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1 Inledning 
Frågan om mening i livet har undersökts, diskuterats och grubblats över inom filosofin sedan 

lång tid tillbaka. Att vilja hitta syfte och mening tycks vara en mycket mänsklig egenskap och vi är 

ofta medvetna om dessa tankar och spenderar också tid på att begrunda dem. Den här förmågan, 

att fundera kring sin plats och sitt syfte i sitt liv eller i universum, kombinerat med vad som tycks 

vara en outtröttlig vilja att förklara och förstå de mest abstrakta frågeställningar kring mening i 

livet har varit en av grundstenarna inom filosofi och andra läror och vetenskaper. 

Att diskutera mening i livet inom filosofins område hade sitt stora genombrott i och med 

existentialismens tillkomst kring 1900-talets mitt.1 Albert Camus och Jean-Paul Sartre, bland 

andra, utgick i sina teorier från att människan är en tänkande individ som söker svar på de stora 

frågorna om livet. Trots att Camus inte ansåg sig vara existentialist är hans bidrag i ämnet 

betydande. Sedan dess har många filosofer tagit sig an frågor om mening i livet och det finns idag 

några huvudsakliga inriktningar inom filosofi som undersöker mening i livet. Den här uppsatsen 

kommer ta upp teorier som beskriver livets meningslöshet och även de teorier som kallas 

subjektivism och objektivism. Subjektivismen har sin utgångspunkt i subjektiv meningsfullhet (eller 

mening i livet). Enkelt uttryckt kan detta sammanfattas som att mening i livet varierar från person 

till person och att var och en blir salig på sin fason. Objektivismen utgår från att det finns objektiv 

meningsfullhet. Det är inte upp till individen att avgöra vari mening ligger, utan det finns rätt och 

fel, rent objektivt. Subjektivismens svar finns därmed hos individen själv och objektivismens svar 

någonstans utanför individen. Detta gör att det initialt kan verka som att subjektivismen bäst bör 

lyckas med att möta individens önskan om svar på frågor om mening i livet. 

Vem är det som bör få svar på frågor om mening i livet? Ska svar presenteras som regler eller 

föreskrifter att leva sitt liv efter, eller ska svaren stilla den som söker svar på frågor om varför vi är 

här och vad, om något, vårt syfte är? Eftersom det är individen som ställer frågan anser jag det 

rimligt att en teori som handlar om vad mening i livet är också tar hänsyn till att individen bryr sig 

om livet. Frågor om mening i livet ställs av reflekterande individer som bryr sig om sina liv och 

kanske även andras. Det må vara så att människor bryr sig om olika saker, såsom familj, vänner, 

filosofisk reflektion eller sökande efter syfte; men att vi bryr oss om våra liv och meningen med 

det, är för mig elementärt. I flera teorier om mening i livet ses det dock som att svar ligger utanför 

individen och att teorin, endast som en angenäm konsekvens, eventuellt ger individen svar.  

                                                      
1 Även tidigare filosofer, som exempelvis Aristoteles, Thomas Aquinas och Immanuel Kant, har på olika sätt berört 
ämnet om mening i livet, men den här uppsatsen kommer inte närmare gå in på deras bidrag i ämnet. 
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Uppsatsens syfte är att göra en genomgång av några centrala filosofiska teorier om mening i 

livet och att undersöka i vilken utsträckning tidigare och samtida teorier om mening i livet tar 

hänsyn till att individer bryr sig om frågan om mening i livet. Tesen jag kommer driva är att en 

filosofisk teori om mening i livet bör ta hänsyn till vad människor bryr sig om, och då i synnerhet 

hur respektive teori tar hänsyn till att människan bryr sig om syftet med sitt liv. För diskussionens 

skull förutsätter jag i denna uppsats, även när det inte uttrycks explicit, att de flesta människor 

åtminstone någon gång funderar över mening i livet. 

Upplägget i uppsatsen är till att börja med en genomgång av några filosofiska teorier om 

mening i livet i avsnitten 2-5. Därpå följer en diskussion i avsnitt 6 om hur de olika teorierna tycks 

ta hänsyn till att människor bryr sig om saker i sina liv. 

Uppsatsen kommer inte att ta ställning till om det faktiskt finns mening i livet utan endast 

huruvida olika teorier på ett tillfredsställande sätt utifrån tesen, vänder sig till individen och det 

den bryr sig om. Med andra ord tar jag inte ställning till huruvida livet är meningsfullt eller 

meningslöst, bara hur väl de teorier som tas upp tar hänsyn till vad människor bryr sig om. 

2 Meningslöshet – ett sökande efter mening trots brist på den 

2.1 Albert Camus och Thomas Nagel 

Både Albert Camus och Thomas Nagel använder begreppet det absurda som något som kan 

liknas med livets meningslöshet. Det absurda kan beskrivas som människans oändliga litenhet i 

både tid och universum. Nagel försöker i sin artikel ”The Absurd”2 reda ut begreppen kring vad 

som är absurt i livet och han ifrågasätter hur människans litenhet i tid och i universum faktiskt gör 

livet absurt (om det nu är det). Människans liv som bestående av en händelsekedja, vars slut är 

döden, används av Nagel som ett argument för att visa att alla ansträngningar i ett kosmiskt 

perspektiv är förgäves då livet ofrånkomligen slutar med döden. Hur ska människan kunna 

rättfärdiga de enskilda länkarna i livets händelsekedja om det inte leder någonstans?3 

Det absurda uppstår i tomrummet mellan vad vi drömmer om (aspirerar till) och verkligheten. 

Nagel försöker hitta en definition av ett universellt absurt, som är gemensamt för alla människor 

och det absurda kan ses som en 

                                                      
2 Nagel, Thomas, “The Absurd”, The Journal of Philosophy, Vol. 68, No. 20, 1971. 
3 Ibid., s. 717-718. 
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…collision between the seriousness with which we take our lives and the perpetual 

possibility of regarding everything about which we are serious as arbitrary, or open 

to doubt.4 

Säkert är att vi tar våra liv på stort allvar, även med hänsyn taget till de tvivel vi har och som vi 

vet (?) aldrig kan skingras. Det absurda ligger i människans förmåga att genom ett 

helikopterperspektiv se på sitt liv, reflektera över det vi gör, ifrågasätta det vi gör, men att sedan, 

trots nya perspektiv, kunna återgå till att ta livet på lika stort allvar som innan.5 Om det absurda är 

livets meningslöshet betyder det att även när vi insett detta absurda snart återgår till att leva som 

vanligt. Åtminstone till nästa gång vi ställer oss vid sidan av oss själva och betraktar våra liv med 

tvivel. 

Nagel utökar perspektivet och påstår att även om vi anar ett högre syfte utanför oss själva, 

som exempelvis att tjäna samhället, gud eller vetenskapen, så kommer tvivlen återkomma tids 

nog, just för att  

…once the fundamental doubt has begun, it cannot be laid to rest.6  

Det absurda är därmed egentligen inte något som uppstår mellan människans förväntningar 

och världen utan inom oss, som Nagel skriver. Det är en självmedvetenhet som när vi uppnått den 

varken kan glömmas eller o-uppnås. Tre (enligt Nagel orealistiska) möjligheter är att som 

exempelvis en buddhistisk munk ge upp all strävan som ”vanliga” människor lever efter, för att på 

så sätt minska livets absurditet; eller att helt hänge sig åt sina lustar och impulser istället för den 

seriösa strävan som livet annars bjuder på; eller att avsluta sitt liv för att helt undkomma dess 

absurditet. 

…I would argue that absurdity is one of the most human things about us; a 

manifestation of our most advanced and interesting characteristics7 

Camus, å sin sida, diskuterar det absurda i människans liv och hur vi kan och bör förhålla oss 

till det, i The Myth of Sisyphus8. Utgångspunkten är människans önskan att hitta mening i livet och 

hennes ständiga jakt på svar på de stora frågorna om hur man bör leva eller ens om man bör (vilja) 

leva. För Camus är den yttersta, första och viktigaste frågan den om huruvida livet är värt att leva 

                                                      
4 Nagel, Thomas, “The Absurd”, The Journal of Philosophy, Vol. 68, No. 20:718, 1971. 
5 Ibid., s. 719-720. 
6 Ibid., s. 721. 
7 Ibid., s. 726. 
8 Camus, Albert, The Myth of Sisyphus, and other essays, Vintage International, 1991. 
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eller inte.9 Camus har ibland anklagats för att förespråka självmord, men ”Does the Absurd dictate 

death?”10 Inte alls, enligt Camus. Snarare tycks Camus ha en ganska hoppfull inställning till att den 

tänkande människan faktiskt både kan leva vidare och vara tillfreds och nöjd med livet, trots 

medvetenheten om livets absurditet. Camus medger att det finns en motsättning eller paradox i 

detta, alltså att det tycks omöjligt att samtidigt inse att livet är absurt och utan mening och att 

kunna leva vidare relativt väl, men det är inte omöjligt. 

Vad är det då som gör människans liv absurt enligt Camus, och som vi potentiellt kommer bli 

medvetna om någon gång under vår livstid? Det är tiden och insikten om att varje människas tid är 

begränsad; det är omgivningen när vi inser att den är oss i flera grundläggande avseenden 

främmande och omöjlig att helt förstå; det är andra människor som under korta stunder kan 

tyckas vara endimensionella eller utan djup; och det är döden som aldrig kan vara något annat än 

en illusion förrän vi upplevt den.11 Att livet är absurt är en självklarhet för Camus och han påstår 

att det är nog så tydligt inom både litteratur och filosofi, men att det som är av intresse är vilka 

konsekvenser det absurda har för människan medan hon lever. 

The theme of the irrational, as it is conceived by the existentials, is reason 

becoming confused and escaping by negating itself. The absurd is lucid reason 

noting its limits.12 

Camus ser tre konsekvenser av att leva med medvetenheten om att livet är absurt – revolt 

(att medvetet fortsätta leva, trots visshet om att livet saknar mening), frihet (i medvetenheten om 

att man kommer dö och att framtiden därmed är irrelevant) och passion (genom medvetenhet i, 

och inte värdering av, livets alla erfarenheter).13 

2.2 En kritik mot meningslöshet - Guy Kahane 

Kahane tar sig an frågan vad konsekvensen är för människan, om vi faktiskt tror att livet är 

utan mening. Han undersöker i ”If nothing matters”14 om det kan vara så att ingenting har någon 

mening och vad detta i så fall får för konsekvenser, om det vore sant. Kahane tittar på 

subjektivismen, som hävdar att det visst finns mening, för det finns sådant som vi subjektivt bryr 

oss om (”things matter through our subjective concerns”); objektivismen, som hävdar att det finns 

mening, eftersom det finns sådant som objektivt spelar roll (”things matter, objectively, such as 

                                                      
9 Camus, Albert, The Myth of Sisyphus, and other essays, Vintage International, 1991, s. 3. 
10 Ibid., s. 9. 
11 Ibid., s. 13-16. 
12 Ibid., s. 53-64. 
13 Ibid., s. 49. 
14 Kahane, Guy, “If nothing matters”, Noûs 51:2., 2016. 



5 
 

suffering”); och error theorists, som hävdar att ingenting har mening, i alla fall inte objektivt 

(”nothing matters objectively”).15 Efter att Kahane tittat på kritiken mot de två förstnämnda landar 

han i att det är mycket möjligt att nihilismen (livet är utan mening), så som den beskrivs inom 

metaetiken för närvarande, är sann. Livet är i så fall utan mening, rent filosofiskt, men vad är det 

som händer om vi i praktiken övertygas om det? Hur kommer vi leva vidare? 

If nothing matters, there couldn’t be reasons to respond to this fact with any 

emotion or act.16  

Kahane menar att konsekvensen av att inget spelar någon roll, inte heller spelar någon roll. 

Om livet är meningslöst kommer exempelvis Camus och Nagel inte oroa sig särskilt mycket, 

eftersom människan enligt Nagel kommer att fortsätta leva som tidigare efter varje period av 

tvivel; eller som Camus ser det, leva i revolt, frihet eller passion. Kahane ser till skillnad från dem 

det som att det visst finns anledning till oro om människan skulle övertygas om livets 

meningslöshet. Är det överhuvudtaget möjligt att fortsätta engagera oss i det vi subjektivt bryr oss 

om, om vi når övertygelsen att inget spelar någon roll? Kahane hävdar att det inte är troligt, då 

människan utifrån sin psykologi sannolikt inte kan behålla sitt intresse för och fokus på något man 

är övertygad om saknar mening.17 

3 Subjektivism 
För subjektivisten finns det inte några objektiva värden som i sig själva tillför meningsfullhet i 

en människas liv. Istället hittar subjektivisten mening och meningsfullhet utifrån individens 

subjektiva attityd till en aktivitet, en dröm eller en strävan. Flera olika subjektivistiska teorier finns 

där den kanske allra vanligaste är den som handlar om subjektivt positiva värden som exempelvis 

att vilja ha, att önska, att uppskatta, att älska eller att föredra. Ett meningsfullt liv är (tillräckligt) 

fyllt av dessa positiva värden. Andra subjektivister lägger fokus på vad för slags attityd som ligger 

till grund för ett subjektivt värde, exempelvis instinkt, medvetet handlande, känsla eller kognition 

(som i förmågan till tanke, förståelse, lärande). Båda typerna av subjektivism utgår från subjektiva 

attityder och skillnaden mellan dem är att den senare lägger större vikt vid drivkraften bakom 

attityden.  För den senare subjektivismen är det därför skillnad på att vilja ha mer glädje i livet 

                                                      
15 Kahane, Guy, “If nothing matters”, Noûs 51:2:327-328., 2016. 
16 Ibid., s. 331. 
17 Ibid., s. 340-342. 



6 
 

beroende på om det kommer av att instinktivt vilja vara glad, att medvetet handla för att bli glad, 

att vilja ha känslan av att vara glad eller att intellektuellt vara glad.18  

Sist, men inte minst, så argumenterar flera subjektivister att mening i livet är nära kopplat till 

att vara helt uppslukad av något. Susan Wolf kallar det för passion (se mer om Wolfs teori under 

5.1) och subjektivisten säger att meningsfullhet först är möjlig när graden av intresse är så hög att 

vi fångas i det. Att vara i ”flow” skulle kunna vara en modern omskrivning av samma psykologiska 

tillstånd. I senare delar i uppsatsen kommer detta diskuteras ytterligare, för att precis som ett 

autentiskt liv, tycks ett liv fyllt av ”flow” bli mer meningsfullt om det man sysselsätter sig med har 

en objektivt god mening. Detta skulle subjektivisten dock inte hålla med om. 

Subjektivistiska teorier kan vidare skilja sig åt med avseende på sådana saker som huruvida 

det är en människas egen attityd eller en attityd hos en grupp som leder till huruvida något är 

meningsfullt eller inte. Dessutom gör teorier skillnad på faktiska och hypotetiska attityder och hur 

dessa tillför mer eller mindre mening till en människas liv. En hypotetisk attityd kan användas för 

att förklara att en faktisk attityd är felriktad och om man bara tänkte genom det ett varv till skulle 

en rationell människa överge en faktisk attityd efter insikten om att den i själva verket inte leder 

till meningsfullhet. Som grädde på det subjektivistiska moset tillkommer sedan frågan om vilkas 

attityder som räknas och om attityderna är förskönade (av individen eller av gruppen/samhället).19 

3.1 Jean-Paul Sartre 

Sartres existentialism är en form av subjektivism i det att han sätter varje individs frihet, 

övertygelse och val först. I hans bok Existentialism is a Humanism ger Sartre ett försvarstal för 

existentialismen för att möta tidens kritik mot filosofin och samtidigt ge en förklaring till vad det 

innebär att vara existentialist.  

Det senare sammanfattas som övertygelsen att människans existens kommer före 

människans essens, med vilket han menar att det är först efter att man klivit in i sin fysiska 

existens som ens innersta natur kan definieras eller uppfattas. Människan är, från den stund hen 

föds, men den egna viljan och uppfattning om jaget uppstår först senare. Just detta är Sartres 

huvudargument för att människan också därmed är ansvarig för vad hon är som helhet.20 

Existentialismen beskylls för att leda till att människor drar sig undan från omvärlden i 

existentiell förtvivlan; att människor tvingas att (endast) se det eländiga i sin natur samtidigt som 

existentialisten påstås leva i någon form av ensam subjektivitet oförmögen till solidaritet; och att 

                                                      
18 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 166-167. 
19 Ibid., s. 167-168. 
20 Sartre, Jean-Paul, Existentialism Is a Humanism, New Haven, Yale University Press, 2007, s. 21-22. 
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dessa människor förnekar Guds budord vilket endast kan leda till lättja och totalt ointresse för 

andra människors handlingar.21 

Så ser kritiken ut enligt Sartre och hans artikel ger sig därefter in på att möta vart och ett av 

dessa angrepp på existentialismen.  

…and that man is therefore without any support or help, condemned at all times to 

invent man.22 

Den existentiella förtvivlan som kritikerna befarar är i själva verket enligt Sartre inget annat 

än de kval som existentialisten tvingas uthärda i sin frihet att välja för sig själv och i sitt ansvar att 

välja det som är bra även för mänskligheten. Det är alltså en klassisk ”frihet under ansvar”. Den 

subjektivitet som kritiseras av icke-existentialisterna förklarar Sartre som i själva verket bestående 

av å ena sidan individens frihet, å andra sidan individens övertygelse att alla val som görs också är 

val som är bättre för alla (andra).23 På samma sätt har existentialisten ingen gud att gömma sig 

bakom utan står ensam - i full frihet men också utan försvar - att fatta beslut som leder henne 

nästa steg på in i framtiden. 

Tvärtemot vad kritikerna hävdar resulterar enligt Sartre det faktum att det inte finns en gud 

att luta sig mot, eller budord att agera efter, till att existentialisten får bära hela ansvaret för sin 

väg och sina beslut. Istället för lättja i livet eller ointresse för andra är det ett kvalfyllt ansvar. 

Existentialisten har också alla möjligheter och förutsättningar att agera solidariskt, trots att 

individens frihet och val sätts först. Vad Sartre påminner läsaren om är dock att den solidariska 

handlingen är en handling utförd av en individ utifrån övertygelse om solidariska ideal. Att 

förvänta sig detsamma av andra är att anta att det finns en grundläggande innersta natur hos 

andra människor som är tillförlitlig, vilket går emot idén om att alla individer har sin egen frihet att 

välja. Existentialisten handlar utan illusion eller hopp om att andra är solidariska (exempelvis), 

men med en egen övertygelse om att de egna handlingarna är de bästa, för individen och för 

mänskligheten.24 

Individens subjektivitet är för Sartre den sanning som säger ”I think therefore I am” och 

består i ett ”consciousness confronting itself”.25  

Den här subjektiviteten är dock inte av den formen att den isolerar från omgivningen. 

Tvärtom är det endast genom utbyte med, och i förhållande till, andra som det är möjligt att förstå 

                                                      
21 Sartre, Jean-Paul, Existentialism Is a Humanism, New Haven, Yale University Press, 2007, s. 17-18. 
22 Ibid., s. 29. 
23 Ibid., s. 24. 
24 Ibid., s. 35-36. 
25 Ibid., s. 40. 
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sig själv, med den för Sartre självklara konsekvensen att man också kommer förstå andra. Alla 

människor delar ett antal begränsningar, såsom vår existens, vår strävan och det faktum att vi ska 

dö. Om (när) denna insikt når oss har vi en grundläggande förståelse för andra, och alla syften som 

varje människa strävar efter har ett universellt värde.  

In this sense, we can claim that human universality exists, but it is not a given; it is 

in perpetual construction. In choosing myself, I construct universality; I construct it 

by understanding every other man’s project, regardless of the era in which he 

lives.26 

This is humanism, because we remind man that there is no legislator other than 

himself and that he must, in his abandoned state, make his own choices, and also 

because we show that it is not by turning inward, but by consistently seeking a goal 

outside of himself in the form of liberation, or of some special achievement, that 

man will realize himself as truly human.27 

3.2 Harry Frankfurt 

Ett annat perspektiv på subjektivism ges av Frankfurt i ”The importance of what we care 

about”28. Utöver vad vi bör tro på utifrån den kunskapsbas vi har och hur vi anser att vi bör handla 

så tar Frankfurt upp vad vi bör bry oss om, vilket tycks ligga nära människans sökande efter mening 

i livet. Han påstår sig inte komma med en fullständig teori kring vad vi bryr oss om, utan vill 

snarare lyfta några viktiga aspekter av frågan. Han öppnar upp för en granskning som tycks ligga 

nära den här uppsatsens kärna med att hävda att utöver att vara intresserade av att veta hur vi 

bör handla så finns det också ett stort intresse för frågor som hjälper oss reda ut vad vi ska ta oss 

till med oss själva. För att kunna hitta några svar på den frågeställningen ger han sig i kast med att 

försöka förstå vad som är viktigt för oss och visar bland annat på att människan ibland handlar på 

ett sätt som går emot ett moraliskt borde, driven, vad det verkar, av något annat. Detta något 

annat kan alltså vara vad vi bryr oss om och vad som är viktigt för oss, men enligt Frankfurt inte 

nödvändigtvis vad vi kommer agera efter.29  

Vi människor bryr oss om saker och gör det för att saker är viktiga för oss. Att bry sig om saker 

kan komma ur att anse att det finns moraliska skäl för en viss handling, men vi bryr oss även om 

saker som är viktiga för oss själva enligt Frankfurt.30 Att bry sig är inte detsamma som att önska 

                                                      
26 Sartre, Jean-Paul, Existentialism Is a Humanism, New Haven, Yale University Press, 2007, s. 43. 
27 Ibid., s. 53. 
28 Frankfurt, Harry, “The importance of what we care about”, Synthese 53, 1982. 
29 Ibid., s. 258-259. 
30 Ibid., s. 258. 
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saker eller tycka om saker, för att det att bry sig leder till prospectiveness, eller framtidstro, medan 

önskningar och begär inte nödvändigtvis gör det. Enligt Frankfurt är det skillnaden mellan att bry 

sig och att ha begär eller tycka om saker. Det finns en hängivenhet i att bry sig, medan att tycka 

om är flyktigt.31 

Det är emellertid inte säkert att vad vi bryr oss om också är något som vi frivilligt kan påverka. 

Frankfurts definition av detta är volitional necessity, som innebär att en inte kan agera på annat 

sätt än som viljan kräver, ens om en har alla praktiska möjligheter. Ett tydligt exempel på detta ges 

utifrån när Luther sa ”Here I stand; I can do no other”.32 Luther kunde förstås rent bokstavligt 

agera annorlunda, men han fann det omöjligt att uppbåda viljan till någon annan handling. Luther 

var (troligtvis) ovillig att ens ifrågasätta, eller utmana, omöjligheten att uppbåda viljan att agera 

annorlunda. Denna volitional necessity gör att vi med nödvändighet drivs till att agera efter vad vi 

verkligen vill göra.33 

Antyder Frankfurt att vi inte alltid har en fri vilja i att inte alltid ha kontroll över vad vi 

egentligen vill? Det är något oklart för mig, men det verkar som att det han försöker uttrycka är att 

vi har en omedveten vilja nära sammanlänkad med vår identitet och som därmed blir tvingande, 

eller nödvändig, men att vi samtidigt har en fri vilja. 

”…unless a person cares about certain things regardless of whether or not he 

chooses to do so, he will not be susceptible to the liberation which volitional 

necessity can provide”34 

Det som driver oss att agera av nödvändighet, hävdar Frankfurt, är vad vi bryr oss om, såsom 

kärlek och våra egna ideal, och behöver inte ha något att göra med förnuft och moral. Vi bryr oss 

även om vad vi bryr oss om, på det sätt att det har ett värde för oss att bedöma och rättfärdiga 

vad vi bryr oss om. Det som är relevant är att ställa sig frågan om det går att rättfärdiga att göra 

något som är viktigt för att en bryr sig om det, och inte att ställa sig frågan om något är tillräckligt 

viktigt för att ge skäl för att en bryr sig. Enligt Frankfurt går det endast rättfärdiga att göra något 

som är viktigt för att en bryr sig genom att bedöma viktigheten i att bry sig. Det händer att vi inte 

bryr oss om sådant som är viktigt för oss, men om vi bryr oss så är det därmed viktigt.35 

Vad är då slutsatsen Frankfurt drar? Människor bryr sig om saker. Människor tycker att saker 

är viktiga. Att något är mer viktigt än något annat kommer av skillnaden hur viktigt det är för oss, 

                                                      
31 Frankfurt, Harry, “The importance of what we care about”, Synthese 53:260-261, 1982. 
32 Ibid., s. 263. 
33 Ibid., s. 265. 
34 Ibid., s. 266. 
35 Ibid., s. 268-270. 
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men vi bryr oss inte mer om vissa saker för att de är värda att bry sig om i sig själva. Värdet av 

något kräver att det vi bryr oss om faktiskt är värt att bry sig om.36 

3.3 Kritik mot subjektivismen 

En uppenbar brist hos subjektivismen ligger i svårigheten att förklara hur ett liv faktiskt är 

meningsfullt utifrån att livet fylls av, för individen, subjektivt positiva värden. Intuitivt är det svårt 

att acceptera att exempelvis Sisyfos liv skulle bli meningsfullt bara för att hans attityd till att rulla 

sin sten ändrades. Intuitivt, eller kanske instinktivt, vill människan som ställer frågan om vad 

mening i livet är hitta något mer än något som har ett subjektivt positivt värde. Människor är 

tänkande individer och det tycks mig därför orimligt att förvänta sig eller tro att vi långsiktigt kan 

nöja oss med ett liv av njutning (subjektivt positiva värden). Subjektivismen hävdar att det inte 

finns några objektiva värden för mening i livet utan enbart värden som skapats av tänkande 

människor och därmed per definition är subjektiva.37 Inget värde existerar som inte skapas av 

människans reflektion, filosoferande eller önskan och därmed är alla värden också subjektiva. En 

kritik mot detta subjektivistiska resonemang framförs av Metz där han öppnar för att diskussionen 

inom filosofi om objektiva värden är relativt ny. Därmed är det inte otänkbart att framtiden 

kommer möjliggöra för teorier om objektivt värde på liknande sätt som vetenskapliga teorier 

uppkommit och fastställts över tid.38 

Ett annat argument som framförs inom subjektivismen är att mening i livet kommer ur att 

leva autentiskt, eller äkta, och att vara sann mot sig själv och det som kommer från en själv. Mot 

detta argument ställs möjligheten att det går att leva ett meningsfullt liv ägnat åt objektivt 

värdefulla aktiviteter som också är ett liv där individen är sann mot sig själv. Det finns alltså ingen 

motsägelse i att vara sann mot sig själv och sina subjektivt positiva värden och att ägna sig åt 

objektivt värdefulla gärningar, hävdar kritiker av subjektivismen.39 

En rent subjektivistisk teori om mening i livet har svårt att hävda sig mot andra teorier då den 

tenderar att bli för restriktiv i ena änden av skalan och för tillåtande i den andra. Med 

subjektivistisk syn på meningsfullhet kan exempelvis Moder Teresas liv vara meningslöst, om 

hennes attityd eller inställning till de gärningar hon utför är att hon själv inte vill göra dessa 

gärningar (för restriktiv).40 Likaså skulle Sisyfos rullande av sin sten kunna vara meningsfullt, så 

länge som hans inställning till stenrullande är positiv, alltså att det är vad Sisyfos vill göra (för 

                                                      
36 Frankfurt, Harry, “The importance of what we care about”, Synthese 53:272, 1982. 
37 Det är dock möjligt att vara subjektivist om mening i livet, men att vara objektivist om exempelvis moraliskt värde. 
38 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 169-172. 
39 Ibid., s. 173. 
40 Ibid., s. 183. 
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tillåtande). Liknande exempel tas ofta upp av kritiker till subjektivismen och just avsaknaden av 

objektiva krav på mening och meningsfullhet påstås ofta vara en svaghet hos subjektivismen. 

Åter till Sisyfos så är det intuitivt svårt, anser jag, att acceptera att hans liv skulle bli 

meningsfullt bara av en förändrad inställning till det han gör, alltså är subjektivismen i det fallet för 

tillåtande. Det är dessutom lätt för icke-subjektivister att hitta andra exempel på liv som är 

subjektivt meningsfulla men tycks objektivt meningslösa, exempelvis sadisten som finner sin 

mening i att skada andra, eller någon som tittar på repriser av en teveserie.41  

Vissa subjektivister försvarar sin ståndpunkt genom att acceptera att objektivt positiva värden 

kan öka meningsfullheten i livet, men endast om dessa objektiva värden delas av gruppen man 

tillhör eller samhället.42 Det är alltså inte längre en helt igenom subjektiv syn på mening och 

meningsfullhet, även om denna form av subjektivism fortfarande anser sig sätta individen först, 

och sedan i tillägg tar hänsyn till gruppens objektiva värderingar (om dessa finns). En risk jag ser 

med detta är att gruppnormer tillåts bli väldigt styrande för vad som kan vara ett meningsfullt liv 

och ett problem som följer på det är att förändring av vad som bör anses meningsfullt svårligen 

tillåts, och därmed är subjektivismen även här för restriktiv. Jag ser det som att mitten på 

normalfördelningskurvan, alltså majoriteten av gruppen (eller samhället) som är referens, blir 

styrande för vad som är meningsfullt, trots att det kan finnas meningsfullhet på flankerna av 

kurvan, men kanske inte delas av tillräckligt många och därmed inte får räknas som mening eller 

meningsfullhet. Surrogatföräldraskap skulle kunna vara ett exempel på ett värde som tillför 

mening till en människas liv, genom att frambära ett barn till människor som annars inte kan få 

barn. Värdet för surrogatföräldern kan vara själva graviditeten, den goda handlingen riktad till 

andra, en fysiskt god förmåga att bära barn, osv. I nuläget är jag dock tveksam om en grupp eller 

ett samhälle helt, eller ens delvis, skulle dela dessa värden, men icke desto mindre tycker jag detta 

liv, med rent subjektivistiska glasögon på, kan vara meningsfullt. Kritiken kvarstår dock mot att 

subjektivistiska teorier om mening i livet är för tillåtande om vad ett meningsfullt liv är, eller för 

restriktiva om det krävs att just min attityd, mina subjektiva värden, faller utanför det av gruppen 

accepterade. 

Subjektivismen bryr sig först och främst om individen som ställer frågan om mening i livet. Att 

söka sin lycka, sin frihet eller att på andra sätt fylla sitt liv med positiva, subjektiva värden är hur 

subjektivismen förklarar hur mening i livet kan uppnås för individen. Tyvärr lider den också av att 

                                                      
41 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 175. 
42 Metz tar upp denna invändning från Brogaard och Smith (”On luck, responsibility, and the meaning of life”, 
Philosophical Papers, 34, 2005). 
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vara för tillåtande och det finns heller inte särskilt mycket som bemöter människans existentiella 

funderingar om mening i livet. Snarare verkar den säga något i stil med att man bör engagera sig i 

projekt man bryr sig om för att göra livet meningsfullt. Det tycks mig att i all välmening så vänder 

sig subjektivisten direkt till individen med sina svar, men räcker det att vara glad, att ha saker att 

bry sig om och som är viktiga för en? Jag anser att subjektivismen är en viktig del i debatten om 

mening i livet just för att den sätter individen och individens upplevelse först, men fortfarande så 

ser jag det som att människan vill ha något mer än enbart engagemang i de projekt hen företar sig.  

Eftersom våra (goda) handlingar i längden kommer vara meningslösa så kan de heller inte 

vara grunden till ett meningsfullt liv, påstår subjektivismen, och förutsättningen för mening i livet 

är därför tillfredsställelse och förverkligande för individen. Aaron Smuts kritiserar subjektivismen 

med hjälp av två exempel. För subjektivisten är det ingen skillnad mellan två fullt nöjda personer, 

där den ena bidrar med ett botemedel för cancer och den andra äter avföring, så länge de båda är 

tillfreds med sina liv. Subjektivisten måste också medge att ett liv levt i en maskin som ger 

tillfredsställande upplevelser i högre grad än samma liv levt i verkligheten därmed också är mer 

meningsfullt, vilket verkar absurt.43 

4 Objektivism 
Objektivisten utgår från att det finns värden som ger mening i livet och som är 

eftersträvansvärda för deras egen skull. Det finns ett rimligt ”borde” hos vissa värden, anser 

objektivisten, som man borde vilja leva efter, borde sträva efter eller på annat sätt borde önska 

mer av i sitt liv. Dessutom anser objektivisten att en människa som fyller sitt liv med tillräckligt 

mycket av dessa objektivt meningsfulla värden också lever ett meningsfullt liv.44  

Som Metz sammanfattar det så är det främst det goda, det sanna och det sköna som 

objektivisten försöker definiera och försvara som värden som ger mening i livet. 

4.1 Aaron Smuts 

Ett exempel på en objektivistisk teori är Smuts teori i The Good Cause Account, som går ut på 

att ett meningsfullt liv är ett liv där man gjort gott.45 Huruvida det är ett tillfredsställande liv för 

den som lever det är i sig irrelevant och enbart de intrinsikalt värdefulla resultat som kommer av 

uträttade gärningar är av värde. Smuts meningsfulla liv tycks frånkopplat individens reflektion över 
                                                      

43 Smuts, Aaron, “The Good Cause Account of the Meaning of Life”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, Issue 
4: 541-544, 2013. 
44 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 165. 
45 Smuts, Aaron, “The Good Cause Account of the Meaning of Life”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, Issue 
4:536, 2013. 
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sitt livs mening och syfte, då han verkar påstå att det går att utvärdera eller mäta ett meningsfullt 

liv utifrån objektiva fakta och att det är det enda som är relevant. Goda resultat som kommer 

andra människor till gagn räknas visserligen, men inte hur individen ställer sig själv till sitt liv. 

Whether one’s life is meaningful is an objective matter of fact.46 

Ett exempel som Smuts tar upp är Sisyfos, men med en liten justering i Sisyfos strävan. Om 

rullandet av stenen resulterar i något som är bra, som som t.ex. att stenen, varje gång den rullar 

ned, jagar en flock rovfåglar på flykt, vilka annars skulle ha åstadkommit stor skada i byn på andra 

sidan berget, så lever Sisyfos ett meningsfullt liv, enligt Smuts. Sisyfos är inte medveten om det 

själv, men vore han medveten finns det inget som säger att han själv skulle tycka att det var ett 

tillfredsställande liv. Smuts tycks inte se några problem med det här utan upprepar än en gång: 

What matters is whether we are indeed causally responsible for significant good. If 

so, our lives are meaningful.47 

Smuts försvarar den objektivistiska ståndpunkten med sin tes att människor vill göra gott, 

men det är svårt att hitta några argument i artikeln som faktiskt stöder tesen att alla människor vill 

göra gott. 

4.2 Thaddeus Metz 

Metz ansats till en objektivistisk teori är ett försök att ta hänsyn till flera av de andra teorier 

om mening i livet som finns. Han gör detta genom att definiera nio stycken Desiderata, som är en 

sammanfattning av villkor som övriga teorier om mening i livet ställer för att mening eller 

meningsfullhet ska förekomma. Han presenterar därefter sin Fundamentality theory48 och 

argumenterar för hur denna tar hänsyn till alla dessa Desiderata, och tänker sig med sin teori 

kunna tillfredsställa både subjektivister, objektivister och supernaturalister (vilkas teorier inte tas 

upp i den här uppsatsen). Det är en ambitiös teori som utgår från att människan i grunden är 

rationell och tänkande och därigenom kapabel att skapa mening genom att fokusera sitt intellekt 

mot vad Metz kallar för fundamentala villkor för människans existens. Teorin i sin helhet är som 

följer: 

A human person’s life is more meaningful, the more that she, without violating 

certain moral constraints against degrading sacrifice, employs her reason and in 

                                                      
46 Smuts, Aaron, “The Good Cause Account of the Meaning of Life”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, Issue 
4:547, 2013. 
47 Ibid., s. 552. 
48 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 222. 
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ways that either positively orient rationality towards fundamental conditions of 

human existence, or negatively orient it towards what threatens them, such that 

the worse parts of her life cause better parts towards its end by a process that 

makes for a compelling and ideally original life-story; in addition, the meaning in a 

human person’s life is reduced, the more it is negatively oriented towards 

fundamental conditions of human existence or exhibits narrative disvalue.49 

Genom att använda förnuft och intellekt med eftertänksamhet, och genom att låta känslor 

och sådant som berör inkluderas under begreppet rationalitet, argumenterar Metz för att villkor 

för mening i livet som ställs exempelvis av subjektivister, också hör hemma under Fundamentality 

theory.50 Genom att sortera in subjektiva faktorer för mening i livet som subjektivismen använder 

sig av, och hybridteorier som Susan Wolfs subjective attraction (se även avsnitt 5.1), under den här 

(enligt Metz) objektivistiska teorin, uppfyller Fundamentality theory även dessa andra villkor.51 De 

fundamentala tillstånd som nämns i teorin definieras som tillstånd som i sin tur orsakar en mängd 

andra tillstånd. Fundamentala tillstånd är dock inte nödvändiga för andra tillstånd, men har ett 

eller flera orsakssamband. Ytterligare definitioner av begrepp i Metz Fundamentality theory är: 

- Mänsklig existens består både av levande människor, mänskligt liv som samfällighet och 

miljön människor lever i.52 

- Genom att handla på ett sådant sätt att ens förnuft används för att göra gott, för en själv 

och för andra, ökar mening i livet.53 

- Genom reflektion och lärande, både om människans natur och levnadsmiljö, ökar mening i 

livet, för att det har följden att vi lär oss ännu mer och det kommer andra människor än 

enbart oss själva till gagn.54 

- Det sköna en viktig plats i Fundamentality theory genom att mänskliga erfarenheter 

avbilars eller beskrivs, för att i sin tur orsaka andra mänskliga erfarenheter, vilket ökar 

mening i livet.55 

Metz hävdar att hans Fundamentality theory är den enda teori om mening i livet som i tillägg 

till att ta hänsyn till vad som skapar mening i livet också tar hänsyn till vad som minskar mening i 

livet.56 

                                                      
49 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 235. 
50 Ibid., s. 223. 
51 Ibid., s. 225. 
52 Ibid., s. 226. 
53 Ibid., s. 227-228. 
54 Ibid., s. 229. 
55 Ibid., s. 230. 
56 Ibid., s. 234. 
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Metz påstår själv att hans teori är en objektivistisk teori, troligtvis för att den har som 

utgångspunkt människans förnuft. Det verkar dock för mig som att teorin varken är subjektivistisk, 

objektivistisk eller en hybrid av de två, utan snarare en allomfattande teori som i mångt och 

mycket tar hänsyn till mycket av det som sagts av filosofer på ämnet om mening i livet under det 

senaste halvseklet. Alla övriga teorier som tas upp i den här uppsatsen är på ett eller annat sätt 

omnämnda eller inkluderade i Fundamentality theory, vilket gör att den egentligen skulle vara 

förtjänt av en helt egen uppsats. 

4.3 Kritik mot objektivismen 

Något som tycks saknas hos Smuts är en förklaring till hur ett liv som upplevs som 

meningslöst kan vara meningsfullt. Å vems vägnar är det vi vill definiera och förklara vad mening i 

livet är? För filosofen, eller människan som lever och funderar över vad hen ska göra med sig själv? 

Med Smuts teori är det enbart en fråga om objektiv mening, men var har han gjort av subjekten 

vars liv vi pratar om? Jag vågar påstå att även människor som lever ett enligt Smuts fullständigt 

meningsfullt liv emellanåt drabbas av existentiella tvivel om livets mening, precis som Nagel är 

inne på i ”The Absurd”. Är den objektivistiska teorin inte till för dem och, i så fall, vem är den till 

för?  

En annan kritik mot objektivism lik Smuts är att en ond eller inkompetent människa genom 

sina handlingar kan orsaka mycket gott, även mot sin vilja. För den här typen av objektivist så lever 

den människan ett meningsfullt liv oavsett vad hennes intention är, för resultatet är gott, under 

förutsättning att handlingarnas moraliska värde är tillräckligt högt. Smuts anser att den 

objektivistiska teorin håller just för att handlingars moraliska värde, och resultaten de leder till, är 

de viktigaste elementen i Good Cause Account.57 

5 Hybridteorier 

5.1 Susan Wolf 

Precis som skrivits i förra delen så tenderar en rent objektivistisk teori att ignorera människan 

som ställer frågan om mening i livet. Den viktigaste filosofen i vår samtid att komma med ett 

förslag på en hybrid mellan subjektivism och objektivism är Susan Wolf. 

Wolfs teori om mening i livet är enligt henne själv en abstrakt teori med begränsat normativt 

innehåll som försöker förklara meningsfullhet i livet på ett sådant sätt att livet kan ses som värt att 

                                                      
57 Smuts, Aaron, “The Good Cause Account of the Meaning of Life”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, Issue 
4:553, 2013. 
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eftersträva både för oss själva och för de som finns i vår närhet.58 Enligt Wolf så är ett liv 

meningsfullt om man är engagerad i projekt man bryr sig om eller älskar, men det krävs också att 

projekten är objektivt värdefulla. 

Hennes teori beskriver tre grundläggande motiv för hur vi agerar: egenintressen, moral och 

kärlek. En kombination av enbart egenintresse och moral räcker inte för att ge mening i livet, även 

om de kan vara delar av ett meningsfullt liv, utan beror på huruvida de utgör projekt som en 

individ älskar och är aktivt engagerad i. 

Dessutom är det enligt Wolf tänkbart att vissa handlingar enbart uppfyller den tredje delen, 

kärlek, men saknar både egenintresse och ett högre syfte. Dessa handlingar kan vara försvarbara 

ändå, just för att de ger mening åt personen som utför den. 

Utgångspunkten för den subjektivistiska delen benämner Wolf som Fulfillment View. Enligt 

denna är ett liv meningsfullt så länge man känner att ens liv är (tillräckligt) fyllt av erfarenheter och 

upplevelser som resulterar i känslan av meningsfullhet. Den objektivistiska delen av teorin går ut 

på att mening i livet handlar om att bidra till syften som är större och mer värdefulla än en själv, 

utanför en själv. Problemet som Wolf ser med en helt och hållet objektivistisk teori ligger i hur 

man värderar vad som är större och mer värdefullt, men också i att teorin tycks missa något 

fundamentalt genom att inte ta hänsyn till individens engagemang. 

People who do valuable work but who cannot identify or take pride in what they 

are doing…may know that what they are doing is valuable, yet reasonably feel that 

their lives lack something that might be referred to as meaning.59  

…we can now see that even the apparent condition of meaningfulness they do 

satisfy – that is, the condition of being fulfilled – is in a certain way defective and 

less desirable than fulfillment stemming from a more fitting or appropriate 

source.60  

Så, vad föreslår Wolf för att bättre förklara vad mening i livet är, på ett sätt som tar hand om 

de problem hon anser att subjektivismen och objektivismen har? The Fitting Fulfillment View 

beskrivs av Wolf som när man är engagerad och hängiven i aktiviteter som förtjänar engagemang 

utifrån något objektivt värde och är hennes svar på vad frågan om vad som bättre förklarar vad 

                                                      
58 Wolf, Susan, Meaning in Live and Why It Matters, New Jersey, Princeton University Press, 2010, s. 3. 
59 Ibid., s. 18-21. 
60 Ibid., s. 25. 
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mening i livet är. Det vill säga ”meaning arises when subjective attraction meets objective 

attractiveness”.61 

To have a life that not only seems meaningful but is meaningful, the objective 

aspect is as important as the subjective.62  

Vad som är en aktivitet som förtjänar vårt engagemang utifrån en objektiv standard är inte 

okomplicerat att definiera dock. Wolf tänker sig att det viktigaste är att vara medveten om risken 

att man låter sin egen bedömning väga tyngst, och att denna medvetenhet därmed också minskar 

risken för någon form av elitism. Medvetenhet leder då förhoppningsvis till att de bedömningar vi 

gör om vad som har ett objektivt värde också gör oss mer benägna att vara öppna för andras 

bedömningar och att ompröva våra egna. För Wolf kan den här medvetenheten räcka långt när vi 

gör (kontinuerliga) bedömningar av vilka aktiviteter som är värda vårt engagemang utifrån ett 

objektivt perspektiv.63  Men, är det ens möjligt att hitta objektiva värden? En av Wolfs poänger här 

är att det är möjligt att hitta objektiva värden, som är goda för mig likväl som för mina 

medmänniskor, men att det endast är i förhållande till andra, som ett värde tillför mening i livet. 

Objektivt värde kan alltså finnas även för individen men det är först när det finns ett engagemang 

utanför en själv som det skapar meningsfullhet.64 Dessutom, påstår Wolf, gör vi olika och ibland 

felaktiga bedömningar av vad som är värdefullt, vilket ytterligare komplicerar möjligheten att hitta 

vilka aktiviteter som är bra nog för att kunna ge mening i livet.65 

5.2 Todd May 

May tar i sin bok A significant life upp tråden där Camus slutade. Där Camus tänker sig att vi 

tvingas leva vidare med det absurda för att det ingenstans i universum finns något svar på frågan 

om vad mening i livet är, tänker May att det visst kan gå att hitta meningsfullhet även när 

universum är tyst. May söker en väg att hitta mening i livet, eller meningsfullhet, även om naturen 

eller universum är tyst (ingen objektiv mening) men också utanför oss själva som självständiga 

eller egoistiska individer (inte enbart subjektiv mening). Finns det ett perspektiv som kan göra att 

vi kan hitta meningsfullhet under den tid mellan det att vi föds och vi dör?66 

                                                      
61 Wolf, Susan, Meaning in Live and Why It Matters, New Jersey, Princeton University Press, 2010, s. 9. 
62 Ibid., s. 33. 
63 Ibid., s. 39-40. 
64 Ibid., s. 41-42. 
65 Ibid., s. 44. 
66 May, Todd, A significant life: Human meaning in a silent universe, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, s. 
24. 
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Varken universum eller någon gud tycks kunna ge svar, så May börjar istället med att titta på 

lycka (happiness) för att undersöka huruvida lycka kanske är tillräckligt för att ge svar på frågor om 

mening i livet eller meningsfullhet. För att kunna komma vidare med det behöver vi bättre förstå 

vad lycka är och hur det kan definieras. Kvalitet och kvantitet av njutningsfulla upplevelser har av 

flera filosofer ansetts bidra till lycka, men avfärdas av May eftersom de inte tycks ge oss känslan av 

liv som värdigt att leva. Livsprojekt, relationer och mål att sträva mot verkar istället vara så pass 

viktiga för oss att vi är ovilliga att ge upp dem, även vid ett löfte om ett liv med njutningsfulla 

upplevelser, men som saknar projekt. Människan tycks söka efter något mer än bara ”enkla” 

njutningar och upplevelser. Detta något verkar ligga i en önskan att hitta mening i livet eller 

meningsfullhet genom att vara engagerade i den verkliga världen, tillsammans med människor 

som betyder något för oss.67  

Som i så mycket annan filosofi om mening i livet antar May trots allt att det subjektiva att 

känna lycka eller att vara lycklig är någon form av förutsättning för mening i livet och 

meningsfullhet. Han bidrar med en tre-delad definition68 av vad lycka är enligt följande: 

Attunement (grunden): Att vara tillfreds i livet och inte ha (för många) källor till oro eller 

olycka. 

Engagement (husstrukturen): Att helt och hållet förlora sig i en aktivitet, att vara i flow. Utan 

attunement är det svårare att vara engaged. 

Endorsement (taket): Att ha känslan av att den aktivitet som utförs också går bra.  Känslan är 

ungefär ”yes, det här går jättebra!”. Den här känslan är också närmast att jämföra med de 

njutningar och positiva upplevelser som avfärdas ovan, men nu med förutsättningen att det redan 

finns både attunement och engagement.69 

Precis som Wolf anser May att lycka i någon form är en nödvändig förutsättning för mening i 

livet. Det finns något nödvändigt, om än subjektivt, i att vara engagerad i det man företar sig i sitt 

liv för att hitta meningsfullhet. Tyvärr verkar det vara svårt att helt bortse från att någon form av 

objektiv del är nödvändig för att hitta hela vägen till vad mening i livet är och inte fastna i 

subjektivitet, åsikter och tyckanden. Med andra ord, även lycka faller till föga i att ge svar på vad 

mening i livet är, även om det kan räcka för att göra ett liv värdefullt (åtminstone för den som 

lever det). 

                                                      
67 May, Todd, A significant life: Human meaning in a silent universe, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, s. 
39-40 & 44. 
68 May lånar denna definition av vad lycka är från Daniel Haybron (The Pursuit of Unhappiness, Oxford University 
Press, 2008). 
69 May, Todd, A significant life: Human meaning in a silent universe, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, s. 
46-47. 
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Att hitta någon form av standard för meningsfullhet är nödvändigt för May, om vi på allvar vill 

hitta svar på frågor om mening i livet som människan envisas med att fundera på och reflektera 

över. May tar sig an utmaningen genom att, till att börja med, definiera det han kallar livsbana 

eller livskurva (life trajectory). Argumentet är att man bör titta på hela livskurvan för att bestämma 

om ett liv är meningsfullt och inte enbart enskilda handlingar eller aktiviteter. Ett liv kan beskrivas 

som en berättelse och kanske är det i den berättelsen som mening i livet finns, eller åtminstone 

meningsfullhet. Argumentet utvecklas ytterligare till att förfina definitionen och göra den mer 

användbar för att objektivt kunna koppla den till mening i livet eller meningsfullhet, och May 

beskriver detta som narrativt värde. 

…narrative values of meaningfulness, or narrative values for short. It is a theme 

that can characterize a life trajectory, or at least a large part of one. But it is not 

just a theme: it is also a value.70 

Dessa värden kan enligt May ge om inte mening i livet så åtminstone meningsfullhet. Kanske 

kan dessa värden inte ge ett svar på frågan om vad man bör göra för att ens liv ska vara 

meningsfullt men däremot hur man bör göra. Som exempel på narrative values ger May ett antal 

exempel på värden som, sett över ett livs kurva, kan ge meningsfullhet: trofasthet, intensitet, 

äventyrlighet, intellektuell nyfikenhet, älskvärdhet, personlig integritet, spontanitet, kreativitet, 

uppriktighet, kurage, etc.71  

Med detta så visar May precis som Wolf att för att det ska finnas mening i livet, eller 

meningsfullhet, så behövs både en subjektiv komponent (happiness som subjective attraction) och 

en objektiv komponent (narrative value som objective attractiveness). Vad gäller narrative value så 

är det inte tillräckligt att man själv upplever känslan av exempelvis värdet av äventyrlighet utan 

det krävs att temat för hela ens liv är äventyrlighet. På så sätt hävdar May att dessa värden får 

behålla sin objektivitet istället för att trilla över på den subjektiva sidan, genom att värdet uttrycks 

genom handling och inte bara är en egenupplevd känsla.72  

May utgår från att människan är både rationell och tänkande och att hen därmed i sina 

funderingar kring mening i livet också vill hitta en standard att mäta och värdera ett livs 

meningsfullhet mot.  

                                                      
70 May, Todd, A significant life: Human meaning in a silent universe, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, s. 
73. 
71 Ibid., s. 76-77. 
72 Ibid., s. 91. 



20 
 

5.3 Kritik av hybrid-teorier 

Metz för fram argument mot att subjective attraction alls är nödvändigt för ett meningsfullt 

liv och hävdar istället att det finns andra drivkrafter än positiva som enligt honom kan bidra med 

mening i livet. Ett exempel som tas upp är att även om Moder Teresa i sitt arbete att hjälpa, drevs 

av gudsfruktan eller var ambivalent till sina handlingar, istället för att drivas av empati och 

medkänsla, så skulle hennes liv ändå ha någon form av meningsfullhet, enligt Metz. Jämfört med 

vad Wolf själv säger, att subjective attraction är det som resulterar i känslan av meningsfullhet, så 

är Metz argument öppet för att det finns fall då aktiviteter kan bidra med mening enkom för att de 

har objektivt värde  

Metz kritiserar även Wolfs objective attractiveness som alltför vagt definierat för att ge svar 

på vilka exakta värden som ger mening i livet. Inte heller anser Metz att objective attractiveness 

ger en tydlig gemensam princip för dessa positiva värden.73 

Ett ytterligare problem jag tänker mig är hur man kan särskilja egenintressen och att handla 

av passion eller kärlek? Vad är egentligen skillnaden mellan att hänge sig åt något sådant som 

filosofi för omvärlden eller eftervärldens skull och att göra det för sin egen skull enbart? Det 

senare tycks lika möjligt som de senare, i vilket fall det ändå skulle vara rent subjektiva skäl som 

gör att man fokuserar sina ansträngningar till att läsa, förstå och skriva. Om det är så att man 

tycker att det absolut roligaste som finns är att skriva ner sina tankar eller en filosofi, så gör jag det 

knappast för ett högre syfte utan för mig själv. Flera av de högre värden utanför en själv som Wolf 

tar upp tycks kunna drabbas av det här problemet, vilket gör de argumenten något tunnare. 

Hydrid-teorier definieras av Smuts som en blandning av objektivistiska och subjektivistiska 

teorier där både känslan av subjektiv tillfredsställelse och objektivt värde är nödvändiga för 

mening i livet. För Smuts är den subjektiva delen av teorin oviktig, då han är övertygad om att det 

som räknas är det goda man gör, vare sig man är medveten om det eller ens önskade det själv.74 

Med andra ord är det enkelt för en klassisk konsekventialist som Smuts att avfärda både hybrid-

teorier och, ännu mer, subjektivism. 

6 Mening i livet – vem bryr sig? 
Vid genomläsning av olika filosofiska texter om mening i livet anade jag en (för mig) brist på 

hänsyn hos vissa filosofer (och då i synnerhet hos objektivister som Smuts), för de tankar, 

                                                      
73 Metz, Thaddeus, Meaning in Life, Oxford, Oxford University Press, 2013, s. 184. 
74 Smuts, Aaron, “The Good Cause Account of the Meaning of Life”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 51, Issue 
4:545-547, 2013. 
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funderingar, tvivel och sökande efter syfte som människor emellanåt eller ofta har. Tanken väcktes 

om det kan vara så att när man frågar vad mening i livet är, så är man nöjd om någon kan ge ett 

svar. Ett svar, vilket som helst. Kan man acceptera svaren som ges av någon som påstår sig kunna 

berätta vad mening i livet är? Intuitivt reagerade jag på att detta sätt att ta sig an frågor om 

mening i livet tycktes bristfälligt, och nästan hänsynslöst, att ”bara” ge svar, utan att möta 

betraktelser och tankar om mening i livet som människor möter i sina liv. Det blev nästan som att 

dessa teorier sa: ”Om du bara gör så här, och så här, och så här, så kommer ditt liv ha mening. 

Tänk inte så mycket, bara gör (rätt).” Att människor bryr sig om olika saker, må det vara familj, 

vänner, filosofisk reflektion eller sökande efter syfte, tycks få liten eller ingen plats. 

Hur väl lyckas då respektive teori med att ta hänsyn till människor och att vi bryr oss om saker 

i våra liv, och reflekterar över våra liv, när det kommer till frågor om mening i livet? 

6.1 Meningslöshet eller mening 

Gemensamt för Nagel och Camus är att deras idéer båda ger utrymme för existentiella 

funderingar som människor har. 

Nagels syn på det absurda är med en uppskattande och tillåtande inställning till människan 

som reflekterande kring sitt liv. Utan att vika undan för outhärdligheten i sin obetydlighet så 

fortsätter man mer eller mindre som förut, men med ytterligare medvetenhet kring och om livets 

absurditet. Nagel tar hänsyn till att människor bryr sig om många saker i sina liv, men påstår även 

att den reflekterande människan ibland drabbas av tvivel, som sätter vad vi bryr oss om på prov. 

Lockelsen hos Camus ligger i definitionen av det absurda och accepterandet av livets 

futtighet, men med en trotsigt höjd näve åt människans öde. Att välja livet med dess absurditet, 

som Camus ser som ett bättre alternativ än döden, är att tillåta medvetenhet om livets 

meningslöshet och leva vidare ändå: 

By the mere activity of consciousness I transform into a rule of life what was an 

invitation to death – and I refuse suicide.75 

För Camus tycks det däremot inte lika självklart att ta hänsyn till vad människan bryr sig om, 

eftersom livet ju är meningslöst. Visst kan man leva ändå, i revolt, frihet eller passion, men någon 

särskild hänsyn till annat än livets futtighet ges inte av Camus. 

Kahane drar en annan slutsats än Camus och Nagel och påstår att vi helt sonika ska sluta 

fundera över om livet är meningslöst. Argumentet är att det är sämre att tro på livets 

meningslöshet än att tro att det finns mening, även om det skulle vara sant att det inte finns 
                                                      

75 Camus, Albert, The Myth of Sisyphus, and other essays, Vintage International, 1991, s. 64. 
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någon mening. Hans slutsats är att det är sämre att tro på livets meningslöshet, vad än sanningen 

om nihilismen är, och att det därmed är skäl nog att låta bli att tro på livets meningslöshet.76 

In effect, we have pragmatic reasons not to try to find out whether nihilism is 

true.77 

Med tanke på hur mycket tid som lagts på att fundera över om livet har mening eller ej - inom 

filosofi, litteratur, konst, vardagsdiskussioner – tycks detta som en näst intill oförskämd slutsats. 

Visst, för att låta samhällen fortsätta frodas utan en befolkning som funderar över sin plats och sitt 

syfte, och för att förenkla en av filosofins grundläggande frågor, så kanske. Likväl som Kahane 

anser att människans psykologi är oförmögen att fortsätta bry sig, om allt visar sig vara oviktigt, 

anser jag att människans psykologi är förenad med en beständig vilja att fortsätta fundera över sin 

plats och roll i världen och livet, och kanske ännu mer att vi fortsätter bry oss om våra liv. 

Gemensamt för dessa tre filosofer är trots allt att de utgår från människan som ställer frågan 

om vad mening i livet är. Camus och Nagel försöker hitta en plats för dessa frågor inom filosofin, 

medan Kahane genom sina argument istället når slutsatsen att vi har bättre skäl att fortsätta leva 

som om livet har mening. Initialt tolkade jag Kahane som att han sätter sin filosofi över den 

undrande människan och vill lägga locket på för vidare funderingar och frågor, men hans 

argument leder kanske snarare bara till premissen att vi bör tro att det finns mening i livet. Utifrån 

det kan det filosofiska sökandet efter frågor och svar fortsätta. 

6.2 Subjektivism 

Hur väl lyckas subjektivismen med att ta hänsyn till att människor bryr sig om sina liv och 

ställer frågor om mening i livet? Teorierna utgår åtminstone från individen, men tyvärr tror jag inte 

det räcker med att fylla livet med sådant man tycker om enbart, i alla fall inte efter att frågan om 

mening i livet väckts. Ett liv i hedonism (som en subjektivistisk ytterlighet) kanske räcker för den 

som aldrig ställt frågan om mening i livet, för om inte annat gör man vad man har lust för, när man 

har lust för det. Men räcker det efter att insikten om ens futtiga roll och plats i universum, är 

frågan? När ens egen litenhet sätts i relation till ett liv fullt av lustfyllda aktiviteter, kan man nöja 

sig med att fortsätta som tidigare? Kanske, men återigen som Nagel skriver, när frågan är väckt om 

mening i livet verkar det vara omöjligt att släppa den. Människan är en reflekterande varelse, i 

kontinuerlig utveckling och att vara glad, lycklig, göra roliga saker är tillräckligt endast tills 

reflekterandet börjar igen. Med det sagt, alla människor funderar inte över sin plats i universum 

                                                      
76 Kahane, Guy, “If nothing matters”, Noûs 51:2:21-21., 2016. 
77 Ibid., s. 22. 
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eller sina liv och om det är så att medvetenhet eller reflektion om mening i livet aldrig väcks så 

räcker troligtvis ett liv i (upplevd) lycka långt. 

Sartres existentialist tycks vara ensam, men med en stolt känsla av frihet och ansvar både för 

sig själv och för andra människor. Mening i livet med Sartres glasögon kanske skulle kunna vara 

ärlighet och medvetenhet om sig själv och med fokus på mänskligheten i sin strävan? Framförallt 

utgår Sartre från individen och de frågor om mening i livet som människan har. Den individuella 

friheten är det primära för Sartre, men han utesluter inte att någon form av mänsklig godhet 

kommer att leda till att människan också handlar för andras skull, även om han inte ställer några 

sådana krav på människan. Sartre tar i högsta grad hänsyn till vad människor bryr sig om, vare sig 

det är reflektion eller dekadens. Så med uppsatsens tes hamnar Sartre på samma sida som Nagel 

och Kahane i att ta hänsyn till vad vi bryr oss om, även om hans teori också lider av de problem 

som subjektivismen dras med (se 3.3).  

Frankfurt platsar inom subjektivismen därför att han utgår från att människor bryr sig om 

olika saker, och att det är viktigt att undersöka vad vi bryr oss om och vad som är viktigt. Detta kan 

jämföras med exempelvis Smuts, som anser att det som är viktigt är att agera efter objektiva 

värden för att skapa mening i livet. Smuts når slutsatsen att mening skapas av göra gott, vilket är 

vad han anser viktigt och värt att bry sig om. Med Frankfurts perspektiv att titta på vad vi bryr oss 

om, ges därmed kanske även utrymme för objektivismen, just för att för vissa människor (som 

exempelvis Smuts) så är det viktiga, och det som är värt att bry sig om, att göra gott.  

6.3 Objektivism 

Hur väl lyckas objektivismen med att ta hänsyn till att människor bryr sig om sina liv och 

ställer frågor om mening i livet? Av de mer renodlade objektivistiska teorierna inte särskilt väl, 

tycks det mig. Smuts tycks förbise vad människor bryr sig om och främst då människans 

funderingar kring mening i livet. Hans syfte är troligtvis inte att ens försöka ge svar på dessa frågor 

och tvivel som människor tycks ha kring mening eller meningsfullhet. Som en rent 

konsekventialistisk teori så följer den metoden genom att enbart räkna varje handlings resultat, 

men det är på bekostnad av att inte kunna ge några svar på frågorna om hur människan kan 

förhålla sig till sina frågor och sitt tvivel kring vad som är mening i livet. 

6.4 Hybrid-teorier 

Hybrid-teorierna lyckas bättre med att ta hänsyn till människor och att människan bryr sig om 

sitt liv, eftersom en nödvändig förutsättning för både Wolf och May är att en subjektiv beståndsdel 

finns för att ett liv ska kunna anses vara meningsfullt. Båda utgår från att människans engagemang 
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på ett eller annat sätt krävs för att meningsfullhet ska vara möjlig och de tar därmed hänsyn till 

vad vi bryr oss om och de frågor om mening i livet som ställs av människor. 

På det stora hela verkar Wolf vara något klokt på spåren med sin teori, just för att den tar upp 

engagemang, eller passion, som en nödvändig del av våra handlingar för att vi ska kunna känna 

mening i livet. Även Metz tycks hålla med om att Wolfs objektivistiska del åtminstone är ett steg 

på vägen mot att hitta en objektivistisk teori som håller måttet/uppfyller kraven han ställer på en 

teori om mening i livet. 

Både May och Metz benämner narrative value som något som ytterligare ökar relevansen för 

en teori om mening i livet, genom att hänsyn också tas för att se på ett liv som helhet. Detta är 

intressant tycker jag, för jag tror att en stor del av att vi bryr oss om våra liv och vad vi ska ta oss 

till med oss själva ligger i att vilja hitta något större än enskilda delar av antingen subjektivitet eller 

objektivitet. Även Nagel berör detta när han skriver om människans förmåga att se på sitt liv ur ett 

helikopterperspektiv.  

7 Slutsats 
Subjektivismen lyckas bemöta, åtminstone till viss del, frågan från människan som funderar 

över vad ett meningsfullt liv är, och dessutom ger subjektivismen gott om utrymme för vad vi bryr 

oss om. Som tänkande varelser är människor benägna att vända och vrida på många relativt 

abstrakta frågeställningar. 

Objektivismens vilja att hitta objektiva värden för hur vi bör leva, visar på vår förmåga att 

ställa oss utanför oss själva och granska både vår omvärld och oss själva i en form av intellektuell 

(och inte känslomässig) reflektion. Förmågan till reflektion är en lika stor del av att vara människa 

som att vilja leva sitt liv också för sin egen (egoistiska) skull. Jag har svårt att se att vi kan frikoppla 

oss från det ena eller det andra. Vi är tänkande varelser som ställer frågan om hur vi ska leva våra 

(egna) liv och vi är också, samtidigt, tänkande varelser med förmåga att reflektera över oss själva i 

ett större perspektiv. Jag tror att människan är kapabel att inreda sitt eget hus på ett sådant sätt 

att det är en plats för just henne, samtidigt som hon kan ställa sig utanför huset och reflektera 

över hur resten av grannskapet har det. Om Metz teori faktiskt är en form av objektivism, så tycks 

det mig att han faktiskt lyckas med att till viss del ta hänsyn till att vi bryr oss, samtidigt som han 

driver att det faktiskt finns objektiva värden som bör ges plats om en teori om mening i livet ska 

kunna vara fullständig. 

Kanske landar jag i att varken objektivismen eller subjektivismen är tillräcklig, utan istället likt 

Wolf nå slutsatsen att meaning arises when subjective attraction meets objective attractiveness 
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och att vägen kan vara som May skriver att happiness och narrative value leder oss på vägen mot 

meningsfullhet. 

Vad är meningen med att söka svar på vad mening i livet är? Är det att hitta en mall som kan 

användas och mäta ett liv mot? Skulle det då lugna eller räcka till för den som ställer frågan om 

mening i livet? Jag tror inte det. Jag tror istället återigen att det är som Nagel skriver att sökandet i 

sig är det som är mänskligt, eller som Metz skriver att människan har en fantastisk förmåga att 

använda sitt förnuft till reflektion och ett utvecklande av intellektet. Det kommer alltså komma 

nya frågor, oavsett hur många tidigare frågor man fått svar på, för jag tror att söka och att 

reflektera och utvecklas hör människans natur till.  

Är då hela det filosofiska projektet att söka svar på frågan om vad mening i livet är 

meningslöst? Det tror jag inte. Tvärtom tror jag att det är ett evigt projekt där gränserna flyttas, 

efterhand att nya frågor utvecklas i takt med människans (intellektuella) förmåga och önskan att 

söka svar på existentiella funderingar. 

Naturligtvis är det filosofins och filosofens uppgift att fundera kring frågor som mening i livet i 

ett större perspektiv än endast varje individs. Där är jag med objektivisterna. Nagel beskriver vad 

han kallar det absurda och människans intellektuella förmåga att hela tiden flytta gränserna för 

tankar också om vårt eget individuella liv. Andra teorier tar inte alls hänsyn till detta, vilket gör att 

jag anser att de främst leder diskussionen om objektiva värden framåt, inte diskussionen om 

mening i livet. Med det sagt, även den förra diskussionen är viktig och kommer förhoppningsvis 

med tiden leda oss till mer kunskap och förståelse också om livets objektiva värden. 

Kanske får vi acceptera att för att hitta mening i livet, om mening överhuvudtaget finns att 

finna, så kommer meningen bestå av både subjektiva och objektiva element. Det kanske är lika 

mänskligt att acceptera vissa saker som kanske varken bringar lycka, är viktiga eller ger oss 

individuell frihet, men som icke desto mindre har ett objektivt och grundläggande värde. Utifrån 

det jag gått genom i den här uppsatsen så verkar det inte som att varken subjektivism eller 

objektivism räcker för att tillfredsställa människan som ställer frågor om mening i livet. Vi bryr oss 

om så mycket mer än ”bara” vår egen glädje eller ”bara” att göra gott. Kanske är det som Nagel 

skriver, att hur långt vi än kommer i vårt sökande efter en filosofisk teori som just då tycks hålla, så 

kommer tiden och vår reflektion att hitta nya frågor som ber om nya svar. 

Ett work in progress, det kanske är vad mening i livet är? 
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