ockult, ett ”omedvetet vetande” om Gud. Det skulle betyda att det omedvetna är 

allvetande och att detet skulle veta mer än jaget.
68 

Det tredje missförståndet är också det 

viktigaste enligt Frankl, och här riktar han stark kritik mot Jung vilket är väsentligt för 

undersökningen. Återigen tar han upp att det omedvetna varken är gudomligt eller allvetande 

och att det inte tillhör detet, då det innehåller en omedveten religiositet. Detta anser han att 
 

 
65 (Frankl, 1987, s. 50) 
66 (Frankl, 1987, ss. 50-51) 
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Jung har förbisett och säger att han har lokaliserat ”den omedvetne Guden” fel. Han säger att 

Jung placerade den omedvetna religiositeten i detet och att det då betyder att det är detet som 

är religiöst och inte jaget. ”Detet driver mig till Gud- det är inte jag som avgör mig inför 

Gud.” skriver han. Frankl fortsätter att kritisera Jung på grund av arketypteorin och säger att 

för honom är den omedvetna religiositeten inte ett avgörande hos människan utan något 

kollektivt i människan. För Frankl kan religiositeten inte komma från något kollektivt 

omedvetet eftersom han anser att den tillhör de mest personliga avgörelserna hos jaget. Även 

om den mycket väl kan vara omedveten, fortsätter han, så måste det inte alls tillhöra detet, 

driftssfären. 
69 

Jag ställer mig här frågan om en omedveten religiositet verkligen kan vara en 
 

avgörelse i jaget? Jaget är ju den delen av oss som är medveten, och hur kan vårt medvetna 

jag träffa ett avgörande om något som ligger dolt i vårt omedvetna? Då skulle det ju inte vara 

omedvetet. 

 
 

I sin kritik fortsätter han med att antyda att Jung ser religiositeten som något driftsmässigt 

medan Frankl själv anser att den ”står med sin karaktär av avgörelse- och faller med sin 

karaktär av drift”. Han jämför också Jung med Freud och säger att enligt de båda är det 

omedvetna, det religiöst omedvetna inbegripet, något som begränsar personligheten. 
70 

Jag är 

beredd att hålla med när det gäller Freud, han uppfattade religionen som en fixering vid ett 

regressivt stadium och för att individen skulle kunna mogna var hon tvungen att överge detta 

stadium.
71 

Och det kanske är en tolkningsfråga när det gäller Jung, enligt Geels och Wikström 

ansåg Jung att irreligiositeten var abnorm. Och nervösa besvär hos hans patienter har visat sig 

komma ifrån att de har tagit avstånd från religionen. 
72

 

 
 

För Frankl och existensanalysen är den omedvetna religiositeten något som fungerar 

avgörande i olika situationer, och han hävdar att den träder fram ur personligheten. Om den 

nu inte förblir latent i djupet av personligheten på grund av bortträngning. 
73 

Men precis som 

Jung anser att religionen är ett allmänmänskligt fenomen
74 

så anser Frankl att den religiösa 

människan är ett faktum, även om religiositeten kan förbli omedveten eller slungas till det 

omedvetna genom bortträngning. I sådana fall, säger Frankl, är det existensanalysens uppgift 
 

att locka fram denna omedvetna men ändå närvarande realitet som religionen är. Även han har 

 
69 (Frankl, 1987, ss. 60-61) 
70 (Frankl, 1987, s. 61) 
71 (A. Geels, 2006, s. 174) 
72 (A. Geels, 2006, s. 174) 
73 (Frankl, 1987, ss. 61-62) 
74 

(A. Geels, 2006, s. 174) 
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upptäckt hos patienter att neurosen kan grunda sig i ett rubbat förhållande till det 

transcendenta. Hennes transcendenta relation är bortträngd, men ur ”det transcendentas 

omedvetna” djup ger den sig till känna genom ett oroligt hjärta eller neurotiska 

förgrundssymptom som leder till en mer påtaglig neuros.
75 

Jag skulle vilja avsluta detta 

avsnitt med ett citat ur Frankls bok Gud och det omedvetna: 

 
 

”I den neurotiska livsformen hämnar det sig på människan själv att förhållandet till det 

transcendenta rubbats.”
76

 

 
7.5 Frankl och religionen 

 
Frankls böcker säger inte mycket om hans egen religiösa tro, det är mest existensanalysen och 

logoterapin som behandlas. Men vi vet att han var född jude, att modern var from och att 

fadern var religiös men inte helt okritisk. Vi vet också att han satt i koncentrationsläger under 

andra världskriget vilket antagligen har stor betydelse för logoterapin som han sedan 

utvecklade. 

 
 

Ordet logos betyder mening och logoterapin vill hjälpa människan att finna en mening, en 

personlig mening som måste sökas och förverkligas av individen själv. 
77

 

I sin självbiografi skriver han kort att han har genomgått olika stadier i sin religiositet. Som 

barn var han religiös, men i puberteten gick han igenom en ateistisk period. Han säger också 

att hans plikt är att sprida logoterapins idéer och att det inte skulle gynna syftet att bekänna sin 

personliga tro.
78 

Men vi vet ändå att religiositeten är viktig för honom. Trots allt har han 

skrivit en hel bok om Gud och det omedvetna där han säger att religiositeten är ett faktum och 

att ett rubbat förhållande till det transcendenta kan leda till neuroser. 

 
7.6 Kritik av Frankl 

 
Det jag har att kritisera när det gäller Frankl är att han, just i sin kritik, använder sig av 

begrepp som den han kritiserar själv inte använder sig av. Kritiken blir därför svår att ta till 

sig eftersom jag inte är säker på vad han egentligen menar. Här tänker jag t.ex. på detet som 

jag antar att han tagit från Freud eftersom även Frankls detet innehåller drifter. När han 

kritiserar Jung tar han upp att Jung placerar den omedvetna religiositeten i detet, men Jung 
 
 

75 (Frankl, 1987, ss. 63-64) 
76 (Frankl, 1987, s. 65) 
77 (Frankl, 2006, ss. 98-99) 
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(Frankl, 2000, s. 57) 
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använder sig inte av det begreppet när han diskuterar den omedvetna religiositeten vilket blir 

förvirrande. 

 

8. Analys 

• Vad döljer sig i vårt omedvetna enligt Jung respektive Frankl? 
 

Enligt Jung består vårt omedvetna av både ett personligt omedvetet och ett kollektivt 

omedvetet. I det personligt omedvetna har vi känsloladdade komplex, allt det som vi 

av någon anledning har trängt bort från vårt medvetna. 

Det kollektivt omedvetna är av allmän natur och innehåller arketyper, den viktigaste 

arketypen är Självet som är en transcendent funktion och personlighetens centralpunkt, 

Jung liknar den vid en gudsbild och säger att Självet är ”Gud inom oss”. Men han 

säger också att vi kan förklara Självet som ”en Guds avbild i människan” vilket 

stämmer bättre överens med hur jag uppfattar Självets arketyp, det är också så jag 

uppfattar att Jung menar när han säger att Självet är ”Gud inom oss”. Inte att Gud på 

något sätt är förkroppsligad i människan, utan att vi i vårt omedvetna har en viktig 

transcendent funktion som kan liknas vid en gudsbild. 

 
 

Enligt Frankl har vi i det omedvetna en andlighet som behöver komma upp till ytan, 

och trots att han ofta kritiserar Freuds teorier anser han också att vi har omedvetna 

drifter. Men i logoterapin är det inte drifterna han vill medvetandegöra utan det 

andliga. Han säger att den andliga personligheten kan vara både medveten och 

omedveten men att den verkliga djuppersonligheten inte kan vara annat än omedveten, 

det tillhör dess natur. 

Samvetet hör också till det omedvetna, det är en intuitiv funktion och intuitionen i sig 

är en andlig aning vilket gör att samvetet hör till det andligt omedvetna. Han säger 

också att samvetet är det transcendentas röst och därför också själv transcendent. 

Vidare betraktar han kärlek och inspiration som innehåll i det andligt omedvetna. 

Kärleken ser bortom nuet med sin andliga blick och uppfattar de ännu inte 

förverkligade möjligheterna hos den älskade. Han säger att valet av kärlekspartner 

bara kan vara äkta om det bestäms av att ett jag ”avgör sig” för ett du, och inte av 

drifterna. 

Inspirationen är ett estetiskt omedvetet som också har sina rötter i det andligt 

omedvetna. Det är ur inspirationen som konstnären skapar och eftersom inspirationen 

finns i det omedvetna så kommer dess källor aldrig riktigt fram i vårt medvetna. 
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• Vad menar Jung respektive Frankl med begreppet omedveten religiositet? 
 

Det är Självet som innehåller den omedvetna religiositeten med sina religiösa och 

mytologiska symboler. Det är enligt Jung omöjligt att skilja mellan en symbol för 

Självet och en gudsbild, han säger också att den religiösa delen av oss hör till 

människans psykobiologiska utrustning. Detta upptäckte han när han i sina patienters 

drömmar, hallucinationer etc. hittade likheter med forntida myter och religioner vilket 

han inte tyckte kunde vara en tillfällighet. Han anser alltså att vi i det kollektivt 

omedvetna har nedärvda bilder och symboler av religiös och mytologisk härkomst. 

 
 

I begreppet ”det transcendent omedvetna” upptäckte Frankl en omedveten religiositet 

och han säger att det betyder att vi har en omedveten strävan efter och ett omedvetet 

förhållande till Gud (som han även kallar ”den omedvetne Guden”). Han säger att den 

religiösa människan är ett faktum, men att vårt förhållande till Gud kan vara bortträngt 

och därför omedvetet. Han betonar att det omedvetna inte på något sätt är gudomligt 

bara för att det är något ”även andligt” som innehåller en omedveten religiositet. Han 

förklarar också att ”den omedvetne Guden” inte betyder att det är Gud i sig själv som 

är omedveten utan att han ibland kan vara omedveten för oss. 

• Vilka likheter och skillnader kan man se mellan de båda männen i synen på det 

omedvetna och den omedvetna religiositeten? 

Det omedvetna 
 

Vad som befinner sig i vårt omedvetna har de lite olika syn på, vilket inte var någon 

överraskning med tanke på att arketypteorin är lite speciell. Jung delar upp det 

omedvetna i ett personligt och ett kollektivt omedvetet där det personligt omedvetna 

innehåller bortträngda komplex och det kollektivt omedvetna innehåller arketyperna. 

Frankl delar istället upp det omedvetna i omedveten driftsmässighet och omedveten 

andlighet. I den omedvetna andligheten finns samvetet, kärleken, inspirationen och en 

omedveten religiositet. Det har de gemensamt; att de tror på en omedveten religiositet 

i det omedvetna. De talar båda två om en transcendens, Frankl menar att samvetet är 

det transcendentas röst medan Jung anser att Självet är en transcendent funktion. 

 
 

Från början tänkte jag att man kunde göra en jämförelse i deras syn på valet av 

kärlekspartner, men det enda de nog kan enas om är att det är vårt omedvetna som har 

ett finger med i spelet. En anima/animus- projektion går inte att jämföra med Frankls 

tankar om vad som sker eftersom en projektion faktiskt ”döljer” den riktiga personen 
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och Frankl anser att det bara är kärleken som kan se en person som den absoluta och 

unika individ han/hon är, alltså den sanna individen. 

Omedveten religiositet Både Jung och Frankl anser att vi har en omedveten 

religiositet i vårt omedvetna, skillnaden är att Frankl anser att det handlar om 

bortträngd religiositet medan Jung anser är den är medfödd genom de nedärvda 

symboler och bilder av religiös karaktär som finns i det kollektivt omedvetna. Han 

liknar även Självet vid en gudsbild och säger till och med att Självet är ”Gud inom 

oss”, vilket Frankl har kritiserat starkt. Enligt Frankl är det omedvetna varken 

gudomligt eller allvetande och han anser att Jung har lokaliserat den omedvetna 

religiositeten fel. Han säger att Jung har placerat den i detet vilket skulle betyda att det 

är detet som är religiöst och inte jaget. Nu använder sig inte Jung av begreppet detet, 

och när Frankl gör det syftar han på drifterna i det omedvetna vilket komplicerar det 

hela eftersom Jung varken diskuterar detet som begrepp eller några omedvetna drifter 

när han pratar om det omedvetna. Jag förstår hur Frankl menar, han anser att 

religiositeten är en av de mest personliga avgörelserna i jaget och därför är det jaget 

som är religiöst och inget annat. Men nu handlar det om omedveten religiositet, vilket 

jag inte tycker kan finnas i jaget som Frankl hävdar. Om jaget är medvetet kan inte 

den omedvetna religiositeten finnas i jaget, anser jag. En personlig avgörelse i jaget 

borde vara medveten. 

 
 

Något de trots allt är väldigt överens om är att en bortträngd religiositet kan leda till 

neuros och att religionen är viktig för den psykiska hälsan och i människans 

meningssökande. 

 
 

 

9. Sammanfattning 
Det jag har kommit fram till att det finns både likheter och skillnader mellan Jung och Frankl. 

Något intressant, som dock egentligen inte hör hit, är den omedvetna självmordstendensen 

som Jung pratar om i sin barndom. När jag började läsa Frankls självbiografi upptäckte jag att 

han kanske också hade den tendensen? Då tänker jag på när han som liten klättrade upp på 

spåret och satte sig framför ett tåg, han blev inte hämtad förrän i sista stund innan tåget avgick 

och jag kan inte låta bli att tänka på när Jung som liten pojke föll från bron och barnflickan i 

sista stund lyckas dra upp honom. 
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De är båda uppväxta i en religiös familj, Jungs far var reformert präst och Frankls familj var 

judar. Jung blev tidigt skeptisk mot ”Herren Jesus” och Frankl genomgick en ateistisk period i 

puberteten. Jag vet inte så mycket om deras religion senare i livet, men jag vet att religiositet 

av dem båda ansågs viktig för den mentala hälsan. 

 
 

Ingen av dem tänkte från början arbeta med psykiatri, Frankl intresserade sig dock för 

psykologi redan i tonåren. Ändå var det ingen självklarhet för honom att det var psykologi 

han skulle ägna sig åt resten av livet, han funderade på dermatologi och obstetrik och 

bestämde sig inte förrän en klasskamrat pratade med honom om hans begåvning inom 

psykiatrin. Jung däremot var totalt ointresserad under skolgången tills han i slutet på 

utbildningen blev tvungen att läsa den psykiatriska läroboken. 

 
 

Sigmund Freud har varit inblandad i de båda männens liv.  För Jung spelade Freud en stor 

roll i hans arbete, på den psykiatriska kliniken där Jung arbetade brydde sig inte personalen 

om den individuelles psykologi. Freud visade Jung hur han kunde gå vidare i undersökningen 

genom sina grundläggande undersökningar av hysterins och drömmens psykologi. De hade ett 

nära samarbete under många år innan de gick skilda vägar på grund av 

meningsskiljaktigheter. Frankl brevväxlade under lång tid med Freud som till och med fick en 

av Frankls tidigaste artiklar publicerade. Men sedan influerades Frankl även av Adler och 

lämnade Freud bakom sig. Jag reagerar starkt på att han hela tiden kritiserar Freud, och Adler 

med för den delen, speciellt i hans bok om det omedvetna. 

 
 

I texten skriver jag när Frankl pratar om personlighet, djuppersonlighet och ande att jag 

kommer att tänka på Jung och förhållandet mellan jaget och Självet, jag tänkte förklara det 

närmare här. Om ”jaget är sprunget ur Självet” som är kärnan och centralpunkten i vårt psyke 

kan man kanske jämföra det med personligheten (människoexistensens medelpunkt) som i sitt 

djup (djuppersonligheten) är omedveten? Jag menar alltså att jaget och personligheten kan 

liknas vid varandra och att djuppersonligheten (som är personligheten i sitt djup) skulle kunna 

liknas vid Självet som är omedvetet. 

 

Inför denna undersökning läste jag en tidigare C- uppsats som gör en jämförelse mellan Jung 

och Frankl
79

, vilket sporrade mig ytterligare att välja just detta ämne, eftersom jag tyckte att 
 
 
 

79 
(Sjöqvist, 2006) 
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hon hade fel. Hon skriver om Jung och att han definierar Självet som ”Guden inom oss”
80 

och 

jag kunde inte påminna mig om att jag läst det någonstans, det var inte heller den 

uppfattningen jag hade fått om Självet. Men under undersökningens gång har jag upptäckt på 

ett flertal ställen att Jung faktiskt själv säger så och att jag absolut måste ha sett det förut, jag 

har nog bara inte tolkat det så ordagrant. Min uppfattning av Självet har varit att man kan 

likna det vid en gudsbild och att det rymmer en omedveten religiositet med tanke på alla 

urbilder och symboler som kan visa sig därur. Jag har aldrig uppfattat Självet som något 

gudomligt i sig, snarare har jag liknat Självet vid transcendensen hos samvetet som Frankl 

talar om, en slags inre röst. Än en gång önskar jag att jag hade fått träffa Jung i egen hög 

person för att reda ut begreppen. Och ännu bättre skulle det ha varit att få sätta sig ner 

tillsammans med både Jung och Frankl och föra intressanta diskussioner, jag är fortfarande 

inte övertygad om att skillnaden dem emellan är så stor, det kan handla om olika 

förståelsegrunder och tolkningar. Jung är frikostig med begreppsförklaringar i sina böcker, det 

är tyvärr inte Frankl vilket komplicerar undersökningen och det förblir en tolkningsfråga, min 

tolkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
(Sjöqvist, 2006, s. 14) 
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