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Sammanfattning: Denna uppsats är, precis som titeln anger, en analys av sambandet mellan 
motsägelser och ångest. De nutida vardagsuttrycken för begreppen utreds och granskas med 
hjälp av känslo- och rationalitetsfilosofiska teorier och distinktioner ifrån Arne Næss och 
Jean-Paul Sartre. Författaren föreslår en egen definition av ångest och jämför denna med 
andra filosofers och tankeskolors definitioner av begreppet. Författarens syn på ångest skiljer 
sig från Sartres, då han menar att ångest kan lösas upp och att den ofta är väldigt specifik och 
konkret till sin karaktär, medan Sartre menar att ångesten är omöjlig att lösgöra sig ifrån och 
att den är av ett mycket mer generellt slag. Detta konkreta och specifika element i den 
ångestdefinition, som författaren vill lägga fram, består i att ångesten uppstår i vissa 
valsituationer där valalternativen, i någon form, är sinsemellan motsägande och där ett val är 
tvunget att göras.

Abstract: This paper is, as the title states, an analysis of the connection between contradictions 
and anxiety. The present everyday expressions of these concepts are investigated with the 
help of philosophical theories from Arne Næss and Jean-Paul Sartre concerning emotions and 
rationality. The author presents his own definition of anxiety and compares it to other 
philosophers and thinkers’ definitions of the same concepts, and this way he reaches a 
conclusion. For example this conclusion diverge with Sartre’s view of anxiety, because the 
author states that it is possible to get free from anxiety and that it is often something very 
particular and precice, while Sartre says it is impossible to free yourself from it and that it is 
very general by nature. This specific element in the author’s definition of anxiety lies in the 
fact that he thinks of it as something that often occurs in situations with two or more options, 
and where these options are, amongst themself, contradictory in one form or an other, and 
where a choice has to be made.
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1. Inledning
Syfte, tillvägagångssätt och kommentar till källor

Jag har tyckt mig se kopplingar mellan motsägelser och ångest, såväl rent semantiskt och 
begreppsanalytiskt som mellan de praktiska vardagsuttrycken för begreppen såsom jag har 
uppfattat dem. Syftet med denna uppsats är att utreda om det verkligen finns ett sådant 
samband och hur det i sådana fall är beskaffat.

Under den senare hälften av 1900-talet och fram till idag så har det växt fram olika typer av 
behandlings- terapi- och samtalsformer ur de existens- och moralfilosofiska traditionerna. Det 
kan handla om alltifrån existentiell psykologi till filosofisk praktik. De är exempel på 
discipliner som har förstått fördelarna med att se på människan ur ett filosofiskt perspektiv, 
som ett alternativt sätt att analysera och förstå människan. Filosofihistorien har en mycket 
stark tradition av olika tänkare som har försökt att förklara människans existensvillkor och 
plats i tillvaron och frågor om vad det ”goda livet” är, hör till ett av den praktiska filosofins 
största intresseområden.

Jag tycker dessa rörelser har påvisat att filosofin med sin noggrannhet, logiska analysförmåga 
och breda spektrum med allt ifrån mycket abstrakt tänkande till ytterst konkreta avgränsningar 
och definitioner kan tillföra en hel del till praktiska existensfilosofiska områden. Filosofin 
bringar med sig ett unikt tänkande och ett sätt att ta till sig såväl den enskilda människan som 
världen. Detta tänkande skiljer sig mycket ifrån andra former av praktisk existensfilosofisk
tillämpning som freudiansk psykologi och mer biologiskt orienterad psykiatri, och även
teologiskt inriktad ”själavård”.

Därför anser jag att filosofin har en rättmätig plats även inom detta område, det praktiska 
existensfilosofiska planet. Att exempelvis utreda reella empiriska uttryck av existensfilosofisk 
betydelse, såsom ångest, och söka alternativa förklaringsmodeller, synsätt och slutsatser, är 
för mig en stark, viktig och dessutom revitaliserad del av filosofiämnet. Därför använder jag 
mig av boken Filosofi för livet (2006) av de norska filosofiska praktikerna Helge Svare och 
Henning Herrestad, i mindre utsträckning, som bland annat innehåller vissa användbara 
tolkningar av den existentialistiska idétraditionen.

I ljuset av främst den norske filosofen Arne Næss och den franske existentialisten Jean-Paul 
Sartres teorier och försök till definition av begrepp, försöker jag att avgränsa och tydliggöra 
uppsatsen. Av Næss livsverk använder jag främst och primärt hans bok Livsfilosofi (2000), 
som jag flitigt kommer att referera och återkomma till under arbetets gång, och som dessutom 
måste ses som den mest tydliga och inflytelserika inspirationskällan till denna uppsats. Jag 
försöker att se hur Næss använder några av sina begrepp, för att utröna vilka som är relevanta 
för denna uppsats. Detta gör jag också för att möjliggöra en förhoppningsvis mer ackurat 
tolkning av dem, då mycket av de senare inslagen i Næss filosofi och begreppsvärld kan vara 
snåriga och svårförståeliga.

Av Sartre använder jag främst den lilla, men innehållsrika skriften Existentialismen är en 
humanism (1946). Jag lyfter fram vissa utgångspunkter, teorier och framförallt begrepp ur den 
franska existentialismen för att bemöta, kritiskt granska, utveckla och nyanvända dem. Annan 
referenslitteratur som Filosofilexikonet (1988) kommer att användas.
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För att återvända till uppsatsens rubrik, och huvudintentionen med arbetet, så ska jag försöka
synliggöra och analysera hur det möjliga sambandet mellan begreppet och det praktiska 
uttrycket för ångest och begreppet och det praktiska uttrycket för motsägelser verkar hänga 
samman. Denna analys är såväl semantisk som känslo- och rationalitetsfilosofisk.

Först presenterar jag några av Næss och Sartres olika begrepp och teorier som kan ses 
relevanta, för att sedan ta ställning till vilka av dessa som jag kommer att använda mig av i en 
sorts avslutande analys. Dessutom tillfogar jag ett visst mått av eget allmänt teoretiserande 
kring hur mina egna avgränsningar av relevanta begrepp och teorier ser ut, och hur de i sådana 
fall skiljer sig ifrån de två tidigare nämnda filosofernas begrepp och teorier. Efter detta 
försöker jag slutföra analysen av sambandet mellan motsägelser och ångest och sluta mig till 
någon form av slutsats.

Jag använder mig också av ett exempel (se punkten exemplifiering) ifrån Sartre som ett 
pedagogiskt hjälpmedel i uppsatsen, som enligt min mening belyser huvudfrågeställningen på 
ett mycket bra sätt.
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2. Exemplifiering
Exempel från Jean-Paul Sartre och frågeställningar

Under denna punkt presenterar jag ett exempel hämtat ur Existentialismen är en humanism av 
Jean-Paul Sartre och senare i arbetet har jag, efter att ha tillskansat mig ett antal verktyg,
främst från Arne Næss, men också genom eget teoretiserande, försökt att ge en ny synvinkel 
på den problematik som detta exemplifierar.

För att medelst ett exempel visa hur man skall förstå övergivenheten vill jag berätta om en av 
mina elever som kom och sökte upp mig under följande omständigheter:

Hans far var osams med modern och tycktes för resten luta åt samarbete med tyskarna, hans 
äldre bror hade dödats under tyskarnas offensiv 1940, och den unge mannen själv, som 
besjälades av något primitiva men generösa känslor, ville hämnas honom. Modern bodde ensam 
tillsammans med honom, djupt bedrövad över sin mans halvförrädiska hållning och över äldste 
sonens död, och den yngste var nu hennes enda tröst.

Denne hade alltså i detta ögonblick att välja mellan följande två ting: antingen resa till England
och ansluta sig till de fria franska trupperna – dvs. överge sin mor – eller stanna hos henne och 
hjälpa henne att leva. Han hade fullkomligt klart för sig att hon endast levde i och genom honom 
och att hans avresa – kanske hans död – skulle störta henne i förtvivlan. Han hade också klart för
sig att varje handling som han utförde av hänsyn till sin mor hade sitt rent konkreta resultat i 
meningen att han hjälpte henne att leva, medan däremot varje handling som han utförde för att 
resa sin väg och deltaga i kampen var en mångtydig handling som kunde rinna ut i sanden och 
tjäna till ingenting: reste han till England kunde han t.ex. få stanna för obestämd tid i ett spanskt 
läger på väg genom Spanien, eller om han nådde fram till England eller Alger, kunde han bli 
placerad på en expedition för att syssla med skrivarbete. Han fann sig alltså ställd inför två 
mycket olika typer av handlingar: en omedelbar, konkret som dock gällde blott en enstaka 
individ, eller också en som inriktade sig på en oändligt mycket vidare mångfald, ett nationellt 
kollektiv, men just därför var oviss och kunde bli avbruten på halva vägen.

Och samtidigt tvekade han i valet mellan två typer av moral. Å ena sidan en sympatins och den 
individuella hängivenhetens moral, å andra sidan en moral av vidare omfattning men av mera 
tvivelaktig effektivitet. Det gällde att välja mellan de båda.1

Med detta exempel försöker Sartre påvisa att människan är övergiven, utlämnad till en värld 
utan absoluta värden, och utan någon möjlighet till vägledning i sådana här situationer, något 
som brukar sammanfattas i en av den existentialistiska filosofins mest välkända meningar: att 
”människan är dömd till frihet”. Denna unga man som kommer för att rådfråga Sartre måste 
vara drabbad av en svår beslutsångest (något jag kommer att behandla mer utförligt senare), 
något som enligt Sartre drabbar varje människa, då denne, som redan har påpekats, är dömd 
till frihet.

Sartre menar att det inte finns någon Gud, och eftersom det inte finns någon Gud som kan 
fylla människan med essens, skapar människan sig själv genom de handlingar hon utför och 
de tankar hon tänker. Tesen att människan själv fyller sin existens med essens uttrycker Sartre 
i ordalydelsen: ”existensen föregår essensen”. Då det inte finns någon specifik mänsklig natur 
kan det inte heller finnas någon moralisk kod nedlagd i oss a priori. Därför menar Sartre att 
det inte kan finnas någon allmängiltig moral och att alla värden är relativa. Denna uppfattning 
gör människan väldigt utsatt och utlämnad, vilket försvårar valsituationen som Sartres elev 
ställs inför i exemplet ovan.

                                                
1Sartre, Jean-Paul: Existentialismen är en humanism, s.22-24
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Det finns ett klart samband mellan frihet, ensamhet och ångest i Sartres filosofi. För att förstå 
Sartres ångestbegrepp måste vi också förstå hans syn på frihet och hans allmänna 
värdeteoretiska antaganden. Sartres ångest-, ensamhets- och frihetsbegrepp är något som jag 
kommer att gå in djupare på och analysera senare i denna uppsats, men för tillfället kan vi 
nöja oss med att konstatera att detta exempel är intressant och relevant för uppsatsens
övergripande syfte och fortskridande.

En av Sartres egna läromästare, som också utvecklade teorier och begrepp rörande sådana här 
situationer, var den danske existentialistiska filosofen Søren Kierkegaard. Denne talade hellre 
om ”frihetens svindel” än om att vara ”dömd till frihet”. Frihetens svindel är alltså namnet, 
som Kierkegaard tillskrev den känsla som uppstår när man står inför ett val. Rädslan för det 
osäkra, rädslan för den kunskap vi inte kan besitta fullt ut, men som vi ändå kan tvingas ta in i 
våra resonemang. Dessa typer av osäkra kunskapskällor kan exempelvis innefatta frågor om 
framtiden. Det rör sig alltså om sådan kunskap som kan påverka riktningen av våra liv och 
som vi kan tvingas att använda oss av för att avgöra svåra beslut, sådant som vi måste ta i 
beaktning trots epistemologiska tillkortakommanden. Svårigheter i valsituationer tillsammans 
med epistemologiska svårigheter, där det ändå tycks krävas en handling av oss, kallade han 
för ”att kasta oss ut på tjugotusen famnars djup”2.

Men tillåt oss att stanna där för tillfället och fundera över vilka frågor som väcks efter en ytlig 
betraktning av Sartres exempel. Finns det verkligen ingen väg ut ur denna ångest? Av vilken 
natur är denna ångest och är den verkligen sprungen ur ”frihetens dom” och 
”övergivenheten/ensamheten i världen”? Finns det inget sätt att reda ut situationer där man 
har två stycken värderingar och två korresponderande möjliga handlingar i konflikt? Är det 
inte konfliktsituationen i sig som är den som genererar ångesten istället för friheten?

Jag behandlar och analyserar dessa frågor senare i denna uppsats och dessutom tillfogar jag 
några ytterligare frågor som väcks i anknytning till analysen.

                                                
2 Svare, Helge & Herrestad, Henning: Filosofi för livet, s.56-58. Egen anmärkning: språnget ut på ”tjugotusen 
famnars djup” åsyftar främst den kristna frälsningen och språnget ut i det okända i Gudstron, men jag anser 
precis som Herrestad och Svare, som tar upp det speciellt i den ovannämnda boken, att detta är applicerbart på 
andra valsituationer.
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3. Förutsättningar för att kunna ta oss vidare
Begrepp och teorier från Arne Næss, begrepp och teorier från Jean-Paul Sartre samt 
mina analyser och tolkningar av de båda filosoferna

3.1 Arne Næss begrepp och teorier
Under den här punkten återberättar jag de beståndsdelar av Arne Næss (1912-) filosofi som 
jag finner relevanta för mitt arbete. Dessa beståndsdelar är olika typer av begrepp och teorier 
som jag anser vara av stor nytta för fortsättningen på mitt arbete. 

Næss har ett imponerande liv bakom sig. Han kämpade med motståndsrörelsen i Norge mot 
den nazityska ockupationen, är en duktig klättrare, en stor förgrundsgestalt inom miljörörelsen 
och fick redan vid 27 års ålder ta plats som professor i filosofi vid Oslos Universitet.

År 2000 utkom Næss med en bok där han presenterade sin livsfilosofi (som passande nog är 
betitlad just Livsfilosofi) och som framförallt går ut på att presentera hans teorier om hur 
känsla och förnuft hör samman. I denna bok, som i mångt och mycket bygger på Næss
favoritfilosof Baruch Spinozas (1632-1677) idéer, presenteras det olika begrepp och 
distinktioner som hör samman med människans känsloliv tillsammans med ett avdammat och 
nyaktualiserat rationalitetsbegrepp.

I sin bok Livsfilosofi refererar Næss flitigt till Spinoza, men ibland divergerar dennes känslo-
och förnuftsfilosofiska uppfattning ifrån den som Spinoza har, och ibland gör han försök till 
att vidareutveckla teorierna. Det är också ofta svårt att särskilja vad som är Spinozas tankar 
och vad som är Næss. Det kan också vara svårt att urskilja om Næss håller med Spinoza i 
mycket av det han återger. Något som kan vara intressant att framhålla är att Næss främst 
utgår ifrån Spinozas bok Etiken.

Men jag ska göra ett försök till att urskilja vem som står för vad, av Spinoza och Næss, även 
om det är idéerna i sig som är viktiga för den här uppsatsen och inte att exakt precisera vem 
som har sagt eller skrivit vad. Denna uppsats är på intet sätt en idéhistorisk exposé, som 
utreder hur Næss förhållande till Spinoza ter sig, utan ett filosofiskt arbete rörande sambandet 
mellan ångest och motsägelser.

Næss anser att viktiga saker att tänka på är att vid viktiga val av riktning och mening i livet 
”lyssna till förnuft och känsla på samma gång”3. En annan viktig poäng som Næss vill göra är 
att man ska försöka ändra negativa känslor till positiva känslor. Næss verkar hävda att dessa 
olika sorters grundpelare gör det lättare att kunna orientera sig i livsfrågor och i livet i 
allmänhet, för att kunna känna sig hemmastadd och för att kunna utvecklas.

Jag förklarar senare, steg för steg, i detta kapitel hur Næss känslofilosofiska distinktioner
hänger ihop, möjliga och omöjliga kombinationer av dem samt hur dessa hör ihop med Næss
normativa antaganden och hans rationalitetsbegrepp.

Næss terminologi och begreppsanalys är inte alltid helt klart definierad och han använder sig 
inte av helt klara begrepp. Han är noga med att påpeka att det är olyckligt att prata om de ord 
som används för att beskriva känslolivet som bestämda begrepp, då det både är svårt att helt 

                                                
3 Næss, Arne: Livsfilosofi, s.11



9

klart kategorisera känslor och att terminologin skiftar både inom och mellan discipliner som 
filosofi, psykologi, etc.4 Detta skapar utrymme för tolknings- och analysmöjligheter och 
därför försöker jag att precisera och tolka vissa saker ytterligare.

För Næss är känslorna det som motiverar oss, det som driver oss framåt och det som pekar ut
riktningar i livet. Även vetenskapsmannen och kanske framförallt filosofen drivs av 
sökarglädje, av en stark och aktiv positiv känsla av att försöka utforska och förstå världen, 
människan och livet i stort.

Næss refererar till Spinoza och understryker ytterligare känslornas roll: ”I ett tillstånd som 
inte är präglat av känslor, gör man inga som helst framsteg i något som är väsentligt för 
människorna”5. Rörelse och utveckling är helt förbundet med känslor enligt Næss.

Mycket av det som Næss behandlar i sin bok Livsfilosofi kan inte karakteriseras som något 
annat än ett försök att formulera levnadskonsten, hur vi ska kunna finna det vi anser är det 
viktiga i livet genom olika redskap som återfinns inom oss, i människans ”natur”, ett företag 
inte helt olikt Sokrates, Platons och Aristoteles.

Människans natur och essens
Enligt Spinoza och Næss är människan konstituerad med en essens, en sort minsta 
gemensamma nämnare för varje individ, vilket olika filosofer ända ifrån Aristoteles tid har 
föreställt sig. Vi har många gemensamma typer av känslor och tankar, endast på grund av det 
faktum att vi alla är människor. Bland dessa känslor finns medkänslan och empatin för andra 
människor och för andra levande varelser. Næss ger dock inte någon fullständig eller exakt
beskrivning av vad den mänskliga naturen är för något.

Empatiförmågan som är en av dessa känslor, aktiverar direkt vår essentiella natur, i bästa fall, 
hela denna essens. Sådana typer av känslor är positiva just för att de aktiverar och utvecklar 
den mänskliga naturen. Andra känslotillstånd som aktiverar vår essentiella natur enligt 
Spinoza och Næss är kärlek och vänskap, något som lätt kan knytas till empati, då man delar 
glädje och sorg med andra. Dessa måste också ses som delar i denna positiva gemensamma 
mänskliga konstitution.

De känslolägen som motverkar uttrycken för vår essens och för vår mänskliga natur är de 
samma som motverkar empatiförmågan, till exempel avundsjuka, hat och missunnsamhet.
Sådana känslouttryck beskrivs som negativa. Liknande tankar finns att hitta hos tänkare som 
David Hume.

Värt att anmärka är att det är gemensamma delar av den mänskliga naturen som aktiveras 
respektive passiviseras, genom exempelvis empatikänslor och hatkänslor. Men 
empatiförmågan och liknande känslotillstånd är speciella, då de också kan aktivera hela vår 
mänskliga natur och är entydigt positiva.

                                                
4 Ibid. s.41
5 Ibid. s.19
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Aktivitet och aktivhet
Några av de första begrepp och distinktioner som Næss för in i sin bok är aktivitet och 
aktivhet6. Det är två begrepp skapade för att förklara två olika tillstånd av aktivitet. Ordet som 
sådant: aktivitet, har en sorts vardagsspråklig innebörd hos Næss, som meningen ”att vara 
aktiv” oftast uppfattas. Det kan handla om fysisk aktivitet, intensiv inlärning och djup 
tankeverksamhet. Kort sagt där mycket är i utveckling och/eller i rörelse.

Den stund som är fylld med aktivitet behöver nödvändigtvis inte aktivera hela vår person. Det 
är därför Næss för in ordet aktivhet. Aktivitet exemplifieras bra genom att idrotta i en 
naturskön omgivning. Man är aktiv, men man missar kanske att ta in skönheten i 
omgivningen och finner eventuellt inte stillheten i ögonblicket. De stunder som man finner 
denna stillhet i sinnet, en sådan sak som kan aktivera och inspirera hela vår person, hela vår 
själ om man så vill, kallas för aktivhet. Detta är ett tillstånd som är mycket aktivt, men som 
för den utomstående inte upplevs som ett sådant. Att fyllas av beundran över skönheten, 
förundran över ”livets storslagenhet” eller ett stilla betraktande av stundens stillhet är kanske 
meningar som kan knytas an till just begreppet aktivhet. 

Meningen ”att vara aktiv” eller ordet ”aktiv” självt, behöver enligt Næss alltså inte 
nödvändigtvis vara ett intensivt tillstånd av fysisk rörelse.

Aktiva och passiva känslor
I Næss livsfilosofi finns också en distinktion mellan aktiva känslor och passiva känslor.
Nedan inkluderar jag ett citat där Næss skriver om den del av Spinozas känslofilosofi som rör 
aktiva och passiva känslor:

Vi är sådana av naturen att vi glädjer oss åt andras glädje och känner sorg vid andras sorg.
Vänlighet och kärlek aktiverar vår natur, i bästa fall aktiverar de alla delar av oss själva. Härav 
hans uttryck ”aktiva” känslor. Det motsvarar vad vi kallar positiva känslor, och det jag kallar 
aktivhet. Hat, arrogans och missunnsamhet, allt det vi kallar negativa känslor, passiviserar vår 
natur. Det händer när vi utvecklas i riktning mot att hänge oss åt passiva (negativa) känslor eller 
blir ”slavar” under dem.7

Här återfinns ett relativt tydligt ställningstagande. Positiva känslor är något vi bör utveckla 
och negativa känslor är något som vi ska ta oss ur. Det är endast positiva känslor som har ett 
egenvärde i Næss filosofi. Men han för också fram att negativa och passiva känslor kan ha ett 
instrumentellt värde för att nå de positiva känslorna på lång sikt. Även om exempelvis sorg är 
en passiv och negativ känsla så är det nödvändigt för oss att gå igenom en sorgeprocess om 
någon ex. har avlidit. Det är viktigt för att hitta de positiva känslorna återigen.

Vem har inte gått stärkt ur en svår period präglad av negativa och passiva känslor för att sedan 
säga: ”det var bra att jag fick vara med om det”, eftersom att det ledde till utveckling och 
positiva känslor senare? Det kan emellertid vara svårt att särskilja positiva känslor och vissa 
typer av affekter, men genom självkännedom och korrekt urskiljning med förnuftet så kan 
man särskilja de två kategorierna menar Næss.

                                                
6 Næss, Arne: Livsfilosofi, s.13
7 Ibid. s.20
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Grundtonen i känslolivet
När Næss talar om en grundton i känslolivet så åsyftar han en ospecificerad känsla som inte 
riktas mot någon eller något speciellt och som oftast är svag, men ihållande8. Oftast yttrar den
sig som något svagt positivt eller som något svagt negativt/passivt.

Liknande tankar finns i den tidigare nämnda filosofen Kierkegaards ångestdefinition som är 
en mer generell typ av negativ känsla utan något specifikt objekt. Den ter sig mer som en sorts
allmän ångest inför friheten att välja vem man vill vara. Fruktan ses däremot som något som 
riktas speciellt mot något specifikt. Så för att förtydliga: Næss verkar inte se det som 
Kierkegaard kallar för ångest som någon typ av ångest, utan mer som just en ihållande positiv 
eller negativ svag känsla. De verkar faktiskt beskriva mycket snarlika fenomen, den verkliga 
skillnaden ligger snarare i terminologin och i de normativa antagandena. I Næss
begreppsvärld skulle denna typ av ångest troligtvis kallas för en negativ grundton.

Något som kan vara viktigt att påpeka är att Næss inte ser ett likgiltigt eller ”känslotomt” 
tillstånd som ett mittensteg mellan en positiv känsla/grundton och en negativ känsla/grundton, 
utan snarare något som är uteslutande negativt. Det är ett tillstånd som passiviserar människan 
och stannar upp denna i utvecklingen, något som i Næss begreppsvärld är något negativt per 
definition.

Grundtonen i känslolivet är något som man främst känner av i tillstånd, då vi svarar 
”ingenting” på frågan om vad det är vi känner. Om man verkligen känner efter, så känner man 
oftast något, även om detta något är svagt. Næss ser det också som självklart att man ska 
försöka sträva efter en positiv grundton i känslolivet.

Affekter
Affekter är kortsiktiga känsloimpulser, oftast och mest tydligt knutna till kroppen. Det kan 
vara lustkänslor, eller känslor som uppstår under ett alkoholrus. De kan inte i sig själva ses 
som en hållbar väg till att finna mening och det som är viktigt för oss i livet (värderingar). 
Affekter är enligt Næss därför inte något som kan hållas relevant i känslo- och 
förnuftsfilosofiska vägningsprocesser, då de senare syftar till att finna långsiktiga meningar 
och mål.

Men det kan ändå vara av vikt att presentera denna typ av känsla för att ytterligare kunna 
avgränsa den övriga begreppsvärld som vi samlar på oss på den väg som vi färdas på genom 
denna uppsats. Jag redovisar även Sartres syn på affekter under den del av uppsatsen som tar 
upp dennes teorier och begrepp för att kontrastera mot Næss användning av begreppet.

Slitstyrka och intensitet hos känslorna
Næss underlättar gärna sin egen känslokategorisering genom att ange dels slitstyrka och dels 
intensitet hos känslorna. Det är i mitt tycke en förhållandevis enkel, men ändå väldigt 
intressant distinktion, en sådan som kan vara lätt att missa vid känslofilosofiska utläggningar 
och funderingar.

Vad är då en slitstark känsla? Jo, enligt Næss är det en känsla som är oföränderlig, varaktig 
och har förmågan att överskugga, eller lysa igenom andra känslor. Ordet oföränderlighet i det 

                                                
8 Ibid. s.44 (samt s.48-50)
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här sambandet bör tas med en nypa salt, Næss påpekar gärna och ofta att känslor är 
föränderliga. Mer korrekt vore kanske att skriva att det är en känsla av något eller mot något 
som är i stort sett upplevs oförändrad under en längre tid.

Och vad är intensitet? Intensitet är den uppmärksamhetsgrad som känslan verkar kräva för 
tillfället. Hur mycket plats den tar så att säga, och hur svår den är att ”skaka av sig”. Som vi 
klart ser så är det en skillnad på dessa två. Det bör också tilläggas att Spinoza inte har dessa 
två begrepp i sin filosofi, utan att det rör sig om Næss egna idéer. Utilitarismens formella 
grundläggare Jeremy Bentham använder sig också av begreppet intensitet (eng. intensity), 
men då i ett litet annat sammanhang, då han mest använder termen för att mäta lyckokänslan i 
utilitaristiska handlingskalkyler9. Något som är värt att nämna är att de båda filosoferna
definierar begreppet likadant och det föreligger också vissa likheter mellan de båda tänkarnas 
sätt att använda det på.

Båda begreppen syftar exempelvis på att hjälpa till i valsituationer, och val av riktning i livet.
Men de viktigaste skillnaderna ligger nog snarare i de normativa elementen. Næss står för en 
rationalism med stora influenser från Spinoza, medan Bentham, som är utilitarismens fader, 
självfallet har en stark utilitaristisk grund.

Sammanfattning av Næss känslofilosofiska terminologi
Nu har jag behandlat Næss viktigaste terminologi för känslodistinktioner och presenterar 
därför en kort sammanfattning av densamma. Jag har valt att strukturera upp detta i tabellform 
nedan, och under tabellen så återfinns korta förklaringar av termerna och jag förklarar också 
kort hur de står i relation till varandra och hur de hänger samman:

Enligt Næss är människan konstituerad med en essens, en enhetlig mänsklig natur som 
återfinns hos varje individ i människosläktet. Det är, i normativ mening, positivt att aktivera 
denna natur, och negativt att passivisera den. De känslor som aktiverar denna essens kallas för 
aktiva känslor och till dessa räknas exempelvis empati, vänskap och kärlek. De känslor som 
passiviserar den mänskliga naturen kallas för passiva känslor och till dessa räknas hat, 
missunnsamhet, avundsjuka och svartsjuka. Därför är det viktigt att försöka omvandla passiva
och negativa känslor till aktiva och positiva känslor.

Dessa känslor är långsiktiga känslor i meningen att de präglar vår essens och är med oss 
under längre tidsrymder. Det finns också känslor som inte har lika långsiktig påverkan på oss, 
alltså de mer kortsiktiga känslorna. Dessa känslor av mer kortsiktig karaktär kallas för 
affekter, och går ofta att spåra till påtagligt fysiska sensationer av olika slag. Enligt Næss ska 
dessa känslor inte ens tas med i känslofilosofiska vägningsprocesser när det gäller vägval i 
livet, och så vidare, och ska överhuvudtaget inte fästas så stor vikt vid.

                                                
9 MacKinnon, Barbara: Ethics – Theory and Contemporary Issues, s.50

Långsiktiga känslor Kortsiktiga känslor ”Styrka” hos känslor
Aktiva/positiva känslor

- Aktivitet
- Aktivhet

Affekter Slitstyrka

Passiva/negativa känslor Intensitet
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Förutom långsiktighet och kortsiktighet i känslolivet så kan man också tala om styrkan hos 
känslorna. En känsla kan vara slitstark eller intensiv, eller båda på samma gång. Slitstyrka 
innebär att den är långsiktig och har en förmåga att slå rot och överleva samt att den har en 
förmåga att lysa igenom andra känsloyttringar. Med en känslas intensitet åsyftas däremot hur 
stor uppmärksamhetsgrad den verkar kräva för stunden.

Rationalitet
Næss använder ett rationalitetsbegrepp som han anser är en mer korrekt tolkning av många av 
de rationalistiska 1600-talsfilosofernas begrepp: ratio. Det är en sorts närmare samverkan
mellan känsla och förnuft som eftersträvas, då han anser att de är nödvändiga för varandra. 
Utan logik, abstraktionsförmåga och allmänt förnuft så har vi inga som helst tyglar på 
känslorna, och då kanske vi inte kan särskilja på kortsiktiga affekter och långsiktiga positiva 
känslor. Och hur ska vi då kunna göra lämpliga vägval och handlingsbeslut? Detta kan 
sammanfattas i meningen: utan förnuftet finns ingen egentlig riktning.

Men detsamma gäller för förnuft utan känslor, det blir obrukbart att använda endast förnuftet 
som vägledare och avvägare, och var ligger i sådana fall drivkraften? Som jag har nämnt 
tidigare så är känslorna drivkraften, det som driver oss framåt och motiverar oss. Och detta 
kan summeras till orden: utan känslor finns det ingen rörelse.

Han vill i slutändan föra in en nygammal betydelse av ordet rationell: ”Något kan inte vara 
rationellt ifall det inte överensstämmer med de djupaste premisserna, målen och syftena i våra 
liv”10. Ratio är den ”inre kompass” alla människor som har tänkt och känt efter ordentligt bär 
med sig, hävdar Næss, där aktiva, positiva och slitstarka känslor tillsammans med förnuftet 
överensstämmer med människans natur och essens.

I Næss idealvärld finns inga konflikter mellan logik och intuition eller förnuft och känslor. 
Rationellt underbyggda handlingar och beslut sker i enlighet med de djupaste premisserna för 
våra liv, i samklang med såväl förnuft som känsla. De ”djupaste premisserna för våra liv” som 
Næss gärna talar om finns i människans natur. Där finns behov och värden som bildar våra 
värderingar. Dessa värderingar når man genom att känsla och förnuft samverkar i 
överensstämmelse med den mänskliga naturen.

Intuitioner och epistemologiska antaganden
Det finns också en annan känslofilosofisk distinktion som Næss gör som kan vara värd att
nämna, även om den kanske inte är helt nödvändig för uppsatsens syfte och fortskridande. Det 
är distinktionen mellan intuitioner å ena sidan och känslor å andra. Næss skriver i sin bok 
Livsfilosofi att ”det är skillnad på att känna att något är orätt och att något är orätt [mina egna 
kurs.]”11, och anser att det finns en klar filosofisk poäng att få ut av en sådan skiljelinje. Men 
samtidigt så säger han att ”...det finns en grundläggande intuition [min kurs.] om vad som är 
orätt”.

Detta kan te sig väldigt förvirrande vid en första anblick, eftersom att intuitioner och känslor 
ofta används synonymt eller i varje fall ekvivalent med varandra, i såväl vardagsspråk som i 
mycket filosofisk litteratur. Næss drar däremot en skarp skiljelinje mellan intuitioner och 

                                                
10 Næss, Arne: Livsfilosofi,. s.105
11 Ibid s.50 och s.78
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känslor. Detta är något som får sin förklaring genom ett kort studium av Spinozas tre nivåer 
av kunskap som Næss återger i Livsfilosofi. Något som jag har valt att kalla för Spinozas 
epistemologiska trenivåmodell och som återges nedan.

I. Empirisk nivå
Den här första nivån representerar helt enkelt den kunskap som sinnena ger oss, 
fragmentarisk och tillsynes full av illusionistiska uppfattningar samt 
andrahandskunskap. Människan styrs av affekter, tillfälliga, omedelbara och kortsiktiga 
känslor av olika slag. Det är kunskap utan ordning och sammanhang, präglad av 
förvirring. Spinoza själv kallar detta kunskapssteg för ”mening eller föreställning” (lat. 
opinio vel imagionatio)12.

II. Rationell nivå
Det här är vad vi idag skulle kalla för vetenskaplig kunskap. Den utgörs av väl 
underbyggda tolkningar av världen, ökad individuell självkännedom samt väl 
underbyggda värderingar. Känslorna är drivkraften och förnuftet det som styr oss i 
enlighet med den mänskliga naturen. Denna nivå brukar benämnas med latinets ratio, 
något som Svante Nordin, författaren av Filosofins historia, talar om som ett stadium av 
förnuftig insikt.

III. Intuitiv nivå
Det är när känslor och förnuft verkar tillsammans utan några inbördes gränser, som 
intuitioner uppstår. Detta stadium av intuitiv insikt och direkt förståelse kallas på latin 
för amor intellectualis Dei, den förstående kärleken till livet som avhängig helhet och 
därmed Gud, där känslor och förnuft förenas och blir oskiljaktiga. Detta är den högsta 
kunskapsformen och här upphör all fragmentarisk kunskap och man skådar helhetens 
essens och innersta väsen direkt. Det är heller inte frågan om ett empiriskt åskådande
(som på den första, empiriska nivån), utan om en kunskapsform man når genom sin 
rationella förmåga (vilket enligt Spinozas och Næss definition inberäknar såväl känsla 
som förnuft).

I Spinozas och Næss filosofier så förlöser (på ett nästan platonskt sätt) känslor tillsammans 
med förnuft kunskap, förutsatt att de är koherenta med den mänskliga essensen. Den första 
kunskapsnivån ses som subjektivt vinklad kunskap, sedd ur enhetens perspektiv, medan de två 
högre nivåerna representerar mer objektiva former av kunskap, då perceptionen har vidgats 
till att inta helheten igenom rationaliteten. Denna kunskap finns i helheten och därför också i 
den mänskliga naturen, eftersom att vi alla är olika kategorier och utsträckningar av samma 
materia. Detta är en sorts panteism eller panenteism, som Næss vill hävda, men jag fruktar att 
jag kommer på avvägar och för långt ifrån mitt syfte med denna uppsats om jag börjar 
avhandla denna mycket invecklade världssyn och ontologi.

Något som är viktigt att tillägga är att det andra steget måste alltid föregås av det första, och 
det tredje steget måste alltid föregås av det andra. På det tredje stadiet av kunskap så ser man 
allting ifrån helhetens och Guds perspektiv. ”Gud är det skapande i naturen.”13, och det är på 
det sättet som Næss använder sig av gudsbegreppet (det är också så som Næss tolkar att 
Spinoza menar med begreppet), som en sorts livs- och skaparkraft som ligger immanent i 
livet, naturen och ekologiska system.

                                                
12 Nordin, Svante: Filosofins historia, s. 311
13 Næss, Arne: Livsfilosofi, s.100
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Det handlar alltså inte om någon ren kristen gudsarketyp, och Næss ser sig inte heller som 
religiös i vanlig mening. Næss eventuella religiositet ligger snarare i att han anser sig ha en 
klar och otvetydig intuition gällande allt livs egenvärde. Det är just intuitionen som Spinoza 
ser som den högsta formen av kunskap och Næss verkar till viss del stå bakom Spinozas 
epistemoligiska trenivåmodell, även om detta förhållande är oklart och komplicerat. Det är i 
varje fall helt klart att Næss skiljer på intuitioner å ena sidan och känslor å andra.

Nu ska inte den här uppsatsen på något sätt koncentrera sig på Næss epistemologi eller dylikt, 
men jag finner ändå en poäng i att framställa några av hans mest grundläggande 
epistemologiska antaganden. Man behöver kanske inte heller se det tredje tillståndet i Næss
och Spinozas teorier som något esoteriskt, utan kanske snarare som ett poetiskt ideal. Det 
verkar vara mer på det sättet som Næss vill se på Spinozas epistemologiska trenivåmodell. I 
denna finns det, som jag har påvisat, en skillnad mellan känslor och intuitioner. Något som 
jag tror kan ha en viss klargörande effekt på min uppsats framskridande, och tydligare 
avgränsar våra känslofilosofiska verktyg till just det Næss kallar för känslor.

Jag kommer inte att behandla intuitionsbegreppet vidare än den korta redogörelse jag har lagt 
fram under denna underrubrik och jag kommer heller inte att använda mig av denna 
distinktion i min analys, för att undvika mångtydighet.
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3.2 Jean-Paul Sartres begrepp och teorier
Jean-Paul Sartre (1905-1980) var en framgångsrik författare och filosof från Frankrike som 
faktiskt erbjöds att ta emot nobelpriset i litteratur, men avböjde, något som skapade mycket 
uppmärksamhet. Han var också mycket politiskt aktiv, och engagerade sig speciellt i 
utrikesfrågor på vänsterkanten.

Sartre skapade den franska existentialismen, med inspiration främst hämtad ifrån
fenomenologin genom Edmund Husserl samt studier av andra existensfilosofiska
förgrundsgestalter som Martin Heidegger och Søren Kierkegaard. Boken Existentialismen är 
en humanism, som jag utgår mest ifrån i denna presentation av Sartre, skrevs som en kort 
genomgång av den franska existentialismens grundidéer för att skilja den ifrån moderörelsen 
”existentialism” som hade skapats i Frankrike en kort tid efter andra världskriget.

Affekter
Jag skulle också vilja kontrastera Næss syn på affekter genom att här inkludera Sartres på 
samma typ av känslor. Enligt Sartre har vi alltid små och stora behov som kräver att 
tillfredställas. Detta sker i vårt möte med världen. Man kan exemplifiera detta med att känna 
sig törstig och dricka eller känna sig hungrig och äta. Men alla behov är inte lika lätta att 
tillfredställa och kan vara av en annan karaktär.

Det kan uppstå problem, motstånd och hinder, något som världen är full av. Sartre använder 
här en metafor för välden som ett flipperspel. Man skjuter ut en kula som ska träffa en speciell 
punkt, men på vägen så stöter man på massvis av hinder, hål och spärrar. Sartre menar att när 
vi stöter på ett sådant motstånd i den verkliga världen, något som står i konflikt med ett litet 
eller stort mål så uppstår vissa reaktioner14. Dessa kan ta sitt uttryck i besvikelse, sorg, vrede, 
oro och nedstämdhet. Det är dessa reaktioner på problem och hinder som uppstår, när man 
försöker att uppfylla behov och mål, som Sartre kallar för affekter.

Sartre menar vidare att det är vi själva som försätter oss i dessa känslotillstånd, men att det 
ofta kan kännas som att vi inte har någon kontroll över dem. Det är snarare så, menar Sartre, 
att dessa typer av affekter korresponderar gentemot något primitivt i människan. Att vi (för i 
alla fall några sekunder eller minuter) tror att vi kan ändra världen och våra handlingar i 
enlighet med våra mål och behov samt undanröja hinder för dessa, genom ett känsloutbrott.
Men Sartre är fullt medveten om att det är långt ifrån säkert att dessa typer av känsloyttringar 
hjälper oss att handla rätt, sett utifrån våra mål, även om sådana fall säkert existerar.

Sartre liknar snarare denna primitiva ”drift” med trollkvinnans besvärjelser. Man tror att det 
finns en sorts magisk kraft i dessa affekter. Detta exemplifieras bra med ett barn som slår i sin 
tå genom att gå in i en stol. Barnet blir ofta argt på själva stolen, som om den vore en rationell 
ansvarsbärande moralisk agent, med syften och mål att skada barn. Barnet försöker att 
distribuera sin egen form av rättvisa, antingen genom att slå och sparka på stolen, eller kanske 
genom att skrika åt den. Dessa känslor är irrationella, men bär ändå en viss form av logik 
hävdar Sartre, en logik separat ifrån förnuftet, då man för ett ögonblick faktiskt tror att allting 
kan ordnas upp genom att leva ut sina affekter.

                                                
14 Svare, Helge & Herrestad, Henning: Filosofi för livet, s.190-197
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Sartres slutsats är dock inte att känslor av denna typ är något som behöver arbetas bort, utan 
snarare kan användas som ett bra sätt att synliggöra våra (kanske från början omedvetna?) mål 
och vår mening med. Affekter är alltså enligt Sartre byggda på en uppriktig önskan att göra 
någonting åt en specifik situation i enlighet med våra mål och drifter, men att det ofta kanske 
till och med stjälper mer än vad det hjälper att utöva dem. Därför så finns det ett slags värde i 
affekterna, till skillnad ifrån Næss förhållningssätt gentemot dem. De är kanske inga effektiva 
problemlösare, men kan säga mycket om oss själva och leda till en positiv utveckling om man 
försöker att reglera uttrycket av denna typ av känslor och förstå intentionen med dem med 
hjälp av förnuftet.

Frihet, ansvar, val och ångest
Detta är något som jag redan har gett en liten introduktion till under
exemplifieringsavdelningen av denna uppsats (avsnitt 2). Jag har valt att inkludera många 
begrepp under denna punkt, då de hela tiden relaterar till varandra och är svåra att behandla 
separat.

Existentialismens absoluta grundtes och grundantagande är att existensen (fra. l’existence)
föregår essensen (fra. l’essence) och att utgångspunkten måste vara den rena subjektiviteten 
(fra. la subjectivité)15. Med den rena subjektiviteten menar Sartre att den enda möjliga 
utgångspunkten är den egna erfarenheten och det egna medvetandet. Sartre är ateist och 
menar att utan en Gud, så finns det heller inget telos för människan. Det finns heller inga
objektiva eller universella meningar eller värden i tillvaron, och detta lämnar ett stort ansvar 
på människan. Detta är något jag har avhandlat mer utförligt tidigare. Den mänskliga 
individen är alltid ansvarig för sina handlingar, och Sartre menar vidare att människan skapar 
sig själv och inte är något mer än vad hon gör sig till. Hon är ”dömd till frihet”, det som 
Kierkegaard benämnde frihetens svindel. Man kan aldrig komma ifrån det totala och hela 
ansvaret och den totala friheten. Men människan väljer inte bara för sig själv, utan också för 
alla människor på en och samma gång varje gång hon gör ett val16.

Varje gång människan väljer något, så önskar hon på samma gång att alla skulle göra samma 
val. Det är i detta sammanhang som Sartre för in ångestbegreppet. Då människan aldrig helt 
kan undslippa friheten och ansvaret, så bär hon på en mycket djup odefinierad ångest, ett 
begrepp som är nära besläktad med termen oro. Sartre menar också att de som säger att de 
inte känner denna oro eller ångest över det totala ansvaret och övergivenheten i världen ägnar 
sig åt självbedrägeri (fra. mauvaise foi). Man bygger alltså upp illusioner i tafatta försök att 
undslippa den alltid närvarande ångesten.

Ett normativt ställningstagande som existentialisterna gör är att leva ett så autentiskt liv som 
möjligt. Med det menas ett liv fritt ifrån de ovannämnda illusionerna (självbedrägeriet) och ett 
accepterande av den totala friheten, en insikt som varje människa tvingas bära på, och som 
skapar mycket ångest.

                                                
15 Sartre, Jean-Paul: Existentialismen är en humanism, s.9-10
16 Ibid. s.15
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3.3 Vilka begrepp och teorier bör användas i analysen?
Jag har först reflekterat kort över vad dessa två tänkare jag nu har presenterat (Næss och 
Sartre) kan ha för något gemensamt, och då kanske inte främst idémässigt utan tids- och 
upplevelsemässigt. Sedan har jag tittat lite allmänt på deras filosofier och i detta avsnitt vi 
befinner oss nu, fastställer jag vilka begrepp som är rimliga att ta med i analysen.

Båda är präglade av nazismens grymheter och båda deras hemländer var ockuperade av 
nazityskland under andra världskriget. Många exempel, som exemplifieringen (i avsnitt 2), 
och från både Sartre och Næss i deras verk jag använder mig av i denna uppsats, stammar 
ifrån de upplevelser de direkt eller indirekt har fått ifrån kriget.

Næss ser sina och världens upplevelser av nazismen som en stor sporre och bevis för
universella och absoluta intuitioner och i slutändan värderingar17, och även i sitt engagemang 
för ickevåldsbaserad krigs- och konflikthantering (för de läsare som är intresserad av detta, så 
rekommenderar jag boken Ghandi av Næss). Sartre använder snarare nazismen som exempel 
för att bevisa att det omöjligt kan existera objektiva värden och för att bygga upp en sorts 
relativistisk eller subjektivistisk värdeteori. Människan väljer sin egen moral och sina egna 
värderingar menar Sartre. Nazisterna är ett exempel på detta, då de valde en annan moral än 
till exempel alliansmakterna.

Många av Næss begrepp är väldigt tätt kopplade till hans normativa antaganden gällande den 
mänskliga naturen. Sartres begreppsvärld aspirerar snarare på motsatsen, att påvisa att
människan inte har någon specifik eller gemensam natur och att hon skapar sig själv. Men 
träffar verkligen Sartre sitt mål? Han verkar, i mitt tycke, hävda flera saker om människans 
psyke och konstitution, att hon är övergiven i världen och bär på ångest och oro. Och bär hon 
inte på denna ångest så lurar hon sig själv och målar upp illusioner. Den enda universella 
sanning som finns att hitta är att det inte finns några universella sanningar. Detta skapar stor 
frihet menar existentialisterna, men den tynger också ner människan med ansvar och ångest.

Antagandena ovan visar paradoxalt nog att existentialismen, enligt min mening, har byggt upp 
en väldigt detaljerad bild av människans natur och ”essens”. Även om de inte alltid har 
entydiga eller glasklara svar gällande vad man ska göra med denna information.

Jag använder mig av Næss distinktioner och begrepp när det rör sig om rationalitet och det 
mesta av hans känslofilosofiska material. Jag finner dock Sartres beskrivning av affekter 
bättre underbyggt och mer konstruktivt än Næss affektbegrepp, och jag använder mig därför 
av Sartres. Detta gör jag också för att vidga mitt känsloanalytiska spektrum. När det gäller de 
normativa antagandena så lutar jag mig mer åt Næss teoretiska grund än Sartres, även om de 
har mycket liknande tankar rörande fri vilja. Jag använder mig dock främst av ett allmänt 
filosofiskt krav rörande logisk korrekthet och koherens och till detta tillfogar jag Næss
rationalitetskrav som de absoluta grundvalarna för mitt fortsatta arbete.

Min syn på ångest divergerar klart med Sartres syn, då han menar att denna är helt 
ofrånkomlig och att den inte kan lösas upp. Jag menar å andra sidan att den i varje fall 
teoretiskt kan förstås och lösas upp, och då speciellt i specifika situationer. 

                                                
17 Næss, Arne: Livsfilosofi, s.51
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Denna meningsskiljaktighet kan dock ligga i definitionen av ångestbegreppet. I 
nästkommande kapitel presenterar jag mitt sätt att använda begreppet på, och dessutom 
avgränsa det mot andra mer eller mindre vanliga ångestdefinitioner.
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4. Min egen ångestdefinition och eget teoretiserande
Hur min definition av ångestbegreppet ser ut och hur den hör ihop med motsägelser, 
kontrasterat mot hur andra har använt begreppet ångest

Jag har inte funnit någon av de etablerade ångestdefinitionerna vara tillfredställande för mitt 
syfte, alternativt så har jag funnit dem ligga för långt ifrån den problematik jag vill komma åt.
Dessutom anser jag inte att någon av dessa presentationer av ångestfenomenet komplett 
reflekterar det som det vardagliga språkbruket åsyftar med begreppet. Jag presenterar därför 
först min egen ångestdefinition och sedan behandlar jag kort hur filosoferna Martin 
Heidegger, Søren Kierkegaard och Friedrich Hegel använder begreppet ångest. Jag har även 
inkluderat några rader angående ursprunget av begreppet och även hur det används inom 
psykologin och psykiatrin.

Jag har senare, efter att ha presenterat min egen ångestdefinition också skrivit kortfattat varför 
jag anser att var och en av de andra ångestdefinitioner som finns, inte är tillräckliga för mitt 
syfte, och att de inte tillräckligt ringar in den problematik jag vill belysa.

4.1 Min egen ångestdefinition och teori
Jag börjar först med att strukturera denna ångestdefinition för att få en viss logisk stringens 
och ordning att följa och utveckla. Efter denna inledande strukturering så förklarar jag teorin 
utförligare med utgångspunkt i den nedanstående struktureringen. P står helt enkelt för en 
person eller individ och S står för en upplevt ångestskapande valsituation.

P har ångest inför S
1. P uppfattar att P är i S och
2. P:s uppfattning orsakar ett obehag, en oro inför S

Vad innebär S?
Situationen S är en valsituation där:

3. a.   P måste välja (valet är ofrånkomligt)
b. De alternativ som P ska välja emellan är oförenliga (inbördes motsägande) och

framstår antingen som:
i. oklara, oprecisa, svårförståeliga (låg kunskapsnivå) eller som

ii. tydliga, men likvärdiga (likvärdiga alternativ)

4. Alternativen i S kan vara:
a. handlingar,
b. ståndpunkter,
c. värderingar,
d. tolkningar av världen och/eller
e. källor till handling

I den ångestdefinition som jag vill framlägga, så ingår ett faktum att det måste vara ett obehag 
av inre art tillika inre sanktion. Detta obehag måste vara orsakat av en situation som personen 
ifråga uppfattar som en valsituation. Detta ger oss en del kunskap om vad ångest tycks vara. 
Det är ett obehag och en inre sanktion som uppstår i upplevelsen av en valsituation. Men är 
detta tillräckligt för att ringa in essensen i den teori om ångest jag vill lägga fram?
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Jag skulle svara nekande på den frågan och tillfoga ytterligare några komponenter, varav den 
viktigaste ligger i kontradiktioner, alltså motsägelser. I denna valsituation så måste det finnas 
minst två alternativ och dessa måste delvis eller helt vara omöjliga att förena. En situation där 
ett val är tvunget att göras. Tillfogar man dessutom tesen om att inte välja också är ett val, så 
får vi ytterliggare information om vad ångestskapande situationer är för något. Dessa 
motsägelser, och hur de kan se ut, samt vilka kategorier det rör sig om står beskrivet längre 
fram. Men det är också viktigt att påpeka att det är den ångestdrabbade personens upplevelse 
av valsituationen som är det centrala. Rent empiriskt och rationellt så kan det finnas andra 
alternativ att välja mellan, eller så finns möjligheten att valsituationens alternativ endast är 
skenbart kontradiktoriska.

I styckena nedan vill jag först presentera två olika grundkategorier för ångest som är 
sprungna ur epistemologiska svårigheter, innan jag går vidare med min definition.

Det kan också vara så att de synliga valalternativen i en situation kan se ut att vara likvärdiga, 
eller att det finns andra epistemologiska svårigheter med att ta reda på vilket alternativ som 
personen bör välja. Dessa svårigheter handlar oftast om en osäkerhet skapad av en låg 
kunskapsnivå eller, om man så vill, osäkerhet. Då har vi klargjort två kategorier rörande 
ångest och epistemologiska svårigheter:

I. Likvärdiga alternativ
Detta är den typ av valsituationer där alternativen tycks vara likvärdiga och att det 
därför är svårt att välja. Detta kan föda oro och ångest. Dessa alternativ kan röra sig 
kring många av de kategorier som jag lyckats urskilja rörande motsägelser i 
valsituationer.

II. Låg kunskapsnivå
Det kan röra sig om situationen i sig, alltså att man inte tycker sig ha tillräcklig kunskap 
om empiriska sakförhållanden. Det kan också röra sig om en låg kunskapsnivå rörande 
etik, värderingar och så vidare, som kan göra ett val oerhört svårt. Detta kan ge upphov 
till ångest och osäkerhet.

Dessa två kategorier är tätt sammanlänkande med de kategorier om motsägelser och ångest 
jag presenterar nedan. Det finns oerhört många typer av kombinationer, mellan de 
epistemologiska svårigheterna, och svårigheter skapade av kontradiktioner, vilket jag 
presenterar mer utförligt i analysen av det inledande exemplet.

Men nu ska vi ta oss tillbaka till ångest kopplat till motsägelser. Dessa motsägelser kan uppstå 
på olika plan och nivåer samt mellan olika plan och nivåer. Nedan har jag nedtecknat de 
principiellt viktigaste kategorierna rörande denna typ av motsägelser i valsituationer som är 
ångestbringande:

I. Handlingar
Två stycken handlingar kan vara oförenliga med varandra, och är därför inte koherenta 
med varandra, i meningen av att vara förenliga. Ett exempel kan vara om jag ska 
besöka min febersjuka vän kl. 15.00 imorgon eller om jag vid samma tidpunkt och på 
samma dag ska gå och lyssna på en föreläsning i forskningsetik. Exemplet påvisar 
svårigheten med att vara på två separata platser samtidigt, något som tvingar fram ett 
val och/eller en handling.
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II. Ståndpunkter
Hur olika individer ställer sig gentemot olika aspekter av tillvaron, och i vilken mån 
man väljer att välja på olika sätt. Bra exempel på detta kan vara tro av olika slag. Om 
man ska tro på det psykodynamiska perspektivets psykologiska slutsatser eller inte,
kan vara ett sådant exempel.

III. Värderingar
Värderingar är ofta av moralisk och etisk karaktär, men kan också vara av mer 
personlig art. Ett exempel kan vara om man erkänner sig till vegetarianismen eller 
inte.

IV. Tolkningar av världen
Kortfattat handlar detta om hur man väljer att se på världen och sin plats i densamma.
Det rör sig oftast om ontologiska och metafysiska uppfattningar. Om man tror sig ha 
en fri vilja eller tror sig vara predestinerad är en tydlig tolkning av världen och hur den 
är uppbyggd.

V. Källor till handling
Detta är något som jag har behandlat utförligt i kapitlet om Næss med hans känslo-
och förnuftsfilosofiska antaganden, distinktioner och begrepp. Att en, enligt mig, 
skenbar motsättning mellan känsla och förnuft uppstår och som skapar mycket ångest.
Exempelvis om man ska ta den där sista chokladkakan eller inte, då man är jättesugen 
rent affektmässigt, men att ”förnuftet” stretar emot då man kanske har högt blodtryck
och behöver hålla en strikt diet.

De vanligaste förekommande ångestskapande situationerna är troligtvis olika typer av 
sammanblandningar mellan dessa fem huvudkategorier. Det är överhuvudtaget svårt att dra en 
skarp gräns mellan dessa och de överlappar ofta varandra. Många av dem är också tätt och 
ofrånkomligt sammanlänkade med varandra.

Speciellt värt att nämna är att det finns en stark korrelation mellan punkt (I) Handlingar, punkt 
(III) Värderingar, och punkt (V) Känsla och förnuft. Handlingar korresponderar ofta gentemot 
värderingar och tvärtom. När de inte gör detta uppstår det en motsägelse. Det kan också vara 
så att handlingen som en person utför är en handling grundad på en känsla, samtidigt som 
personen ifråga bekänner sig till en förnuftsbaserad värdering som inte är koherent med 
handlingen och tvärtom. Då har vi också en situation med sinsemellan ickekoherenta 
valalternativ, en situation som skapar ångest.

Det är också den tes som jag vill lägga den största vikten vid att föra fram: att motsägelser, i 
form av konflikterande handlingsalternativ, i de sammanhang som jag har angett innan, är 
ångestskapande. Konflikter mellan handlingar och värderingar, mellan två handlingar, mellan 
två värderingar, och så vidare, är alla exempel på situationer som skapar ångest. Det behöver 
inte alls vara en abstrakt och odefinierbar oro skapad av friheten att välja.

Om man kan urskilja och förtydliga dessa valsituationer och motsägelser, så kan man också 
börja nysta upp dem. Næss rationalitetskrav kommer väl till pass här. Næss krav och 
rationalitetsdefinition som jag åsyftar här, är något som jag har avhandlat i ett föregående 
kapitel. Men för tydlighetens skull väljer jag att presentera ett citat ifrån Næss bok Livsfilosofi
som, enligt mig, illustrerar denna definition och detta krav på ett bra sätt: ”Något kan inte vara 
rationellt ifall det inte överensstämmer med de djupaste premisserna, målen och syftena i våra 
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liv”18. Som jag tidigare har beskrivit så menar Næss att de ”djupaste premisserna för våra liv” 
återfinns i människans natur, där behov och värden bildar våra värderingar. Dessa värderingar 
når man genom att känsla och förnuft samverkar i överensstämmelse med den mänskliga 
naturen.

Genom att tänka rationellt, och då speciellt i Næss mening, blir det mycket lättare att reda ut 
ångestfyllda valsituationer och finna ett lämpligt alternativ. Aktiva, positiva och långsiktiga
känslor måste samverka tillsammans med förnuftet för att finna en väg ut ur ångesten.

                                                
18 Næss, Arne: Livsfilosofi,. s.105
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4.2 En jämförelse med andra ångestdefinitioner och teorier
Nu har jag kommit till den punkt då jag ska jämföra den teori och den begreppsdefinition jag 
har presenterat rörande ångest, med andra tänkares teorier och definitioner på samma område. 
Detta gör jag främst på ett begreppsanalytiskt plan, och jag presenterar inte dessa 
strömningars hela filosofier, utan endast hur de ser på begreppet ångest. Även om jag kort 
kommer att behandla de teorier som är direkt kopplade till deras sätt att använda begreppet.

Rent idéhistoriskt så kan man se att den första allmänna förekomsten av ångest som begrepp
var hos senantikens kristna19. Där stod det för den oro och den rädsla man känner för såväl 
Gud som helvetet. Den hängivna tron är det enda som kan frigöra människan från ångesten.
Detta inkluderar jag för att få en ökad förståelse över begreppets historik och var dess
tidigaste användning återfinns, och inte som en teori jag finner nödvändig att kommentera 
ytterliggare.

Den första filosof som använder sig av begreppet, skiljt ifrån den äldre religiösa betydelsen, är 
tysken Friedrich Hegel. Han såg ångest som ett nödvändigt genomgångsstadie för 
medvetandet mot självmedvetande. Man drabbas av ångest i rädsla inför döden. I Hegels 
idévärld så kunde denna ångest endast förlösas genom arbetet20. Jag har svårt att sympatisera 
med såväl förklaringen av ångestproblematiken som med slutsats och medel för botgöring 
rörande den, enligt Hegels teori. Det är möjligt att man, när man ställs inför döden, upplever 
så kallad dödsångest. Men att det skulle passa in på alla områden av det vi idag kallar för 
ångest, har jag mycket svårt att se. Jag förstår heller inte riktigt hur arbetet skulle kunna 
förlösa människan ifrån denna börda.

Kierkegaard uppvisar en helt annan syn på ångesten, även om hans slutsatser gällande hur den 
ska lösas upp är ett steg tillbaka mot senantikens kristna idéer. Han menar att fruktan är något 
som riktas mot ett speciellt föremål medan ångesten är mer generell till sin karaktär, och inte 
är riktat mot något specifikt objekt.

Ångesten enligt Kierkegaard är medvetenheten om friheten att välja vem man vill vara.
Frihetens ”intethet” består i att ingenting är knutet på förhand till den. Ångesten är alltså 
intagen av intet, och är en sorts rädsla för det ovissa. Man drabbas av frihetens svindel, något 
som jag har tagit upp tidigare i detta arbete. Kierkegaard menar vidare att man kan förlösa sig 
ifrån denna ångest genom att ta språnget ut på ”tiotusen famnars djup”, och bekänna sig till 
den kristna tron. Något som jag tidigare påpekade inte är helt olikt den ursprungliga kristna 
lösningen på problematiken.

Jag håller inte med Kierkegaard helt i dennes ångestbeskrivning. I min mening reflekterar den 
inte hela den mångfald som det nutida vardagsuttrycket för ångestbegreppet verkar kunna 
bjuda existensfilosofen på. Jag ser inte friheten i sig som något ångestskapande, utan 
konsekvenserna av denna frihet, alltså valen. Men det är inte alla val som skapar ångest, utan 
oftast de val man gör utan att tänka och känna efter ordentligt, eller de val då man inte har all 
empirisk information tillgänglig och att detta skapar inbördes motsägande alternativ.

Om man inte får klarhet i dessa valsituationer, så kan det bli för mycket och hela ens väsen 
kan påverkas negativt och passiviseras. Ungefär som det gamla ordspråket: ”många bäckar 

                                                
19 Lübcke, Poul (red), Filosofilexikonet, Jan Hartman (övers): s. 595-596
20 Ibid.
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små bildar en stor å” förtäljer. Det som Næss skulle ha kallat för en negativ grundton kan lätt 
skapas under sådana förutsättningar, när man till exempel inte handlar koherent med 
människans essens och värderingar, i stora som små valsituationer. Det är snarare en sorts 
”frihetens ström”, än en frihetens svindel enligt mig, en ström av ickekoherenta olösta 
valsituationer gällande kategorier som exempelvis värderingar och handlingar eller känsla och 
förnuft.

Jag tror inte heller att religiös hängivelse, och då speciellt åt kristendomen, skulle kunna ses 
som en universallösning på denna typ av negativa grundton som skapas genom många 
ångestgenererande valsituationer. Men huvudkritiken jag finner i mitt möte med Kierkegaard, 
är att ångest kan vara något extremt specifikt. Det behöver inte vara en generell oro som 
genereras av friheten.

Senare tog den tyske filosofen Martin Heidegger över Kierkegaards tankar rörande ångesten 
och dess koppling till osäkerhet och även avgränsningen gentemot fruktan. I det osäkra 
(”intetheten”) ligger friheten och frihetens svindel. Vi vet inte riktigt vart vår frihet kommer 
att föra oss och vi vet att vi genom våra handlingar skapar oss själva. Men Heidegger tillfogar 
också ett viktigt element till Kierkegaards ångestteori. Utöver att ”vi väljer oss själva”, så 
väljer vi också vårt sätt att se på världen i stort. Vi väljer alltså på vilket sätt vi uppfattar och 
tolkar världen, menar Heidegger.

Detta tillfogar ett viktigt element till ångestfilosofin, att ångesten inte bara behöver orsakas av
”vanliga” valsituationer, alltså de av empiriskt slag och de som rör värderingar, utan också av 
hur vi väljer att tolka och se världen. Men Heidegger har inget direkt uttalat konflikt- eller 
motsägelsekriterium i sin ångestfilosofiska teori, något som jag förklarade under
presentationen av mitt eget teoretiserande.

Detta ser jag allmänt som ett problem och en brist hos de största ångestteoretikerna, och något 
som behöver kompletteras. Jag vill betona vikten av motsägelser och konflikter i 
ångestskapande situationer. Ångest kan vara något väldigt specifikt och påtagligt, den behöver 
inte alls vara av allmän och odefinierbar karaktär, utan ytterst konkret. Jag vill också 
tydliggöra att sådana här situationer kan redas ut, och att man inte är dömd till ångesten 
genom att vara medveten om sin frihet, som exempelvis Sartre anser.

Jag skulle hellre vilja använda Næss teorier om grundtoner i känslolivet för att beskriva ett 
allmänt tillstånd av oro och ospecificerad fruktan, och inte ordet ångest, som exempelvis 
Kierkegaard och Heidegger använder ordet.

Psykologin och den mer biologiskt inriktade psykiatrin använder begreppet ångest när de 
åsyftar en ”sjuklig form av fruktan”. Detta ser jag som ett långt kliv ifrån vardagsuttrycket 
och tycks beskriva en annan typ av problematik än den som finns given i det vardagsspråkliga 
uttrycket för ångest. Ångesten ses snarare som en sjukdom än som något vanligt 
förekommande och vardagsnära. Därför väljer jag att inte använda psykologins och 
psykiatrins definition av begreppet, då det ses mer som en sjukdom och en extrem form av 
fruktan än som ett obehag som uppstår i valsituationer. Det är förvisso samma ord som 
används, men uttrycket skiljer sig kraftigt från de mer filosofiska och vardagliga betydelserna
av begreppet.
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5. Analys av den inledande exemplifieringen
Jag väljer att inkludera den inledande exemplifieringen även här, så att läsaren slipper bläddra 
fram och tillbaka under analysprocessen.

För att medelst ett exempel visa hur man skall förstå övergivenheten vill jag berätta om en av 
mina elever som kom och sökte upp mig under följande omständigheter:

Hans far var osams med modern och tycktes för resten luta åt samarbete med tyskarna, hans 
äldre bror hade dödats under tyskarnas offensiv 1940, och den unge mannen själv, som 
besjälades av något primitiva men generösa känslor, ville hämnas honom. Modern bodde ensam 
tillsammans med honom, djupt bedrövad över sin mans halvförrädiska hållning och över äldste 
sonens död, och den yngste var nu hennes enda tröst.

Denne hade alltså i detta ögonblick att välja mellan följande två ting: antingen resa till England 
och ansluta sig till de fria franska trupperna – dvs. överge sin mor – eller stanna hos henne och 
hjälpa henne att leva. Han hade fullkomligt klart för sig att hon endast levde i och genom honom 
och att hans avresa – kanske hans död – skulle störta henne i förtvivlan. Han hade också klart för 
sig att varje handling som han utförde av hänsyn till sin mor hade sitt rent konkreta resultat i 
meningen att han hjälpte henne att leva, medan däremot varje handling som han utförde för att 
resa sin väg och deltaga i kampen var en mångtydig handling som kunde rinna ut i sanden och 
tjäna till ingenting: reste han till England kunde han t.ex. få stanna för obestämd tid i ett spanskt 
läger på väg genom Spanien, eller om han nådde fram till England eller Alger, kunde han bli 
placerad på en expedition för att syssla med skrivarbete. Han fann sig alltså ställd inför två 
mycket olika typer av handlingar: en omedelbar, konkret som dock gällde blott en enstaka 
individ, eller också en som inriktade sig på en oändligt mycket vidare mångfald, ett nationellt 
kollektiv, men just därför var oviss och kunde bli avbruten på halva vägen.

Och samtidigt tvekade han i valet mellan två typer av moral. Å ena sidan en sympatins och den 
individuella hängivenhetens moral, å andra sidan en moral av vidare omfattning men av mera 
tvivelaktig effektivitet. Det gällde att välja mellan de båda.21

Nu har vi samlat på oss en mängd verktyg för att analysera det här exemplet med. Næss och 
även Sartre själv, har gett oss en gedigen känslofilosofisk verktygslåda vi kan använda oss av.
Dessutom är mitt eget ångestteoretiserande mycket användbart i den här typen av exempel. 
Men låt oss först tydligare strukturera upp vad som verkligen står i exemplet, vilka empiriska, 
partikulära valmöjligheter, som denna person har att röra sig med, och som finns direkt givna 
i texten:

Handlingsalternativ 1: Resa till England och ansluta sig till de fria franska trupperna 
(och därmed överge sin mor).

Handlingsalternativ 2: Stanna hos sin mor och hjälpa henne leva.

För enkelhetens skull så kommer jag vidare i analysen att förkorta handlingsalternativ 1 och 
handlingsalternativ 2 som (H1) respektive (H2). Det som allmänt kan sägas om de två 
handlingsalternativen som personen själv föreslår i texten är att (H1) är väldigt osäker och av 
tvivelaktig effektivitet, medan (H2) måste ses som förhållandevis säker. Men låt oss först titta 
på vad Næss känslofilosofiska distinktioner kan göra för att klargöra analysen av 
exemplifieringen.

                                                
21 Sartre, Jean-Paul: Existentialismen är en humanism, s.22-24
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Nedan så presenteras, i tabellform, Næss känslokategorier och egenskaper som tillskrivs 
känslor. Detta gör jag för att läsaren ska slippa att bläddra fram och tillbaka för att få stringens 
i arbetet:

Rent känslofilosofiskt med utgångspunkt i Næss teori så har jag lyckats urskilja följande
mönster:

(H1). Det här är ett handlingsalternativ där personen i fråga hänger sig åt passiva affekter, 
alternativt passiva känslor, som hämnd. Och som jag skrev i min presentation av Næss
känslofilosofiska värld, så är dessa typer av affekter uteslutande negativa. De ska faktiskt inte 
ens tas med i ett känslofilosofiskt beaktande i en valsituation. Det kan röra sig om en väldigt 
intensiv känsloform, men den behöver inte alls vara särskilt slitstark eller långsiktig.

Om man för in Sartres egna affektfilosofiska resonemang om intention så kan vi lyckas uttyda 
något konstruktivt ur sådana känslor. Som Sartre skriver i exemplet så besjälades personen 
ifråga ”av något primitiva men generösa känslor”. Det kanske finns andra sätt han kan få 
utlopp för denna typ av känslor?

(H2). I det här handlingsalternativet finner vi en mycket aktiv känsla grundad på empati och 
medkänsla. Det är sådant som Næss skulle säga vara entydigt positivt. Denna genuina 
omtanke för sin mors välfärd är troligtvis oerhört slitstark och långsiktig.

Om vi skulle använda oss helt och fullt av Næss normativa antaganden, så skulle vi helt klart 
rekommendera denna unga man att välja (H2), då det överensstämmer med, och aktiverar 
människans natur, medan (H1) snarare passiviserar människans essens. Men jag skulle också 
vilja formulera ett alternativ som jag tror att Næss själv skulle ha rekommenderat till den unga 
filosofieleven som sökte Sartres råd:

Handlingsalternativ 3: Stanna hos sin mor och hjälpa den lokala ickevåldsbaserade 
motståndsrörelsen.

Detta alternativ skulle vara helt kompatibelt med Næss normativa antaganden och enligt min 
mening vara väldigt sympatiskt, såväl moraliskt som ansvarstagande mot modern. Dessutom 
var den ickevåldsbaserade motståndsrörelsen stor i Frankrike, med infiltrering, spridning av 
information, olika typer av aktioner, och så vidare. Jag tror också att det är ett bra sätt att 
förena de båda alternativen, och ett bra sätt att kanalisera en passiv affekt till något positivt.
Det vore, i Næss mening, det rationella alternativet att utföra.

Men låt oss först titta på den rena ångestaspekten av det hela, innan vi avslutar analysen. 
Varför kan man säga att denna unga man är drabbad av just ångest? Enligt Sartre handlar det 
om friheten och övergivenheten i tillvaron som skapar denna ångest. Emellertid så finner jag 
en sådan förklaring undermålig, på flera sätt.

Långsiktiga känslor Kortsiktiga känslor ”Styrka” hos känslor
Aktiva/positiva känslor

- Aktivitet
- Aktivhet

Affekter Slitstyrka

Passiva/negativa känslor Intensitet
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I exemplet finner vi två ickekoherenta handlingar. En människa kan helt enkelt inte vara på 
två platser samtidigt, i varje fall inte rent fysiskt. Kan det inte snarare handla om en människa 
som inte vet hur denne ska orientera sig i en valsituation präglad av motsägelser? Innan jag 
försöker svara på den frågan så tänkte jag säga några ord om de värderingar som figurerar i 
exemplet. Jag anser att det är en tolkningsfråga om det handlar om två motsägande 
värderingar, eller till och med moraler, som Sartre vill påskina.

De två värderingarna behöver faktiskt inte motsäga varandra. Det är de rent empiriska 
sakförhållandena som gör det omöjligt att utföra de båda handlingarna. Han kan inte vara i 
Frankrike och England samtidigt. Han kan inte vara fast i ett läger i Spanien eller vara med 
och strida i Tyskland samtidigt som han tar hand om sin gamla mor. Men det finns så vitt jag 
ser det inget oförenligt i att vilja göra något mot en grym ockupationsmakt samtidigt som man 
tycker att det är viktigt att ta hand om sin mor.

Kontradiktionen finns alltså på ett partikulärt handlingsplan, och vissa omständigheter av 
känslofilosofisk vikt måste tas i beaktande (som jag har påvisat på föregående sida). I den 
mening man kan säga att det finns en konflikt mellan värderingar, är i sentensen ”att värdera
eller prioritera något”. Vilket ska han prioritera i den här partikulära situationen? Att stanna 
med sin mor eller ge sig ut i krig? Det är just den partikulära och omedelbara 
värderingskonflikten och handlingskonflikten som troligtvis skapar ångest. Men om (H1) rör 
sig mer om just hämnd och passiva affekter, så borde han kanske tänka igenom sin situation, 
om han verkligen vill riskera sitt eget och sin mors liv, på grund av sådana känslor. Då rör det 
sig inte heller om någon väl genomtänkt värdering, en sådan som inte är särskilt starkt 
förankrad i förnuftet, utan som istället är byggd på kortsiktiga och intensiva känslor.

En annan fråga som denne person rimligen borde fråga sig är också om krig någonsin kan 
rättfärdigas, och om det någonsin är rätt att döda en annan människa. Vi ser klart och tydligt 
att det finns flera aspekter på en analys av detta slag och att det finns mycket plats för
tolkning. Helt klart är att det finns motsägelser i detta exempel, och helt klart är att detta 
föder ångest hos den unga mannen.

Jag ger inget entydigt förslag på lösning, men jag hoppas att jag tydligt har påvisat att det inte 
är helt och hållet hopplöst att ge råd åt Sartres filosofielev i detta exempel. Att man faktiskt 
kan ge honom verktygen så att han kan förstå sig själv och situationen mycket bättre.

Avslutningsvis så presenterar jag sex frågor som kan vara till stor användning för att 
tydliggöra en ångestfylld situation. Dessa frågor är direkt sprungna ur den ångestdefinition jag 
tidigare har lagt fram på sida 19 (avsnitt 4) i denna uppsats, och då speciellt ur min 
punktbaserade strukturella översikt över densamma. Dessa frågor har sin utgångspunkt med 
början i punkt 3a. i denna uppstrukturering (återigen på sida 19) och fortgår sedan till punkt 
3b. ii., sedan så frångår frågorna definitionsmodellen. Fråga fem är baserad på Næss teorier 
och om de kan vara behjälpliga. Fråga sex handlar om de faktiska empiriska 
omständigheternas beskaffenhet.

1. Har P rätt i att S är ett ofrånkomligt val? Kanske behöver han inte alls välja?
2. Har P rätt i att alternativen är oförenliga? De kanske kan förenas?
3. Om alternativen är oklara, kan de göras tydliga? Därmed kanske valet blir uppenbart.
4. Om alternativen tycks klara, men likvärdiga, är de verkligen det?
5. Kan inte Næss teorier och begrepp hjälpa oss att skilja tillsynes likvärdiga alternativ?
6. Och sedan: Är det rätt att det här är alternativen? Det kanske finns fler (och bättre)?
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Dessa sex frågor kan få honom att minimera och kanske få bort ångesten i den här situationen 
genom att strukturera upp och tydliggöra situationen så mycket det går. Vidare så ska detta 
val vara välgrundade och långsiktiga värderingar. Alltså ett rationellt val enligt Næss sätt att 
definiera rationalitet.
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6. Slutord

I denna uppsats har jag har redovisat Næss och Sartres känslo- och rationalitetsfilosofiska 
distinktioner, avhandlat min egen syn på ångestbegreppet som är kopplat till motsägelser och 
sedan har jag jämfört detta med övriga filosofers och tankeskolors ångestteorier och begrepp.
I början lånade jag ett exempel från Sartre och i slutet analyserade jag det med hjälp av den 
känslo- och ångestfilosofiska verktygslåda jag hade samlat på mig på vägen.

Genom att hela tiden kontrastera mitt ångesttänkande gentemot andra filosofer, så har jag nu 
förhoppningsvis fört fram min tes på ett bra och tydligt sätt till läsaren: att ångest är orsakat av 
upplevda motsägelser i valsituationer där man är tvungen att välja och där situationen 
antingen är höljd i epistemologisk osäkerhet, eller där valalternativen tycks vara likvärdiga.

Det är detta element som jag har saknat hos de stora filosofer som har använt sig av begreppet 
förut såsom Kierkegaard, Heidegger, Sartre, med fler. Att ångest kan vara något väldigt 
specifikt och konkret och till och med utgå ifrån vissa situationer. Jag har också försökt att 
påvisa att en sådan ångest enligt den definition jag har lagt fram, också är möjlig att förtydliga 
och reda ut. Det är i huvudsak ingen abstrakt och odefinierad oro som plågar varje människa 
som är medveten om sin frihet, utan något väldigt konkret som uppstår i valsituationer.

Jag skulle också vilja tacka alla dem som har stöttat mig i arbetet på denna uppsats. Min
handledare professor Bo Petersson har varit ett mycket stort stöd, och har hjälpt mig att 
klargöra många aspekter av uppsatsen genom arbetets gång. Andra som har stöttat mig har 
varit min flickvän Emma Håkansson (som också har varit till hjälp genom korrekturläsning av 
grammatik och språk), mina vänner och min familj. Tack för allt stöd.
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