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Egentligen har frägan om livets mening ett klart och 
enkelt svar: ”livets mening är att ge mening ät det som 
finns, ting, händelser, etc..”

Men genast efter att ha sagt detta kastar sig en mängd mera 
eller mindre ovidkommande frägor över en, vilka fordrar att 
man avgränsar frägan pä olika sätt och belyser det i och för sig 
självklara svaret frän olika hali med olika exempel.

Med livets mening förstär jag här det som äsyftas eller berörs 
när nagon säger: ’mitt liv har mening’ eller ’mitt liv saknar 
mening.’ Sä förstädd gäller frägan alltsa inte (i första hand) 
meningen med mänsklighetens existens eller med det biologiska 
livet över huvudtaget. A andra sidan, da man frägar människor 
vad livets mening är för dem, fär man mycket varierande svar: 
barnen, arbetet, överlevnaden, släktets fortbeständ, utvecklin- 
gen, kärleken, lyckan eller svar av följande typ: ”livet har ingen 
mening” och "frägan är helt meningslös.” Andä hävdar jag, att 
det svar jag gav i början är riktigt, och vid närmare begrundan 
nog kan accepteras av de flesta som själva ger svar av helt annat 
slag. Man tenderar nämligen att likställa det som är livets 
mening med det som (man tycker att för en) g e r  livet dess 
mening. I normalt spräkbruk är det helt korrekt att göra sä. 
Men i en filosofisk diskussion mäste man göra en atskillnad.

Hur skall vi förstä ’att ge mening ät det som finns, ting, 
händelser, etc.’? Alla vet vi ju att man kan se och höra, läsa och 
göra utan att egentligen varken se eller höra, läsa eller göra 
nägot, d.v.s. utan att det har nägon mening för en. Men man 
ocksä göra allt detta sä att det har t.o.m. en stor mening för en.

Exemplet med vandringen i lunden: Tvä personer vandrar 
genom en och samma lund. Den ena ser bara en mängd 
träd och hör fagelsäng. Den andra ser sälj, rönn, alm och 

nägra lindar, som tyder pä att lunden nägongäng har värit en 
park. Hän hör säng av lövsängare, bofinkar och varningsläten av 
näktergal, som antyder att en katt smyger omkring i ett buskage. 
Den förra märker inget av växtligheten pä marken utom att den 
är grön, den andra upplever grönskan inte bara med ögonen 
utan ocksä med näsan och beröringssinnet. Den ena minns 
senare inget av vandringen genom lunden, utom a tt hän /hon 
har gätt där, medan den andra pä kvällen gör om vandringen i 
minnesbilder vilka smäningom övergär i drömmar. Själva vand 

ringen var helt meningslös för den ena och högst meningsfull 
för den andra.

Om livet i allmänhet vore sädant som den förra personens 
vandring genom lunden, sä skulle personens liv naturligtvis vara 
meningslöst för personen själv, även om han/hon själv kanske 
skulle framhälla 'släktets fortbeständ’, 'utvecklingen mot högre 
livsformer’ eller nägot annat abstrakt som livets mening, och pä 
det sättet skulle kunna anse sitt eget liv som meningsfullt. En 
människa vars liv är som den andra personens vandring genom 
lunden kan ha svärt att svara pä vad livets mening är, just eme- 
dan livets mening är sä självklart och fast förankrat i personens 
tillvaro. -  Svära förluster och bedrövelser kan göra vem som 
helst lik den förra vandraren för en viss tid. Förälskelser, barn- 
födslar, framgängar m.m. kan för en tid ästadkomma att en 
vanligtvis grä och meningslös existens förvandlas tili nägot som 
päminner om den senare personens vandring genom lunden. - 
Här kommer alltsä sädant som man ofta kallar för livets 
mening: barnen, kärleken, lyckan, framgängen m.m, in som 
nödvändiga och tillräckliga villkor för att livet skall ha mening 
för en. Detta faktum ästadkommer sedän att det kan förefalla 
naturligt att likställa villkoren med själva saken.

Växtligheten pä marken kan vara allt frän totalt meningslös 
tili nägot som har enormt mycket mening, allt frän ett likgiltigt 
'jaha för den ena personen tili starka känslor av livlust för den 
andra personen med tankar kring botaniska detaljer och livets 
uppkomst, fotosyntes och nedbrytning genom oxidation tili 
mull, näringskedjor, förekomsten av liv pä andra himlakroppar, 
diktstrofer och passager frän musikstycken som uttrycker spi- 
rande, växande, mognade och överlätande av sitt liv tili andra. - 
Är mening alltsä da en fräga om vilka associationer man har och 
om det som kallas ords konnotationer? -  Ja och nej, för vissa 
ting och händelser kan väcka en mängd associationer, utan att 
dessa för den skull ger tingen och händelserna nägot tillskott i 
mening, utan tvärtom bidrar tili att göra dem mindre 
meningsfulla och grumla helheten. — Är mening en fräga om 
bildning? - Ja och nej, för ofta kommer ju ord och begrepp och 
det vi kallar boklig bildning emellan verkligheten och oss själva 
och berövar verkligheten mening i stället för att ge den mening. 
Överhuvud taget tycks det vara svärt att analysera mening och 
meningsfullhet i termer av andra bergrepp. Men ändä torde var 
och en förstä vad mening och meningsfullhet är, t.ex. genom ett 
sädant exempel som vi gav här.

Men det är ocksä klart, att man kan missta sig om mening och 
att det ocksä finns skenbar och falsk mening, att man kan 
uppleva nägot som högst meningsfullt utan att det är det. Detta 
gäller isynnerhet det som kan ske under päverkan av olika 
ämnen som päverkar hjärnans verksamhet. Alltsä är mening inte 
nägot rent subjektivt. Mening i denna bemärkelse är inte 
liktydig med en kansia av m eningsfu llhet, liksom nägot grönt 
inte är detsamma som en förnimmelse av grönt, eller kärleken 
mellan tvä personer detsamma som deras upplevelser av vissa 
typiska lustbetonade känslor.

Lät oss nu avancera vidare ett stycke i en sedän gammalt 
välbeprövad stil, dialogstilen. Personerna B och C har 
lyssnat pä A, som har lagt fram ovanstäende synpunkter
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pä livets mening.
B: Livets mening bör väl egentligen ha nägot att göra med 

livets ändamäl och syfte!
C: Rätt, men frägan om livets mening bör väl ändä i ännu 

högre grad vara en etisk fräga. Livets mening är det som 
människan bör förverkliga i sitt liv.

A: Da jag sade att livets mening bestär i att ge det som finns 
mening, sä kan det mycket väl förstäs sä, att livets ändamal och 
syfte bestär i att ge mening at ting, egenskaper och händelser, 
etc., och att bidra tili att ocksä andra gör det. Det är dä ocksä 
klart att förverkligandet av meningsfulla liv i denna bemärkelse 
kan uppfattas som ett etiskt imperativ. Jag vill t.o.m. hävda att 
detta är det första och mest grundläggande imperativet, utan 
vilket alla andra imperativ vore blotta praktiska spelregler.

B: Sakta i backarna A! För det första, är det inte sä att varje 
människa, och kanske ocksä varje djur, automatiskt ’ger mening 
at det som finns’ utgäende frän sinä specifika förutsättningar. 
Vad är det för ett ändamal eller ett etiskt imperativ som var och 
en automatiskt förverkligar i sitt liv!? Det är ju ungefär som att 
säga att livets ändamal är att levä, och att du bör levä!

C: Alltsä, du skall icke döda! varken dig själv eller 
andra...

B: ... alltsä inget nytt, ätminstone.
A: Javisst ger alla automatiskt mening ät det som finns 

utgäende frän sinä förutsättningar i den situation de befinner 
sig. Men inte betyder det, att det vore meningslöst att säga att 
man kunde ge mera eller mindre mening... tänk pä exemplet 
med vandringen i lunden. Andamälet och det etiska imperativet 
bestär i att ge sä mycket och sanningsenlig mening som möjligt 
at det som finns.

B: Det blir bara värre och värre det här. Nu skall vi dessutom 
kunna kvantifiera och mätä mängden av mening, och dessutom 
hör vi att meningen har sanningsvärden!

C: Kanske mängden av mening ger sig tillkänna som styrkan i 
en känsla av välbefmnande, säsom hos den andra vandraren. I 
säfall har vi kömmit fram tili utilitarismen i en hedonistisk 
tappning...

B: ... alltsä inget nytt, i sä fall... Men jag tror nog att, sä snart 
vi talar om sanning, sä kommer vi in pä logik och vetenskap... 
om ni vill det eller inte. I sä fall, sä börjar det läta som om livets 
mening, ändamal och impertiv, vore att ha sä mycket och riktig 
kunskap om verkligheten som möjligt. Och detta kan jag börja 
förstä och känna sympati för, ävenom jag är bergsäker pä att den 
överväldigande majoriteten av människor skulle protestera vilt.

A: Tili dig C vill jag säga att meningen inte alls behöver ge sig 
tillkänna som en känsla av välbefinnade, och att smärta och 
olycka inte nödvändigtvis för den mening vi ger det vi erfar att 
minska. Men kanske är det dock sä att mycket starka njutningar 
och smärtor för stunden minskar pä vär förmäga att ge mening. 
De begränsar vär upplevelsesfär, och dessutom tenderar vi att ha 
svärt att erinra oss dessa tillständ... de blir som öar som vi 
tillfälligt har besökt utan att kunna komma ihäg hurudana de 
egentligen var.

B: ...alltsä bör vi avhälla oss frän starka känslor och 
njutningar! ... det läter pä nägot sätt bekant frän vad jag läste i 
kyrkohistorien i skolan...

C: ... och i stället kontemplera över logik och vetenskap!
B: Jag för väl räkna mig som vetenskapsman, och jag har ändä 

aldrig nägonsin tänkt att jag för den skull skulle behöva avhälla 
mig frän livets goda.

A: Det har jag heller inte sagt. Man bör väl ha lite omdöme. 
Hör du B, jag är inte sä säker pä att vi i detta fall bör se pä 
sanningsenlighet endast i termer av logik och vetenskap. I logik 
och vetenskap är ju hela iden att genom abstraktion komma

fram tili det objektiva (sanna). Metoden gär ut pä att skära bort 
alla mjuka delar och komma ät själva det stela skelettet av 
erfarenheten. Mening och meningsfullhet tycks emellertid ha 
att göra med motsatsen dll abstraktion, d.v.s. med konkretion, 
utfyllnad. För meningen betyder de mjuka delarna väldigt 
mycket. Men märkväl, de mjuka delarna bör inte ligga ut- 
spridda här och var utan sitta pä ett skelett och bilda en levande 
organism. Just häri ligger det jag menade med sanningsenlighet!

B: Härlig retorik! Man blir genast misstänksam dä man hör 
nägon tala i liknelser pä det viset. Inom filosofin har man 
kämpät med meningsbegreppet och dä funnit att man inte 
kommer nägonvart med upplevelser, associationer och  annat 
sädant m jukt stoff. Utvecklingen har entydigt visat att, om man 
vill fö tili ständ nägon teori för mening, sä för man lov att 
begränsa sig och abstrahera. Det är pä det sättet vi har fött 
logiken och modellteorin och själva mängdläran.

A: Herregud! vem har taiat om att vi här behöver en teori för 
mening här! Vi behandlar ju bara livets mening och människans 
förmäga att ge eller uppleva mening i det hon erfar.

B: Om jag inte kan relatera det vi här avser med mening tili 
nägon av de fungerande teorier om mening som vi har, sä hur 
skall jag överhuvudtaget kunna förstä nägot av vad du säger A!?

C: ... Ta det lite lugnt nu. Kan man inte tänka sig att det 
mäste finnas nägon, sä att säga, förvetenskaplig förstäelse, innan 
man överhuvudtaget kan förstä vad den vetenskapliga teorin har 
för mening betraktad som empirisk teori och inte bara som en 
formell teori.

B: Alldeles riktigt! en sädan förstäelse behövs förstäs dä man 
tillämpar teorin pä verkligheten. Men om du inte ens har nägon 
teori att tillämpa, sä flyter ju allt omkring.

C: Men den förvetenskapliga förstäelsen finns ju ändä.
B: Men inte sitter vi ju här och samtalar för ros skull, utan 

avsikten är att göra en begreppsanalytisk undersökning av vad 
livets mening är. Och det är här A trasslar in sig i begreppet 
mening, p.g.a. av att hän inte förstär att det första man mäste 
göra dä det gäller 'livets mening’ är att bli av med ordet 
mening’, och kanske ta in 'ändamäl’, 'syfte’ eller nägot mera 

etiskt betonat ord i stället.
C: Här kan jag inte hälla med dig B. Det där exemplet med 

vandringen i lunden är nog begripligt i samband med frägan om 
livets mening. Men det skulle bli svärt att se pä det exemplet 
utgäende frän ändamäl, syfte och etiskt imperativ, utan a tt fö r s t  
ha börja t m ed  'att g e  m en in g ’. Och som sagt, i det här exemplet 
är det ju inte svärt för nägon att förstä vad som menas med 
mening.

B: Förstä eller tro sig förstä!
C: Nej, spela inte dum! I det exemplet förstär du mycket väl 

vad meningsfullheten innebär.
B: Jo, mening innebär där en mängd observationer, distink- 

tioner, associationer och känslor, d.v.s. kvantiteter av informa- 
tion, och dessutom nägon storhet som beskriver en intensitet 
hos vissa andra inre processer, vilka mentalt tycks motsvara 
nägonting lustbetonat.

C: Tydligen ästadkommer det en viss njutning för dig att utt- 
rycka dig sä. Och det du presenterar kan mycket väl vara en bra 
abstraktion, som utgör första steget tili riktig teori om vad 
mening är i detta sammanhang. Men behöver vi en sädan teori 
här!?

B: Jag behöver.
C: Dä har du ju den. Vad är problemet dä?
B: J a g h u t  inga problem. Det är A som har dem.
A: Tvärtom, vi tycks ju alla vara överens,... visserligen sä att vi 

uttrycker oss pä olika sätt.
B: Nej, sä enkelt skall du inte komma undan. Vi är överens



därför att vi inte har sagt just 
nägonting ... ali boiled down to 
nothing, you see!

C: Hur kan du säga sä!? Du 
har ju själv fatt lov att ge med 
dig. Ändamäl, syfte och etiskt 
impertiv har ju blivit förskjutet 
tili en sekundär plats, och 
mening har getts den primära 
rollen. Det är ganska mycket, 
tycker jag.

B: Snälla vän, har du redan 
glömt att jag gav en analys av 
'mening’ i termer av informa- 
tion och...

C: ... men se, det var en 
analys av mening och inte, i 
första hand, en analys av syfte 
eller etiskt imperativ, märker du 
inte det?

B: Vad sä säker pä det. Men 
märk själv att analysen gällde 
bara själva begreppet mening i 
samband med detta exempel.
Jag har ändä inte sagt att jag 
häller med om att livets mening 
bestär i att samla pä sig mycket 
information och halla vissa inre 
processer pä en nivä av hög 
intensitet.

C: Där ser du hur din 
abstrakta analys av mening 
kanske inte riktigt fungerar, inte 
riktigt motsvarar verkligheten 
pä ett önskvärt sätt. Du har 
skalat bort nägot som tydligen 
behövs...

B: ... eller, kära C, märkväl 
det finns en annan möjlighet, 
den att As ide om livets mening 
är felaktig eller meningslös.

C: Gä tillbaka tili exemplet 
med lunden.

B: Hur kan vi veta vad som rörde sig i den första vandrarens 
huvud. Kanske hän inte fäste sig vid hurudan lunden var därför 
att hän gick och tänkte t.ex. pä ett viktigt matematiskt problem.

C: Den där kommentaren var längt under din intellektuella 
nivä, B! Exemplet beskrev tvä olika vandare i lunden. För den 
ena betydde vandringen ingenting och för den andra betydde 
den mycket. Lunden representerade här verkligheten, den yttre 
eller den inre, och den kunde gott ha värit den matematiska 
lund som din person undersöker.

B: Häller du mig för en idiot! Klart att jag fattade symboliken 
i det där, fastän jag inte tycker om bildspräk. Vad jag säger är att 
vi inte kan veta vad som rör sig i en annans medvetande, och att 
det därför är ganska tvivelaktigt att grunda frägan om livets 
mening pä nägot sädant, i synnerhet som vi alla är överens om 
att fräga om livets mening är intimt förknippad med etiska 
spörsmäl.

A: Jaha, verifikationsprincipen: livet har mening’ har mening 
om och endast om det finns en vetenskapligt accepterad metod 
med vilken du kan avgöra om livet har mening eller inte...

B: ... ja, med specifikadonen 'livet har mening f ö r  en v issp er -

■h n

i

A: Du kan ju intervjua personen, eller läta honom/henne fylla 
i ett frägeformulär, eller testa personen.

B: Hur kan vi veta att olika människor överhuvud taget 
förstär frägan pä samma sätt. De borde kanske först gä pä en 
kurs hos dig A för att förstä vad livets mening är, ha... Ändä gär 
det inte alls: vissa kan ju ställa höga krav pä livets mening och 
pästä att deras liv är meningslöst fastän en annan som fick levä 
samma liv kunde vara själaglad och uppfatta det som höjden av 
meningsfullhet.

A: Den där kritiken träffar ju nästan allt som undersöks med 
intervjuer, test och frägeformulär. Och jag häller med om det 
berättigade med kritiken. Men varför skulle verifikationsprinci 
pen spela nägon viktig roll här, inte gör den ju det heller när det 
gäller det som rör sig i vetenskapsmannens medvetande dä hän 
gör sinä observationer och reflekterar och konstruerar apparater 
och teorier. De intersubjektiva elementen är väldigt tunnsädda 
och utspridda lite här och där, och de syns bäst i vad vetenskaps- 
mannen säger och skriver och demonstrerar. Men precis det 
samma gäller ju för den mening som olika personer inläser i 
verkligheten. Vi fär information om den genom vad de säger, 
skriver och gör. Och dessutom B, sä är intersubjektiviteten och 
objektiviteten alldeles indispensibel inom vetenskapen. Men dä

10 •  niin &näin 3/2000



det gäller det vardagliga livet och den mening vi tilldelar det 
som finns omkring oss där, sä är det oftast mera viktigt för oss 
själva än för andra.

B: Sä var och en gär omkring och tilldelar verkligheten 
mening pä sitt eget sätt och ingen vet nägot om hur nägon an 
nan gör det. Vad kan man fa ut av det!?

C: Varför gär du hela tiden tili överdrifter. Klart att man vet 
nägot om varandras sätt att uppfatta verkligheten. Och jag 
tycker dessutom att, dä det gäller ens närmaste och människor 
som har makt över en, sä är det mycket angeläget att ha en 
uppfattning om vilken mening de tilldelar olika ting och 
händelser.

B: C, du blandar nog ihop mening och värde här!
A: Det kan C gott göra, för värdena växer väl fram ur 

meningen.
B: Aha! Javisst, A ansäg ju att tilldelningen av mening lag tili 

grund för ali etik, och som vi nu förstär tili grund för alla 
värden. Men nu börjar man verkligen ana ugglor i mossen, för 
att inte säga tomtar pä loftet. Har icke Hume en gäng för alla 
visat att värden inte uppstär ur fakta, utan att de mäste päläggas 
utifrän just i form av värden.

C: Ja ..., A, hur är det egentligen, det var väl lite oförsiktigt att 
säga: Värdena växer fram ur meningen’!? du menar väl: först 
mäste vi ge meningen och förstä verkligheten och sedän kan vi 
pälägga värden och bedöma verkligheten.

A: Hume var intresserad av att undersöka den absolut säkra 
kunskapen om verkligheten, och det ledde förstäs in honom pä 
det spär som innebär tilltagande abstraktion och smäningom för 
tili de exakta empiriska vetenskaperna och tili slut tili ren logik. 
Men ingen kommer nägonsin ifrän det faktum att en sädan 
abstraktion mäste göras aktivt och mälmedvetet i strid mot vära 
naturliga benägenheter. T.o.m. du B, har säkert favoritfärger, - 
smaker, -tonarter, -personligheter, o.s.v., frän början tili slut är 
tilldelandet av mening ät ting och händelser inte värdefri. Fakta 
och värden är inte ätskilda. Det är bara sä.

B: Men om det finns ett grundläggande etiskt imperativ, sä är 
det det att vi bör göra värt bästa att lära oss att skilja ät fakta och 
värden.

A: Hur gär det tili?
B: Genom abstraktion, eliminerande av subjektiva element, 

sädana som vi själva tilldelar verkligheten men som egentligen 
inte finns där utan i oss själva.

C: B, du vet att det där är en väg som inte Ieder nägonstans! 
Vad är egentligen oberoende av oss själva? Hela vär diskussion 
blir spolierad om vi kör vidare pä den här vägen.

B: Det stämmer. Därför förstär du att jag anser att det är 
viktigt att hälla sig tili väletablerade teorier. De mä vara delvis 
subjektiva och felaktiga, men de är ändä det bästa vi har, och 
värdefriheten är ätminstone rätt väl tillgodosedd, det mäste du 
väl hälla med om, A?

A: Tvärtom! vetenskapen med dess teorier och metoder är den 
mest värdefanatiska mänskliga verksamhet jag känner, och det 
är ocksä vad den strävar att vara...

B: ... Varför skall ni tvä alltid överdriva och provocera!?
A: Nej, jag menar faktiskt vad jag säger. Värdet är nämligen 

sanningsvärdet, sanningen...
B: ... Vad är det där för en förb... lek med o rd !... Man kan väl 

inte tala om sanningsvärde och värden i betydelsen väderingar 
pä samma dag!

A: Nu kommer vi äntligen fram tili pudelns kärna. - Dä du 
bedriver vetenskap, sä bör du presentera giltiga bevis och inte 
ogiltiga, och du bör pästä sanna satser och inte osanna och du 
bör göra korrekta observationer och inte felaktiga, och du bör 
skriva ner bara sädant som är väl underbyggt, o.s.v.. Benhärda

krav. Sanna och osanna satser kan se helt likadan ut 
(symbolräckor som följer syntaxens regler), men det är ingalun- 
da likgiltigt om de är sanna eller osanna (utom i formell logik, 
där ocksä sanningen är abstraherad tili ett värde 1 och 
osanningen tili värdet 0).

B: Men vad är din point, A!?
A: Själva verksamheten, bedrivandet av vetenskap, som väl 

nästan är liktydigt med själva livet för dig B, innehäller som en 
väsentlig beständsdel tilldelande av mening, och detta igen är 
intimt förknippat med tilldelande av värden, i detta fall med 
tilldelande av sanningsvärden, vilka dessutom är sä objektiva’ 
som möjligt, vad det än kan betyda. Hela verksamheten vore ju 
meningslös om du inte fäste nägot avseende vid om nägot är 
sant eller osant... och hela verksamheten vore alls ingen 
empirisk vetenskap, om den enda mening som fanns bestod i 
skillnaden mellan sant och osant, sä att sanna päständen 
presenterade sig med en että häftad vid sig och osanna med en 
nolla häftad vid sig, säsom i logiken.

B: Det mäste finnas nägot galet i vad du säger, för annars 
skulle ju min ständpunkt, som ingen ting annat är en den 
väletablerade vetenskapens ständpunkt, vara felaktig.

A: Nej, skyll inte pä den, det var bara du själv som bommade. 
Det slog mig för nägon minut sedän att du säg pä resultatet av 
vetenskaplig verksamhet, teorin, som om den var var given och 
inte skapad, som om den var verkligheten själv och inte nägot 
som vi tilldelade verkligheten. Själva verksamheten försvinner 
för dig och du ser bara resultatet och tar dessutom resultatet 
som nägot oberoende givet. Men meningen är ett tilldelande av 
mening, en verksamhet, och inte nägot som ligger där 
nägonstans... Livets mening är verksamheten att tilldela det som 
finns mening, d.v.s. att levä ett meningsfullt liv, grönt skall 
upplevas som grönt i ali dess rogivande friskhet, det goda och 
sköna skall glädja en och det onda och fula skall fa det knyta sig 
inom en. Likgiltighet, formell stelhet och sädant är tecken pä att 
livet är fattigt pä mening, och det är etiskt orätt att levä sä.

C: Sädana skolen I vara, att I ären varma eller kalla, men icke 
ljumma!

B: ... Alltsä inget nytt nu heller! ... Jag kan omöjligt se hur det 
du har framlagt kunde göras tili en konsistent teori om livets 
mening. Jag ger upp för ögonblicket. Du blandar ihop 
objektplanet och metaplanet pä ett sätt som är otillätligt i en 
filosofisk diskussion, sä mycket vet jag ätminstone. Men jag 
orkar inte börja bena ut det nu.

A: Fastän du har gjort slut pä ditt krut, sä fortsätter jag: Det är 
som om du jämförde 'teorin om livets mening’ med 'teorin om 
heltalen’ och förväntade dig att jag skulle kunna presentera 
axiomen för livets mening. Den formella teorin för heltalen ger 
den Vetenskapliga’ meningen av 'heltal’, nu vill du att jag skall 
presentera de axiom som ger meningen av livets mening’. Och 
sä dristar du ännu klaga pä att jag blandar ihop objekt- och 
metaplan.

C: Men jag förstär Bs kritik ändä. Klart att vi här diskuterar 
vad som är meningen med 'livets mening’, fastän det läter som 
tärta pä tärta.

A: Lät oss för jämförelses skull se vad meningen av meningen 
av 'heltal’ kunde vara för en teori. Uppenbarligen mäste det vara 
en teori som behandlar den formella teorin i relation tili den 
informella teorin och tili iden med hela verksamheten att räkna 
med heltal, och det omfattar ocksä alla korrekta tillämpningar 
av aritmetik.

B: Sä dä fick jag fast dig tili slut! Det var ju det jag sade: för att 
fatta vad du talar om behöver jag en ordentlig teori nägonstans, 
den som motsvarar den formella aritmetiken i ditt exempel.

C: Nej B! Man kunde ju diskutera frägan om heltalen redan



innan man visste nägot om formella teorier, redan före 1900- 
talet.

B: Inte har jag bett att fa en axiomatisering nu, utan en teori 
som är klar nog för att möjligen kunna axiomatiseras. Om inte 
en sadan teori hade funnits före 1900-talet, sä skulle diskussio- 
nen om heltalen har värit en sysselsättning ovärdig varje män- 
niska med självaktning.

A: Det är trevligt att notera att du har piggnat tili, B. Men 
märker du inte att den exakta teori du efterlyser nu inte är en 
teori om livets mening, utan en teori om livet, eller Iät oss säga, 
om människolivet. Det följer direkt av analogin.

B: Jaha, vad följer av det dä!? Jo, eftersom meningen av 
meningen av heltalen (sadan är framlagd i axiomen) tili en 
väsentlig del bestäms ocksä just av axiomen för heltalen, sä stär 
mitt krav pä en teori lika fast som förrut.

A: Det häller jag med om. Sä vad är ett människoliv. Vi 
behöver en teori om vad ett människoliv är?

B: Biologiskt sett, eller egentligen fysikaliskt sett, sä...
C: Snälla B, ids inte igen börja spela den förnumstige 

torrbollen!
B: Hör du C, jag tror faktiskt att det är en sädan fysikalisk 

teori om människolivet som bäst motsvarar den formella 
aritmetiken i vär analogi.

C: Okey, men jag hoppas att du besparar oss detaljerna i den 
fysikaliska teorin. Vi tror nog pä din kompetens ändä.

A: För att följa upp analogin med aritmetiken, sä bestär nästa 
steg sedän i att jämföra denna fyskaliska teori med själva 
verksamheten att faktiskt levä ett människoliv ... och kanske 
ocksä med hur det är att hantera och förhälla sig tili andra 
människoliv...

C: ... och skapa människoliv, att ge liv!
B: Jag anar att vi stöter pä stora problem här!
A:. B, börja med att ta fasta pä Cs bidrag: att skapa männis 

koliv! Ta, för enkelhets skull, det naturliga urvalet, Danvins 
teori, som torde gä att tillämpa även pä mycket mindre 
komplicerade liv än vära.

B: Jassä, det är dität det lutar. Skall jag börja härleda 
principerna för det naturliga urvalet ur min fysikaliska teori!?

A: Ja, varför inte. Kanske lyckas du, kanske lyckas du inte, och
i säfall kan du utöka din fysikaliska teori med Darvvins teori, 
eller hur!? Lät oss jämföra den naturliga urvalsprincipen med 
principen för naturlig deduktion i aritmetiken.

B: Du vill tydligen visa att min teori blir mindre fysikalisk om 
jag börjar utöka den, och att detta motsvaras av hur formella 
aritmetiken förlorar sin rent formella karaktär om den utvidgas 
mer och mer med ideer ur den intuitiva aritmetiken. Ett elegant 
drag av dig, A! Men vänta lite.

A: Sä det gär tydligen inte alltid att utvidga teorin som vi ville. 
Gör man det sä motsvarar den inte längre dina stränga krav.

B: Det gäller ju alla intressanta teorier, enligt vad Gödel har 
bevisat, sä jag känner ingen större press pä mig att börja utvidga 
min fysikaliska teori om människolivet med väre sig biologiska 
eller psykologiska teorier.

C: Men B, inte kan du bara stanna vid din fysikaliska teori. Vi 
diskuterar ju livets mening.

B: Varför inte!? ... genom att stanna vid det som är exakt och 
begripligt kan jag ocksä dra en viktig slutsats angäende livets 
mening: Livets mening kan inte ges en exakt innebörd, den är 
obegriplig, meningslös! Punkt och slut. Adjö!

C: Stopp där! du flyr som en hund med svansen mellan 
benen.

A: Lät mig slänga lite smästen efter honom. Du B blev rädd 
redan för Darwin. Hur rädd skulle du inte bli...

B : ... för Freud!, Javisst, jag rör mig inte bland pestbesmittade.

Fortsätt ni bara och kämpa pä där mitt i ali ohyra. Jag ser er 
redan sjunka ner i träcket.

A: Glöm Freud, men tänk istället pä en liten trivial detalj i vär 
analogi med aritmetiken: Den formella teorin själv fär dig inte 
att utföra en enda kalkyl, inte att utföra ett enda bevis, och kan 
inte hindrar dig inte frän att begä misstag och fuska. Sedän den 
väl blev uppfunnen ligger den där mellan tvä pärmar nägonstans 
hemma hos dig i form av trycksvärta pä papper. Utan din egen 
insats är teorin helt obegriplig, meningslös!

C: Du menar att frägan om mening alltid fordrar att vi 
beaktar att nägon faktiskt använder teorin, jag menar heltalen, 
och vet hur man gör det och gör det pä det rätta sättet. 
Dessutom bör hän säkert göra det sä mycket och grundligt som 
möjligt... en nybörjare, latmask, fuskare och kläpare kommer 
väl aldrig underfund med vad meningen av teorin, jag menar av 
heltalen och livet, egentligen är för nägot. En sädan klagar sedän 
att det hela verksamheten är meningslös. Men B är ju inte en 
sädan! För honom är ju arbetet med vetenskapen högst 
meningsfull, men ändä beter hän sig sä där!

A: Det är en attityd, som hän tror att vetenskapare bör ha. För 
att försäkra sig om det objektiva och intersubjektiva mäste man 
kunna abstrahera frän ens egen insats och se pä objektet neutralt 
och distanserat. Läser du hans artiklar, som är torra som fnöske, 
sä märker du ingenting av det intresse och den glöd som vi vet 
att ligger bakom hans fina arbeten.

C: Jag tycker synd om honom, som människa.
B: C! Jag hörde nog vad ni sade! Ni tvä vet ingenting om 

seriöst skapande arbete, ingenting! Du A, har inte ästadkommit 
nägot pä flera är. Jag insäg med detsamma att din andra 
vandrare i lunden är du själv. Den vandringen är som 
slaktsuggans liv, med griskultingar krälande pä sig och mathon 
ständigt inom räckhäll, inte ett ögonblick av meningslöshet 
under hela livet! Och t.o.m. döden kommer som en nädig 
elchock genom en hjärna däst av en läng, jämn vällust.

C: B! det finns gränser för elakhet. Ingen av oss har sagt ett 
ont ord om dig.

A: C, förstä honom! B lever ett farligt liv, balanserande mellan 
stor meningsfullhet och stor meningslöshet. B, jag vet lika väl 
som du att det finns stora angelägna frägor, som kan bli helt 
avgörande för den som verkligen förstär vad de innebär. Livets 
mening blir alltmer koncentrerad kring lösandet av nägra fä 
utvalda nyckelproblem. Men akta dig, min gode vän, att inte 
läta fafängan spela dig ett spratt, eller att läta samhället göra dig 
tili en sportpajas, där du hotas att invalidiseras i en intellektuell 
tävlan med problem som egentligen inte är mer än 
schackproblem. Mera glädje skulle du ge som fotbollspelare.

B: Vem är den som kan avgöra om problemen är värda 
personliga uppoffringar eller inte!? ... är det sädana som ni som 
ingenting vet väre sig om ämnet eller om ett seriöst skapande liv 
överhuvudtaget!?

A: Det klart att det hänger pä ditt och dina kollegers 
omdöme. Det är ni som skall ge mening ät ämnet och proble 
men, och det är förstäs mycket svärare än att ge mening ät 
tingen och händelserna utan nägra djupare reflektioner, sä som 
vi gör i vardagslag. Om ni lyckas bra, sä blir erä liv mera 
meningsfulla än slaktsuggorrnas liv, kanske inte för er själva, 
men för andra. Om ni misslyckas, sä har ni inte gett nägot och 
inte heller fätt nägot själva. Det är därför jag kallar ett liv som 
ditt ett farligt liv.

C: Det ändä hela tiden frägan om att ge mening, eller hur?
B: Okey, förlät mitt utfall mot suggorna. ... Livets mening är 

att ge mening. Det är kanske ändä tillräckligt rimligt som en 
starthypotes. ... Vi ses igen, ... hoppas jag.


