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Abstract

In this thesis, I argue for the hypothesis that a minimal moral decency is in fact a criterion for living

a meaningful life. To argue that point I present four different arguments about the relation between 

morality and a meaningful life. These four arguments are grounded in different forms of theories 

that discuss the concept and conceptions of meaning and a meaningful life. The four arguments are 

built on the philosophies of: John Cottingham, Laurence Thomas, Susan Wolf and Thaddeus Metz. 

Two of the arguments are in favor of morality being a criterion for a meaningful life while the other 

two are against it. The most powerful argument against morality being a part of a meaningful life is 

built on Metz fundamentality theory which is presented last in the thesis. When we look closer upon

Metz description of anti-matter, which can be considered to be the opposite of meaning, come to the

conclusion that when avoiding certain anti-matter we live lives with a minimal form of moral 

decency. The conclusion of this thesis is that a minimal moral decency is in fact a criterion for a 

meaningful life.
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1. Inledning

Livets mening är en fråga som har filmatiserats, diskuterats, skrivits om och berört människor sedan

urminnes tider. Både inom filosofin och andra discipliner har frågan formulerats ur flertalet olika 

perspektiv utan att något tillfredsställande svar har nåtts. Inom den moderna filosofiska diskursen 

har dock inte frågan om vad meningen med mänskligt liv i stort varit i fokus utan: vilka värden bör 

ingå i en individs liv för att det ska vara meningsfullt? De filosofiska teorierna har varit fokuserade 

på att försöka förklara vad meningsfullhet är och vad det tillför till en människas liv. Meningsfullhet

och vad det innebär är delvis en definitionsfråga, och här skiljer sig filosofernas uppfattningar åt; de

flesta förefaller dock överens om att det är felaktigt att likställa meningsfullhet med lycka. Detta 

framförs allra tydligast av Susan Wolf i hennes text Mening in life and Why it Matters.1 Argumentet 

som Wolf presenterar och som är tämligen övertygande är att även om vi lever meningsfulla liv, 

som att vara förälder eller läkare så kan livet ibland vara mödosamt på ett sätt som utesluter lycka. 

En förälders vardag kan vara slitsam med ett barn som skriker, eller en läkare kan förlora en patient 

under en operation. I den stunden är livet inte lyckligt, utan snarare mödosamt, men det kan 

fortfarande vara meningsfullt. Livet tappar inte meningsfullhet bara för att vi möter en motgång 

inom ett område som för oss är viktigt. Omvänt kan också ett lyckligt liv sakna meningsfullhet. Vi 

kan vara väldigt lyckliga över att få måla samma vägg vit varje dag, men att måla samma vägg vit 

varje dag tycks sakna en djupare betydelse och är således svårt att se som meningsfullt. Med andra 

ord kan man inte likställa lycka med meningsfullhet.

Vad är då ett meningsfullt liv? Exakt vilka komponenter som ett liv måste innehålla för att vara 

meningsfullt är också en fråga där olika filosofer har haft olika uppfattningar. En av de frågor som 

har diskuterats ur olika perspektiv är om ett meningsfullt liv förutsätter moralisk godhet. Det är 

också detta som den här uppsatsen kommer att diskutera. Kan till exempel en person som utför 

tortyr åt en totalitär regim ha ett meningsfullt liv eller medför de omoraliska handlingarna hen gör 

varje dag att hen är diskvalificerad från att ha det? Inom det här området finns flertalet olika 

uppfattningar och argument; Wolf menar exempelvis att vi agerar utifrån andra parametrar än den 

binära uppdelningen mellan självintresse och moral, att det således finns ett separat värde som har 

med mening att göra, men att det värdet inte är kopplat till självintresse eller moral.2 John 

Cottingham har istället uppfattningen att moralisk godhet, eller åtminstone frånvaron av moralisk 

ondska, är ett krav för ett meningsfullt liv.3 Det finns också andra uppfattningar men Wolf och 

Cottingham framför två av de mer polariserade argumenten, även om de samtidigt är överens på en 
1 Susan Wolf, Meaning in Life and Why it Matters,Princeton: Princeton University Press, 2010, s.68.
2 Ibid, s.63.
3 John Cottingham, On The Meaning of Life, New York: Routledge, 2005, s.29.
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del punkter rörande vad meningsfullhet innebär som begrepp. Då synen på moral och dess vikt i ett 

meningsfullt liv skiljer sig åt markant mellan olika tongivande filosofer så blir det ett intressant 

ämne att ägna en uppsats åt.

Syftet med uppsatsen är att utforska om moral är en nödvändighet för ett meningsfullt liv. Lite mer 

specifikt skall jag försöka klargöra huruvida en minimal moralisk anständighet snarare än moralisk 

godhet är nödvändigt för att leva ett meningsfullt liv. Detta kommer att undersökas genom att 

framförallt utforska Cottinghams och Laurence Thomas argument för att moral krävs för ett 

meningsfullt liv, samt Wolfs och Thaddeus Metz argument mot att moral krävs för ett meningsfullt 

liv. I uppsatsen kommer jag att argumentera för att Cottingham och Thomas argument som mest 

påvisar att moralisk anständighet är nödvändig för mening och inte moralisk godhet. Samt att Wolf 

och Metz som mest påvisar att moralisk godhet inte är nödvändigt för mening men att moralisk 

anständighet faktiskt är det. Syftet med min argumentation är att visa att det tycks räcka med en 

moralisk anständighet, snarare än moralisk godhet, för att leva ett meningsfullt liv men att det 

faktiskt krävs moralisk anständighet för att leva ett meningsfullt liv givet dessa fyra filosofer 

argumentation. Valet att fokusera på dessa fyra filosofer är på grund av att de är fyra av de främsta 

att diskutera relationen mellan mening och moral.4 

1.1 Frågeställning

Uppsatsen kommer att försöka besvara följande frågor:

1. Är moralisk godhet(förträfflighet, dygd) nödvändigt för ett meningsfullt liv?

2. Om svaret på den första frågan är nej, är åtminstone en minimal moralisk 

anständighet nödvändigt?

1.2 Tes

Jag kommer att argumentera för att minimal moralisk anständighet är nödvändigt för ett 

meningsfullt liv.

4 Att förhålla sig till exempelvis Aristoteles syn på mening i livet eller dylika perspektiv skulle medföra att uppsatsen 
får ett för stort omfång för en masteruppsats, samt att de ligger utanför uppsatsens tes.
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2. Bakgrund

Inom filosofin har ett antal teorier rörande relationen mellan mening och moral presenterats. 

Uppsatsen kommer att behandla fyra av de mer tongivande filosoferna i diskussionen, nämligen 

John Cottingham, Laurence Thomas, Susan Wolf och Thaddeus Metz. Cottingham och Thomas 

försvarar uppfattning att vi behöver moral för att leva ett meningsfullt liv, medan Wolf menar att 

moral inte nödvändigtvis är kopplat till meningsfullhet. Metz anser att mening och moral är 

begreppsligt åtskilda men tycks mena att meningen substantiellt sett inte är förenligt med moralisk 

ondska. Nedan kommer Cottinghams, Thomas, Wolfs och Metz argument att presenteras för att ge 

en kort översyn inför argumentationen som tar vid under utredningssektionen (sektion 3) av 

uppsatsen.

Cottinghams tankar grundar sig på Aristoteles etik, enligt vilken, vi måste betrakta människors liv i 

deras helhet för att kunna avgöra deras värde eller mening, vi kan inte bara titta på isolerade bitar av

en individs liv. Människor kan inte delas upp i mindre beståndsdelar utan våra liv måste betraktas 

som helheter.5 Med avseende på moral och värderingar så menar Cottingham till exempel att en 

människa som arbetar med tortyr inte kan leva ett meningsfullt liv då vi som människor utgör en 

enhet. Att tortera någon varje dag tycks så skadligt för den totala meningen i livet att det inte vägas 

upp av andra goda handlingar. Cottinghams position kommer att utvecklas närmare under rubriken 

Cottingham: Moral som en nödvändig komponent av ett meningsfullt liv i sektion 3.

Laurence Thomas grundar även han sin position på Aristoteles, samt på P.F Strawsons uppsats 

”Freedom and Resentment”. I den menar Strawson att en psykiskt välmående människa förstår 

moralens krav och måste således kunna fatta moraliska beslut.6 Thomas menar att en psykiskt 

välmående människa behöver andra människor för att utvecklas och bli bekräftad och således 

behöver hen interagera med andra individer i samhället. Att då agera moraliskt medför att vi som 

individer maximerar våra chanser till interaktion och bekräftelse och följaktligen möjligheten till att

leva ett meningsfullt liv. Thomas ståndpunkt kommer att utvecklas vidare under rubriken: Thomas: 

Psykiskt välmående, moral och mening i utredningavsnittet.

Susan Wolf anser istället att moral inte är ett måste för ett meningsfullt liv. Wolfs argument är 

omfattande, men hennes grundtanke är att många av våra handlingar varken går att härleda till 

moral eller våra egna intressen utan istället måste hänvisas till ett tredje, separat värde, nämligen 

5 Cottingham, On The meaning of Life, s.20.
6 Laurence Thomas, ”Morality and a Meaningful Life” Philosophical Papers  34:3, 2005, s.411.

3



mening. Hon menar att meningen i individers liv bestäms av i vilken utsträckning de involverar ett 

möte mellan subjektiv attraktion och objektivt värde. Detta kommer att utvecklas vidare under 

rubriken Wolf: Subjektiv attraktion och objektivt värde, se sektion 3.3.

Metz argumentation är mer komplicerat framförd än Wolfs, men han menar likväl som Wolf att 

moral inte är ett kriterium för ett meningsfullt liv. Han presenterar en teori om livets meningsfullhet 

som han kallar för den fundamentala teorin. Enligt denna teori kan moral vara en del av ett 

meningsfullt liv men det är inte ett nödvändigt inslag. Han menar tvärtom att det finns exempel på 

liv som är omoraliska men meningsfulla. Metz förklarar att det finns tre övergripande värden som 

han menar kan leda till ett meningsfullt liv; moral, kreativitet och utforskning. Inget av dessa tre 

värden är ett nödvändigt inslag, utan ett meningsfullt liv kan bestå av ett eller flera av dessa 

övergripande värden. Detta argument kommer att fördjupas i slutet av utredningsdelen under 

rubriken Metz: Meningsfullhet och anti-värde.

2.1 Begreppsdefinitioner

Uppsatsen behandlar tre centrala begrepp, meningsfullhet, moral och moralisk anständighet, och det

är viktigt att ge en beskrivning av hur dessa begrepp kommer att användas i uppsatsen.

2.1.1 Meningsfullhet

Meningsfullhet kommer att användas som ett fristående värde som är begreppsligt skilt från moral 

och lycka. Exakt vad som konstituerar ett meningsfullt liv argumenteras för på olika sätt av olika 

filosofer och kommer att diskuteras närmare i utredningsavsnittet. Framförallt kommer det att 

handla om hur relationen mellan meningsfullhet och moral ser ut. Meningsfullhet och mening i livet

kommer i uppsatsen att fokusera på mening i livet som helhet och när meningsfullhet diskuteras 

under de olika argumenten så diskuteras de ur ett helt livs perspektiv. Enskilda delar av ens liv 

formerar en helhet och det är den helhet och dess meningsfullhet som blir intressant för uppsatsens 

tes.

I Stanford encyclopedia of philosophy så står bland annat följande om mening: ”meaningfulness 

analytically concerns a variable and gradient final good in a person's life that is conceptually 

distinct from happiness, rightness, and worthwhileness.”7 Det ger syfte till våra liv som individer 

och det är ett värde som anses vara något eftersträvansvärt. I en analys av olika teorier om 
7 The Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/entries/life-meaning/#MeaMea (Hämtad: 

170217).
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meningsfullhet så fastslår Metz följande: ”This question concerns the nature of a gradient final good

that can be exhibited by a human person, which final good is at least to a large degree exhausted by 

properties such as achieving purposes beyond one's pleasure as such, transcending one's animal self,

and realizing conditions worth of great esteem or admiration”.8 Det tycks med andra ord svårt att 

enas kring en exakt definition av meningsfullhet. Dock tycks ovanstående resonemang ge oss 

tillräckligt för att vi skall ha något att utgå ifrån. Mening och meningsfullhet är ett separat värde 

som är eftersträvansvärt och som ger syfte till våra liv och som inte handlar om att uppnå mål som 

enbart är moraliska eller ligger i vårt egenintresse.

2.1.2 Moral

Att definiera moral är om än möjligt än mer kontroversiellt. Jag kommer här att nöja mig med att 

lyfta fram några av de aspekter som de för diskussionen relevanta filosoferna tycks vara överens 

om: 1. Moralens föreskrifter förfaller i huvudsak handla om vad vi får och inte får göra mot 

varandra, och dess föreskrifter har karaktären av att vara bindande för oss oberoende av vilka begär 

vi råkar ha, liksom av till exempel etikettsregler och/eller normer som är konstitutiva för olika 

praktiker. Vi kan anta att moralens föreskrifter vanligen antas vara objektiva.9 2. Vi kan ha 

överseende med att individer misslyckas med att leva moraliskt, om de korrigerar sina moraliska 

snedsteg i en strävan efter att leva ett moraliskt gott liv.10 3. Moral utgör ett ramverk för vad vi bör 

och inte bör göra i våra liv för att undvika klander. I det finns det två kategorier, vad vi inte bör göra

mot andra, som till exempel, vi bör inte skada andra, vi bör inte tortera. Samt vad vi bör göra mot 

andra, som till exempel, vi bör hjälpa människor i nöd. 4. Uppfyllandet av moralens krav eller 

föreskrifter kan i olika situationer stå i konflikt med främjandet av ens egen lycka. Detta motiv till 

varför vi agerar moraliskt blir också viktigt, då man agerar för att främja andra saker än sin egen 

lycka när man agerar moraliskt. Som exempel att riskera sitt eget liv för att rädda någon annan.11

2.1.3 Moralisk anständighet

För att definiera moralisk anständighet i uppsatsen kommer här ett par skillnader att lyftas fram 

mellan, å ena sidan att ha moral som ett centralt projekt i ens liv och, å andra sidan, att uppvisa en 

grundläggande moralisk anständighet. Moralisk anständighet, som den här skall förstås, kräver att 

vi håller oss inom grundläggande moraliska ramar i våra liv. Om moralisk anständighet är 

8 Metz, Meaning in Life, s.37.
9 Den objektiva komponenten och hur den kan redogöras för inom metaetiken är något som ligger utanför uppsatsens 

avgränsning men i samtliga fyra argument i uppsatsen så förutsätts moral innehålla en objektiv komponent och inte 
enbart var internt begrepp.

10 Cottingham, On The Meaning of Life, s.30.
11 David Wiggins, Twelve Lectures on the Philosophy of Morality, Harvard: Harvard University Press, 2006, s. 15.
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nödvändigt för levandet av ett meningsfullt liv, så innebär det att en person måste uppvisa 

åtminstone en minimal nivå av moral i sitt liv för att det skall kunna kvalificera som meningsfullt.12 

Eftersom moralisk anständighet nedan kommer förstås endast i termer av att hålla sig inom 

moralens grundläggande ramar, så är det (i alla fall i normalfallet) någonting skilt från att omfatta 

moral som ett centralt projekt i ens liv. En moraliskt anständig individ kan emellanåt hålla sig 

endast motvilligt inom moralens grundläggande ramar. Medan en person för vilken moral utgör ett 

centralt livsprojekt bryr sig om, kanske brinner för, inte bara att hen själv respekterar moralens 

grundläggande ramar, utan också att andra gör det, och att alla människor(inte minst hen själv) 

emellanåt gör mer än sin moraliska plikt. Att specificera exakt var moralens grundläggande ramar 

går är kontroversiellt, men handlingar eller beteende sådana som mord, tortyr och att medvetet 

skada andra, tänker jag mig att de allra flesta av oss är överens om är övertramp mot de relevanta 

ramarna. Mindre moraliska snedsteg i enskilda situationer kan nog vara förenligt med moralisk 

anständighet, åtminstone så länge de är förenade med en vilja till bättring. Däremot är moraliskt 

anständigt leverne inte förenligt med att en stor del av ens liv tas upp av omoraliskt beteende. Ett 

exemplet på detta, vilket jag kommer att återkomma till i sektion, Cottingham: Moral som en 

nödvändig komponent av ett meningsfullt liv, presenteras av Conttingham och involverar en man 

som under en längre period av sitt liv arbetar med att tortera människor för en totalitär regims 

räkning.

12 Jag kommer inte i uppsatsen att ta upp frågan om huruvida moralisk anständighet, eller moralisk godhet, för den 
delen, är tillräckligt för ett meningsfullt liv.
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3. Utredning

I utredningsavsnittet kommer fyra filosofers argument att redogöras för. Till att börja med ska jag 

redogöra för Cottinghams argument under rubriken Cottingham: Moral som en nödvändig 

komponent av ett meningsfullt liv och därefter Thomas argumentation under rubriken Thomas: 

Psykiskt välmående, moral och mening. Både dessa argumenterar för att moral är nödvändigt för ett 

meningsfullt liv. Vidare kommer två argument mot att moral är en nödvändighet för mening att 

presenteras under varsin rubrik, det inleds med Wolf: Subjektiv attraktion och objektivt värde och 

avslutas med Metz: Meningsfullhet och anti-värde. Uppsatsens tes gör gällande att en minimal 

moralisk anständighet är nödvändig för ett meningsfullt liv, vilket jag kommer att argumentera för 

genomgående i utredningsavsnittet.  

3.1 Cottingham: Moral som en nödvändig komponent av ett 

meningsfullt liv

John Cottinghams teori som presenteras i On The Meaning of Life är grunden till följande sektion. 

Cottingham utgår från (vad han menar är) en Aristotelisk princip om att våra dygder och liv är 

integrerade med varandra, med det menar han att vi måste se våra liv och våra dygder som en 

sammanfogad helhet. Man måste uppvisa sina dygder i alla aspekter av livet, till exempel om man 

är modig måste man vara modig både på sitt jobb och i sitt privatliv. I detta ingår även att vi 

utvecklas och blir mer dygdiga genom repetition, genom att vid upprepande tillfällen uppvisa en 

dygd så tränas vi i dygden ifråga. Cottingham hävdar att moral är en dygd och att i ett blomstrande 

mänskligt liv så krävs det att vi utvecklar våra dygder. Genom att repetera att leva moraliskt blir vi 

således också bättre på att agera moraliskt enligt Aristoteles och Cottingham. Med andra ord, om en 

individ agerar på ett moraliskt sätt, genom att till exempel donera pengar till välgörenhet varje 

månad, så tränas individen på att leva moraliskt genom den handlingen. Genom att träna sig själv i 

moraldygd blir individen således enligt Cottingham mer moralisk, det blir en progression och 

utveckling av dennes moral. Cottingham menar att vi bör leva moraliska liv och då blir det enligt 

hans teori också en förutsättning för att leva ett meningsfullt liv.

Cottingham menar att för att leva meningsfulla liv bör vi människor ägna oss åt värdefulla projekt 

som får oss att utvecklas som moraliska människor. I dessa projekt måste det finnas både ett 

objektivt värde och en subjektiv attraktion.13 Meningen i projektet kan inte komma enbart genom 

13 Cottingham, On The Meaning of Life, s.32.
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vilja utan det måste finnas en objektiv komponent.14 Med det menar Cottingham att våra projekt och

våra liv måste ha ett högre värde än bara vår personliga tillfredsställelse.15 Vi kan vara djupt 

intresserade av ett projekt, som att måla samma vägg vit varje dag, men trots att vi blir 

tillfredsställda av att måla väggen vit så anser Cottingham att för att våra liv skall vara meningsfulla

så måste de innehålla ett annat värde än bara vår subjektiva tillfredsställelse. Exakt vilket det högre 

värdet är kan vara olika, men han menar att meningsfullhet inte kan uppstå enbart genom vilja eller 

attraktion till ett projekt. Det här innefattar också en kritik mot Nietzsches uppfattning om att 

mening är någonting helt och hållet internt och att vi genom att bara utöva vår vilja kan ge mening 

till våra liv.16 Att mening skulle uppstå av enbart intern vilja framstår som problematiskt av olika 

faktorer, bland annat exemplet med den vita väggen. Bara för att jag vill att något skall vara 

meningsfullt så blir det inte meningsfullt. Det framstår med andra ord som sunt resonerat att 

meningsfullhet består av både en subjektiv attraktion och ett objektivt värde och det argumentet 

kommer presenteras på djupet under rubriken Wolf: Subjektiv attraktion och objektivt värde.

Cottingham belyser vad som krävs för mening i ett liv med följande talande citat: ”A worthwhile 

life will be one that possesses genuine value – value linked to our human nature and the pursuit of 

what is objectively conducive to the flowering of that nature”.17 Han menar att kampen för godhet, 

där han inkluderar god moral, är meningsfullt i sig självt då det anspelar till vår mänskliga natur att 

göra gott.18 Cottingham menar att vi som människor är kapabla till att uppfatta moral och förstå 

rationella och moraliska dilemman, och därför har vi också en skyldighet att leva moraliskt.19 Att 

inte uppfylla denna skyldighet innebär att vi blir mindre mänskliga, vilket förhindrar mening i våra 

liv. Cottingham menar att vi behöver andra människor och att begränsa delar av vårt rationella och 

moraliska tänkande gör det svårare för oss att interagera med andra. Om vi begränsar vår kapacitet 

som människor tycks även det vara något som begränsar vår förmåga att leva meningsfulla liv.20 

Cottingham argumenterar för att vi är essentiellt rationella varelser och att ett moraliskt leverne är 

en nödvändig komponent i ett rationellt liv. Med detta menar Cottingham att blomstrande liv för oss

människor kräver moralisk dygd. Med andra ord, skall vi bejaka vår natur så krävs det att vi strävar 

efter att leva moraliskt. Om vi inte gör det, så menar Cottingham att vi göra våra liv mindre 

mänskliga och att det tar bort delar av den inneboende meningsfullhet som finns i våra liv.21

14 Ibid, s.32.
15 Ibid, s.24.
16 Ibid, s.17.
17 Ibid, s.32.
18 Ibid, s.72.
19 Ibid, s.27.
20 Ibid, s.27.
21 Ibid, s.27.
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Det ter sig sunt att vi bör eftersträva att utvecklas som människor, både utifrån ett perspektiv av 

meningsfullhet i våra liv men också av egenintresse. Utveckling som individer torde ge oss bättre 

perspektiv på våra liv, vilket kan främja meningsfullhet genom att vi utvecklar våra dygder som i 

sin tur bland annat kan leda till bättre samspel och interaktion med andra individer i samhället. 

Detta medför att vi som rationella människor bör söka utveckling för ett aktivt och blomstrande liv. 

Utveckling och att bli en bättre individ tycks inrymmas inom hur  värdet av meningsfullhets 

definierades i uppsatsens inledande del. Samtidigt kan dock utveckling också leda till större 

yrkesmässig framgång och bättre relationer, med mera. Dessa saker är kanske inte moraliskt 

eftersträvansvärda, men de torde ligga i vårt egenintresse, även om detta ligger utanför den här 

uppsatsens tes. Det ter sig även som sunt att vi inte bör begränsa oss med avseende på utvecklandet 

av vår inneboende kapaciteter. På individnivå kan vi dock ha olika förmågor och kapaciteter, att inte

begränsa oss själva är en sund tanke men hur långt sträcker sig kraven på vad vi bör göra med vår 

kapacitet? Att utvecklas som människa och göra gott tycks uppfylla kriterierna, det vill säga den 

subjektiva attraktionen och det objektiva värdet, för ett meningsfullt liv så länge vi upplever att det 

är värdefullt för oss som individer. En individ som driver ett barnhem, eller strävar efter att göra 

hemlösa och fattigas liv bättre tycks leva ett meningsfullt liv utifrån definitionen av meningsfullhet. 

På samma sätt kan man argumentera för att en musiker som skapar fantastisk musik och fortsätter 

att utvecklas även tar ansvar och bejakar sin personliga utveckling.Den personliga utvecklingen 

ryms inom Cottinghams definition av ett meningsfullt liv, dock är gränsdragningen problematisk. 

Musikern får exempelvis inte försaka andra aspekter av livet och hänge sig enbart åt musiken, då 

Cottingham menar att för stark egoism inte är förenlig med ett meningsfullt liv. I det menar 

Cottingham att en musiker, som enbart sysselsätter sig med musik och ignorerar andra aspekter av 

sitt liv, är egoistisk. Dock menas samtidigt att så länge man har en rimlig balans i sitt liv så bör man 

sträva efter en personlig utveckling inom exempelvis musik, man bör dock inte enbart hänge sig åt 

musik. Både en musiker och någon som driver ett barnhem tycks då kunna inkluderas i Cottinghams

definition av ett meningsfullt liv utifrån att de uppfyller kraven på en subjektiv attraktion och ett 

objektivt värde. Med andra ord bör man sträva efter utveckling av saker man har en attraktion till så

länge de har ett objektivt värde. Att dock bara hänge sig åt en sak som man har en subjektiv 

attraktion till, så att man förorsakar andra saker som har ett objektivt värde tycks problematiskt 

utifrån att man då lever ett egoistiskt liv. 

Vi måste förhålla oss till vårt agerande och leva med konsekvenserna av vad vi gör och inte gör i 
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våra liv.22 Med detta menar Cottingham framförallt att vi inte kan bete oss omoraliskt på jobbet åtta 

timmar per dag och sedan bete oss moraliskt utanför jobbet och inbilla oss att vi lever meningsfulla 

liv. Våra liv utgör helheter, varför vi måste sträva efter att leva moraliskt och meningsfullt i alla 

aspekter av våra liv. Cottingham menar att livet är en helhet och att vi inte kan dela upp det i 

beståndsdelar, utan att vi måste bedöma det moraliska i helheten av våra liv. På samma sätt måste vi

se det kring social interaktion, det och likväl som moralen gäller helheten i ett liv. Ett liv behöver 

enligt Cottingham både social interaktion men också moralisk godhet för att vara meningsfullt. Det 

medför vidare att social interaktion med andra människor är en nödvändig del av ett meningsfullt 

liv.23 Med andra ord måste vi umgås med andra människor för att leva ett meningsfullt liv. Här 

uppstår dock det första problemet för Cottingham; nämligen att människor som lever isolerade liv 

eller rent egoistiska liv, givet Cottinghams teori, inte kan leva meningsfulla liv eftersom vi är 

beroende av andra människor för att uppnå meningsfullhet. Cottingham menar att människor i sin 

natur är sociala varelser som inte kan blomstra och leva meningsfulla liv utan en social interaktion 

med andra människor. Enligt Cottingham behöver vi social interaktion för ett meningsfullt liv, även 

om det är frikopplat från moral, så tycks det vara adekvat att anta att vi behöver andra människor 

för att leva ett meningsfullt liv. För att kunna bibehålla den sociala interaktionen med andra 

människor tycks det också viktigt att vi förhåller oss till moral och dess ramar då grova övertramp i 

moralen eller för stark egoism bidrar till att göra att vi blir isolerade. Om vi lever egoistiska eller 

grovt omoraliska liv kommer andra individer i samhället inte önska umgås med oss. Varav det 

ändock blir rimligt att undvika vissa former av beteende som gör att vi blir utstötta. Den isoleringen 

tycks problematiskt för att leva ett meningsfullt liv. 

Cottingham har ett exempel med konstnärer, där han menar att en konstnär som hämtar inspiration 

från mänskligheten lever ett blomstrande liv medan en konstnär som förorsakar allt annat i sitt liv 

för att bara egoistiskt måla tavlor lever ett liv som tycks sakna meningsfullhet.24 Med det menar 

Cottingham att konstnärer behöver kontakt med andra människor för att skapa verk som tilltalar oss 

som meningsfulla. Samtidigt säger han att en egoistisk konstnär måhända kan skapa ett verk som är 

värdefullt och berör även om konstnärens liv i sig inte är meningsfullt. Dock har Cottingham svårt 

att föreställa sig en stark egoistisk konstnär som lever ett meningsfullt liv och skapar konst som 

berör. Det finns något parasitiskt över individer som tar sin del av mänskligheten men som inte 

delar med sig enligt Cottingham. Att åtnjuta fördelarna av någonting, som mänsklig interaktion, 

men inte på ett likvärdigt sätt ge tillbaka synes vara att likställa med egoism. Den formen av egoism

22 Ibid, s.30.
23 Ibid, s.29.
24 Ibid, s.29-30.
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menar Cottingham är oförenlig med ett meningsfullt liv då egoism enligt honom inte är förenlig 

med moralisk godhet. På samma sätt kan man se det som att vissa stora konstnärer lever egoistiskt: 

om man till exempel helt försakar sin familj för att måla tavlor så har man enligt Cottingham också 

försakat delar av det meningsfulla i livet. Dock menar Cottingham samtidigt att konst ibland kräver 

egoism och offer för att uppnå konstnärlig storhet, men att om man ser till en konstnärs fulla liv så 

är det svårt att föreställa sig att de isolerat sig helt under sin livstid och bara målat.25 Skulle detta 

dock ske så skulle Cottingham argumentera för att personen har försakat mening i sitt liv, då mening

inte enbart är en intern skapelse utan något som också måste ha ett objektivt värde. Konstnärer kan 

med andra ord leva ett meningsfullt liv, men ett liv som inneburit att man egoistiskt bara fokuserat 

på sin konst är inte meningsfullt enligt Cottingham. Egoistiska val gör att livet inte längre uppfyller 

de grundläggande moraliska åtaganden som Cottingham menar krävs för meningsfulla liv. Att 

isolera sig på egotiska grunder tycks med andra ord vara ett problem för att leva ett moraliskt gott 

liv. Egoism är inte förenlig med att leva ett moraliskt gott liv utifrån de motiv, nämligen att de inte 

kan vara baserat på att främja sin egen lycka, som ligger till grund för att leva ett moraliskt liv. 

Cottingham menar också att vi är beroende av andra människor för att uppfylla både biologiska och 

sociala behov och att isolering därför är kontraproduktivt mot att vara människa. Det resonemanget 

ter sig som sunt då man enkelt kan betrakta världens samhällen som en form av samarbetsprojekt 

som pågått över generationer. Slutsatsen att om vi genom att isolera oss och enbart fokuserar på 

våra egna intressen lever liv som saknar mening kan framstå som hård. För stark egoism och för 

stort fokus på den egna individens behov tycks problematiskt utifrån argumentet då det innebär att 

vi inte lever moraliskt goda liv. Moralisk godhet innebär att göra saker av andra skäl än ens 

egenintresse, varför det är problematiskt att vara starkt egoistisk och alltid sätta sina egna behov 

främst. Det finns en sanning i det med avseende på stora delar av våra mänskliga natur men också 

sättet som vi biologiskt, kulturellt och psykologiskt är uppbyggda gör att vi är beroende av andra 

människor. Kulturen och det vi lämnar efter oss till kommande generationer är också på sätt och vis 

det som skiljer oss från djuren. När en ny individ föds så får den i dagens samhälle tillgång till det 

som har kommit innan genom arkitektur, böcker och bekvämligheter, det gemensamma som 

mänskligheten byggt upp. Isolering eller ensamhet skulle innebära att man inte fick tillgång till 

detta. Det är människans lott i livet att samexistera, att isolera sig är därför på sätt och vis ett sätt att 

göra sig mindre mänsklig. I denna mänsklighet bör vi inkludera de grundläggande sakerna som 

finns i vår natur som exempelvis ett rationellt tänkande och agerande. Som Aristoteles beskrev det: 

den som inte behöver andra är antingen en gud eller en best. Att vi som människor behöver andra 

25 Ibid, s.30.
11



människor kan man också förstå i vilken grundläggande bok som helst inom psykologi, då det fyller

ett antal behov för oss som människor. Att uppfylla dessa behov hos oss må ha en subjektiv 

koppling till varje individ, men det har också ett högre syfte för oss som art och samhället i stort. 

Med det menar jag att vi som människor behöver exempelvis andra för att fortplanta oss eller för att

skapa fungerande samhällen. Vi kan med andra ord acceptera att vi behöver andra, både för oss 

själva men också för den mänskliga artens skull. Det finns också ett värde i att bete sig gott mot 

andra människor eftersom då vill andra människor umgås med en själv. Med andra ord kan vi 

acceptera att vi behöver andra människor och social interaktion för att leva ett meningsfullt liv. 

Detta kommer att diskuteras vidare i relation till Thomas argument i nästa sektion.

Förutom personer som lever isolerade menar också Cottingham att människor som lever onda och 

omoraliska liv saknar meningsfullhet i sina liv. Det gör Cottingham delvis utifrån att han menar att 

livet består av en helhet. Cottingham förnekar alltså att omoraliska liv och liv som strävar efter att 

göra ont kan vara meningsfulla. Cottingham grundar denna ståndpunkt på att vi som människor har 

förmågan att förstå och uppfatta moral och således begränsar vi oss som människor om vi stänger 

av dessa delar av oss själva för att hänge oss åt ondska. Han menar att ondska bara är en 

begränsning av vår grundläggande mänskliga potential. Med det menar Cottingham att det inte finns

något fördelaktigt i att vara en skicklig torterare eller att vara en bra mördare, tvärtom: ondska är 

enbart negativt för meningsfullhet. Cottingham exemplifierar med en lägervakt i ett 

koncentrationsläger. Om denne person spenderar åtta timmar per dag med att tortera folk och sedan 

lever som en god familjefar resterande timmar så lever han ett fragmenterat liv.26 Han skapar en 

dissonans i sitt liv genom sitt agerande som skadar honom som individ och/eller de omkring 

honom.27 I vilket fall menar Cottingham så kan man inte se honom som enbart en god familjefar då 

han spenderar flera timmar om dagen med att tortera människor i ett koncentrationsläger. Detta blir 

problematiskt utifrån individen själv men också med avseende på hur man skall tolka det 

meningsfulla i det han gör. Cottingham menar att arbeta som torterare på dagarna är oförenligt med 

att vara en god familjefar och därför kan det sammantaget inte vara fråga om ett meningsfullt liv. 

Kan det dock inte vara meningsfullt att tortera människor om man är duktig på det man gör? Även 

om man skulle älska att tortera individer så finns det inget objektivt värdefullt i att göra detta. 

Tvärtom, det finns något avskyvärt över att ha ägnat sitt liv åt att bemästra konsten att skada andra. 

Då man måste bedöma moral och mening som i helhet i ett liv och att vara torterare förstör det 

meningsfulla i livet då det är ett grovt moraliskt övertramp. En seriemördare kan till exempel inte 
26 Ibid, s.26-27.
27 Ibid, s.27.
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göra botgöring för sina brott genom att ge pengar till Amnesty, hans dygder måste bedöms i relation

till resten av hans liv. Cottingham menar att dissonans av detta slag leder till en kollaps av antingen 

förmågan att fungera som familjefar eller att fungera som torterare. I vilket fall är det inte förenligt 

med ett meningsfullt liv.28 Cottingham menar att livet består av en helhet och vissa moraliska 

övertramp, som mord eller tortyr tycks vara problematisk för både moralisk godhet och moralisk 

anständighet då det förstör helheten oavsett vad en person gör med sin resterande tid. Måhända kan 

att förhindra ett tredje världskrig vägas mot ett enskilt mord och att man då ändock kan bedöma en 

individs liv som moraliskt anständigt, men det rör sig om extrema fall och man måste då väga in det

i helheten av individens liv och inte enbart se på en enskild handling. Vi kan acceptera den här delen

av Cottinghams argument menar jag. En individ som således har ägnat sitt liv åt ondska kan enligt 

Cottingham inte bedömas leva ett meningsfullt liv utan vi bör sträva efter att inte göra andra 

människor ont. Cottingham menar alltså att vi inte kan leva som onda människor och samtidigt ha 

meningsfulla liv. Han menar dessutom att vi inte kan leva isolerade och egoistiska liv på samma 

gång som meningsfulla liv. I detta resonemang så menar Cottingham att både det onda livet och det 

isolerade livet är fragmenterade och omoraliska, vilket också ter sig som sunt. Det må vara enklare 

att acceptera att det onda livet saknar mening men det tycks även sunt att anta att även det isolerade 

och egoistiska livet saknar meningsfullhet. Att bara hänge sig åt vad man vill innebär att livet tappar

objektivt värde. En individ måste hänge sig åt projekt som inte bara är i ens tycke och smak, det 

måste även ha ett objektivt värde.29 Utifrån hur man rimligen kan definiera ett substantiellt koncept 

av mening så bör meningsfullhet ha ett värde som är större än egenintresset. Med andra ord, kan 

aldrig tortyr vara meningsfullt, oavsett hur mycket en individ tycker om att tortera andra, då tortyr 

saknar objektivt värde. 

Ovan har föreslagits att meningsfullhet inte är förenlig med moralisk ondska, men kräver 

meningsfullhet att vi är goda? Eller räcker det med en moralisk anständighet? Ett meningsfullt liv 

tycks vara ett liv där man uppfyller åtminstone vissa grundläggande moraliska åtaganden, men 

krävs det någonting mer än så med avseende på moral? Cottingham anser att ren egoism, och tortyr 

är oförenligt med mening samt att vi bör vara goda, men att misslyckas ibland med ett moraliskt 

åtagande anser han vara acceptabelt, dock får man förmoda att det inte gäller exempelvis tortyr. Om

man är en okej förälder som misslyckas ibland, man ger inga pengar till välgörenhet men man 

sköter sitt jobb, så skulle ingen individ kalla en god men ingen skulle heller beskriva en som ond. 

Enligt detta tycks det vara en förutsättning för meningsfullhet att inte vara moraliskt ond. Det är 

otydligt exakt var gränsen för moralisk godhet går, men jag tror dock de flesta av oss har i alla fall 
28 Ibid, s.28.
29 Ibid, .s.31.
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en grov uppfattning om var den omoraliska gränsen går. Trots att det skiljer sig mellan samhällen 

och individer så finns det vissa grundläggande moraliska värderingar: man skall inte dräpa, man 

skall inte stjäla och så vidare. Lagar och regler som har förekommit i mänskliga samhällen i flera 

tusen år. De tycks enligt definitionen av moral i uppsatsen som bland annat vad vi är skyldiga att 

göra och vad vi bör avstå att göra mot andra. Mord framstår exempelvis som ett moraliskt 

övertramp som inbegriper att vi blir klandrade, samt även andra påföljder. Att dela med sig av sin 

mat, sina pengar och levebröd till andra tycks gott men det tycks inte vara en förutsättning för att 

leva ett moraliskt anständigt liv. För att leva ett meningsfullt liv tycks det dock räcka med en 

moralisk anständighet och det krävs inte den godhet som Cottingham argumenterar för.

Enligt min uppfattning kan vi som individer ”komma undan” med att leva liv som är acceptabla på 

ett moraliskt plan och fortfarande leva meningsfulla liv. Det finns exempelvis val som vi människor 

gör som inte direkt är omoraliska men indirekt är det: som att inte sopsortera, flyga ofta eller äta 

massvis med kött. Val som i sig själva inte ter sig som omoraliska, men om man sätter de i relation 

till att Maldiverna kommer att sjunka ner i havet inom loppet av 100 år om vi inte ändrar våra 

konsumtionsvanor framstår som oacceptabla. Dock måste man samtidigt skilja mellan att mörda 

människor och att inte sopsortera, men båda besluten involverar en moralisk beslutsprocess. En resa

är inte att likställa med att tortera en människa, men det inbegriper att vi i båda fallen rent krasst kan

fatta bättre moraliska beslut. Jag kan välja att ta tåget till Spanien, istället för att flyga till Thailand 

på semester. Om vi dessutom återgår till det Cottingham påstår om kapacitet, så kan man kanske 

komma undan med att fatta omoraliska beslut till en viss grad, åtminstone om man inte förstår 

konsekvenserna av dessa? Någon som inte förstår att flyga till Thailand innebär en ökad 

miljöförstöring är måhända inte skyldig till ett moraliskt övertramp på samma sätt som en 

klimatforskare som exakt vet vad flygresan gör med miljön. Vi bör, menar jag, undvika att begå 

ondskulle handlingar då de skadar det objektiva värdet och meningsfullheten i liv. Något som också 

Cottingham argumenterar för, men hans argumentation tycks inte ge oss stöd för att vi bör vara 

moraliskt goda för att leva ett meningsfullt liv. Utan de tycks räcka med moralisk anständighet. 

Med andra ord tycks resonemanget ge stöd för att vi inte bör leva onda eller egoistiska liv, men det 

tycks inte förutsätta att vi behöver vara goda. Dock förefaller det som att vi behöver ha en viss 

minimal moralisk anständighet, vi bör avstå från att göra vissa onda saker för att ha meningsfulla 

liv. Vidare bör vi försöka utveckla oss som människor och sträva efter en viss moralisk standard i 

våra liv. Att leva ett liv med moralisk anständighet, men som inte är moraliskt gott tycks tillräckligt 

för att leva ett meningsfullt liv.
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3.1.2 Summering av Cottingham: Moral som en nödvändig komponent av ett 

meningsfullt liv

Cottinghams resonemang tycks ge oss slutsatsen att moralisk ondska inte är förenligt med ett 

meningsfullt liv, men det tycks inte som Cottinghams resonemang ger stöd på att vi måste vara 

moraliskt goda. Därmed kan argumentet därför sägas ge stöd åt uppsatsens tes, att minimal moralisk

anständighet är nödvändigt för ett meningsfullt liv. 

3.2 Thomas: Psykiskt välmående, moral och mening

Laurence Thomas bygger vidare på P.F Strawsons argument i uppsatsen ”Freedom and 

Resentment”.30 Enligt detta argument så innebär psykiskt välmående bland annat att man kan skilja 

mellan agenter som beter sig avsiktligt och ting som inte gör det. En adekvat människa med normal 

fungerande kognitiva förmågor skulle i det här fallet bedömas som en agent som beter sig avsiktligt,

medan en tsunami å andra sidan inte skulle göra det. Strawson använder som exempel att om en 

person slår sönder rutan på min bil så kan jag känna avsky mot den individen, men om en gren 

faller på bilen och gör samma skada så kommer jag om jag är psykiskt välmående inte känna 

samma avsky mot grenen. Thomas argumenterar för att psykiskt välmående förutsätter att moral är 

en nödvändighet för ett meningsfullt liv och utan att leva ett moraliskt liv kan vi enligt Thomas inte 

ha ett meningsfullt liv. Thomas menar, precis som Cottingham, att vi måste se livet som en helhet.

Följande citat av Thomas är väldigt talande: psykiskt välmående ”requires adopting some aspect of 

a moral stance towards others in terms of their treatment of one”.31 Med det citatet belyser Thomas 

någonting viktigt, nämligen att en välmående och adekvat fungerande människa har förmågan att 

bedöma och reflektera över andras moraliska agerande. I sitt resonemang menar Thomas att en 

psykiskt välmående person inte mördar, tar hand om sina meningsfulla relationer och försöker att 

leva ett liv där man tar hänsyn till andra. Thomas summerar resonemanget på följande sätt: ”these 

considerations underwrite the cherished view that leading a meaningful life is very much tied to the 

kind of person that an individual is rather than how accomplished a life the person manages to lead, 

since neither psychological health nor morality requires a life that can boast of extraordinary 

accomplishments”.32 Det som Thomas gör gällande här är att det inte är vår framgång som avgör 

om vi är psykiskt välmående eller moraliska utan det handlar om vilka människor vi är och vilka liv

vi väljer att leva. Thomas menar exempelvis att en människa som är väldigt egoistisk är att likställa 

30 Peter F. Strawson, ”Freedom and Resentment” Proceedings of the Brisht Academy 48:1, 1962, s.1-5.
31 Thomas, ”Morality and a Meaningful Life”, s.411.
32 Ibid, s.412.
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med en människa med psykisk ohälsa vilket medför att den personen inte har förmågan att känna 

igen moraliska dilemman. Med det menar Thomas att en människa med psykisk ohälsa inte har 

förmågan att ta ställning till olika former av moraliska dilemman och således inte har möjligheten 

att leva ett meningsfullt liv. Med andra ord menar Thomas att en person som lider av psykisk ohälsa

inte kan känna igen moraliska dilemman, medan Cottingham menar att person som lider av psykisk 

ohälsa ändock har den förmågan men gör ett val. Cottingham menar att egoism är ett problem för att

leva ett meningsfullt liv, men han menar inte per definition att en egoistisk person lider av psykisk 

ohälsa som Thomas tycks göra. Dock bör vi enligt Thomas acceptera att en rationell och sund 

individ som är psykiskt välmående har förmågan att förstå och ta moraliska beslut. Det är också 

grunden till Thomas fortsatta resonemang.

Thomas beskriver vidare att det uppstår ett värde när individer interagerar med andra. Ett barn som 

föds får enligt Thomas värde genom att föräldrarna placerar värde i barnet. Thomas menar att ett 

barn i sig själv inte kan skapa mening i sina handlingar, utan att föräldrarna genom att placera värde

i barnet skapar mening i barnets liv.33 I det så argumenterar Thomas emot att värde och mening 

skulle vara en intern affär och menar att mening och värde skapas genom att det överförs från andra 

individer till oss. Det belyser han genom följande citat: ”Children, no matter how talented, cannot 

on their own come to value themselves or to see their activies as meaningful”.34 Utvecklingen av 

barn och deras värde, men också andra människors utveckling menar Thomas sker i interaktion med

andra. Thomas menar på samma sätt som Cottingham att vi behöver sådan interaktion för att 

uppvisa mening i våra liv.35 På sätt och vis kan man fastslå att genom att någon placerar värde i en 

individ så ges individen ett värde som den sedan på egen hand kan utveckla. Thomas berör precis 

som Cottingham att för stark egoism är ett problem för moraliska individer. I sin förklaring så 

menar Thomas att en sann egoist, som inte kan ta konstruktiv kritik är sin egen värsta fiende och att 

det är att betrakta som en individ som lider av psykisk ohälsa.36 Skillnaden som görs är att 

Cottingham inte likställer egoism med psykisk ohälsa. Dock menar Thomas, som Cottingham, att 

sociala interaktion är en nödvändighet för ett meningsfullt liv. Även om ett isolerat barn inte skulle 

överleva själv, så menar Thomas, att även om barnet skulle leva, att det inte kan uppnå ett 

meningsfullt liv utan att det placeras värde i det av andra individer. Thomas menar att vi behöver 

sociala interaktion med andra människor för att leva ett meningsfullt liv, men vi behöver också leva 

moraliska liv för att andra människor skall önska umgås med oss. Exakt var tröskeln kring social 

33 Ibid, s.413.
34 Ibid, s.413.
35 Ibid, s.416.
36 Ibid, s.418.
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interaktion går berör inte Thomas, dock menar han att vi bör sträva efter att maximera vår sociala 

interaktion för att öka möjligheten att bli bekräftad. I det menar Thomas att vi måste se till helheten 

av våra liv och där är sociala interaktion en central del av våra liv. Thomas menar att ett isolerat liv 

inte kan vara meningsfullt och att livet i sin helhet måste innehålla någon form av sociala 

interaktion. Det isolerade livet och det egoistiska likställer här Thomas med att de inte kan vara 

meningsfulla.

Jag anser dock att Cottinghams definition av egoism är sundare. Om man ser till hur samhället 

definierar psykisk ohälsa, depression, självmord med mer och hur man har formerat sin psykiatriska

vård för att möta psykisk ohälsa så anser jag att egoism inte faller inom den kategorin. Inte heller 

verkar samhället göra det, då vi inte har några mottagningar inom psykiatrin för egoister. 

Narcissism definieras som en personlighetsstörning men det är inte den diagnosen specifikt som 

Thomas argumenterar för utan han tycks likställa egoism med psykisk ohälsa. Vi kan ändå acceptera

att egoism blir problematisk för meningsfullhet i livet. Denna ohälsa eller egoism leder till att man 

inte kan forma de relationer som Thomas menar är avgörande för att kunna samexistera med andra 

människor. Om vi inte kan forma dessa relationer så menar Thomas att vi inte kan bli bekräftade på 

det sätt som ligger i varje psykiskt välmående individs egenintresse. Både Thomas och Cottingham 

är därmed eniga i följande slutsats: den som inte behöver andra är antingen en gud eller en best.37 

Resonemanget är sunt, vilket redan har försvarats under föregående sektion och anledningen till att 

det upprepas här är för att det är viktigt för slutsatsen av den här delen. På samma sätt ter sig 

följande del av Thomas resonemang som sunt: som människor behöver vi andra för att leva 

meningsfulla liv. Våra basala behov av närhet, värme, kärlek och ömsesidiga relationer är väldigt 

svåra att tillfredsställa utan tillgång till andra människor. Att vara psykiskt välmående tyckes 

maximera våra möjligheter till att tillfredsställa dessa behov, vilket medför att psykiskt välmående 

tycks vara en väg till att få mening i sitt liv. Det finns dock som vi skall se, problem med Thomas 

resonemang.

Thomas menar att även personer som skadar andra oftast försöker hitta sätt att rättfärdiga sitt 

beteende, exempelvis självmordsbombar människor i guds namn och även Hitler menade att han 

agerade i guds namn enligt Thomas.38 Få människor tillskriver sig själva epitetet omoraliska, 

eftersom det blir ytterst problematiskt att vara omoralisk och samtidigt interagera med andra 

människor.39 Att vara omoralisk är ett problem utifrån att andra människor inte kommer att ge oss 

37 Ibid, s.422.
38 Ibid, s.419.
39 Ibid, s.420-421.
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den bekräftelse och den interaktion som vi som människor behöver. Thomas menar att den psykiskt 

välmående individen har självkännedom och en förmåga att reflektera över sitt eget beteende, vilket

den med psykisk ohälsa saknar. I resonemanget så menar Thomas att för att leva ett meningsfullt liv

så behöver vi andra och för att få bekräftelse av andra behöver vi leva moraliskt. Moral blir en del 

av det meningsfulla livet eftersom det möjliggör bekräftelse och interaktion med andra människor.40

Som ett exempel på varför det är vanskligt att vara omoraliskt, så menar Thomas att vi kan tänka på 

två individer, där den ena beskrivs som omoralisk och den andra som moralisk. Vem av dessa 

föredrar vi? Enligt Thomas föredrar vi den moraliska individen och att vara omoralisk blir därmed 

som att vara en paria.41 Anledningen till detta menar Thomas beror just på att den moraliska 

individen ger oss bekräftelse och är en individ som vi kan leva i interaktion med.

Thomas belyser sina två viktigaste punkter i följande två citat: ”I have tried to show that the moral 

person is favored with respect to being affirmed, and so with respect to leading a meaningful life 

and that the sentiments characteristic of being are a deep aspect of being psychologically healthy”, 

samt ”Given the nature of morality, any moral person would, in virtue of being such, lead a more 

meaningful life than any immoral person”.42 Thomas menar att det alltid ligger i den egna 

individens intresse att leva ett moraliskt liv eftersom livet därigenom blir mer meningsfullt. Han 

menar dock även att en omoralisk person inte kan leva ett meningsfullt liv, vilket medför att moral 

är ett krav för ett meningsfullt liv. Det är viktigt att vara psykiskt välmående eftersom man har 

möjlighet att leva moraliskt och således kan få bekräftelse av andra, vilket en omoralisk individ inte

har möjlighet till. Således finns det enligt Thomas ett egenvärde i att vara moralisk. På sätt och vis 

kan man säga att det är viktigt att sträva efter att vara psykiskt välmående och att leva moraliskt, 

men det finns ändock frågetecken kring den här slutsatsen om varför vi väljer att leva moraliska liv. 

Thomas argumenterar för att vi bör vara moraliska därför att vi därigenom maximera våra chanser 

till att få bekräftelse, men om jag som individ agera moraliskt för att andra människor då kommer 

att behandla mig bättre så agerar jag delvis av egoistiska skäl. Om moralen är upphängd på 

egenintresse hos individen så tycks det egoistiskt att agera moraliskt för att maximera sin egen 

nytta. För moralisk godhet blir detta ett problem, då de motiv vi har bakom vårt agerande blir 

viktiga när det gäller att agera moraliskt. Att systematiskt agera moraliskt för att andra individer 

skall behandla en bättre tycks problematiskt utifrån definitionen av moral och det moraliska 

motivet. Ett enskilt misslyckande tycks inte lika problematiskt, men givet Thomas så är egoism att 

likställa med psykisk ohälsa och inte förenligt med ett moraliskt liv. Det är inte enligt Thomas 

40 Ibid, s.422.
41 Ibid, s.425-427.
42 Ibid, s.427.
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förenligt att leva ett moraliskt liv utifrån att det är i ens eget intresse. Visserligen går det att 

föreställa sig val som ligger i ens eget intresse som ändock är moraliska men det tycks 

problematiskt att leva ett moraliskt liv baserat på ens eget intresse för Thomas argument. Om en 

individs samtliga moraliska val i livet är baserad på egenintresse och egoism, så framstår det som 

att man inte agerar utifrån moral, utan utifrån andra parametrar och således kan man enligt Thomas 

inte leva ett meningsfullt liv. Problematiken som uppstår är moralens motiv enligt 

begreppsdefinitionen av uppsatsen, att agera moraliskt på egoistiska motiv tycks inte förenligt med 

att ha moral som en central del i sitt liv. De motiv som vi agerar moraliskt av måste vara baserat på 

någon annan form av motiv än egenintresse och egoism om vi skall leva moraliskt goda liv. Dessa 

motiv måste vara baserade på något annat än att främja våra egna intressen. Dock tycks det inte på 

samma sätt vara problematiskt om man lever ett liv med enbart moralisk anständighet. 

Det kan finnas mening i det moraliska livet, men det tycks problematiskt för Thomas resonemang 

om denna mening vilar på egoism då han likställer det med psykisk ohälsa. Lider man av psykisk 

ohälsa så menar Thomas att det är oförenligt med att leva ett meningsfullt liv. Visserligen kan man 

argumentera för att ett subjektivt och ett objektivt värde möts i att agera moraliskt, men 

problematiken ligger i att det är besläktat med egenintresse och egoism. Om att vara moralisk är i 

ens egenintresse så blir det problematiskt att leva ett meningsfullt liv då egoism inte är förenlig med

ett meningsfullt liv enligt Thomas. Dock blir det inte på samma sätt problematiskt att leva ett liv 

med moralisk anständighet om det är baserat delvis på egoism. Om en individ avstår från att mörda 

och skada andra, av rädsla för att bli fritidsberövad så tycks det problematiskt för att leva ett gott 

moraliskt liv men inte på samma sätt för att leva ett moraliskt anständigt liv. Att förhålla sig till 

moralens grundläggande ramar tycks möjligt, även om man agerar egoistiskt. Dock tycks det inte 

förenligt att ha moral som en central del i ett meningsfullt liv om det är baserat på egoism, då 

egoism urholkar moralens motiv, som inte kan vara baserade på för starkt egenintresse. 

3.2.1 Summering av Thomas: Psykiskt välmående, moral och mening

Thomas resonemang tycks till viss del grunda sig på att det ligger i vårt egenintresse att leva 

moraliska liv. Argumentet möter därmed ett problem då det delvis argumenterar för att vi bör leva 

moraliska liv för att det ligger i vårt egenintresse. Framförallt blir det en fråga om gränsdragning, 

om en individ lever ett meningsfullt och moraliskt liv som är grundad på en egoistisk livsåskådning 

för att maximera den egna nyttan tycks det vara ett problem för Thomas argument och motiven 

bakom moralen. Vi kan enligt detta inte leva moraliskt goda liv om de är baserade på egenintresse 
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eftersom både egoism och psykisk ohälsa är problematiskt för hans resonemang. Om en individ 

dock lever ett liv som är baserat på ett egenintresse att vara moraliskt anständig, så tycks det inte 

vara problematiskt på samma sätt för resonemanget, då man fortfarande håller sig inom moralens 

grundläggande ramar. Det ger oss samtidigt stöd för att en individ åtminstone bör ha en viss 

moralisk anständighet i sitt liv, även om det är av egenintresse. Med andra ord tycks argumentet 

som mest påvisa att vi behöver ha en viss moralisk anständighet i våra liv, men inte en moralisk 

godhet. 

I nästkommande sektion kommer fokus att ligga på Wolfs argument för subjektiv attraktion och 

objektivt värde som tycks förkasta uppsatsens tes om att moral skulle vara nödvändigt att relaterat 

till meningsfullhet överhuvudtaget.

3.3 Wolf: Subjektiv attraktion och objektivt värde

I den här sektionen kommer Wolfs argument för vad mening i livet består av att redogöras för. Först

kommer Wolfs argument i sin helhet att presenteras, då argumentet i sin helhet blir ett motargument 

mot uppsatsens tes. I slutet av avsnittet ligger fokus på de delar som berör moral mer specifikt, även

om det löper som en röd tråd genom hela argumentet. Wolf förnekar att moral är en nödvändighet 

för ett meningsfullt liv.43 Följande citat av Wolf klargör hennes syn på begreppet meningsfullhet och

dess definition: "there is a such a category as meaningfulness, distinict from the categories of 

happiness and morality that we are more used to invoking in thinking about what to do and how to 

live." Med detta citat menar Wolf att begreppet meningsfullhet är fristående från lycka och moral 

och istället är en tredje separat entitet. Citat belyser att Wolf menar att lycka, moral och 

meningsfullhet är separata och genom att vi tar hänsyn till det så påverkar det också hur vi lever 

våra liv. Med andra ord är definitionen densamma som meningsfullhet definieras i inledning av 

uppsatsen. Anledningen att det återupprepas är för att belysa en del viktiga distinktioner i det här 

argumentet som värda att ha i åtanke. Enligt Wolf är det skillnad på att välja att leva ett meningsfullt

liv och ett lyckligt liv, ett liv kan vara både lyckligt och meningsfullt men det kan också vara det 

ena eller det andra. Vad som också blir viktigt för argumentet är att det enligt Wolf finns en form av 

objektivitet gällande värden i ens liv.44 Det som även är centralt är att livet kan vara meningsfullt 

genom olika former av projekt som uppfyller kriterierna för Wolfs definition av värde. Samtidigt är 

Wolf tämligen krass och menar att en del aktiviteter som individer sysselsätter sig med och 

uppskattar, inte är tillräckligt värdefulla för att ge en individs liv mening. Båda dessa två centrala 

43 Wolf, Meanin in Life and Why It Matters,s.3.
44 Ibid, s.3.
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resonemang kommer att redogöras för, men då de följer en stringent argumentation så inleds 

avsnittet med vad det fristående värdet mening egentligen innebär och varför vi bör förkasta 

uppfattningen att våra handlingar motiveras av hänsyn till antingen lycka eller moral.

Wolf hävdar att det tydligaste exemplet på hur vi som individer agerar utan att vara motiverade av 

lycka eller moral är när vi agerar för människor som vi älskar och bryr oss om. Hon menar att om 

jag besöker en närstående som ligger på sjukhuset, så agerar jag vare sig av lycka eller moral jag 

gör det av andra anledningar. Dessa anledningar kallar Wolf för skäl av kärlek och hon menar att 

dessa skäl tyder på att meningsfullhet består av något annat än lycka och moral.45 Det är i dessa skäl

som vi kan finna ett intresse för att skriva filosofi, spela ett instrument eller dylikt.46 Wolf menar att 

lycka inte är nödvändigt för att vi skall leva ett meningsfullt liv.47 Hon menar att vi kan vara 

uppfyllda av saker som inte gör oss lyckliga som att träna för ett triathlon, ta hand om en sjuk vän 

eller skriva en bok.48 Dessa saker framstår som tämligen svåra, men kan ändå vara tillfredsställande.

Wolf menar också att vi även kan vara uppfyllda av saker som gör oss lyckliga. Denna del av 

argumentet framstår som sund; vi kan alla uppleva saker i våra liv som inte är associerade med 

lycka utan som snarare är ganska jobbiga, men som ändå är meningsfulla. I egenskap av socionom 

som arbetat flera år med utsatta barn och ungdomar så är den här delen av argumentet tämligen 

enkel att acceptera. Ibland kan inte ett barn bo hemma, trots att det skulle göra både barnet och 

föräldrarna lyckliga. Det kan vara fruktansvärt upprivande att driva en process för att tvångsförflytta

ett barn från dess föräldrar när ingen part anser att det är bra. I en sådan process kan det förekomma 

hot, trakasserier och sena arbetstimmar, men det är samtidigt väldigt meningsfullt och 

tillfredsställande att bidra till att barn får växa upp i en god miljö. För mig så ter sig den delen som 

väldigt sund och lättbegriplig. Dock menar Wolf att det finns ett problem med tillfredsställelse om 

den enbart är subjektiv.

Wolf förklarar problemet med subjektivitet i termer av att vi som individer kan känna oss 

tillfredsställda av ett projekt, fast projektet saknar meningsfullhet. Som exempel på det menar Wolf 

att Sisyfos som rullar en sten uppför ett berg gång på gång teoretiskt kan tänkas vara tillfredsställd 

med detta. Dock menar Wolf att det är så poänglöst att rulla en sten uppför ett berg att det rimligen 

inte kan ge värde till någons liv.49 Hon menar att problemet för Sisyfos inte nödvändigtvis är 

45 Ibid, s.4.
46 Ibid, s.4-5.
47 Susan Wolf, The Variety of Values – Essays on Morality, Meaning & Love, Oxford: Oxford University Press, 2015, 

s.134.
48 Wolf, Meaning in Life and Why It Matters s.15.
49 Ibid, s.18.
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relaterat till subjektiv attraktion eller tillfredsställelse utan problemet är att hans livsprojekt tycks 

värdelöst.50 Projekt måste vara objektivt värdefulla till någon grad för att de skall kunna bidra med 

mening. Det som också blir svårast för Wolf att förklara är exakt vem som avgör vad som är 

meningsfullt och inte. Hon menar att bedömningen av vad som är meningsfullt och inte, delvis 

måste fattas av andra individer än personen vars liv det rör sig om. Wolf medger att hennes position 

riskerar att bli elitistisk.51 Wolf föreslår emellertid att ett livsprojekt med objektivt värde måste vara 

större än individen själv, det måste beröra andra individer än bara den enskilda individen.52 Med 

detta menar Wolf att den rena egoisten som enbart gör saker för sin egen skull inte kan leva ett 

meningsfullt liv då det saknar objektivt värde.53 Med andra ord beskriver Wolf en problematik med 

egoistiska människor på samma sätt som Thomas och Cottingham. I Wolfs argument rör det sig 

dock inte om ett moraliskt skäl utan hon menar istället att om man enbart hänger sig åt livsprojekt 

som inte är större än en själv så är livet inte meningsfullt. I detta inkluderar Wolf till exempel konst 

som är så dålig att den inte berör någon annan än konstnären. Enligt Wolf saknar en sådan konstnärs

liv mening.54 Dock bör det sägas att Wolf menar att vi som individer kan göra felaktiga 

bedömningar kring värdet av projekt, åt båda hållen.55 En författare kan bedöma sina verk som att 

de har objektivt värde, medan vi kan bedöma hens verk som att de saknar värde och omvänt. Med 

detta menar Wolf att individer kan ha fel i omdömen om vad en aktivitet har för värde eller inte i 

förhållande till mening. Detta menar Wolf är viktigt att förhålla sig till då det kommer till mening.56 

Wolf framför även att om människor måhända misslyckas med sina livsmål, så kan de ändå leva 

meningsfulla liv. Hennes mest illustrativa exempel på detta är en forskare som sliter för att nå fram 

till ett visst resultat men aldrig når just det hen söker. Forskarens liv kan ändå enligt Wolf vara 

meningsfullt. Wolf menar att våra liv inte kan vara helt och hållet beroende av framgång i våra 

projekt, utan att hängivelsen till ett värdefullt projekt kan vara tillräckligt för att ge mening till våra 

liv, oavsett om projektet lyckas eller inte.57

Genom både subjektiv attraktion och objektivt värde menar Wolf att meningsfullheten uppstår. Om 

ett av dessa villkor faller tycks livet sakna mening. I Sisyfos fall tycks det falla på värdet av 

projektet, men meningsfullheten kan också fallera på den subjektiva attraktionen. Även om ens 

projekt inte alltid behöver vara glädjande så måste det ändå enligt Wolf finnas en subjektiv 

50 Ibid, s.18-19.
51 Ibid, s.39.
52 Ibid, s.30.
53 Ibid, s.29-31.
54 Ibid, s.42.
55 Ibid, s.45.
56 Ibid, s.45.
57 Ibid, s.106.
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attraktion. För att visa på när subjektiv attraktion fallerar kan man se på den svenska 

handbollsstjärnan Kim Ekdahl Du Rietz som vid 27 års ålder och på toppen av sin karriär valde att 

sluta spela handboll. I en intervju med Sportbladet belyser Kim det som Wolf försöker sätta ord på 

tämligen klart som svar på en fråga från reportern: ”R: Du tränar en gång om dagen, tjänar massor 

av pengar, är berömd och älskad – många tycker nog att du lever ett väldigt privilegierat liv, bara 

ska vara glad över det och fortsätta spela handboll? K: Det kan jag förstå till fullo. Objektivt sätt 

lever jag ett jävligt najs liv. Utåt sett är det optimalt.”.58 Kim väljer ändock att sluta spela handboll 

då han saknar subjektiv attraktion till handbollen. Vidare i intervjun beskriver Kim att han har saker

i sitt liv som tycks eftersträvansvärda, men utan en subjektiv attraktion till det han sysselsätter sig 

med tycks det inte ge honom mening. Wolf skulle argumentera för att Kims liv, med subjektiv 

attraktion ger mening, då sport och underhållning tycks större än den enskilda individen och berika 

flera individer än bara Kim själv. Vilket då medför att de uppfyller Wolfs kriterier för objektivt 

värde. Samtidigt skulle även Kims liv, utan subjektiv attraktion, enligt Wolf, inte ge mening då han 

saknar attraktion till det han gör. Det pekar på den viktiga delen som Wolf vill trycka på, att det 

måste finnas båda en subjektiv attraktion och ett objektivt värde i det som man gör för att livet ska 

förbli meningsfullt. Wolf menar att man kan betrakta moral på samma sätt, om vi känner en 

subjektiv attraktion till moral så kan ge vårt liv meningsfullhet då det har ett tillräckligt starkt 

objektivt värde. Dock menar Wolf att det behövs en subjektiv attraktion för att det skall bli 

meningsfullt med ett moraliskt liv.

Vidare gällande moral menar Wolf att om vi betraktar handlingar som enbart styrda av antingen 

självintressen eller moral, så har vi svårt att ge trovärdiga förklaringar till varför vi utför vissa 

handlingar.59 Problemet med moralens relation till mening enligt Wolf, är att det är problematiskt att

tvinga en individ att överge meningsfulla projekt för att tvingas agera utifrån ett moraliskt 

perspektiv.60 Wolf menar att moral ibland tvingar en individ att ge upp meningsfulla projekt, men att

moral alltid ska trumfa mening tycks absurt. Det som Wolf anser är anmärkningsvärt med att moral 

alltid skulle trumfa mening är att mening ger oss en anledning att leva.61 Om man drar det 

tillräckligt långt så anser Wolf att det vore märkligt att vi alltid skulle behöva bortse från vad som 

ger oss skäl att leva våra liv för att agera moraliskt. Samtidigt medger Wolf att moral ibland kan 

behöva gå före mening i enskilda fall, moral kan rimligen inte alltid gå före mening. Detta framstår 

som tämligen sunt, inte minst när man beaktar Wolfs följande citat: ”An individual cannot get 
58 Johan Flinck, ”Kim EDR: Därför slutar jag spela handboll”, Sportbladet, 170110,  

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/oORJB/kim-edr-darfor-slutar-jag-spela-handboll (Hämtad: 2017-01-10)
59 Wolf, Meaing in Life and Why It Matters, s.53.
60 Ibid, s.57.
61 Ibid, s.56.
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meaning from worthless projects, much less from projects of wholly negative value. Thus a child-

molester cannot get meaning from molesting children, whatever he may think or feel about the 

matter”.62 Med detta tar Wolf ett tämligen tydligt ställningstagande för att värdelösa projekt eller 

projekt med ett negativt värde inte kan ge mening. Med det resonemanget så öppnar Wolf upp för 

en bredare tolkning där vi inte kan få mening genom att hänge oss åt onda eller meningslösa 

livsprojekt. I det resonemanget så menar jag att argumentet bör förstås som att även om moral inte 

är en nödvändighet för ett meningsfullt liv så är en moralisk anständighet det. Resonemanget om 

projekt med negativ mening, som att förgripa sig på barn och andra hemska saker är att se att Wolf 

argumenterar för att vi bör ha en viss moralisk standard. Livet kan inte, givet Wolfs argument, vara 

meningsfullt om vi hänger oss åt alltför negativa projekt. Dessa projekt inkluderar enligt Wolfs 

resonemang moraliska övertramp, genom att acceptera att vi bör undvika denna typen av projekt i 

våra liv så accepterar vi att vi bör leva våra liv med en moralisk anständighet. 

Wolf menar att vi kan få mening i våra liv genom att agera moraliskt även om det inte krävs för 

meningsfullhet så länge som det finns en subjektiv attraktion till att agera moraliskt.63 Med det 

menar Wolf att om vi har moraliska mål i våra liv så är det bättre om vi har en subjektiv attraktion 

till dessa moraliska mål för att de skall bli meningsskapande i våra liv än att vi försöker uppfylla de 

av tvång.64 Med andra ord medger Wolf att moral, om vi har en subjektiv attraktion, kan ge mening 

till våra liv. Om vi då beaktar Wolfs resonemang om moral så menar hon följande; 1. Moral kan ge 

mening till våra liv men det är inte nödvändigt. 2. Vi kan inte leva omoraliska meningsfulla liv givet

hennes argumentet. I det så menar jag att Wolf menar att vi behöver en moralisk anständighet för att

leva meningsfulla liv. Vi kan sedan tidigare acceptera att vi inte behöver leva moraliskt goda liv, 

men Wolfs argument tycks som mest övertyga om att vi åtminstone behöver ha en moralisk gräns. 

Den gräns som hon beskriver menar jag är en moralisk anständighet. Med andra ord menar jag att 

givet Wolfs resonemang så bör vi acceptera att en moralisk anständighet är en nödvändighet för ett 

meningsfullt liv. 

3.3.1 Summering av Wolf: Subjektiv attraktion och objektivt värde

Wolf förnekar att moral är en nödvändighet för ett meningsfullt liv. Dock kan moral vara en del av 

ett meningsfullt liv enligt Wolf. Vad som är intressant för uppsatsens tes är att Wolfs argumentation 

tycks bekräfta uppsatsens tes: att vi behöver en minimal moralisk anständighet för ett meningsfullt 

liv. Både ren egoism och onda livsprojekt tycks enligt Wolf vara projekt som inte kan ge oss mening
62 Ibid, s.60.
63 Ibid, s.61.
64 Ibid, s.62.
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i våra liv, varav det ändock impliceras att vi skall ha en viss minimal moralisk anständighet. Genom

att undvika egoism och onda livsprojekt så tycks det ge våra liv en minimal moralisk anständighet. 

Även om Wolf menar att moral inte är nödvändig för ett meningsfullt liv så tycks argumentet 

åtminstone inte förutsätta att vi kan leva onda meningsfulla liv. Med andra ord menar Wolf att vi 

inte kan hänge oss åt värdelösa eller negativa projekt då de tycks falla på att de saknar objektivt 

värde. Med det implicerar Wolf att ett meningsfullt liv behöver ha en viss moralisk anständighet, 

även om moral samtidigt inte bör trumfa allt i våra liv så tycks det ändå vara en förutsättning för ett 

meningsfullt liv enligt argumentet.

I ett vidare resonemang för att se om minimal moralisk anständighet krävs för ett meningsfullt liv så

kommer Metz syn på relationen mellan mening och moral att presenteras i den avslutande sektionen

av utredningsavsnittet.

3.4 Metz: Meningsfullhet och anti-värde

Metz har i sin bok Meaning in Life skapat grunden för en teori som han kallar The Fundamentality 

Theory. I boken argumenterar Metz för att vi bör förkasta andra teorier som berör meningsfullhet 

och gör så på ett skickligt sätt. Metz presenterar en teori som han menar är den främsta i att förklara

vad meningen i livet består av och vad som gör ett liv meningsfullt eller inte.65 Metz teori är 

omfattande och bitvis komplicerad mellan frågan om hur moral och mening förhåller sig till 

varandra. Han menar bland annat att moral kan vara en del av ett meningsfullt liv men att det inte är

nödvändigt. I följande sektion kommer först teorins mest centrala delar att presenteras. Därefter 

kommer det som specifikt rör relationen mellan moral och mening att redogöras för, i syfte att se 

om det ger oss tillräckliga skäl att förkasta uppsatsens tes om att vi behöver minimal moralisk 

anständighet för att leva meningsfulla liv.

Metz vill skapa en teori som förklarar hur liv kan se ut på många olika sätt och ändå vara 

meningsfulla. Metz menar att det finns tre grundläggande värden som kan ge mening till ett liv och 

han argumenterar för att teorin ger svar på hur ett liv ägnat åt ett eller flera av dessa tre värden ger 

oss mening. De tre värdena är enligt Metz moral, utforskande, och kreativitet.66 Kärnan av hans 

teori summeras i följande citat:

A human person's life is more meaningful, the more that she, without violating certain moral constraints 

65 Metz, Meaning in Life, s.249.
66 Ibid, s.239.
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against degrading sacrifice, employs her reason and in 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 causes 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.67

Grunden i Metz teori är alltså att det finns olika vägar till att leva ett meningsfullt liv: moral är en 

väg men att leva moraliskt är inte ett krav för ett meningsfullt liv. Det är dock denna del som är den 

viktigaste här, men andra delar av teorin kommer först att belysas för att ge en insyn i hur teorin är 

konstruerad och för att ge förståelse inför vad arguments tes mot nödvändigheten av moral består i. 

Låt oss till att börja med titta på Metz syn på subjektiv attraktion.

Vikten av subjektiv attraktion har genomsyrat de andra argumenten, och subjektiv attraktion blir 

också viktigt för hur Metz ser på betydelsen av moral för mening. Enligt Metz är subjektiv 

attraktion irrelevant för meningsfullheten i det vi gör. Ett exempel som Metz använder, och som 

kommer användas vidare under den delen då moral redogörs för, är att det är irrelevant vad Moder 

Teresa anser om det hon gör, det är ändå instrumentellt värdefullt och ger mening åt hennes liv.68 

Vad Metz menar med det exemplet är att Moder Teresa inte behövde tycka om att hjälpa de sjuka 

eller ens tycka om människor för att det hon gjorde skulle vara meningsfullt.69 Metz menar att vi 

inte behöver tycka om det vi gör utan att det räcker med att det ger värde till våra liv på ett rent 

objektivt plan. Samtidigt medger Metz att Wolf har en poäng i att subjektiv attraktion kan förstärka 

ett livs mening men det tycks enligt Metz argument inte nödvändigt för meningsfullhet i våra liv. 

Med det så framhäver Metz att meningen för Moder Teresa blir större om hon tycker om att hjälpa 

sjuka, men att hennes subjektiva uppfattning till det hon gör inte är avgörande för om det ger 

mening till hennes liv eller inte. 

Enligt Metz behöver vi alltså inte subjektiv attraktion för att få mening i våra liv. Metz menar att om

det instrumentella värdet i vårt livsprojekt är stort nog så spelar den subjektiva attraktionen ingen 

roll utom möjligen för att förstärka meningsfullheten i ett liv.70 I två exempel om Moder Teresa och 

Nelson Mandela så menar Metz att vissa goda mål i våra liv ger mening för att de bidrar till en 

bättre värld. Metz förklarar det på följande sätt: ”Freeing people from discrimination and tyranny 

67 Ibid, s.235.
68 Ibid, s.181.
69 Ibid, s.183.
70 Ibid, s.227.

26



and providing them with urgent medical assistance are forms of positively orienting one's rationality

towards conditions of a characteristic human being's life that are responsible for much much else 

about her life”.71 Med det menar Metz att förbättra andras liv kan ge våra liv mening, så genom att 

gör världen bättre genom att motverka exempelvis svält och apartheid ger vi vårt eget liv mening. 

Han menar att vi inte hade fått samma mening i livet genom att exempelvis försöka ta bort dålig 

andedräkt. I Metz argument så blir delande viktigt, genom att dela våra resurser med andra och 

sträva efter att andra människor ska få ett bättre liv så menar Metz att vi uppfyller en av vägarna till 

ett meningsfullt liv.72 Människor som svälter som får tillgång till mat kommer att få möjligheten att 

själva leva mer meningsfulla liv genom att dela med sig och att göra andras liv bättre är 

meningsfullt för den som hjälper. Att hjälpa människor som redan har sina grundbehov 

tillfredsställda menar Metz inte skulle ge samma värde.73 Med tanke på uppsatsens tes så ter sig 

detta som rimligt, att hjälpa andra människor att leva bättre liv sunt, vilket har argumenterats för 

under andra argumentet, se de tre förgående sektioner. Dock uppstår ett problem för uppsatsens tes i

och med de exempel som Metz presenterar för att moral inte är nödvändig för ett meningsfullt liv.

I det citat som tidigare hänvisades till som kärnan i Metz teori, så återfinns både positiva och 

negativa aspekter av meningsfullhet. Det är viktigt att ha sig att Metz i större utsträckning än de 

andra filosoferna beskriver mening och värden som något bipolärt.74 Cottingham, Wolf och Thomas

beskriver mening som något som antingen finns i ett liv eller inte, medan Metz menar att 

meningsfullhet i ett liv har två poler, således bipolär mening. Med det menar Metz att det finns 

värden som ger våra liv mening men det finns också värden som han kallar anti-värden som 

minskar mening i våra liv.75 Vad jag i uppsatsen kallar anti-värden, kallar Metz anti-matter och med

det begreppet försöker Metz förklara det negativa av det bipolära med mening i våra liv. Dock är 

begreppet tämligen komplicerat, varav det är min avsikt att tydliggöra det här. Anti-värden är inte i 

sig negativa värden(objekt, projekt, attityder) som är dåliga istället för värdefulla utan det Metz 

försöker fånga med begreppet är negativa meningsfullhet. Han menar att smärta, grova moraliska 

snedsteg men också självdegradering som prostitution är så pass negativt att det reducerar den 

positiva meningsfullhet i våra liv och kan helt ta bort det. Dock menar Metz samtidigt att det även 

finns negativa värden i livet, som inte är relaterade till anti-värden. Distinktionen som här blir viktig

är att när Wolf och Cottingham exempelvis diskuterar om olika företeelser är meningsfulla eller inte

så menar Metz dessutom att vissa företeelser kan skada värdet och således meningsfullheten i våra 
71 Ibid, s.227.
72 Ibid, s.227-228.
73 Ibid, s.228.
74 Ibid, s.63.
75 Ibid, s.64.
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liv, genom dessa anti-värden.76 Med andra ord, när Metz hävdar att vi bör undvika vissa saker som ”

negatively orient it towards what threatens them” så beskriver han ett anti-värde.77 Det finns olika 

företeelser som Metz menar ger anti-värde men en handling som är tämligen enkel att använda som 

exempel är upprepning. Metz använder filmen Groundhog day som exempel, där huvudpersonen får

leva om samma dag varje dag. Sådan upprepning menar Metz förtar en del, potentiellt en stor del, 

av livets värde och således mening, om vi repeterar något ofta nog tycks det ge ett negativt värde, 

ett exempel som jag också anser är rimligt och belysande.78 Anti-värde och dess innehåll blir också 

centralt för att förstå Metz argumentation om relationen mellan moral och meningsfullhet.

Metz menar att vi bör undvika anti-värden och sträva efter att ha våra liv i en form av en balans, där

man balanserar värde mot anti-värde för att leva ett meningsfullt liv. Det tycks vara viktigt att 

bibehålla en balans för att våra liv inte skall förlora värde och således inte längre vara meningsfulla.

Som andra exempel på anti-värden, annat än repetition nämner, Metz sådana saker, som rasism och 

sexism men också att exempelvis prostituera sig för att upprätthålla ett drogmissbruk.79 De flesta 

skulle acceptera att rasism och sexism är en form av omoraliska aktiviteter men det Metz menar 

med att prostituera sig är att det är en form av självdegradering. Dessa båda former kan 

kategoriseras som anti-värden, varav den ena formen av anti-värden, rasism, sexism, skada andra o 

s v är sammanlänkad med moral. Medan den andra kategorin, att prostituera sig själv exempelvis, 

enbart påverkar den egna meningen negativt. I sig allvarligt, men gällande anti-värden och 

uppsatsen så ligger fokus på den kategorin av begreppet som jag menar kan sammankopplas till 

moral. Metz menar att vi bör undvika alla former av anti-värden för att ha meningsfulla liv. Delen 

som berör kategorin där bland annat rasism och sexism ingår menar jag inkluderas under minimal 

moralisk anständighet. Metz är tydliga med att vi kan ha negativa livsprojekt som inte tillför någon 

mening till våra liv, men han menar att handlingar, som sexism och rasism, tycks så skadliga för 

meningen i våra liv att de reducerar meningsfullhet. Om vi enligt Metz bör undvika anti-värden, 

som till exempel att vara rasistiska eller sexistiska så leder undvikandet av den kategorin av anti-

värden till att vi har en minimal moralisk anständighet i våra liv. Det låter också sunt att vi bör 

undvika alla former av saker som urholkar värdet och således det meningsfulla i våra liv. Hat, som 

rasism och sexism samt att skada andra tycks urholka värdet av våra liv. Även om Metz menar att vi

bör söka en form av balans i våra liv så menar jag att vi bibehåller denna balans mellan den 

kategorin av anti-värde och värde genom att ha en minimal moralisk anständighet. Flertalet av de 

76 Ibid, s.64.
77 Ibid, s.235.
78 Ibid, s.50.
79 Ibid, s.234.
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sakerna som Metz beskriver som anti-värden, som rasism, hat, o s v, förekommer inom moralens 

spektrum och om vi bör sträva efter att undvika det så gör vi det tämligen adekvat genom att 

bibehålla en moralisk anständighet.

Metz förnekar alltså inte att moral kan vara en del av ett meningsfullt liv men han själv menar 

samtidigt att det inte behöver vara det. För att ge stöd åt det så har Metz flera exempel på icke-

moraliska liv som ändå är meningsfulla som att offra en vän i en björnattack för att själv klara sig. I 

det menar Metz att meningen i livet kan fortgå om vi själv klara oss istället för vår vän. Vad som 

dock blir intressant för tesen är hur man uppfattar ett liv. Jag kan acceptera att vi kan finna liv som 

inte är moraliskt goda, som involverar vissa moraliska snedsteg, men som ändå på det stora hela är 

anständiga. Vi kan, som Cottingham föreslagit, emellanåt misslyckas med att leva moraliskt, men 

ändå sträva efter att bättra oss. Att dock leva ett helt liv, utan moralisk anständighet tycks ändå 

problematiskt för meningsfullhet även enligt Metz resonemang. Vi bör helt avstå från att göra vissa 

typer av moraliska övertramp enligt Metz teori, för att kunna fortsätta ha ett meningsfullt liv. Vi kan

i det här fallet använda oss av ett återkommande exempel, konstnären som är en dålig far, vän och 

make men en fantastisk konstnär. Även om han låter kreativiteten styra hans liv och han lever sitt 

liv som en fantastisk konstnär så bör man ändå tänka att hans liv innehåller en viss moralisk 

anständighet. Han kanske inte har kapaciteten att vara en god fader men genom att hänge sig åt sin 

kreativitet så ser han åtminstone till att hans familj är försörjd. Hans liv skulle inte beskrivas som 

moraliskt gott, han kanske dricker, är frånvarande och lämnar alldeles för mycket ansvar åt sin fru 

och sina barn men genom att fortfarande försörja sin familj innehåller hans liv ändå en viss moralisk

anständighet. Hans anti-värde är i balans mot hans värde. Den balans och exakt hur man skall vikta 

handlingar mot varandra är en tämligen komplicerad avvägning, men för att leva ett moraliskt gott 

liv tycks moral behöva vara ett centralt tema i våra liv. För att bibehålla en minimal moralisk 

anständighet tycks det dock räcka med att undvika alltför omfattande moraliska snedsteg och 

åtminstone försöka kompensera för de moraliska snedsteg som man begår.

Om vi accepterar Metz teori om att det finns olika vägar till ett meningsfullt liv, där vissa inte 

inkluderar moralisk godhet så ställs vi ändock inför ett faktum som blir intressant för uppsatsens tes,

nämligen att vi bör undvika anti-värde. Detta anti-värde menar Metz består av saker som till  

exempel rasism, sexism, sprida falsk information, men även att skada sig själv genom att 

exempelvis prostituera sig för att upprätthålla ett drogmissbruk.80 I det resonemanget, så menar jag 

att för den kategorin av anti-värden som är relaterade till moral kan vi undvika övertramp genom att

80 Ibid, s.234.
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bibehålla en moralisk anständighet. Jag menar alltså att om vi strävar efter att undvika vad Metz 

kallar för den kategorin av anti-värden och vissa särskilt allvarliga moraliska övergrepp, så lever vi 

liv som det kan argumenteras för innehåller en minimal moralisk anständighet. Genom att inte 

skada andra och genom att inte vara rasistiska eller sexistiska så behåller vi faktiskt en moralisk 

anständighet, även om Metz beskriver det som att undvika en form av anti-värden. Med andra ord 

ger detta argument oss ett stöd för att det finns olika former av vägar till ett meningsfullt liv, men 

alla dessa vägar förutsätter, trots allt, en form av moralisk anständighet.

3.4.1 Summering av Metz: Meningsfullhet och anti-värde

Metz menar att det finns flertalet olika sätt att leva ett meningsfullt liv varav alla dessa sätt inte 

behöver medföra att vi lever moraliska liv. Samtidigt så menar Metz att vi inte bör göra grova 

moraliska övertramp samt att vi bör undvika anti-värde. Vad som blir intressant för uppsatsens tes är

att jag menar att det Metz benämner med att vi bör undvika anti-värde medför att vi bör sträva efter 

att försöka leva våra liv efter en viss moralisk anständighet. Argumentet ger oss stöd för att 

undvikandet anti-värde så kräver det att vi lever våra liv med en form av minimal moralisk 

anständighet.
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4.0 Slutsatser

I fyra olika argument, där två var avsedda att visa att moral behövs för ett meningsfullt liv och två 

mot att moral behövs för ett meningsfullt liv, har uppsatsens tes om att en minimal moralisk 

anständighet är nödvändigt för ett meningsfullt liv prövats. Dessa fyra argument har sin grund i 

olika former av teorier om meningsfullhet. Vad som ändock blir tydligt för mig i de fyra argumenten

är att samtliga teorier, med olika förklaringsmodeller förordar att vi i våra liv behöver en minimal 

moralisk anständighet för att leva meningsfulla liv. Vi kan med andra ord efter att ha undersökt 

dessa fyra argument, inte förkasta uppsatsens tes utan fastslå att utifrån dessa fyra argument så tycks

det som att en minimal moralisk anständighet är en nödvändighet för ett meningsfullt liv. Två av 

argumenten menar att relationen mellan mening och moral kräver en god moral, medan två av de 

menar att mening inte kräver moral. I uppsatsen har jag dock visat att alla fyra argumenten bitvis 

brister och för att leva ett meningsfullt liv så krävs en minimal moralisk anständighet. Cottingham 

och Thomas argument brister utifrån att de anser att moralisk godhet är ett måste för ett 

meningsfullt liv, men det tycks räcka med en minimal moralisk anständighet. Medan å andra sidan 

så brister Wolf och Metz argument utifrån att ett meningsfullt liv faktiskt kräver en minimal 

moralisk anständighet där de två argumenten förordnar att vi kan leva meningsfulla liv utan en 

relation mellan mening och moral. För att belysa detta mer i detalj skall jag nedan besvara de två 

inledande frågeställningarna under varsin rubrik.  

4.1 Är moralisk godhet(förträfflighet, dygd) nödvändigt för ett 

meningsfullt liv?

Cottingham och Thomas argument tycks vilja försöka argumentera för att moralisk godhet är en 

nödvändighet för ett meningsfullt liv men når inte riktigt ända fram med sin argumentation. Dock 

blir det tydligt att åtminstone en minimal moralisk anständighet är ett krav för ett meningsfullt liv. 

Både Wolf och Metz anser dock inte att moral överhuvudtaget är nödvändigt för ett meningsfullt liv

men att det kan vara en väg till ett meningsfullt liv. Även om jag som författare av uppsatsen tror att

världen skulle vara en trevligare och bättre plats om alla människor strävade efter att leva moraliskt 

goda liv så är det tämligen tydligt att det i det här fallet inte är nödvändigt för ett meningsfullt liv. 

En konstnär som hänger sig åt kreativitet tycks exempelvis kunna leva ett meningsfullt liv även om 

delar av hans livsval är rent egoistiska. Om man också skall se på en övergripande teori om mening 

i livet och som inkluderar även andra värden så är Metz teori den mest kompletta och kan 

rekommenderas som vidare läsning inom ämnet.
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4.2 Om svaret på den första frågan är nej, är åtminstone en minimal 

moralisk anständighet nödvändigt?

Det tycks som att en minimal moralisk anständighet är nödvändig för ett meningsfullt liv. Även de 

argument som presenteras mot att moral är en nödvändighet för ett meningsfullt liv har 

komponenter och delargument i sig som ändock framhäver att en moralisk anständighet är 

nödvändig. Det tydligaste exemplet blir det Metz beskriver om att undvika anti-värde, då det som 

beskrivs i anti-värde är vad man skulle kalla en moralisk anständighet. För mycket anti-värden 

tycks urholka värdet och således det meningsfulla i våra liv. Att bibehålla den balansen som krävs 

för meningsfulla liv tycks vara viktig för att undvika anti-värde för Metz och genom att bibehålla en

minimal moralisk anständighet så ser vi till att våra liv också bibehåller sitt värde och 

meningsfullhet. Dock bör det poängteras att de samlade argumenten tycks ge oss utrymme för att 

ibland misslyckas med vår moralisk anständighet men att det ändock går att återkomma och 

återupprätta den. Det går kanske inte att räkna moraliska poäng och försöka hålla ett plussaldo, men

ett enskilt moraliskt övertramp tycks inte heller förstöra det meningsfulla i våra liv. Tvärtom kan 

övertramp, vad Metz kallar anti-värden, på sikt bidra till att ge våra liv mer värde om vi kan 

kanalisera det negativa värdet till något positivt.

Så i en teoretisk förståelse om en minimal moralisk anständighet bör vara en del av meningsfullt liv 

så är svaret enligt den här uppsatsen ja.

4.3 Vidare filosofiska undersökningar

I uppsatsen är det tre saker som jag själv skulle tycka vore intressanta att undersöka i framtida 

arbeten, vilka är följande: minimal moralisk anständighet, egoism och moraliska övertramp.

1.Exakt vad en minimal moralisk anständighet bör inbegripa torde vara ett viktigt område att 

utforska. Det verkar trots allt finnas vissa gemensamma nämnare för de filosofiska argument som 

har beskrivits i uppsatsen, att summera upp en moralisk anständighet utifrån detta bör vara rimligt. 

Att undvika utövandet av tortyr, rasism och sexism bör ingå i en minimal moralisk anständighet 

framstår som rimligt, men det finns också andra värden och värderingar som är intressanta att 

undersöka.

2.Stark egoism tycks enligt Cottingham,Thomas och Wolf vara problematiskt för meningsfullhet. 

Medan Metz beskriver övertramp mot den egna personen i förhållande till egoism. En sann egoist 

32



lär exempelvis inte bli drogmissbrukare, varav egoism kanske i vissa fall kan vara bra för att vara 

moraliskt korrekt mot den egna individen. Att diskutera om egoism är ett problem för att leva ett 

meningsfullt liv torde med andra ord även det vara intressant utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv, 

då egoism i vissa fall tycks kunna bidra med att undvika moraliska övertramp mot sig själv, 

åtminstone i form av självdegradering.

3. Moraliska övertramp relaterade till meningsfulla liv torde också vara intressant att filosofera 

vidare kring. Det vore intressant att exakt utforska vilken form av moraliska övertramp som man 

kan leva meningsfulla liv med och vilka man inte kan det med. Att vidare fundera över vilken form 

av moraliska övertramp, samt hur stor del av våra liv dessa övertramp får ta upp för att vi 

fortfarande ska kunna ”rädda” en form av meningsfullhet i våra liv skulle vara intressant. Om vi tar 

två individer, varav den ena lever till att bli 35 år och missbrukar 20 år av sina 35 år, blir fri från sitt 

missbruk vid 34 års ålder och dör sedan så tycks det som att en stor del av livet har gått till negativa 

värden. En annan individ som blir fri från sitt missbruk vid 40 års ålder men sedan ängar resten av 

livet åt att hjälpa andra i samma situation och slutligen dör vid 70 års ålder tycks ändå ha levt ett 

mer meningsfullt liv. Tidsaspekten och procentandelen av livet som har ägnats åt anti-värden tycks 

vara en observerad fråga för hur man skall värdera det meningsfulla i våra liv.
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