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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
När jag talade med min faster om att skriva en uppsats om meningen i livet sa hon rakt: 
”- Den måste man hitta själv!” Och visst är det så, men tänkare som jag är vill jag gärna 
veta vad andra tänker och min nyfikenhet driver mig till att söka kunskap. 
 
Jag har alltid varit av en funderande natur. Frågan om alltings mening och mer specifikt, 
min mening, har ständigt dykt upp i mitt medvetande. 
När vi idag verkligen talar med varandra märker jag att detta är frågor som en stor del 
av befolkningen ägnar tid åt. Ändå är det inget som syns öppet i vardagslivet. Det är 
inget som diskuteras över en kopp kaffe på rasten. Då visas inga sprickor i den uppvi-
sade fasaden vi alla bär på. 
För mig har det ofta känts som något besvärligt. Att jag är för känslosam och att man 
inte ska fundera så mycket. I och med religionsstudierna har jag fått ny insikt och nya 
vägar att närma mig dessa tankar och funderingar. Jag kan ägna mitt intresse åt att 
skriva en vetenskaplig text. Det är ju helt fantastiskt! Även om inte alla i min närhet 
förstår meningen så gör jag det: Det är min mening! 
 

1.2. Syfte 
Mitt syfte med detta arbete är att studera och lära mig mer om ämnet meningen i livet, 
här med utgångspunkt utifrån Viktor Frankl, Erich Fromm och Elisabeth Kübler-Ross.  
Jag vill undersöka deras inbördes förhållanden och om det fortfarande finns någon be-
tydelse i deras teorier för en människans livsöde. Jag kommer att närma mig ämnet ge-
nom följande frågeställningar: Vilka skillnader och likheter i frågor av betydelse för 
ämnet mening i livet finns mellan författarna? Kan ett nutida levnadsöde användas för 
att bedöma de avhandlade tankegångarna? 
 

1.3. Metod 
Min första tanke var att göra intervjuer med olika människor för att lära mig om deras 
syn på mening i livet och se om det finns något i ämnet som är utmärkande för alla 
människor. Efter en stunds funderande kom jag fram till att jag varken hade tiden eller 
kunskapen som krävdes för ett sådant projekt och insåg att jag först behöver lära mig 
mer om ämnet. Jag har därför valt att göra en litteraturstudie av Viktor Frankl, Erich 
Fromm och Elisabeth Kübler-Ross. När jag använder begreppet ”trio” eller ”trion” syf-
tar jag på dessa tre.  
 
I mina undersökningar runt trion har jag inte kommit i kontakt med någon tidigare 
forskning som jämför deras arbeten. 
 
Att jag valt just dessa beror på tidigare kontakt med de två första och att jag då fann 
deras tankegångar intressanta. Jag hade en bok av Kübler-Ross i bokhyllan hemma och 
insåg att även hon inriktar sig på meningen i livet. Kontrasten mellan henne och Frankl 
och Fromm var ytterligare ett plus. Trions arbeten jag tagit del av har jag kortfattat be-
skrivit nedan. Att jag valt just dessa verk ur deras mångfaldiga produktion beror på mitt 



3 

letande av litteratur som belyser ämnet med meningen i livet. Efterhand har mina stu-
dier lett mig vidare till ytterligare litteratur. 
 
För att undersöka mina iakttagelser av trions teorier i dagens ljus och det verkliga livet 
har jag använt mig av Ulla-Carin Lindqvists ”Ro utan åror” i vilken hon skriver om att 
insjukna i ALS under 2000-talet. 
 

1.4. Disposition 
Efter inledande delar kommer mitt arbete vara uppdelat i olika delar. För varje person 
kommer jag att kortfattat beskriva deras personhistoria, gå igenom använd litteratur och 
studera deras teorier. 
Därefter kommer en jämförande analys där jag tittar på skillnader och likheter trion 
emellan fokuserat på ämnena kärlek, tid, människosyn, död, och mening. 
Fortsättningsvis följer en analys av trions teorier kontra ett verkligt levnadsöde i nutid. 
Först en genomgång av Ulla-Carin Lindqvists ”Ro utan åror” och därefter inblickar i 
hennes berättelse med utgångspunkt från trion. Slutligen en sammanfattning och käll- 
och litteraturförteckning. 
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2. Den meningssökande människan - Viktor Frankl 

2.1. Personhistoria 
Viktor Frankl (1905 – 1997) var österrikisk läkare samt professor i psykiatri och neu-
rologi vid Wiens universitet. Han var gift två gånger. Sin första fru förlorade han i kon-
centrationslägret tillsammans med sin övriga familj. Tidigare hade paret blivit tvingade 
till abort av nazisterna. Med sin andra hustru fick han en dotter. 
 
Frankl har sedan uppväxtåren brottats med existentiell ångest. Det var denna som ledde 
honom till Freud, psykoanalysens fader. Frankl hoppades att han skulle finna svar på 
sina funderingar om livets meningslöshet. Han sökte sig även till andra terapiinrikt-
ningar, men fann inte det han sökte där eller hos Freud. Frankl gick därmed sin egen 
väg och utvecklade det som han kallade logoterapin.  
Efter besvikelserna inom psykiatrin och psykologin utökade Frankl sina studier med 
filosofi. Han arbetade med patienter och hans teori växte fram. Vid andra världskriget 
hade han i stort sett ett färdigt koncept, men han förlorade sitt material i samband med 
sin tid i koncentrationsläger. Under tre års miserabelt lidande får Frankl möjlighet att 
återskapa och utvärdera sin teori. Frågan han ställer sig är hur det kommer sig att vissa 
fångar överlever och går med huvudet högt medan andra bryts ner och förtvinar.  
 
I förordet till Frankls bok ”Livet måste ha mening” skriver Hans Åkerberg att logote-
rapin på vissa håll blivit nedskriven på grund av en felaktig fokusering på Frankls vis-
telse i lägren.1 Åkerberg antyder särskilt att Skandinaviens fackkrets inte tagit till sig 
logoterapin. Annars är Frankl sedd som en av de mest kunniga och erfarna psykiatrerna 
med inriktning på behandling av existentiell ångest. Hans logoterapi kallas den tredje 
Wienerskolan, efter Freud och Adler.2 
 

2.2. Litteratur 

2.2.1. Livet har mening 
Denna bok bygger på uppmärksammade radioföreläsningar under åren 1951 – 55. Med 
tanke på ämnen och kopplingar Frankl gör kan man ana att dessa gjordes för att radio-
lyssnaren skulle kunna knyta an till sin och samhällets situation i efterkrigstiden. 
Frankl använder fler kopplingar och referenser än i andra böcker, men det lyser igenom 
att avsikten med föreläsningarna var att informera människan om psykologiområdet. 
Naturligtvis är det Frankls tolkningar som ges störst utrymme. 
Med tanke på tidsåldern för bokens tillkomst är vissa infallsvinklar förlegade. Frankls 
synsätt känns dock fortfarande aktuellt.  
Vissa delar har ingen direkt anknytning till denna uppsats, varför jag medvetet hoppat 
över dem. Ämnen som berör är bland andra kärlek, ande, meningssökande och döden. 

                                                 
1 Åkerberg, H., 2002, förord 
2 http://logotherapy.univie.ac.at/e/chronology.html, 2005-04-14 
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2.2.2. Psykiatern och Själen – Logoterapins och existensanalysens 
grunder 
Boken ger en grundlig genomgång och analys av meningarna i livet. Här går Frankl 
djupare in i sitt resonemang än i övriga verk jag läst av honom. Hans grund som psyki-
ater framkommer i och med hans analyser av människans sätt att förhålla sig till livet.  
Jag kan tänka mig att denna bok är oumbärlig för den som tänker sig en yrkesinriktning 
inom området. Även för mig som lekman inom logoterapin ger den en fördjupad bild av 
människans väsen. Ibland har jag dock inte förstått termerna. Även i denna bok har jag 
medvetet bortsett från bitar som inte direkt haft betydelse för detta arbete.  

2.2.3. Livet måste ha mening – Erfarenheter i koncentrationslägren, 
Logoterapins grunder 
Bokens två delar kommer från två olika skrifter av Frankl, men den svenska upplagan 
har utkommit i befintligt skick, med vissa ändringar, sedan 1968. Boken har blivit en 
bästsäljare världen över. Det var inget som Frankl väntade sig, eller ens ville. När hans 
första bok, om tiden i koncentrationsläger, kom ut på tyska, fanns hans namn inte med 
på framsidan. Hans vänner hade dock övertalat honom att ha det på titelbladet. Frankl 
ville ge ut boken anonymt. Han kände det som sin plikt att publicera sina erfarenheter 
med syfte att visa människor att livet kan ges en mening även under svåra förhållanden. 
 
Det jag tycker är intressant med bokens första del är hur Frankl beskriver skändningen, 
hånandet och eländigheten i lägret, men lyckas ställa sig själv på sidan och ge en psy-
kologisk analys av vad som sker med människorna, både fångar och vakter. I denna del 
beskriver han hur han fick möjlighet att följa upp sina teorier om existentiell ångest och 
meningsproblematik.  
I bokens andra del går Frankl kortfattat igenom grunderna i logoterapin, dess begrepp 
och teknik. 

2.2.4. Viljan till mening – Logoterapins grunder och tillämpning 
Åter en bok som har en talande titel. Det jag vill tillägga är att den även inger hopp. 
Frankl menar att känslan av tomhet och meningslöshet är brett spridd i dagens samhälle. 
Att människan inte vet vad hon vill göra och därmed har svårt att finna mening.  
 
Första gången jag läste boken var jag trollbunden. Frankls insikter och det språk han 
använder för att uttrycka dem är enkelt att ta till sig. Samtidigt förringar han inte Freuds 
och Adlers teorier, vilka han anknyter till, däremot anser han att de inte klarat av den 
existentiella problematiken på ett tillfredsställande sett. 
I bokens slut, kapitlet ”Slutsatser”, diskuterar Frankl på ett intressant sätt religion och 
tron eller icke-tron på högre makter och meningar. 
 

2.3. Synsätt 
Frankl ansåg att viljan till mening var människans primära strävan. Inte lustprincipen 
eller viljan till makt som hans kollegor, Freud och Adler, utgick ifrån. Frankl definierar 
viljan till mening som "människans grundläggande strävan att finna och fullfölja me-
ning och ändamål" medan lusten och makten enligt honom inte är mer än medel och 
resultat för att nå och få mening.3 Vi hittar inte vår mening genom att studera oss själva 
                                                 
3 Frankl, V.,  2003, s. 46 
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utan genom att helt glömma oss själva och verkligen ge oss i kast med en uppgift. Då 
först framkommer vår personlighet och vi hittar vår väg till mening.4 
 
Viljan till mening är ett av bladen i, vad Frankl kallar, treklövern, begreppen som logo-
terapin grundar sig på. De andra är den fria viljan och mening i livet. Frankl hävdar att 
det finns en mening att finna i varje situation och att det är att upptäcka denna mening 
som är människans uppgift. Det gäller för oss att hitta denna mening som är rätt för just 
denna människa och den givna situationen, då Frankls sätt att tolka mening är att den 
skiftar från person till person och över tiden. Frankl påpekar att meningen inte är något 
som vi själva godtyckligt kan komma på. ”Meningar upptäcks, de uppfinns inte.”5 
 
När Frankl säger att människan befinner sig i ett existentiellt vakuum, tomhet och 
tristess, saknas den rätta meningen, den som är avsedd för just den människan. Ofta har 
människan personlig framgång, ett yrke med status, materiell rikedom och bra umgäng-
esliv. Ändå saknas något: värden. På detta sätt ser jag att en tjänare kan vara ”rikare” än 
en kung i och med att ha hittat sin mening i gällande situation i sitt liv. 
 
Frankl fortsätter treklöverssymboliken med att införa tre blad med sätt att finna mening 
i livet och det är genom olika värden: skapande, upplevda och attitydvärden. 
Att skapa värde, på något sätt utföra en handling som ger oss mening har innebörd för 
de flesta. Upplevda värden ger oss mening genom erfarenheter. Under musikalen Kris-
tina från Duvemåla fick jag ett starkt upplevelsevärde att ta med mig hem. Rysningar av 
rörelse och välbehag genomströmmade mig under föreställningen. Dessa finns för alltid 
kvar i min minnesbank.  
Frankl håller fram kärleken som ett sätt att uppleva någon, en annan person. Han menar 
att ”kärleken är det yttersta och högsta som människolivet kan nå upp till” och att både 
jag och personen jag ger min kärlek når högre på grund av denna.6  
Det tredje, att skapa värde genom sin attityd eller inställning, är det mest meningsfulla 
enligt Frankl. En människa som på olika sätt berövats allt har ändå kvar sin frihet: 
”Människans andliga frihet, som hon bevarar intill sista andedraget, låter henne också in 
i det sista finna en möjlighet att gestalta sitt liv på ett meningsfullt sätt.”7 
 
Även ”attitydbladet” delar Frankl upp i tre delar med smärta, skuld och död, vilka han 
menar innefattar vad varje människa drabbas av under livet. När hon ställs inför något 
som hon inte kan påverka blir attitydvärdet aktuellt. Det kan röra sig om egen eller an-
hörigs obotliga sjukdom, ett fängelsestraff eller, som i Frankls fall, fångenskap. Det sätt 
som hon då förhåller sig på till det hon inte kan påverka förverkligar ett värde. Brotts-
lingen som känner ånger inför sitt brott och tar på sig sin skuld, skapar ett värde genom 
sin inställning och höjer sin moral. Den som sörjer utan att fly från sin sorg skapar ett 
värde för det han sörjer. I och med sorgen får den tidigare existensen mening. Frankl ser 
meningen med lidandet som den djupast möjliga meningen, det som ger moralisk höjd. 
Då talar han om det nödvändiga lidandet, inte det som går att avhjälpa genom exempel-
vis behandling vid viss sjukdom. Det lidandet liknar martyrskap.  
Meningen i attitydvärden ligger i att människan själv förändras till det bättre.8 

                                                 
4 Frankl, V.,  1960, s. 59-60 
5 Frankl, V.,  2003, s. 72 
6 Frankl, V.,  2002, s. 51 
7 Frankl, V.,  2002, s. 80 
8 Frankl, V.,  2003, s. 92 
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Även om Frankl framhåller vårt sätt att förhålla oss till vår situation som det mest vär-
deskapande av treklöverns blad, menar han inte att vi ska kasta oss över attitydvärdena. 
Dessa ska finnas kvar till dess vi inte på något sätt kan skapa eller uppleva värden. När 
tiden kommer då vi inte längre kan påverka vårt öde. 
Frankl säger att vi får frågor och uppgifter under våra liv och vi löser dem som vi öns-
kar genom den fria viljan. Beroende på vår lösning tar livet riktning. Varje människa 
har i varje situation möjlighet att påverka sitt liv, sitt öde.  
I dagens samhälle finns så mycket att förhålla sig till, så många frågor och ställningsta-
ganden. Det är saker från vilket bolag som ska sköta telefon och el till pensionssparande 
och kyrkotillhörighet. Redan valet till gymnasiet utmålas att vara det viktigaste valet i 
livet. Ändå är det inte dessa situationer som Frankl talar om. Dessa frågor kommer från 
samhället. Frågor från livet har att göra med mig som unik person och gemenskapen 
med andra människor. Jag kan skapa värde genom att le mot en okänd person på bussen, 
genom att ge lite av mig själv till en vän eller kollega. Inte för att få tillbaka utan för att 
på så sätt lyfta den personen. Jag kan uppleva gemenskapen i naturen genom att vandra 
i fjällen, ge akt på renarna och fjällripan. Slutligen finns värdet på mitt förhållningssätt 
kvar. Dessa val och ställningstaganden är viktiga för livet, vilket egentligen tidigare 
diskuterade frågor inte är. De har betydelse för människans roll i samhället, men inte för 
meningen i livet. 
 
Den yttersta meningen i livet, som Frankl kallar ”supra-meningen” är något som männi-
skan inte kan få grepp om. Livet är enligt Frankl inte meningslöst utan det är människan 
som inte kan förstå dess mening med sitt förnuft. Han använder en liknelse med hunden 
och dess ägare för att förklara och menar att vi hittar meningen genom förtröstan på 
”den yttersta varelsen”.9 ”Sann tro, framsprungen ur en inre styrka, gör den troende 
ännu starkare.”10 Enligt Frankl grundas denna tro på kärlek som ligger bortom den egna 
människan. En kärlek så djup att personen som upplever den helt glömmer sig själv. 
Frankls tankar runt supra-meningen, att människan finns för en högre mening illustreras 
väl av en tro en pojke delade med mig en gång. Han tänkte sig att allt på jorden egentli-
gen befann sig på ett objektsglas under ett mikroskop. Högre varelser studerade här 
människornas beteende. De iscensatte olika scenarier för att se de olika effekterna av 
dessa. Vi kan tänka oss att människornas tro på att vad som händer och sker har en me-
ning för dessa högre varelser kan liknas vid en tro på Frankls supra-mening. Att Frankl 
så starkt betonar vikten av en tro på en yttersta sanning för människans existens är svårt 
att relatera till hans tes om att vi själva påverkar vårt öde.11 Det säger emot varandra att 
vi samtidigt med en övergripande mening kan skapa vår egen mening. Dock ser Frankl 
själv inga hinder i att människan har en fri vilja även om en högre makt har en mening 
för henne.12 
 
Frankl menar att vi är skyldiga att ta del av och göra det mesta av värdena som uppen-
barar sig. Om vi exempelvis inte hänger oss åt det underbara i naturen när möjlighet 
ges, kanske vid vårens lövsprickning eller vinterns första snöfall, tar vi inte på oss vårt 
ansvar som människa att hitta livets värden.  

                                                 
9 Frankl, V., 2003,  s. 162 
10 Frankl, V.,  1990, s. 68 
11 Frankl, V.,  2003, s. 167 
12 Frankl, V.,  1990,  s. 66 
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Vi kommer inte undan livets mening. Vi kan fly genom arbete, förströelser och andra 
sätt att sysselsätta oss men en envis ”tagg” påminner ständigt om livet. Vi kan bedöva 
oss från att känna taggen men när bedövningen släppt finns den kvar. Det går inte att 
leva livet genom redan utförda meningar; nya frågor, uppgifter och upplevelser kommer 
i dagen hela tiden och väntar på oss att bemöta dem. 
 
I flera av Frankls skrifter har jag funnit ett uttryck om ”det förgångnas fulla lador” eller 
det ”förgångnas fyllda sädesmagasin”.13 Frankl hävdar att vi är för snabba att titta på här 
och nu, hur tiden rinner ifrån oss och missa det vi faktiskt har med oss. Här talar han 
inte om materiell status, våra ägodelar, utan om våra värden och meningar. Frankl säger 
att när vi upptäckt en mening och skapat ett värde har vi gjort det en gång för alla och 
att detta finns kvar. Mening i form av värden är något som vi kan spara och ta fram när 
vi behöver dem. 
 
Frankl anser att vi finner mening genom att ta ansvar – ansvar för vårt liv, inte andras. 
Den skillnaden är viktig. Idag är det vanligt att ”sköta sig själv och inte andra”. Jag tol-
kar inte Frankls ord på det sättet. Genom att ta ansvar för vårt liv tar vi också ansvar för 
andras. Det är en fråga om rätt eller fel. Om jag till exempel ser ett barn som lider är det 
mitt ansvar att försöka göra något. Detta barn kan inte lämnas med tanken att det har en 
fri vilja att göra något åt sin situation. Gäller det däremot en vuxen, frisk, person är det 
en annan sak. Säg att en person hela tiden väljer umgänge på ett destruktivt sätt. Jag kan 
finnas där som medmänniska och ge mitt stöd, men jag kan inte påverka dennes liv. 
Frankl säger att vi måste ”vilja vilja”.14 Varje persons liv har ett mål som vi kommer till 
på ena eller andra sättet. Ingen utomstående kan påverka personens väg. Kanske ingår 
ett destruktivt beteende för denna person. Frankl påstår att vi behöver svårigheter för att 
bli medvetna om uppgiften i vårt liv. Då bör följden bli, ju svårare en person har att hitta 
sin väg och mening desto svårare tillvaro. 
Jag som människa tar ansvar för mitt liv genom att finnas till som medmänniska, inte 
genom att styra andra människor eller totalt vända bort blicken. 
 
Enligt Frankl har ”livet … sin yttersta mening inte bara genom döden … utan i själva 
bortdöendet”.15 Hela livets mening går inte att finna innan döden, då vi kan se livet som 
en ”meningsfull enhet”.16 Enbart livet ger inte mening. Livets ändlighet ger det mening 
och människan har ett ansvar för varje stund. I och med ändligheten kan vi inte skjuta 
upp saker. Som uttrycket ”skjut inte upp det du kan göra idag tills imorgon”, säger me-
nar Frankl detsamma. I morgon kan livet vara över och det är människans ansvar att ge 
det mening innan dess. Som vi tidigare nämnt med de ”fulla ladorna” menar Frankl att 
historien behövs för meningen. Själva tiden går inte att få tillbaka, men skeendet är 
omöjligt att förlora. I skeendet ligger alla de meningar vi hunnit skapa eller uppleva. 
Även om livet avslutas nu har det haft mening. Här ska nämnas att Frankl inte anser att 
livets mening ligger i att reproducera sig. Han säger att om själva livet är meningslöst, 
får det inte mening genom att föra meningslösheten vidare till nästa generation. Själva 
meningen ligger i handlingarna och upplevelserna mot och med barnen, inte i själva 

                                                 
13 Frankl, V.,  2003, s. 86,  2002,  s. 131, 1990, s. 114,  1960, s. 27 
14 Frankl, V.,  2003,  s. 54 
15 Frankl, V.,  1990,  s. 132 
16 Frankl, V.,  1990, s. 84 
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barnen. Att se fortplantning som enda värde i livet vore att förblindas och inte se livets 
andra värden. Slutet blir förtvivlan och förtar livets mening.17  
Det finns enligt Frankl endast ett värde som är absolut medan alla andra är relativa och 
det är samvetets röst. Samvetet kräver av oss att leva efter det vi får till oss, att ta ställ-
ning och ansvar.18 Samtidigt kan samvetet leda oss fel så vi bör vara ödmjuka och inse 
att andra hittat rätt där vi förvirrat oss.19 

                                                 
17 Frankl, V.,  1960,  s. 74 
18 Frankl, V.,  1960,  s. 44 
19 Frankl, V.,  1990,  s. 77 
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3. Mannen i nuet - Erich Fromm 

3.1. Personhistoria 
Erich Fromm (1900 – 1980) växte upp i ett ortodoxt judiskt hem med, enligt Fromm 
själv, överdrivet oroliga föräldrar. Fromm gifte sig tre gånger. Hans andra hustru dog av 
sjukdom, hans sista äktenskap varade till hans död. Det finns inga indikationer på att 
han fått några barn. Själv växte han upp som ensamt barn.  
Fromm har doktorerat i sociologi och har studerat psykoanalys och i och med sin av-
slutande praktik tagit examen. Han startade då sin egen praktik. Fromm tvingades ut-
vandra till USA under nazismen. 
Fromm hann under sitt liv lämna många bidrag efter sig. Han var, som återgivet i föror-
det till ”Kärlekens konst”, ”förvånansvärt aktuell”. Hans skrifter uttrycker en närhet och 
insiktsfullhet till samhällsstrukturen och människan i relation till varandra. 
Fromm tillhörde första generationen av Frankfurtskolan. Även om medlemmarna inte 
hade samma åsikter lyste vissa igenom: Marx, social forskning och att gränsen mellan 
sociologi och filosofi forceras.20 
 

3.2. Litteratur 

3.2.1. Att ha eller att vara? 
Fromms huvudsakliga syfte med boken är att utforska två sätt att förhålla sig i livet – 
strävan efter att ha eller att vara. Han belyser frågan ut olika perspektiv. Först förklaras 
skillnaden genom poesi, situationer i vardagslivet och i religionen. Därefter går Fromm 
ingående igenom var och ett av sätten att förhålla sig och letar skillnaden. Boken öppnar 
upp för egna funderingar kring det egna förhållningssättet till livet. Texten är lättläst 
men stundvis en aning torftig. Jag upplever Fromms åsikter som bitvis en aning för-
enklade och svåra att känna igen sig i. 

3.2.2. Flykten från friheten 
Fromm studerar samhällsutvecklingen från medeltid till nutid (1943). Framför allt 
granskar han den ökade friheten i samhället kontra människans ökade isolering. Fromm 
konstaterar en dubbelbetydelse av människans nyvunna frihet. Den mer negativa är 
hennes ökade oro, maktlöshet och inre hämningar. Denna rädsla för den inre friheten 
leder till att människan på olika sätt söker flyktvägar.  

3.2.3. Kärlekens konst 
Fromm analyserar kärleken, vilken han ser som den bästa lösningen på det väster-
ländska samhällets problem. Han går igenom kärlek mellan man och kvinna, förälder 
och barn och olika sätt att tolka kärleken till Gud. I diskussionen väver han in sina 
åsikter till samhället. 
I boken framkommer tydligt Fromms syn på konsten att älska. Kärleken är avhängt be-
roende av den egna personens utveckling. Ser inte människan sin utveckling som num-
mer ett, kommer ingen äkta kärlek finnas i hennes liv. 

                                                 
20 http://www.erich-fromm.de, 2005-04-14 
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I boken finns även ett intressant kapitel om nazismens psykologi, även om det inte har 
direkt anknytning till ämnet. 
 

3.3. Synsätt 
Vad menar Erich Fromm med sin diskussion runt att ha eller att vara? Det går ut på hur 
en människa kan välja att förhålla sig till livet. Fromm skriver inte uttryckligen att det 
rör sig om ett val, men det är tydligt att så är fallet. Det han tar upp ligger inom ramen 
för det egna valet. Sedan kan tänkas att om en person har med sig en ryggsäck med tidi-
gare erfarenheter är det svårt att se klart. Fromms definition av varandets livsform är att 
”man varken har något eller kräver att få något, utan gläder sig, använder sin förmåga 
produktivt, är ett med världen”.21 
 
Samhällsteoretiker som han är, knyter Fromm mycket till samhällsstrukturen vilken han 
anser manar fram ”att ha”-förhållningen till livet. Att arbeta för välfärd, materialism och 
även frihet. Fromm säger att medan vi arbetar med frihet och ledighet i sikte, blir även 
denna en version av ”att ha” när vi kommer dit. 
Denna livsstil leder enligt Fromm till egoism, misstänksamhet och isolering. Alla vill 
”se om sitt eget hus” och få bäst förutsättningar i samhället. Vad som syns är viktigt, vår 
materiella status. Men Fromm menar även att relationerna mellan människorna har tagit 
form av en vara. Vi ser oss själva som en ”vara”, ett materiellt ”ting” som ska säljas in. 
”Om han är eftersökt, så är det något bevänt med honom; är han det inte, gäller han för 
noll och intet.”22 
Ett scenario är i umgängeslivet. En person som är populär och har stor umgängeskrets 
vill alla vara i närheten av. Det sorgliga är att det är få som verkligen känner personen i 
fråga. Vad man vill ha är känslan av att vara med, att tillhöra en krets. Detta ytliga um-
gänge ger enligt Fromms åsikt ingen egentlig mening. Han säger: ”Inom varandets livs-
form ligger lyckan i att ge, dela med sig, älska”.23 Med detta i minnet inser vi att det inte 
går ihop med tidigare resonemang om ”att ha”. Livsformen, som överväger i de flesta 
industriella samhällen kommer inte att föra mänskligheten framåt. För det behövs en 
ordentlig förändring i vårt förhållningssätt menar Fromm. 
 
För att anamma varandets förhållningssätt behöver man enligt Fromm nå ”insikt om 
verkligheten”.24 Med verkligheten menar han det sanna och riktiga, det som vi ”glömt 
bort”. Alla har vi under vår uppväxt och anpassning ”gömt” delar av oss som inte varit 
önskvärda eller inte passat in. Olika teorier finns om denna massa av information, den 
vanligaste benämningen är det omedvetna. Vi kan inte helt befinna oss i varandets livs-
form innan vi förstår och känner oss själva såsom vi egentligen är. Det kanske är en 
start på mänsklig utveckling att bli medveten om sitt ägandeberoende som en början till 
varandet. Många jag känner, inklusive mig själv, vill ha olika saker, men talar även om 
kärlek och omtanke mellan människor som det viktiga i livet. Vi har ofta en fot i var-
dera av Fromms två livsformer. 
 

                                                 
21 Fromm, E.,  1986,  s. 36 
22 Fromm, E.,  1994,  s. 88-89 
23 Fromm, E.,  1986,  s. 87 
24 Fromm, E.,  1986,  s. 103 
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En annan aspekt på varandets livsform är tiden. Fromm säger att ”varandets livsform 
existerar bara här och nu”.25 Ägandet har tre tidsaspekter: förfluten tid, då vi samlat på 
oss, framtid som Fromm menar är en föraning om det förflutna, och nutiden där de båda 
möts. Ägandets tidsuppfattning går enligt Fromm ut på att vi hela tiden ser tillbaka på 
vad vi skaffat oss och hur ”att äga” fick oss att känna. 
I varandets livsform har tid inte någon betydelse, det som händer sker här och nu, det är 
upplevelsen som är viktig. Fromm talar om att respektera tiden i motsats till att styras av 
den. Visst har tiden betydelse i det dagliga livet, samhället skulle inte fungera utan tid, 
men den är inte statisk. Vi kan enligt Fromm uppleva både framtid och förflutet med en 
äkta känsla i nutid. Jag ser det som att fullständigt gå upp i en uppgift eller en känsla 
utan att samtidigt ha tanken på tiden, vad som ska göras senare eller vad som utspelat 
sig under frukosten.  
 
Fromm ger en förklaring till den mänskliga naturen i psykiska termer. Han menar att 
olika fakta om arternas utveckling leder till att människans instinkter (organiska drifter) 
är minimal medan vår hjärna har nått maximal utveckling. Det leder till att vi inte in-
stinktivt vet riktning och handlande utan genom vårt tänkande kan välja olika riktningar 
vilket gör att vi behöver ett mål och en inställning till livet för att överleva.26 Utan 
denna karta, som Fromm kallar den, skulle vi vara oförmögna att hålla kurs i livet. Då 
tänker jag att det måste finnas två ”kartor”, en accepterad karta och en som inte är ac-
cepterad från samhället sett, för varje människa. Den senare har vi dolt i vårt omed-
vetna.  
Om vi följer den accepterade kartan och ser andra som tycker och tänker lika, känner vi 
oss trygga. Samtidigt är det något som gnager och för in meningslösheten i och med att 
vi inte befinner oss i vår verklighet. Att använda den egna, riktiga, kartan, skulle kräva 
stort mod, men samtidigt göra att människan växte genom sin utveckling. 
 
Fromm anser att själviskhet egentligen är motsats till att älska sig själv. Vi har uttrycket 
som säger att för att älska andra måste vi börja med oss själva. Det är vår oförmåga att 
älska oss själva som är själviskt enligt Fromm, det bottnar i en vantrivsel med oss 
själva. Är vi rädda för att visa och ge av oss själva är vi också rädda att älska. Det egna, 
verkliga jaget är otillfredsställt och kompenserar genom tillfredsställelse av det sociala 
jaget, karriär, ägodelar och status. Fromm menar att vi har manipulerats med tron att vår 
själviskhet och ägandebehov är människans natur, allt för att rättfärdiga samhället. 
 
Vi har talat om kärlek och älska, men vad betyder dessa ord för Fromm? ”Kärlek är 
aktiv omtanke om liv och välbefinnande hos det vi älskar.”27 Kärlek innebär även an-
svar och respekt. Kärlek är enligt Fromm ett sätt att förhålla sig, en attityd. Han menar 
att det krävs vakenhet och medvetenhet av människan för att hon ska kunna älska. 
Fromm antar en pessimistisk hållning när han uttrycker sin åsikt om att det inte går att 
älska fullt ut i dagens samhälle. Kapitalismen och kärlek är svåra att kombinera men 
Fromm ger lite hopp i och med att viss personlig frihet tillåts. Han menar att ”kärlek är 
det enda vettiga och tillfredsställande svaret på det mänskliga existensproblemet”.28 

                                                 
25 Fromm, E.,  1986,  s. 126 
26 Fromm, E.,  1986,  s. 134 
27 Fromm, E.,  1995,  s. 37-38 
28 Fromm, E.,  1995,  s. 148-150 
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4. Dödsdamen - Elisabeth Kübler-Ross 

4.1. Personhistoria 
Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004) föddes som en av tre flickor. Hennes uppväxt var 
en kamp att bli sedd, att ha en egen identitet. Flickorna skildes inte åt, deras egna föräld-
rar kunde ibland inte avgöra vem som var vem. Först i det vuxna livet anser sig Kübler-
Ross ha fått en gåva som förberett henne för livet och hennes arbete. 
Vägen till Kübler-Ross läkarexamen var lång och gick via enkelt laboratoriearbete, 
flyktingar på sjukhuset, frivilligt fredsbevarande arbete och många möten med olika 
människoöden. 
Under läkarstudierna träffade hon sin blivande man, Emanuel Ross, och tillsammans 
flyttade de till hans hemland USA. Där började Kübler-Ross arbete med döende och 
hon ägnade återstoden av sitt liv, inte åt döden, utan livet. Hon ansåg att de som kallade 
henne ”Dödsdamen” missat poängen: ”Det enda i mitt arbete som är odiskutabelt är 
livets betydelse.”.29 
Arbetet med de döende patienterna och seminarier för läkarstudenter sågs inte med 
blida ögon av kollegorna. Kübler-Ross har ansetts kontroversiell och gått sin egen väg 
genom att arbeta med frågor läkare normalt har svårt att hantera. Läkarna ansåg även att 
de sjuka patienterna blev utnyttjade av Kübler-Ross, det gjorde däremot inte patienter 
och anhöriga. 
Utanför sjukhuset har hon blivit erkänd av skilda världar. Hon har till exempel föreläst 
på lutherska seminariet och avgjort vilka av dess studenter som är lämpade för prästyr-
ket. Likaså har hon granskat kandidater till amerikanska fredskåren. 
Vid 46 års ålder börjar Kübler-Ross hålla workshops om ämnet liven, döden och över-
gången mellan dessa. Så småningom slutar hon på sjukhuset, lämnade sin familj och 
bygger upp flera egna healingcenter, bland andra Shanti Nilaya och Elisabeth Kübler-
Ross Center. Utvecklingen Kübler-Ross tar mot det spirituella blir för mycket för hen-
nes man och två barn. 
Elisabeth Kübler-Ross har fått kämpa hela sitt liv, med egen identitet under uppväxten, 
med yrkesval, kollegor och allmänhet. Hon har hela tiden kommit igen efter motgångar 
och har under sitt liv betytt mycket för människor världen över.30 
 

4.2. Litteratur 

4.2.1. Working it through 
Boken beskriver ingående de workshops som Kübler-Ross höll på Shanti Nilaya. Hon 
beskriver starten och utvecklingen för centret men främst processen under workshopen 
och kompletterar med berättelser från deltagarna. Allt binds ihop med förklaringar runt 
olika ämnen exempelvis kärlek, sorg och att våga släppa taget.  
Boken illustreras genom fotografier från kurserna. Detta ger bättre förståelse för vissa 
scenarier Kübler-Ross beskriver. 
 
Känslan jag får av boken är tudelad. Det finns en plan för kurserna men mycket styrs av 
deltagarnas och gruppens känslor och utveckling. Det känns ostrukturerat samtidigt som 
                                                 
29 Kübler-Ross, E.,  1998,  s. 17 
30 Kübler-Ross, E.,  1998 
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det tydligen gett livsavgörande resultat för många. Det har genomförts undersökningar 
på den bestående effekten efter deltagande i en workshop genom Shanti Nilaya som 
visar på positivt resultat. Psykologer och liknande yrkesutövare, som velat jämföra tera-
pier, har blivit förvånade över enkelheten och dess effekt genom att konfrontera sina 
egna ouppklarade problem. 

4.2.2. Livets hjul – En självbiografi i dödens närhet 
Som namnet antyder är denna bok en beskrivning av Kübler-Ross liv, tankar och re-
flektioner. Enligt förordet av Göran Grip är det hennes sista bok, men ytterligare böcker 
har givits ut, även efter hennes död. 
Jag anser att denna bok visar på ett hisnande människoöde. Det är svårt att tänka sig att 
Kübler-Ross någonsin funderat över vad hon ska hitta på att göra. Kübler-Ross beskri-
ver sitt liv från födsel till skrivande stund. Hon återger tillfällen och möten som varit av 
betydelse för hennes val i livet. Några människor har funnits med henne långa tider, 
andra har blinkat förbi, men samtliga har gjort djupa avtryck. 

4.2.3. Döden är livsviktig – Om livet, döden och livet efter döden 
Boken är en sammanställning av några av Elisabeth Kübler-Ross föreläsningar mellan 
åren 1976 och 1989. Hon talar om livet, döden och nuddar vid livet efter döden fast det 
viktigaste är hur vi lever livet idag. Fallberättelser återkommer men spontaniteten som 
Kübler-Ross har inför publiken ger tyngd åt boken och dess innehåll. Den griper tag i en 
och ger uppslag för funderingar kring livet och dess utmaningar. Jag gjorde omgående 
en del förändringar i tanke och inställning efter att ha tagit del av boken. 

4.2.4. Leva i livet 
Denna bok har Elisabeth Kübler-Ross skrivit tillsammans med David Kessler. Den är 
uppdelad så att läsaren kan avgöra vem av dem som bidragit till vilken text. Vissa delar 
har de skrivit tillsammans. Jag har inte använt mig av Kesslers delar. 
Boken tar upp olika lärdomar som kommer till oss i livet. De tar upp behovet av att av-
sluta saker. Att inte leva livet med flera ”jag borde” eller ”om jag bara hade” och så 
vidare. Samtidigt som boken ger inblick i några av livets svåraste frågor är den övergri-
pande. Vi får vara den som vi är, om vi tar oss tid och mod att se oss själva.  
 

4.3. Synsätt 
Elisabeth Kübler-Ross filosofi kan enligt mig sammanfattas med en mening: Hela me-
ningen är att växa genom kärlek! Nu har denna mångfasetterade kvinna uttryckt många 
saker men det här är grunden. Kübler-Ross anser att varje människa har en egen me-
ning, en läxa hon ska lära sig i livet. Kübler-Ross talar om flera läxor vi får under livsti-
den. Samtidigt får vi inte läxor tilldelade som vi inte skulle klara av. Om det är så, som 
det är för många av oss, att vi inte uppfattar dessa budskap och vinkar blir de tydligare 
nästa gång. Av denna anledning kan en del människor ha riktigt kämpiga liv. ”Ni kom-
mer alltid att få det ni behöver, men ni kommer inte alltid att få det ni önskar er. Det är 
en universell lag.”31 Allt det som kommer till oss härstammar från den obegränsade 
världen. Vi föds som perfekta varelser med en framtid i ett liv som är skapat för att vara 
enkelt och vackert. Under vår livstid blir vi otacksamma för vad vi fått och lever våra 
liv, men lär oss aldrig riktigt att leva. För de flesta av oss krävs en livskris, en sjukdom, 
                                                 
31 Kübler-Ross, E.,  1999,  s. 86 
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en anhörigs död, ett uppbrott, något för att få oss att vakna upp och bestämma oss för 
något bättre. 
 
Kübler-Ross anser att vår själ lever vidare i nya liv och nya kroppar till dess vi lärt vad 
vi behöver. Det påminner om karmatanken, att livet pågår om och om igen tills allt är 
rätt och gemenskapen väntar. Gemenskapen kan ses som hemma, där vi ursprungligen 
kommer ifrån och till slut återvänder till. 
 
Kübler-Ross talar mycket om vårt val av inställning, att vi själva väljer hur vi vill tolka 
och förhålla oss till vad som händer i livet. Hon säger att livet är en kamp men om vi 
väljer att se svårigheterna som lärdomar och erfarenheter växer vi som människa. Istäl-
let för att kämpa emot vår redan förutbestämda väg menar Kübler-Ross att vi ska släppa 
taget. ”När man lär sin läxa försvinner smärtan.”32 
 
Olika situationer i livet framkallar en reaktion hos oss som bottnar sig i något hos mig 
som jag inte hittat och förstått. Dessa ouppklarade problemen är ofta det som hindrar 
människan i hennes liv. Kübler-Ross talar om fem naturliga känslor: fruktan, sorg, 
vrede, svartsjuka och kärlek. Ouppklarade problem och att vi stänger av känslorna, hål-
ler inne med dem, är vad som leder till att känslorna tar överhanden på ett eller annat 
sätt. Kübler-Ross hänvisar till C. G. Jungs fyra kvadranter vilka behöver befinna sig i 
harmoni för att människan ska vara hel.33 Det är bara när balans finns som vi kan leva i 
och med kärlek, vilket Kübler-Ross framhåller som drivkraften i livet. Det spelar ingen 
roll vad vi gör så länge det vi gör görs av kärlek. ”Faktum är att jag aldrig träffat en 
enda människa vars största behov varit någonting annat än kärlek. Verklig villkorslös 
kärlek.”34 
 
Kübler-Ross trycker på att vi inte kan ge någon riktig kärlek om vi inte först ger det till 
oss själva. Den ovillkorliga kärleken är livets svåraste läxa till oss alla, men även den 
viktigaste. En del av denna kärlek är att tillåta sig själv, och andra att själva lära sina 
läxor och inte försöka rädda dem. Det är inte bristande omsorg utan kärlek som kommer 
fram när vi låter en annan människa lära sig utan vår inblandning. Samtidigt har en av 
Kübler-Ross viktigaste uppgifter varit att lyssna, lyssna på döende. Hon framhåller vik-
ten av att verkligen lyssna och fråga om man inte förstår. Det visar på verklig omtanke 
och den tillsammans med kärlek skapar en gemenskap mellan människorna. 
 
I allt detta är det viktigt att se sig själv och vad som är bäst för oss i vår situation och då 
menas inte ur en egoistisk syn. Om vi inte gör vad vi behöver i vårt liv anser Kübler-
Ross att vi uppför oss som prostituerade, att man gör allt för andra människor, för att 
tillfredsställa dem.35 Om vi inte gör vad vi verkligen vill kommer vi aldrig ha levt vårt 
liv med all den bitterhet och negativitet det för med sig. Vi behöver följa vår intuition 
mer än vårt intellekt och bortse från allt vad vi bör och vad som anses. Våra känslor ger 
oss ledning om vi lär oss att lyssna på dem. ”…i djupet av vårt hjärta vet vi att det är 

                                                 
32 Kübler-Ross, E.,  1998,  s. 20 
33 Människan består enligt Jung av de fyra kvadranterna fysisk, känslomässig, intellektuell och 
andlig/intuitiv. Dessa kan även sägas representera olika åldrar och tider. 
34 Kübler-Ross, E., 1998,  s. 201 
35 Kübler-Ross, E.,  1999,  s. 51 
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meningen att vi ska leva helt och fullt, älska helt och fullt och uppleva storslagna även-
tyr i livet”.36 
Det är inte säkert att intuitionen leder oss den lättaste vägen. Kübler-Ross favoritcitat är: 
”Om man skyddar canyons för stormarna får man aldrig se skönheten i deras urgröp-
ningar”.37 Lev fullt ut och bli den du är. Allting som händer har en bakomliggande me-
ning. Trots alla öden Kübler-Ross mött har jag inte hittat något i hennes skrifter som 
antyder att hon känt medlidande eller ansett att någon fått ett felaktigt öde. Över allt 
lyser omtanke, kärlek och rättframhet igenom, även om hon på vissa ställen återger sina 
första tankar. Ingen är mer än människa, fast Kübler-Ross kommer snabbt in på den väg 
hon lär. 
 
I dödens närhet markerar Kübler-Ross vikten av tid. Även om hon talar om flera liv så 
poängterar hon vikten av detta liv och att göra klart det vi har att göra här och nu. Hon 
är av den åsikten att vi inte kan släppa taget om livet och gå vidare förrän våra ouppkla-
rade problem är över. Samtidigt påpekar hon att vi kan fortsätta i nästa liv. Jag har svårt 
att hitta vari skillnaden ligger.  
Kübler-Ross framhåller att hela tiden fokusera på nutid, denna minut och göra det rätta 
eller högsta valet. Livets värde är ett direkt resultat av valen som vi gjort. Vi får hjälp 
först då vi sett och använt alla egna resurser. Vi är alla här för att växa och uppfylla vårt 
öde och när alla läxor är lärda kan vi gå vidare. Om vi levt på det sättet kommer vi inte 
ha några problem som tynger oss och vi har enbart erfarenheter med oss i vårt inre. Om 
vi slår ihop det vi tidigare diskuterat om kärlek, tid och läxor kommer vi till Kübler-
Ross uppmaning att göra oss av med det som inte går att uppskatta. Det är så mycket 
som vi tar för givet att vi inte ens ger det en tanke: rent vatten, hälsan, släkt och goda 
vänner, en stilla vårvind med solen i ansiktet. Finns det saker som tynger oss har vi ett 
val att hantera det, antingen genom att ändra vår inställning, hitta andra lösningar eller 
om det är ett ouppklarat problem, ta hand om det. Vårt liv ligger i våra händer. ”Vi är 
själva ansvariga för uppfyllandet av våra egna behov och våra egna nöjen.”38 Det är inte 
så komplicerat som vi tror, hårt enligt Kübler-Ross, men inte svårt. ”Det som gör oss 
olyckliga är inte livets komplicerade mångsidighet. Det som gör oss olyckliga är att vi 
inte förstår den bakomliggande enkelheten.”39 
 
Kübler-Ross arbeten och hennes livsfilosofi förefaller förvånansvärt enkla, men de har 
kraft då hon går direkt på det egentliga i livet. Hon skalar av och fokuserar på det natur-
liga och övrigt hänvisas till egna personliga ouppklarade problem. Ingen av oss kan 
säga att vi kommer ihåg vår person som nyfödd, men då är vi som mest sanna, eller en 
naturlig varelse som Kübler-Ross skulle säga, innan vi anpassats och formats av omgiv-
ningen, främst då av föräldrarnas normer. 

                                                 
36 Kübler-Ross, E.,  2002,  s. 34 
37 Kübler-Ross, E.,  1999,  s. 150 
38 Kübler-Ross, E.,  1982,  s. 35 
39 Kübler-Ross, E.,  2002,  s. 16 
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5. Synsätt mot synsätt 

5.1. Kärlek 
Kärlek är något som idag används i det närmaste slentrianmässigt. Kärlek och att älska 
ses ofta genom ett rosa skimmer och ges inte alltid den tyngd och respekt de förtjänar. 
Trions syn på kärlek är inte så lätt att avfärda. Vikten de ger fenomenet är liknande, där-
emot skiljer sig sättet de beskriver kärleken på från varandra. Störst skillnad finner jag 
mellan Kübler-Ross och Fromm.  
 
Först en skillnad i uttryckssätt. Jag tillhör dem som tror att olikheter i uttryckssätt före-
kommer mellan män och kvinnor. I detta exempel tycker jag att det är särskilt tydligt. 
Fromm skriver torrt och enkelt. Han har få beskrivningar och håller sig i sin akademiska 
fåra, som om det vore katastrofalt att lätta upp texten något. Kübler-Ross å andra sidan 
skriver i stort sett som hon talar. Vissa verk är i och för sig nedtecknande efter band-
upptagningar så där är det en naturlig följd. Men i övrigt infinner sig en lätthet i hennes 
texter i och med sammankopplingen med livsöden och exempel. Samtidigt är det ibland 
svårare att hitta meningen hos Kübler-Ross i och med liknelserna. Därtill kommer att 
Kübler-Ross arbetat mer nära känslor i samband med svåra livssituationer än vad 
Fromm gjort och därför fått ett annat sätt att uttrycka sig. Fromm däremot, har ingen 
fantasi. Han kan enbart förhålla sig till det han kan relatera till.40 Därav kommer att hans 
sätt att uttrycka sig blir mer kliniskt. Även om både Frankl och Fromm har ett relativt 
lättförståligt språk så märks det att Kübler-Ross sätt att uttrycka sig är mer ett samtals-
språk. Jag anser att det hör ihop med vikten hon sätter vid att lyssna och därmed också 
prata förståeligt. 
 
Fromm säger att kärlek är en konst som måste läras. För att lära oss denna måste vi sätta 
konsten att älska som högsta prioritet i livet. Han anser att innan vi klarar av att älska 
måste vi ha disciplin, koncentration och tålamod i hela vår livsföring. Vi behöver lära 
oss vissa egenskaper innan vi ens kan tala om att älska. I min jämförelse mellan trions 
personer märks det att det är Fromm som är den mest filosofiskt sinnade. Han bryter 
verkligen ner kärleksbegreppet i dess beståndsdelar så att allt rosa skimmer totalt för-
svinner. Det ligger mycket i hans ord, men i mitt, en aningen sentimentala hjärta, slår 
orden sönder en del av charmen med kärleken, just det att den är mystisk. 
Hur som helst menar Fromm att vi måste lära oss att älska. Först lära oss vara ensamma 
vilket han menar utvecklar koncentration. Om vi inte verkligen kan koncentrera oss på 
den älskade ser vi den enbart som en livboj som håller oss ovanför vattnet. 
Utöver koncentration krävs objektivitet, ödmjukhet och förnuft. I kärlekens konst gäller 
det att se saker som de verkligen är och när vi gör det, kunna vara ödmjuka inför sakens 
eller personens natur och hela tiden inta en förnuftig hållning. Inga känsloutbrott alltså. 
Där försvann min chans att älska enligt Fromm. 
Till sist behövs aktivitet. Vi behöver göda kärleken. Det tror jag de flesta är medvetna 
om, fast vi tolkar detta på olika sätt. För vissa räcker det med närheten i vardagen, att 
finnas till, medan andra vill ha stjärnor och blixtar, uppvaktning och överraskningar. 
Som jag ser det är det senare personer som inte är trygga i sig själv och sin kropp. De 
behöver bevis på att de duger då denna känsla inte finns grundad i dem själva. 
 
                                                 
40 Fromm, E., http://www.erich-fromm.de, 2005-04-14 
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Kärleken Fromm talar om innebär att ta ansvar, att respektera och att ha tillit. Genom 
detta visar man även tillit till att den personen klarar sin uppgift själv. Här talar Fromm 
om uppgiften som att uppdaga den egna personen, avtäcka det vi en gång glömt bort. 
Det gör han även när han talar om att vi ska ha kärlek till oss själva, att vi inte kan älska 
oss, eller andra, om vi inte hittat vårt glömda jag.  
 
Enligt min mening sätter Fromm upp en hel lagbok med regler och måsten för att kärle-
ken överhuvudtaget ska existera. Om inte dessa uppfylls är känslorna inte äkta och 
värda att beakta enligt Fromm. Han vände sig bort från religionen men det känns som 
om de gamla judiska lagarna finns kvar i hans kärleksbegrepp. Frankl kommenterar att 
människor som enbart tar det som är synligt för ögat som verkligt har en benägenhet att 
bortse från sin religiösa sida.41 Jag finner det slående på Fromms sätt att strukturera 
kärleken, vars väsen enligt min mening inte skiljer sig mycket från religionen. Då talar 
jag inte om den ortodoxa religionen utan mer den mystiska och känslan i den. 
 
Både Fromm och Kübler-Ross sätter kärleken högst i livet, men på olika sätt. Enligt 
Fromm måste vi själva prioritera kärleken högst och lära oss att älska medan Kübler-
Ross anser att den redan är det viktigaste i livet, inget val, samt att den inte hör ihop 
med kunskap. Vi har alla fått med oss förmågan till kärlek, dock påpekar hon att den 
viktigaste och svåraste läxan för oss alla är att kunna ta emot kärlek. 
 
Kübler-Ross kärlek har två aspekter och den första är den nära kärleken genom kramar, 
den fysiskt trygghetsgivande. Den andra är den som ger oss förmågan att säga nej, att 
låta personen försöka själv. Den riktiga kärleken är ovillkorlig.  
En stor del av dagens kärlek är förenad med villkor. Jag älskar dig om du bara gör så 
här eller ser ut så här och så vidare. Redan under barndomen är kärleken förenad med 
villkor. Många barn växer upp under tron att pappa/mamma inte älskar mig om jag blir 
arg eller ledsen. Ändå är det just kärleken mellan föräldrar och barn den som anses vara 
ovillkorlig. Även här beror saken ofta på ouppklarade problem hos förälderns egna per-
son. Problem vars effekt förs över på barnet. 
Jag anser det nödvändigt att här föra in en tanke om vikten av att ändå inte hålla inne 
med känslor. Just i vuxnas relation med barn blir det konstigt när det seende barnet upp-
fattar att föräldern är upprörd och denne samtidigt väser fram mellan sammanpressade 
tänder att den inte alls är det. Det barnet då gör är att anta att den gjort något galet, fast 
så inte alls behöver vara fallet. Om vuxna vore lika rättframma som barn skulle det inte 
finnas så många osagda sanningar i världen. Å andra sidan är det de vuxna som formar 
barnen till likadana vuxna som de själva är. Med dagens spirande vakenhet kanske vi 
kommer fram till Kübler-Ross önskan så småningom: en generation som inte behöver 
terapi. Det börjar enligt henne med den villkorslösa kärleken, att enbart finnas till hands 
och bry sig om oavsett annat. Kübler-Ross kärlek finns för och omger oss alla. 
 
Vid en anblick på Kübler-Ross kärleksbegrepp känns det en aning krystat och verklig-
hetsfrämmande. Att äkta kärlek är ovillkorlig håller jag med om, men att den även finns 
för alla är svårare att få grepp om. Enligt min mening är det svårt att känna kärlek för 
alla man träffar, men vi har tidigare läst om att då någon negativitet finns så beror det på 
de egna ouppklarade problemen. Det visar i så fall på halten av ouppklarade problem i 
världen. Att känna kärlek innebär att se en människas alla sidor och kunna älska denna 

                                                 
41 Frankl, V., 2003, s. 169 
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med dem. Det innebär inte att acceptera eller tolerera dessa sidor utan inse att de är del 
av den personen. Det är dennes problem att göra något åt dem men ett problem hos mig 
om jag inte kan känna ovillkorlig kärlek. 
Efter noggrant funderande tänker jag mig följande: Kübler-Ross har sagt att den vikti-
gaste och svåraste läxan vi alla har är att verkligen älska oss själva för den vi är. Inte 
efter att vi lyckats med familjen, gått ner i vikt och gjort karriär, utan den jag är idag. 
Om jag skulle älska hela mig villkorslöst, skulle jag också enligt olika terapier ha lättare 
för andra människor. Svaret ligger i projektion. Om jag enbart känner kärlek för alla 
mina attribut ser jag dem inte hos andra heller. Så när Kübler-Ross anser att vi måste 
lära de egna läxorna först har hon helt rätt. Om alla levde så skulle vi leva i större har-
moni med varandra. 
 
Enligt Frankl finns en mening i livet som vi finner med en kärlek så stor att vi totalt 
glömmer bort oss själva. Jag menar att kärlek även är grunden i Frankls ansvarsbegrepp. 
Han säger att vi måste ta ansvar för att finna vår egen mening och ansvar för hur vi för-
håller oss till våra medmänniskor. Genom äkta gemenskap känner vi ansvar, som en del 
av massan tar vi inget ansvar. I en gemenskap finns kärlek och omtanke genom an-
svarstagande, vilket saknas i den opersonliga massan. 
Kübler-Ross säger att livet består av att växa genom kärlek. Kärlek till alla och envar. 
Har man en sådan kärlek finns det enligt min uppfattning ingen massa eftersom där 
kärlek finns där finns gemenskap.  
Att ta ansvar för mig själv innebär för mig inte enbart inför andra. Vi säger ofta att så 
länge alla tar ansvar för sig och sitt fungerar allt. Jag ser det viktigaste att ta ansvar inför 
mig själv, att ansvara för att jag har det så bra som möjligt utifrån givna förutsättningar.  
Givetvis får det inte ske på andras bekostnad. Denna sorts ansvar existerar inte om jag 
inte älskar mig själv och anser att jag är berättigad till att ha det bra. Detsamma gäller 
min syn på andra människor och därför kopplar jag Frankls ansvar till kärlek. 
 
Frankl poängterar kärleken till nästan eller rättare sagt någon speciell för att erhålla 
upplevelsevärden. Kärleken anser han är det högsta som människolivet kan nå upp till 
och att människor som det råder kärlek mellan utvecklas som människor. Den äkta kär-
leken innebär att jag ser min partners möjligheter att bli det livet tänkt för honom eller 
henne. I och med att man känner sig älskad växer personligheten och personen strävar 
efter att utvecklas mot min bild av honom. Den som blir älskad fullbordar sin egen 
unika person genom den mottagna kärleken. Denna särskilda varelse får mening i exi-
stensen genom kärleken från en annan. Frankl framhåller att kärleken inte är något man 
gör sig förtjänt av utan något man får av nåd. Genom kärlek öppnas ett seende som visar 
världen med alla dess värden som tidigare varit dolda för oss. 
Det är viktigt att här skilja på ett ägarbehov och kärlek. Frankls äkta kärlek är andlig, 
jag älskar en persons andliga sida, inte den fysiska. I ägarbehovet vill jag styra en per-
son att se ut och uppträda som jag vill. Om jag verkligen älskar vill jag stödja min part-
ner till att utveckla sina inneboende förmågor. Frankl menar även att det inte finns nå-
gon olycklig kärlek. Om jag verkligen älskar spelar själva besvarandet av kärleken 
ingen roll. 
 
Vi märker här att Frankls kärlek utspelar sig mellan två parter, det behöver dock inte 
vara älskande. Det skiljer sig från när Kübler-Ross talar om kärlek. Hon använder kär-
lek i den meningen av villkorslös kärlek till allt levande. Kärlekens värde ligger i det vi 
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ger inte i det vi får. Mot detta kan sättas Frankls syn att även den älskade genom den 
givna kärleken, får ett värde i sin egen existens.  
 
När Fromm talar om att kärlek är en konst som måste studeras, tränas och läras in säger 
Kübler-Ross att kärleken är en helhet som vi alla har fått som en gåva inom oss. Det 
gäller bara för oss att hitta den. Kärleken för Kübler-Ross är sanningens källa, det som 
görs enligt riktig kärlek är äkta. 
Frankl påpekar att kärleken är en ursprungligt mänsklig, andlig företeelse och skiljer 
även han sig ifrån Fromms utbildningsplan.  
 
För mig är det något av en utopi att vi ska älska eller känna ansvar inför alla människor, 
men Frankl, Fromm och Kübler-Ross hävdar att då vi klarar av att känna äkta kärlek 
inför oss själva, med våra brister och tillgångar älskar vi också våra medmänniskor med 
deras brister och tillgångar. I denna tolkning har jag som tidigare omtalat omvandlat 
Frankls ansvar till kärlek. 
 

5.2. Tidsuppfattning 
Att ta vara på och leva i tiden här och nu är en uppfattning som är gemensam för trion. 
Däremot har Frankl och Kübler-Ross ytterligare en dimension vilken Fromm saknar och 
det är att inte skjuta upp saker. Detta hör ihop med deras tro på att vi får uppgifter i livet 
som vi ska ta ställning till, lära oss av och ge värde samt att de ser livet som ändligt. Det 
senare gör i och för sig även Fromm men han lägger ingen vikt vid saker han anser att 
människan ska uträtta eller lösa. För honom är tyngdpunkten att vara, att totalt ta till sig 
vad som sker i nutid. 
 
Frankl sträcker sig så långt att han menar att livets ändlighet ger det mening i och med 
att varje ögonblick inte går att få tillbaka då det passerat. Det är just nu som är det vikti-
gaste eftersom dess möjligheter för alltid kommer att vara förlorade för mig. Jag har 
tillfälle att skapa en mening i varje ögonblick. Försitter jag det tillfället är den meningen 
för alltid förbrukad. I nästa ögonblick finns där en ny möjlig mening. Framtiden behö-
ver jag inte bemöda mig med ännu och det förflutna är över. Det är dessa unika ögon-
blick som slutligen utgör livet. Ser man det ur denna synvinkel har inte tidens längd 
någon betydelse då det mesta har gjorts av varje ögonblick. 
 
I Kübler-Ross tankar lyser en annan idé fram: att livet inte tar slut innan vi är färdiga 
med våra ouppklarade problem och att vi har lärt oss vad vi ska lära oss. Samtidigt säger 
hon att om vi inte lärt klart finns det kvar till följande liv. De ouppklarade problemen är 
sådana som vi pålagt oss själva medan vi fått läxorna tilldelade oss av livet. Kübler-
Ross hävdar att om vi lever fullt ut, lyssnar på våra känslor och gör det som känns rätt 
och riktigt för mig själv så kommer vi inte ha några ouppklarade problem. Vi kommer 
inte ha något som håller oss kvar när vi är färdiga med livet. För att lyckas med detta 
krävs en närvaro i nuet. Om vi inte har det kommer vi att missa väsentlig information 
som kommer till oss och vi kan inte utföra vår mening. Samtidigt med detta påpekar 
hon att just nuvarande liv inte kommer igen. Vi kommer aldrig att uppleva samma fa-
milj, vänner eller erfarenheter igen. Därför är tiden idag viktig. 
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Kübler-Ross ser tiden som en högst personlig uppfattning. Vi upplever och förhåller oss 
till tid utifrån vårt eget perspektiv. Därav kommer lätt missförstånd och vi kanske gör 
felaktiga placeringar av personer i olika fack. 
 
För Fromm är här och nu lika som evigheten, tidlöshet. Med det menar han dock inte att 
tiden räcker för alltid utan att den upphör att gälla, att den inte har någon vikt. Han tar 
upp ett exempel med studenter och hur de visar att de har olika livsform. Studenter som 
präglas av ägandets livsstil antecknar allt, lär sig utantill och har ett mål att klara kursen 
genom att ”äga” tankarna från någon annan. Det motsatta är att ha en egen tanke, till 
denna infoga nytt material och ta egen, eventuellt ny, ställning genom att väva samman 
och analysera. Dessa studenter lär inte för tentamen utan för lärandets och intressets 
skull.42 Här spelar inte tiden någon roll, ingen pågående tanke finns vad uppgifterna ska 
användas till utan studenten är helt närvarande. Såsom Fromm påpekar fungerar inte 
detta jämt, tomt prat förekommer som inte kan ha mening. Min personliga åsikt är att 
alla studenter har en tanke med vad de ska använda studierna till, men genom att exem-
pelvis välja inriktning efter eget intresse istället för enbart efter möjligheter till arbete är 
en del av varandets livsform. 
 
När det gäller förflutet och framtid talar Fromm om att uppleva dem som om de var här 
och nu. Jag anser att det är svårt att veta exakt vad han menar med detta men då han 
avvisar sentimentalitet och dagdrömmeri visar det på att reflekterade känslor ska ute-
slutas. Upplevelsen ska vara lika som när skeendet var eller kommer. Här ser jag åter en 
brist i Fromms språkbruk. Ett bildligare språk hade för mig varit lättare att förstå. 
När Fromm nästan totalt härrör dåtid till ägandets livsform, vilken han inte anser är me-
ningsgivande, talar Frankl om att vi inte ska glömma de fulla sädesmagasinen med me-
ningar vi skapat eller upplevt i livet. Dessa värden ger vårt liv mening. 
Kübler-Ross menar att det är vad vi upplevt som vi formas av, det är detta som gör oss 
till vad vi är idag.  
Vid första anblicken verkar det däremot som Fromm helt förkastar historien. Där både 
Frankl och Kübler-Ross anser att vi formas av våra erfarenheter har jag inte funnit något 
liknande hos Fromm. Han uppehåller sig istället vid själva ägandet av erfarenheterna, 
vilket enligt min mening ger en negativ klang. Fromm säger att jag inte ska lägga vikt 
vid mina erfarenheter. Jag anser att det inte kan hårdras på det sättet. Han säger ju att vi 
kan uppleva historien med en känsla i nutid. Att vi alltså hela tiden kan bära med oss 
känsla som erfarenheten gav oss. För mig innebär det att en erfarenhet som verkligen 
haft betydelse för mig lämnar ett känslospår hos mig. Sett ur denna vinkel tolkar jag att 
även Fromms människa formas genom tiden. Det sker dock inom striktare ramar, precis 
som när hon ska älska. 
 

5.3. Människosyn 
Kübler-Ross människa är en andlig, kärleksfull varelse. I grunden är hon stark, hon kla-
rar av mer än vad hon tror. Människan är berikad med en stark intuition som leder 
henne rätt om hon bara väljer att lyssna till den. Under allt som människan samlar på sig 
finns den sanna varelsen, sannheten vilken vi föds med. Kübler-Ross syn på människan 
och hennes liv har en tydlig anknytning i new age. Egentligen är vi enbart ande, krop-

                                                 
42 Det är intressant vad Fromm påvisar om ordet intresse. Det har sin rot i latinets interesse som betyder 
att vara i eller ibland något. I varandets livsform beskriver han även kärlek som en aktiv tanke. 



22 

pen är endast en förvaring eller ett verktyg för anden. Stundtals känns Kübler-Ross för 
vidsynt för mig, men grunden är god. Egentligen har inte vår kropp någon betydelse. 
Mitt jag är inte min kropp, jag är så mycket mer. 
 
Fromms syn på människan innehåller inga andliga drag. Hon är en produkt av arv och 
erfarenheter, en primat med få instinkter och väl utvecklad hjärnkapacitet. Jag ser 
Fromms bild av människa som en sorglig figur. Hon behöver ledning utanför sig själv 
för att leva sitt liv, göra val och prioriteringar. Människan är slav under samhällets 
krafter. Kanske är det så vi alla är utan att vi är medvetna om det, men jag vill inte tro 
det. Det vore att förenkla och nedvärdera människans vilja och förmåga. Dock menar 
Fromm att det finns hopp för människan, hon måste se sanningen och hjälpas åt att 
ändra samhället för att kunna leva annorlunda. 
 
Frankl ser människan som en fysisk, psykisk och andlig varelse. Hon är unik i och med 
att hon inte är fullkomlig. Om vi alla vore perfekta i alla avseenden skulle vi vara utbyt-
bara med varandra i alla situationer. Det här är för mig en realistisk syn på människan. 
Den tillför en förlåtande dimension och tar vara på människans alla sidor. Människans 
andliga sida är den som har möjlighet att säga ja eller nej, att göra val. När Frankl har 
påpekat att vi behöver godta alla våra sidor menar han att vi genom vår ande kan be-
stämma oss för vad vi tycker mindre om och ändra detta. 
 

5.4. Döden 
Fromms diskussion runt döden härrör åter till de två livsformerna att äga och att vara. 
Ur hans resonemang framkommer att han inte lägger stor vikt vid själva döden. Är den 
inte närvarande lever vi och när döden infinner sig finns vi inte längre. Det är klart och 
enkelt, precis som när det gäller andra frågor fokuserar Fromm på det som han ser och 
vet existerar. 
Emellertid funderar han över fruktan inför döden. Där kopplar han livet till att äga, livet 
blir en ägodel som alla andra. Den som känner fruktan inför döden är egentligen inte 
rädd för att dö utan att förlora sin ägodel livet. Ju mer vi lever efter varandets livsform 
med kärlek, desto mindre fruktar vi döden. Varför ägna tid åt denna när det är livet som 
är av betydelse? Det bör påpekas att Fromm inte kopplar rädsla inför smärta till döds-
fruktan.  
Denna syn får mig att fundera. Vad är det som är negativt med att vilja fortsätta leva? 
Om jag anser att jag lever ett rikt liv, men mycket kärlek bland mina närmaste och inne-
håll i min vardag varför får jag inte motsätta mig döden? Fromms sätt att konsekvent 
sätta alla sådana viljor till hans ”att äga”-form känns som ett straff. Om jag mår bra och 
njuter av livet, är det något som inte är tillåtet? I min syn går Fromm här för långt i sina 
förespråk av att vara och inte hålla kvar något. 
 
Där Fromm inte analyserar anser Frankl att döden är meningsfull. Det är just döden som 
avrundar livet och till slut ger det en övergripande mening. Döden är en del av livet en-
ligt Frankl. Det går inte att övervinna döden, däremot kan människan så långt det är 
möjligt påverka ödet och sträva efter liv och mening. När döden till slut infaller samlas 
alla livets meningar och resulterar i en helhet. 
För Frankl är döden obegriplig. Tanken att en person upphört att existera bara för att 
kroppen inte längre fungerar och finns till är svår att smälta. I samband med kärlek sä-
ger Frankl att det är personligheten, anden, vi älskar, inte det fysiska. När döden inträf-
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far menar han att personligheten, anden, lever kvar i minnet hos den i livet kvarvarande. 
Då menar Frankl inte i betydelsen om liv efter döden, utan i vårt medvetande. 
 
Kübler-Ross är den som verkligen skiljer sig från de andra i och med att hon inte anser 
att det finns någon död. Det ska sägas att denna uppfattning fick hon en bit in i sitt verk-
samma liv. Innan hade hon arbetat med tiden nära döden, men ansett att döden var slu-
tet. 
Kübler-Ross ser oss som själar, andar eller energi som har skapats av Gud eller den 
obegränsade världen. Kroppen är enbart ett medel för anden att verka i. Vi kommer till 
världen för att lära oss läxorna, meningen och lämnar den när vi är färdiga. Ena gången 
beskriver Kübler-Ross att kroppen inte dör innan vi är fullärda, nästa gång säger hon att 
vi får komma tillbaka för ytterligare lärdomar. Hur som helst är döden definitiv enbart 
för den fysiska kroppen. Anden lever vidare i oändlighet i den obegränsade världen. 
 
Åter ser vi den stegrande skillnaden mellan trions synsätt. Fromm bemödar sig inte 
mycket med det han inte vet något om, Frankl analyserar dödens inverkan på hela livet 
medan Kübler-Ross svävar ut i oändligheten. Hennes synsätt är på intet sätt unikt. Det 
förekommer inom flera av våra världsreligioner och är ett troget inslag inom olika new 
age inriktningar. Ändå vet jag inte riktigt vilken ställning jag tar. Samtidigt som mitt 
förnuft säger nej tack, vill en del av mig ta mig an tanken. Det är något vackert över 
dessa själar som svävar omkring med varandra i harmoni. Det är det som jag önskar 
skulle fungera på plats, på jorden.  
Lärandet över flera liv lämnar mer förlåtande karaktär än Frankls enda liv. Båda påpe-
kar den enda chansen, men Frankl är definitiv på frågan om att döden är slutet. Det du 
inte hunnit med är ogjort samtidigt som allt du har hunnit med ger livet mening.  
 

5.5. Meningen i livet 
Kübler-Ross anser att livets mening består i att växa genom kärlek till mig själv och 
andra. Fromm finner meningen i varandets livsform medan Frankl talar om att hitta just 
min mening i varje situation och ögonblick. Det enda där dessa helt är överens är att 
stunden just nu, här och nu, är viktig att ta vara på. 
 
Fromm har en teori för hur människan ska göra för att leva i varandets livsform, vilket 
för honom innebär att leva i sann mening.43 I punktform, steg för steg beskrivning, ver-
kar det inte så främmande, rent sagt vettigt, förutom vissa saker. Det stora ämnet är att 
Fromm ser all form av ägande, utöver det livsnödvändiga, som negativt. Jag kan inte 
undgå att protestera mot detta. Det finns saker som ger människors liv mening vilket 
innefattar ägande. Allt detta ses ner på av Fromm. Ta till exempel min egen passion för 
böcker. I stunder jag inte har möjlighet att läsa så mycket som jag önska känns det som 
om jag saknar något. Enligt Fromm ägandet, enligt mig läsandets stund. I min bokhylla 
finns böcker vilka jag berörs av och sådana som varit mer underhållning, en del skulle 
antagligen uppfattas som skräp av några personer. Men genom att gå djupare, hitta sär-
drag och underliggande personlighet hos de olika karaktärerna i boken borde en bok 
kunna läsas utifrån varandets livsform. Jag märker en skillnad i mitt ställningstagande 
beroende på hur jag läser boken som är oberoende av bokens litterära tyngd. När jag 
sedan ser boken tänker jag inte på hur det kändes att läsa den utan jag känner känslan 

                                                 
43 Fromm, E.,  1986,  s. 162-163 



24 

inom mig. Här skulle Fromm antagligen inte hålla med mig då han befattar sig med 
verk av större betydelse än många av dem jag har i bokhyllan även om han framhåller 
mitt sätt att läsa som en del i varandets livsform.44 Slutligen, eftersom jag tycker om 
min bokhylla och gärna vill ha kvar den, även om jag gärna lånar ut böckerna, härrör 
jag till också ägandets livsform. Dock sluter jag mig till Fromm när han säger ”en av de 
viktigaste formerna för mänsklig lycka: delad glädje”, även om han skulle ha föredragit 
ett allmänt bibliotek framför min bokhylla.45 
 
En annan sak som gör sig påmind så här i försommaren är alla blomstrande trädgårdar. 
Hur många är inte trollbundna vid dessa som det som skänker mening. Säkerligen finns 
de som ser blomsterprakten och perfektionen som ägande och bevis på vem och hur 
man är, men jag talar om andra, de som verkligen lever upp. De som Frankl säger, helt 
går upp i något utanför sig själva och då verkligen hittar sin sanna mening. 
Trädgårdsentusiasten bör enligt Fromm studera naturen istället för att skapa den. Allt är 
så svart eller vitt i Fromms värld. Kritiskt granskat, får vi inte äga något även om det 
skänker oss stor glädje. Skulle jag anamma Fromms tankegångar fick jag ständigt fråga 
mig om mitt handlande var rätt eller fel, om mina känslor var riktiga och om jag verkli-
gen lever rätt. Allt för att ha möjlighet att leva i varandets livsform. Som förmildrande 
omständighet kan sägas att Fromm påpekar att få har uppnått varandets livsform till 
fullo. 
 
Där jag ser Fromm som dömande är Frankl förlåtande. Enligt honom är ingen fulländad 
och det gör oss unika. Det unika är även meningen i livet, det finns en unik mening i 
varje stund för varje människa. Det som ger mening för mig gör det kanske inte för min 
vän och det är inget fel med det. Snarare är det en ynnest att varje individ kan hitta sin 
egen mening utan att behöva följa vissa linjer. Frankls människa hittar sin mening när 
hon inser att hon har fri vilja genom sin ande och gör det som känns rätt för just henne. 
På detta sätt kan hon välja att förhålla sig till alla situationer som uppkommer i livet. 
Det som gav mening igår behöver inte göra det i morgon. 
Frankls syn ger mig hopp. Jag styr själv mitt liv och min mening och så länge jag är 
sann och ärlig mot mig själv och andra kan ingen säga att jag har fel och är inne på en 
återvändsgränd. 
 
Kübler-Ross liv till fullo, med ovillkorlig kärlek och växande faller mig också i smaken. 
Här saknas bundenheten som jag upplever hos Fromm. Kanske väger det över åt andra 
hållet, att det blir för intuitivt. 
Just intuitionen är viktig för Kübler-Ross mening, att följa den gör att vi verkligen lever 
livet och inte stagnerar. Jag kan ha invändningar beroende på att vi alla har olika ut-
vecklad intuition. Ser man det genom Kübler-Ross ögon behöver vi därmed lära oss 
olika saker. Meningen består i att ta tillvara på livets möjligheter för mig att lära mig, 
främst då om kärlek till mig själv. 
 
Jag tolkar Fromm som mer återhållsam i hans leva genom att vara. Vi ska inte anamma 
våra impulser utan i varje ögonblick ta ställning och avgöra om det leder oss i rätt eller 
fel riktning. Vi ska älska men samtidigt vara osentimentala och kritiskt tänkande varel-
ser. För mig ter sig Fromms människa en aning maskinlik, om än levande i nuet, Küb-
ler-Ross en ”virrpanna” som hoppar hit och dit om inte personen i fråga har väl utveck-
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lad intuition och Frankl hamnar mitt emellan, en position som jag föredrar. Jag anser 
hans tankegångar som logiska. Att vi behöver en mening och att den är min egen. En 
mening är inte bättre eller sämre än någon annans så länge den är äkta. Det finns me-
ning med allt, i varje stund, vi väljer själva hur vi vill göra med den möjligheten. Till 
skillnad från detta anser Kübler-Ross att alla människors uppgifter i livet inte behöver 
beröra dem själva. Det kan vara så att en persons uppgift är att ge en annan människa 
hennes läxa i livet. 
 
Vad säger trion om förutbestämdhet, öde, vår plats som människa på jorden? 
Kübler-Ross anser att vi får oss tilldelade läxor, en livsplan, av ”den obegränsade värl-
den”. Man kan se det som en högre tillvaro, gemenskap, dit vi alla kommer när vi lärt 
klart. Även Frankl talar om frågor, meningar som livet ger oss, vilka det är upp till oss 
att ta ställning till. I båda fallen anas en tro på en plan för människan även om Kübler-
Ross tro är mer vidlyftig än Frankls, som även inför den fria anden. 
Fromm då, som verkar så strikt och fantasilös? Det finns inget som tyder på att han fun-
derat över utommänskliga styrmedel. Dock har jag funnit en formulering om att vi ska 
vara lyckliga ”i känslan av ständigt stigande livaktighet, var än ödet (min kursivering) 
satt gränsen för vår utveckling”.46 Här anar jag en möjlig tro på ödet och dess plan för 
människan, men mer än så blir det inte. Fromm hänger sig inte åt fantasier och funder-
ingar. 
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26 

6. Dagens ljus 

6.1. Ro utan åror 
Ett av mina syften med denna uppsats är att titta på trions arbeten i ljuset av verkliga 
människoöden i dagens samhälle. Jag har valt Ulla-Carin Lindqvists historia vilken hon 
beskriver i boken ”Ro utan åror”. Det är en gripande skildring som lämpar sig väl för att 
stämma av avhandlade tankegångar, speciellt inriktat mot tid, kärlek och mening.  
 
Lindqvist beskriver sig själv som en dubbelarbetande mamma, ständigt på språng, djupt 
rädd att ta kritik och att inte duga. Hon var vad jag skulle kalla en högt stående männi-
ska i samhället. Inte för att hon syntes i tv i stort sett dagligen under flera år, utan för 
hennes levnadsstandard. Alla möjligheter var öppna för henne och hennes familj, god 
inkomst och bra anseende.  
Allt gick bara så fort. Mellan raderna tycker jag mig läsa en lättnad för avbrottet för att 
leva i Kanada och bedriva hjälpande arbete. Lindqvist skriver att hon inte ångrar valet 
och talar i positiva ordalag om anonymiteten. Tidigare behov av att synas för att finnas 
har långsamt försvunnit och mer meningsfulla värden har framträtt. 
 
Innan Lindqvist fått diagnosen ALS vet hon redan allt om sjukdomen och dess förlopp. 
Skammen för den egna personen, kroppsligt, klädesmässigt och så vidare lyser igenom. 
Det finns ett behov av märkeskläder och att inte ha ful tunga med beläggning. Även när 
sjukdomen framskridigt långt känner Lindqvist stolthet över att vara en av de högpreste-
rande som drabbats. Inte av att drabbas utan den, vad hon ansåg, positiva beskrivningen 
av vanligaste gruppen. Långsamt börjar huvudet förstå att det inte är det runt omkring 
som har ändrats och är sämre utan den egna personen. Det är tungt att bära med högt 
huvud. Hon frågar sig om hon inte ska tåla en motgång och ha modet att uthärda den. 
Lindqvist beslutar sig för att anpassa sig – steg för steg.47 Hon vill vara stark för barnens 
skull, vill inte skrämma dem. Samtidigt undrar hon om familjen kommer att skämmas 
för henne, hon vill inte göra dem ont. 
 
Lindqvist upplever allt för, som hon säger, sista gången och gläds åt vårblommor, fåglar 
och naturens skiftningar. Efter att ha fått den slutliga diagnosen beskriver hon en när-
varo i nuet. Hon känner sig närvarande men ändå utanför, hon är utvald. När vänner 
talar om att hon kan leva i åratal vet Lindqvist att hennes tid är kraftigt begränsad. 
Hon börjar känna en lycka i livet här och nu. Stunder hon inte haft många av som frisk 
men nu, som dödssjuk förmår sig att uppskatta. Hon hittar det underbara i nu, som ett 
barn, säger Lindqvist. Hennes son förklarar för henne: ”Varje sekund är ett liv”.48  
 
Det som givit mening tidigare känns numer som tomt prat. Lindqvist konstaterar att det 
som inte sagts har varit det viktigaste. Nu kommunicerar hon och maken med få ord och 
är samtidigt närmare varandra än någonsin tidigare. Tillsammans med väninnan talar 
hon om att känna glädje i att finnas där, hjälpa och trösta. 
 
Ju längre tiden går desto mer rak på sak blir Lindqvist. Det finns ingen tid för frågor, 
självförtroendet har stärkts och hon lever nära sig själv. ”Döden för mig närmare li-
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vet.”49 Samtidigt upplever hon mycket sorg och maktlöshet. Hon minns guldkornen i 
livet, de som gett värde, de fulla sädesladorna. 
 

6.2. I ljuset av Frankl, Fromm och Kübler-Ross 
Det som först kommer till mig i Lindqvists historia är kopplingen till Frankl via me-
ningen i lidandet. Genom ett inre samtal med sig själv beslutar sig Lindqvist för att an-
passa sig. Jag ser det som hennes medvetna val att göra det bästa av situationen, som 
Frankl säger: finna mening i lidandet. I och med att hon inser sitt livs ändlighet upplever 
hon verkligheten här och nu och ser själv skillnaden i att leva i stunden. Denna närva-
renhet ser Lindqvist på med tacksamhet, hon tar vara på stunderna av lycka, som hon 
inte funnit tidigare. Hon hittar värden, attitydvärden, genom att inta en ställning och 
slutligen även se mening i sin sjukdomstid. 
 
Kopplar man ovanstående till Kübler-Ross och hennes uppfattning om att vi själva väl-
jer hur vi ska ta oss igenom svårigheter ser vi i historien att Lindqvist väljer att växa. 
Hon växer genom att välja att ta lärdom, ett steg i taget. Hennes anpassning är inte ett 
resignerande för sjukdomen utan ett sätt att leva med den. 
 
Ju längre tiden går desto mer framhåller Lindqvist banden med de närmaste, glädjen 
som närhet och känsla ger. Hon ser det numer som viktigt. Alla ord tidigare har oftast 
saknat innehåll. Det viktigaste, om känslan, har förblivit osagt. Nu behövs i stort sett 
inga ord, känslan räcker för att ”prata”.  
Vikten trion satt vid kärlek och gemenskap visar sig hålla i livet. Det viktigaste är kär-
leken mellan människorna, hustru och man, mamma och barn, väninna till väninna. 
Runt omkring är allt egentligen bara tomt prat. 
 
Lindqvist skriver om fåfängans marknad som Fromm om kapitalismen och livsformen 
att ha. Det är viktigt hur vi ser ut och hur vi ter oss för andra. För Lindqvist krävs det en 
dödsbringande sjukdom för att börja lämna det bakom sig och inse att det är andra vär-
den som har betydelse. Den egna personen duger som den är.  
 
Att vara dödssjuk innebär att snabbt inse vad som är viktigt och vad man bör ge mer tid 
åt. Lindqvist ser tillbaka och konstaterar att mycket gjorts tokigt och felprioriterat men 
hittar ändå guldkorn. Dessa blir under senare tid fler och fler när hon fått en annan syn 
på tiden. Eller rättare sagt upptäckt värdet i tiden. I stället för att tänka på hur knapp den 
är existerar stunden. Sonen har lärt henne. Detta visar vad trion, främst Frankl och 
Kübler-Ross, har konstaterat runt tid, att det viktigaste är nu, stunden kommer inte igen 
och tiden är knapp. Det gäller oavsett sjukdom eller inte, men det är tydligt att vi på 
något sätt behöver påminnas om faktum. 
 
Lindqvist skriver: ”- Din sorg kan också vara min tröst. Delad gråt kan lindra.”50 Just 
det bidrar hon själv till i och med sitt totala utlämnande av sig själv och sina tankar. 
Hennes postumt utgivna bok ger tröst, styrka och hopp till andra drabbade, både sjuka 
och anhöriga. Men även till dem som inte befinner sig i dödens närhet. Lindqvists bok 
skänker hopp för alla människor genom att belysa, inte enbart svåra stunder, utan livets 
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fina stunder, vardagens värden, allt sådant som vi inte alltid tar oss tid till. Den skänker 
hopp att inte ens när döden är nära blir allt mörkt, även ett känslotyngt livsöde ger en 
kärleksfull känsla. Lindqvist har visat styrka att tillföra värden, inte enbart till sig själv 
utan även för andra, under sin sjukdomstid och även efter sin bortgång. 
 
Fromm talar om att känna fruktan inför döden är att befinna sig i ägandets livsform. Om 
jag tittar på Lindqvists beskrivningar finns det mycket sorg. Sorg för att lämna barnen 
bakom sig, att barnbarnen inte kommer ha en mormor. Sorg över att vara ensam. Samti-
digt finns en rädsla att inte bli ihågkommen som den friska mamman som orkade 
springa i Eiffeltornets trappor med sitt barn på axlarna. Även glädje över livets ryms 
med bland alla känslor som bubblar runt och stiger till ytan likt champagne. 
Fromm förespråkar varandet, men påpekar att det är få som enbart lever i den formen. 
Det är enkelt att kliniskt titta på en situation utifrån och en helt annan att leva i den. Jag 
tror att fruktan, rädsla inför det okända är ofrånkomligt och jag tycker inte att Lindqvists 
sorg över att ”förlora” sina barn eller identitet strikt kan kopplas till Fromms negativa 
ägarbehov. Så fort det handlar om äkta känslor går det inte att kategorisera. 
 
Frankl menar att då det rör sig om äkta kärlek spelar det ingen roll om den är besvarad 
eller, som i det här fallet, båda parter lever. Denna kärlek är inriktad på personens and-
liga sida och oberoende av fysiken eller närvaron. Jag undrar om Lindqvist kunnat 
känna lugn i den tanken? Att hon fortfarande skulle vara älskad och därmed ihågkom-
men oberoende av sjukdomens behandling av hennes kropp. Frankls syn visar på det 
oväsentliga i vårt yttre. 
Tar vi samma tankar till Kübler-Ross så kommer Lindqvist kunna träffa alla som hon 
vill träffa även efter sin ”död”. Beroende på de kvarlevandes förmåga kanske de inte 
kan kommunicera, men hon kan följa dem. När de sedan går vidare kommer de att åter-
förenas utan bandet av sina fysiska kroppar. Någonting med Lindqvists praktiska natur 
säger mig att Kübler-Ross syn inte riktigt skulle slå an en ton hos henne. Å andra sidan 
hade hon hopp och många synsätt förändrades under sjukdomen. 
 
”Jag är inte min kropp. 
Jag är i den. 
Den är sjuk, men min ande är frisk. 
Mitt själv är min själ och den är stark. 
Lidandet kan bli min styrka. 
Urkraften. Som när barnets huvud roterar ur livmodern. 
Vet att det ska sluta. Gör mig stark. Lugn.”51 
 
I ovanstående dikt har jag hittat beröringspunkter hos Frankl, Kübler-Ross och till slut 
även hos Fromm. Även om jag vill föra fram att jag har haft svårt att knyta an till ho-
nom när det rör livets slutskede. Han har inte förhållit sig så mycket runt det ämnet.  
 
Lindqvist för fram att det är kroppen som är sjuk, skalet rämnar, medan anden är aktiv 
och stark. Här hittar vi Frankls och Kübler-Ross ande, som är viktigast. Det är den som 
är jag och som blir älskad.  
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Lindqvist blir stark genom att vara i sitt lidande. Hon ser det som en skapande kraft. 
Kübler-Ross anser att vi växer genom prövningar och hos Frankl skapas de högsta atti-
tydvärdena genom förhållningen till lidandet. 
Sista raden, där Lindqvist uttrycker det kommande slutet bekräftar Kübler-Ross syn på 
att vi vet när vi ska dö. Även Frankl berörde detta. Här kommer också Fromm in. Lind-
qvist säger att hon blir lugn. Här kan man placera henne i varandets livsform. Det finns 
inget som håller henne kvar i livet, hon känner tillförsikt inför döden. I Kübler-Ross 
tanke har hon lärt alla läxor och hos Frankl fogas sista meningen till den långa raden 
och ger hela livet dess övergripande mening. 
 

6.3. Slutord 
Ämnet med mening i livet är ett brett område och jag börjar inse att det nog finns lika 
många åsikter som det finns de som givit dem. I mitt val av trion Frankl, Fromm och 
Kübler-Ross tycker jag mig ha funnit tre oliktänkare men samtidigt liktänkare inom 
vissa delar. De har öppnat mitt sinne för den oerhörda komplexitet som finns i livet. Det 
är svårt att se att någon en dag kommer finna en universallösning på meningen i livet. 
Helt tydligt är att det är en högst personlig fråga.  Vad jag kan säga behövs är en djup 
kännedom om sig själv för att verkligen veta om det jag säger är meningen är min me-
ning. Låt oss för den skull inte sätta oss och grubbla över oss själva och livet. Svaren 
kommer när du minst anar det. 
 
Ändå tycker jag att studien av trion har gett mig mer inblick, en vakenhet som inte fanns 
tidigare. Denna vakenhet har stundtals fått mig att hänfört hänge mig till olika upplevel-
ser. Jag tillbringade en tid på sjukhuset med min sjuka son och kom på mig själv att 
konstatera det underbara i att ha honom sovandes i mina armar på denna obekväma 
sjukhussäng. Så här efteråt inser jag att jag hittade en mening i just den stunden och den 
upplevelsen finns kvar långt efteråt. Det måste ha varit en äkta personlig mening! 
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Sammanfattning 
Mitt uttalade syfte var att studera ämnet meningen i livet utifrån Frankl, Fromm och 
Kübler-Ross. Min frågeställning var först vilka skillnader och likheter som föreligger 
mellan dem i ämnen som har betydelse för huvudsyftet: mening i livet. Därefter undrade 
jag över möjligheten att genom ett nutida levnadsöde bedöma tankegångarna. 
 
Gällande första frågeställningen anser jag mig funnit både skillnader och likheter. Jag 
valde, efter studiet av litteraturen, att inrikta mig på ämnena kärlek, tid, människosyn, 
död och meningen i livet.  
Krasst har jag enbart funnit två områden där trion är överens och det är vikten av att ha 
kärlek till sig själv och nödvändigheten av att uppleva och ta hand om tiden här och nu. 
Själva anledningarna till denna likhet kan variera men vikten vid dem överensstämmer. 
Skillnaderna är otaliga, men av stegrande natur. 
 
Fromm beskriver sin teori av meningen i livet genom varandets livsform logiskt. Han 
avböjer från känslomässiga yttringar, är återhållsam i sitt leverne och förkastar ägande 
som något som hindrar människan att hitta mening i varandet. 
Kübler-Ross befinner sig långt från Fromm när hon för fram intuitionen som ledsättet 
för att leva fullt och växa i nuet. Hennes mening består av att växa genom kärlek och 
lärande av läxor från den obegränsade världen. För det krävs att lita på sin intuition i 
situationer där det enligt Fromm krävs koncentration och kritiskt tänkande. 
Frankl befinner sig mellan de två. Han har inte samma öppenhet för förutbestämdhet 
och fortsatt liv som Kübler-Ross. Samtidigt står han i motsättning till Fromm då han 
anser att döden har betydelse för meningen i livet. Frankls mening är unik för varje 
människa och för varje ögonblick. 
 
Fromm anser att vi själva styr, Frankl verkar ha ett övre skeende vilket människan kan 
påverka via anden och Kübler-Ross menar att det finns en färdig plan vilken människan 
styrs mot. 
I samtliga frågor anar jag en eskalering från Fromms återhållsamhet via Frankls förlå-
tande och möjliggörande till Kübler-Ross svävande harmoni. 
 
Vad gäller dagens levnadsöde finner jag länkar till samtliga i trion. Dock anser jag att 
Frankls teorier är de som är mest framträdande. Att skapa olika värden, med attitydvär-
det som det tyngsta och mest givande samt ta ställning lyser igenom som avgörande i 
Lindqvists berättelse. Att leva idag, men samtidigt hitta kraft i det förflutna som finns 
som en del av individen. Tryggheten i att veta att människan är älskad för sin ande, det 
som finns kvar oavsett den egna existensens varande. Slutligen, det bästa: att varje se-
kund är ett liv! 
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