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Abstract 

This essay aims to deliver and answer the question on what a valid christian approach for how self-

love may look like. The purpose is to let the essay support as a critically constructive answer to the 

pastoral care in the Swedish church today which seems to lack a wider reflection of this subject. 

The material are the work of three caregivers which influence the way of talking about self and self-

love in the Swedish Church today. The method used in this essay for answering the question is 

contextual idea analysis of Carl Henrik Grenholm and analysis-questions such as ”Where is the 

self?” ”What is the nature of the self?” ”What is a valid self love?” and ”How can the human being 

reach this self-love?” has been answered through the material. In a discussion with the material I 

suggest what I consider is a valid christian approach for how self-love looks like, which is that the 

human being should love herself through making authentic choices, and thereby being able to come 

close to the good and holy nature of herself which I argument for.   

Self, Self-love, Christian Anthropology, Pastoral care 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Idag pågår det ett självhjälpsamtal i samhället, med olika svar för hur människan kan ta sig an sitt 

psykiska mående och hur hon bör förhålla sig till sitt själv. Självhjälpsindustrin skickar ut budskap 

om att “förverkliga dig själv” eller “älska dig själv” och forskning inom psykologin pratar om 

vikten att utveckla självkänsla och självmedkänsla.   1

Samtidigt som människor i Sverige idag känner oro, ängslan och ångest över sitt värde och mening 

med sina liv, står kyrkan i en tradition där den talar mer om kärleken till vår nästa än till oss själva.  2

När människor idag känner oro över sina livsval och hur de bäst ska navigera sig i förhållandet till 

deras själv, kan man fråga sig om det har gjorts en gedigen reflektion över den bild av självet och 

självkärlek som själavården förmedlar.  3

Medan den psykiska ohälsan är påtaglig och psykologin och media skickar ut olika självhjälps-

budskap, är det relevant att som ett kritisk-konstruktivt bidrag till själavården, undersöka vad som 

egentligen kan vara ett rimligt kristet synsätt för hur en människa kan älska sig själv. 

1.2 Syfte: Med utgångspunkt från själavårdslitteratur i Svenska kyrkan, är huvudsyftet med denna 

uppsats att komma fram till vad som är ett rimligt kristet synsätt på självet och självkärlek. Ett 

vidare syfte med undersökningen är också att belysa eventuella skillnader i själavårdslitteratur som 

förekommer i samma svenskkyrkliga kontext, samt att min slutsats konstruktivt ska kunna bidra till 

samtalet om själavård. 

1.3 Frågeställning: Vad är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek?  

 Lagercrantz, Agneta. Självmedkänsla : Hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra. Stockholm, 1

Natur & kultur, 2014, s 14.
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-2

psykiska-halsa/
https://www.stadsmissionen.se/press-och-opinion/pressmeddelanden/ny-rapport-var-fjarde-ung-i-sverige-mar-psykiskt-daligt3
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1.4 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mig genom att endast använda mig av själavårdande/existensiell/andligt 

vägledande litteratur inom Svenska kyrkan som material. Jag har också avgränsat mig genom att 

endast välja författare vars litteratur ofta används inom Svenska kyrkan och därav också har stort 

inflytande i frågan om en kristen relation till självet. Jag har försökt få en sådant brett material som 

möjligt men ändå avgränsat mig till tre olika författare inom detta område. Jag är medveten om att 

det finns ett stor mängd av ytterligare influenser som präglar Svenska kyrkan i samtalet om 

själavård, bland annat ignatiansk tradition, men även där har jag avgränsat mig.  Jag har även 4

avgränsat mig genom att endast ytligt sätta mig in det mest aktuella självhjälpsmaterialet som 

används i samhället idag, även om jag är medveten om att det finns en bred forskningsfront inom 

psykologin gällande detta ämne. Jag har också avgränsat mig genom att inte göra någon vidare 

jämförelse mellan det själavårdsmaterial jag undersökt och annan självhjälpslitteratur, utan endast 

presenterat detta som vidare forskningsfrågor framåt.  

1.5 Material 

Här presenterar jag de tre olika själavårdsmaterial med respektive författare som ligger till grund för 

min undersökning. 

Bo Giertz (präst) har med sin själavårdsroman Stengrunden en etablerad plats i Svenska kyrkans 

sammanhang för att beskriva en traditionell luthersk syn på en kristens relation till sitt själv. Den 

representerar en antropologi där människans fördärv, synden, står i centrum. Även om den är något 

äldre så har den lämnat starkt avtryck i det kyrkliga livet i Sverige, inte minst kan man utläsa detta 

av att Margareta Melin i sina böcker ofta står i polemik till mycket av det som Stengrunden 

representerar.  Den är viktig att ha med för att visa vilket typ av arv Svenska kyrkan står i när det 5

kommer till synen på självet. 

Margareta Melins böcker Tro ditt hjärta om gott och Vara den jag är strävar emot det arv som Bo 

Giertz lämnat efter sig och vill tillintetgöra bilden av människan som i första hand syndare genom 

att snarare betona kärleken som människans djupaste identitet. Melin är författare, psalmdiktare och 

 https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/ignatiansk-andlighet4

  Margareta Melin och Bo Geirtz är också släkt. Bo Giertz är Margareta Melins farbror. 5
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poet men också verksam som retreatledare och samtalspartner.  Hon har skrivit en överlåtelsebön 6

som ofta används i Svenska kyrkan och hennes texter syftar till att lyfta fram människans natur som 

någonting gott.  7

Ted Harris (präst, teol.dr) och Ann Lagerström (journalist) har genom boken Konsten att leva 

innerligt - existentialism för den moderna människan gjort en nytolkning av existentialisten Sören 

Kierkegaards texter. Boken är tänkt som en självhjälpsguide för att vägleda människor idag till 

meningen med livet, hur vi kan söka den och varför det är så viktigt att lära sig leva innerligt. Ted 

Harris är själv aktiv som andlig vägledare i Svenska kyrkans församlingar.  Boken tillfogar ett 8

något annorlunda perspektiv än de tidigare författarna då den inte utgår ifrån det kristna språkets 

terminologi.  

1.5.1 Sekundärlitteratur 

Den sekundärlitteratur jag använt mig av är framförallt använda till mitt metod och teoriavsnitt. 

Förutom boken av Grenholm, Carl Henrik Att förstå religion:metoder för teologisk forskning, så 

använder jag mig framförallt av Systematiskt teologi - en introduktion och Katarina Westerlunds 

kapitel om antropologi och eskatologi.  Jag har också använt mig av The ashgate research 9

companion to Theolocial Anthropology som är ett samlingsverk över kristen antropologi.  I övrigt 10

har jag även använd mig av Agneta. Lagercrantz, Självmedkänsla : Hur du kan stoppa självkritik 

och förbättra relationen till dig själv och andra.  11

1.6 Teori 

Själavård  

Eftersom mitt syfte är att utreda vad som är ett rimligt kristet synsätt för självet och självkärlek samt 

att det svaret konstruktivt ska kunna bidra till samtalet om själavård, är begreppet själavård centralt 

 http://www.ekosofi.se/melin/6

 https://melinmargareta.wordpress.com/tag/du-som-ville-mitt-liv/7

 https://www.svenskakyrkan.se/farsta/kurser-med-ted-harris8

  Martinsson, Mattias. Sigurdson, Ola. Svenungsson, Jayne. Systematisk teologi - en introduktion. Stockholm, Verbum, 2007,9

 Farris, Joshua Ryan; Taliaferro, Charles. Farnham Surrey. The ashgate research companion to Theolocial Anthropology England, 10

Burlington, VT :Ashgate Publishing Company, 2015.
 Lagercrantz, Agneta. Självmedkänsla : Hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra. Stockholm, 11

Natur & kultur, 2014.
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för min teori. När jag använder mig av begreppet själavård menar jag inte endast den enskilda 

själavård som förekommer av präster i Svenska kyrkan, utan också själavård i en bredare 

bemärkelse, som Svenska kyrkan själva beskriver det på sin hemsida: 

 Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en 
 del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan. I gudstjänsten, vid dop, vigsel 
 och begravning. I möte med konfirmander, besök på sjukhus och vid hembesök.  12

Själavårdens syfte är alltifrån förebyggande arbete för människans välmående, krishantering och 

andlig vägledning.  Något som också är viktigt för själavården är att det förutsätts en tro på Gud 13

utifrån den som bedriver själavård:  

 För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en  
 präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas .  14

I denna uppsats kommer jag benämnda de som författat det själavårdande materialet som jag 

undersöker, för själavårdare.  

Viktiga teoretiska koncept för att förstå självet  

När jag i denna uppsats utreder frågeställningen, om vad som är ett rimligt kristet synsätt för 

självkärlek, blir också självet ett centralt begrepp i relation till materialet. Vad som innefattar 

människans själv, kan i sin tur brytas ned i flera viktiga teoretiska koncept som jag här kommer 

lyfta. 

En grundförutsättning för att kunna tala om människans själv, om vem människan är i kristen 

antropologi, handlar om att konstatera att människan står i relation till Gud. Det är genom relationen 

till Gud som människan definieras.  Ett av de mest centrala kristna antropologiska teoretiska 15

koncepten gällande människans relation till Gud handlar om människans gudslikhet, Imago Dei.  16

 https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard12

 https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard13

https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/om-sjalavard14

Westerlund, ”Antropologi och eskatologi” i Systematisk teologi - en introduktion. Mattias Martinson, Sigurdson Ola och 15

Svenungsson Jayne. Stockholm, Verbum, 2007, s 146.
 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 147.16
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 Människans gudslikhet, frihet att vända sig till eller ifrån Gud, och hennes förmåga att som medveten och  
 tänkande varelse kunna träda in i personlig gemenskap med skapelsens Gud har traditionellt benämns som  
 Imago Dei.  17

I föreställningen om människan som Guds avbild finns också tanken på människoartens unika värde 

och värdighet. Människovärdet i kristen antropologi har både förknippats med människan som 

skapad till Guds avbild samt att hon har ett högre medvetande eller själ.  Människans 18

självmedvetande, förmåga till moralisk reflektion och möjlighet att få kunskap om och realisera sina 

inre potentialer, utgör kognitiva förmågor som oftast inte tillskrivs andra varelser än människan.  19

Gemensamt för kristen antropologi, är bilden av människan som unik skapelse där människan 

begåvats med speciella andliga och intellektuella förmågor, vilket skiljer henne från allt levande och 

öppnar för en relation till Gud.   Oberoende huruvida man tänker sig människan som en statisk 20

eller sluten natur, eller en öppen dynamisk existens, ges människan frihet att transcendera sig själv 

och bli delaktig i en gudomlig verklighet.   21

Människan kan alltså vara Guds avbild eller bli till Guds avbild genom att använda sin frihet, till att 

uppfylla den uppgiften. Men hon kan också använda den friheten till att vända sig bort från Gud.  22

Här blir synden ett viktigt teoretiskt begrepp för kristen antropologi. Om syndafallet är någonting 

statiskt som skedde precis efter skapelsen, som människan idag inte kan påverka och som gör att 

människan idag är underkastad synden, eller om synden är något som människan själv kan påverka.  

Ett annat viktigt begrepps-par i kristen antropologi är synen på kropp - och själ. Människan har setts 

som en dualistisk uppdelning av kropp och själ, med en hierarki av själen som platsen för att förstå 

och uppleva godhet och skönhet och förnimma Gud. Denna typ av kognitiv relation till Gud är 

utmärkande för en traditionell kristen syn på människan.  23

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 147. 17

 Green, B Joel. ”Why the Imago Dei Should Not Be Identified With the Soul” i Ashgate research companion. Theological 18

Anthopology, Farris, Joshua Ryan; Taliaferro, Charles. Farnham Surrey. England, Burlington, VT :Ashgate Publishing Company, 
2015, s 179.

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 147.19

 Crisp, Oliver. ”A Christological Model of the Imago Dei” i Ashgate research companion. Theological Anthopology,   20

Farris, Joshua Ryan; Taliaferro, Charles. Farnham Surrey. England, Burlington, VT :Ashgate Publishing Company, 2015, s 217.
Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s.14921

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 149.22

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 15123
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Ett annat viktigt teoretiskt begrepp för kristen antropologi handlar om människan som autonom, 

huruvida beroende människan är av Gud. En syn på människan som autonom handlar om att 

människan gör medvetna moraliska val och därigenom konstituerar sig själv som subjekt. Detta är 

en pågående process för den enskilda individen under hela livet.  Här aktualiseras också frågan om 24

människans natur, om den är henne given och opåverkbar eller om hon autonomt kan påverka den.   25

Här handlar en postmodern kritik av det autonoma subjektet om människan verkligen helt fritt kan 

konstruera sitt själv eller om hon blir påverkad av sociala förutsättningar.   26

Ett annat begrepp som används i förhållande till materialet är människans autenticitet och att göra 

autentiska val. När människan som autentisk används som teoretiskt uttryck menar jag framförallt 

att beskriva att människan handlar utefter sin egen vilja, sin egna natur, och inte omgivningens 

normer om henne.  27

Det finns även en plats för eskatologins relevans i kristen antropologi. Det handlar om vad som är 

människans mål och mening. Traditionellt sett har eskatologin beskrivits på två sätt. Eskatologins 

mål, Guds rike, kan antingen ses som den yttersta tiden, om en snar eller avlägsen framtid, eller så 

är det ett möjligt tillstånd människan kan skapa i världen där människan lever i harmoni och kärlek 

med allt levande.  28

1.7 Metod 

Som metod har jag valt innehållslig idéanalys från Att förstå religion – metoder för teologisk 

forskning av Carl Henric Grenholm. 

Det första syftet med att göra en innehållslig idéanalys är att beskriva och klargöra innehållet i en 

text. Ett andra syfte är att klargöra textens logiska struktur. Det tredje syftet är att ta ställning till om 

de utsagor som görs i texten är godtagbara och pröva om budskapets innehåll är rimligt.  29

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 156.24

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 158.25

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 160.26

 Timpe, Kevin, Jenson, Audra. ”Free Will and the Stages of Theological Anthropology” i Ashgate research companion. Theological 27

Anthopology, Farris, Joshua Ryan; Taliaferro, Charles. Farnham Surrey. England, Burlington, VT :Ashgate Publishing Company, 
2015, s 234.

 Westerlund, ”Antropologi och eskatologi”, s 159.28

 Grenholm, Carl Henrik Att förstå religion:metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur AB, 2006, s 213.29
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I användandet av den innehållsliga idéanalysen är det viktigt att som tolkare av materialet först och 

främst använda ett eget analysspråk, det vill säga att försöka återge textens innehåll i en egen 

klargörande terminologi.  När den logiska strukturen klargörs i metoden så granskar tolkaren de 30

övergripande problem som författaren behandlar och vilka svar författaren ger på sin frågeställning. 

Här är det centralt att se till vilken tes eller ståndpunkt som författaren övergripande driver i sitt 

verk och hur den argumenterar för att komma dit.  Genom att sedan bedriva en 31

argumentationsanalys är det viktigt att först beskriva de argument som kan användas för och emot 

författarens tes och sedan ett värderande moment där tolkaren sedan tar ställning till vad som påstås 

i författarens tes och argument.   32

Som en del av metoden och för att ta fram det idéinnehåll som är relevant för min frågeställning har 

jag ställt några analysfrågor till mitt material. För att ta reda på författarnas syn på självet och 

självkärlek har jag ställt följande frågorna i relation till de olika författarna:  

- Var är platsen för självet?  

- Vad är självets natur?  

- Vad är en rimlig självkärlek?  

- Vad behöver människan göra för att uppnå denna självkärlek? 

De analysutsagor som används ska vara teoretiska omdömen som är vetenskapligt kontrollerbara 

och logiskt konsistenta. Analysspråket utgår ifrån ett särskilt analysschema som har en uppsättning 

av egna begrepp. Dessa definierar jag i min teori.  33

1.8. Tidigare forskning  

Det finns mycket forskat kring synen på självet i kristen antropologi. När det sedan kommer till 

forskning om kristen självkärlek smalnar fältet av. Några närvarande röster i diskussionen kring 

synen på självkärlek är bland annat John Piper med "Self-Love and the Christian Counselor's Task", 

Timothy Keller med The Freedom of Self-Forgetfulness och Sharon Hodde Millers med Free of 

 Grenholm, Att förstå religion, s 216.30

 Grenholm, Att förstå religion, s 223.31

 Grenholm, Att förstå religion, s 284.32

 Grenholm, Att förstå religion, s 217.33
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me.    Piper är en inflytelserik, konservativ amerikansk kristen teolog som i sin artikel föredrar 34

tesen att människan mår allra bäst om hon riktar sig utåt mot Gud istället för att fastna vid sin egen 

kropps eller självfixering.  Keller, en amerikansk pastor vars bok går i samma linje som Piper 35

menar att människan mår bäst av att tänka mindre på sig själv, men nödvändigtvis inte mindre om 

sig själv.  Millers, amerikansk författare har en liten mer specifikt vinkel i sin bok då hon ställer 36

den kristna synen på självet i kontrast till samtida självhjälpsindustri.  

När det kommer till forskning om självet i själavård smalnar det av ytterliggare men det finns några 

exempel på forskning som bedrivits. Boken Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and 

Counseling av Pamela Cooper-White ett exempel på detta, där hon motiverar hur själavårdarens 

egna erfarenheter kan vara användbara i relationen till själavården.  Det finns även en hel del 37

generell forskning skrivet om själavård. Däremot finns ingen forskning bedriven i den angivna 

kontexten för mitt material, för själavård i Svenska kyrkan. Detta tomrum vill jag med hjälp av min 

forskning kring självet och självkärlek vara ett kritiskt-konstruktivt bidrag till.  

2. Självet i själavård från tre olika perspektiv 

Här kommer jag redogöra för de tre olika ingångar av det material jag har och hur de ger uttryck för 

uppsatsens syfte, vilka huvuddrag de presenterar för hur människan kan förhålla sig till sitt själv. 

2.1 Bo Giertz - självkrökning, eftersom människans själv till naturen är syndigt. 

Stengrunden är både upplagt som en själavårdsbok och som en historisk roman. Den behandlar 

själavård genom tre olika nyvigda prästers berättelser och deras möte med sin församling. 

Uppdraget som själavårdare blir anledning till prästernas egna själavård och andliga utveckling. De 

tre berättelserna utspelar sig i tre olika tidsepoker, 1810-tal, 1880-tal, 1940-tal. Det som är 

återkommande genom de tre olika berättelserna är dock hur svaret för den andligt sökande 

människan alltid är detsamma. Den synd, den stengrund, människan bär på, kan endast försonas 

genom Jesus Kristus. Det återkommande temat handlar om prästernas och människans försök att 

hålla fast vid att rättfärdiga sig själva istället för att tro och förlita till Guds rättfärdighet.  

 Miller Hoode, Sharon, Free of Me: Why Life Is Better When It's Not about You, USA, Baker Books, 201734

 https://www.desiringgod.org/articles/self-love-and-the-christian-counselors-task35

 Keller, Timothy. The Freedom of Self-Forgetfulness, UK, 10 Publishing, 2012.36

 Cooper-White, Pamela. Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and Counseling, Minneapolis, Augsburgsk Fotress, 2004. 37
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2.1.1 Människan som syndig till sin natur 

Genomgående i boken är temat om människans fördärv, hur hon till naturen är syndig. Det är 

hennes högst sanna verklighet. Ett av de många sammanhang där den här synen på människan 

beskrivs, är bland annat: 

 Syndafördärvet framställs som en oskyldig svaghet i naturen, som man predikar bort med poetiska fraser.  
 Sådan som människan är, med djävulen i kroppen, sådan är hon skickad att öva alla dygder och förverkliga de 
 högsta fullkomligheter. Allt i kraft av sitt förmörkade förnuft som hon följer som den nya morgonstjärna.  38

Men kanske den allra tydligaste beskrivningen av människan och som också satt titeln för Giertz 

bok är när han beskriver människan som en stengrund. När människan börjar reflektera över sig 

själv i relation till Gud och omvänder sig gläds hon först men blir sedan mer och mer medveten om 

sin synd. Giertz beskriver det som att desto längre ner människan gräver i sin hjärtas åker, desto mer 

sten upptäckten hon. Hon upptäcker nya synder hos sig själv.  Enligt Giertz kan hon plocka bort 39

sådant som spritmissbruk, svordomar eller annat på en kväll, men människan har också grövre 

synder som kräver en hårdare bättringskamp. Det gäller framförallt människans högmod, lusten att 

tala om sig själv eller att finna fel hos andra.  40

När människan börjar skyffla bort stenarna i sitt hjärtas åker, när hon plockar bort sten för sten och 

sätter spaden i marken upptäcker hon att där bara finns en hård stenhäll. Den här stenhällen,  

utmålar Giertz som syndafördärvet. När människan har skiljt sig från alla sina medvetna synder så 

finns ändå stengrunden kvar där. På stengrunden kan ingen frukt bäras eller nyttiga träd odlas. Det 

värsta sättet en människa kan förhålla sig till sin stengrund enligt Giertz, handlar om att låtsas som 

att den inte finns där, att börja odla ovanpå stengrunden och utåt sett få det att se ut som att den bär 

frukt, eftersom att det som utåt sett luktar gott har för länge sedan redan vissnat inför Gud.  41

Ett annat sätt att beskriva människans hjärta enligt Giertz, är som en rostig plåtburk på en 

avskrädeshög. Men även om människan beskrivs som en stengrund eller rostig plåtburk i romanen, 
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så slutar inte berättelsen om människan här. Det kommer nämligen som Giertz beskriver det, en 

underlig Herre och förbarmar sig över den usla plåtburken och sticker spatserkäpp genom den och 

petar upp den ur smörjan och tar den med sig hem.  42

För på samma sätt som människans stengrund beskrivs som en klippa, så finns det enligt Giertz en 

viktigare klippa, nämligen Golgatas klippa den dagen Jesus dog för världens skull, med andra ord 

försoningsklippan. Om människan omvänder sig och litar till försoningen, lyfts hela den hårda 

klippan över till försonings-klippan, hon förblir hård sten, människan sådan hon är i sig själv, förblir 

syndare till sin natur. Men skulden är försonad, förbannelsen är hävd, frimodigt som ett barn kan 

hon komma inför Gud och i tacksamheten för försoningen börjar människan leva till sin frälsares 

ära. Giertz beskriver då hur trons frukter kommer fram, hur en ny jordmån har lagt sig över 

stenhällen i hjärtat, att det är trons goda nåd som vattnats av nåden. Där börjar det långsamt växa 

något, som aldrig velat gro förut.  Giertz menar att om hon skulle förbli på stengrunden så skulle 43

hon vara förlorad, men går hon från stengrunden till försoningsklippan, så finns det bara en väg, en 

fast bro, och det är ORDET. Enligt Giertz är det endast det gudomliga ordet som kan överbevisa 

människans synd och avslöja hennes själ ända ner till stengrunden. På bron från stengrunden till 

försoningsklippan heter pelarna dopet, nattvard och avlösning. Valven är slagna av det heliga ordet 

och dess budskap om försoning. Om något av valven skulle rasa blir hon fördömd i lagen och en 

förtvivlad syndare som tror hon kan rättfärdiga sig själv.  44

 Syndafördärvet plockar du inte bort själv, för det behövs en försonare, en som lider i ditt ställe, annars kunde 
 du lika gärna ge upp varje tanke på himmelen med detsamma.  45

Det här är också andemeningen i en tidig scen i boken, där den nyvigda prästen Henrik Savonius får 

rycka ut för att ge själavård till en förtvivlad man som ligger för döden och inte kan tro på Guds 

försoning på grund av att han hade syndat. När prästen brister i sitt försök att ge mannen ro, 

kommer en kvinna till undsättning. Hon förnekar inte alls de synder mannen begått, utan tvärt om 

bekräftar att han är en stor syndare, men menar att Jesus är en ännu större frälsare.   46
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I Bo Giertz bok Stengrunden är framförallt de slående teoretiska antropologiska begreppen 

människans natur, hennes själv är ett syndigt själv. Men ett annat teoretiskt begrepp som kommer 

fram handlar också om människan som autonom. Hon kan själv välja hur hon vill förhålla sig till 

sitt syndafördärv och om hon rättfärdigar sig själv genom sig själv, eller genom Guds rättfärdighet.  

Det själv som förekommer i Stengrunden är också starkt kopplat till människans kropp, som 

någonting som är platsen för det brustna, snarare än gudslikhet. Någonstans inombords har hon en 

själ, men det enda autonoma valet hon kan göra är att lita och förtrösta på att Gud själv räddar 

hennes själ, för hennes syndiga natur kan hon aldrig komma ifrån. 

2.2 Margareta Melin - Självkärlek, eftersom människans själv i grunden är gott. 

Margareta Melin behandlar i båda sina böcker Vara den jag är och Tro ditt hjärta om gott sina 

tankar kring vad det är att vara människa. Böckerna är en blandning mellan olika utläggningar kring 

bibeltexter, men också andra reflektioner och poesi. 

2.2.1 Vara den jag är 

Melin inleder med att beskriva hur den kristna traditionen har förmedlat att det finns en motsats-

förhållande mellan att människan tänker på sig själv och sin omgivning, att det finns ett kristet ideal 

att ska se på andras välgång istället för sin egen. Melin argumenterar istället att bibeln tar 

självkärleken som utgångspunkt, att älska sin nästa såsom sig själv.  Hon menar istället att det goda 47

människan gör gentemot andra får också goda konsekvenser för henne själv.  Hon menar att 48

människans kärlek till sig själv är grunden för all annan kärlek. Risken för egoism finns bara om 

människan begränsar kärleken till sina egna förhållanden och skaffar sig fördelar på andra 

människors bekostnad.  Det är också eftersmaken, som Melin uttrycker det, som avgör om 49

människan vet om hennes handlingar är goda, det som mättar och ger ro i motsats till att öka 

hungern och rastlösheten.  Hon lyfter fram hur Psaltarpsalmerna är ett exempel på hur människan 50
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kan se på sig själv i tredje person, och älska sig själv med samma kärlek som det ansvar och kärlek 

hon skulle ha för någon annan.   51

Samtidigt menar Melin att det är viktigt för människan att lyssna inåt och tolka sina verkliga behov 

och göra vad hon kan för att fylla dem. Melin menar att oförstådda behov är roten till mycket ont. 

Hon menar att det är viktigt att ta sig an sina behov och kunna skydda sina gränser, men att det i sig 

inte är livets mening och mål, utan bara grunden. Melin menar att när människans behov är något så 

när uppfyllda så bör hon flytta uppmärksamheten till andra.  Lika viktigt att uppmärksamma sina 52

behov är det att glömma dem, då hon menar att allt har sin tid. Den egna kvarstående bristen och 

saknaden fylls slutligen när människan ägnar all sin iver åt att lindra andras nöd, när hon gråter med 

dem som gråter och delar glädjen med de glada.  53

2.2.1.1 Marta och Maria 

Melin exemplifierar med bibelberättelsen om Marta och Maria  om hur det är viktigt att vara 54

trogen sig själv och leva inifrån.  Maria som faller framför Jesus fötter gör det hon vill och Jesus 55

skyddar henne mot de andras anklagelser. Maria lyssnar till sitt inre, följer sin längtan, lämnar 

gamla kvinnoroller med matlagning och gör det hon verkligen vill.  Melin exemplifierar även med 56

berättelsen om när Maria smörjer Jesus fötter med en dyrbar balsamflaska.  Medan Maria 57

kritiserades både för självisk passivitet och för slösaktigt lättsinne av lärjungarna ställer sig Jesus 

emellan.  Melin menar hur Marias exempel uppmanar människan till att vara trogen mot sig själv 58

och finna sin egen väg. 

Vad gäller Marta menar Melin att man kan tolka henne utifrån ett utbrändhets-perspektiv. Jesus vet 

att hon vill väl, men att hennes ambitioner är för stora. Hon vill och hon gör mer än hon mäktar med 

och i det pressade läget mister hon sin frid och anklagar Maria, men Jesus accepterar inte dessa 

anklagelser mot Maria. Melin menar att man tolka detta som att om människan inte klarar av att 
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genomföra sina planer, blir stressad eller irriterad, ska hon inte söka orsaken hos Maria, utan hos sig 

själv, förändra sitt inre istället för sin medsysters. Däremot säger inte Jesus till Marta att hon ska 

göra som Maria, utan bara acceptera att Maria ska få följa det hon själv vill.   59

2.2.1.2 Viljan visar vem människan är 

Melin lyfter fram ännu ett känt bibelreferat när hon behandlar människans sannaste natur, självet 

som någonting gott. 

Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte 
vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.  60

Melin menar att en traditionell kristen uppfattning är att människans själv, uppfattas som något 

avigt, som ska förnekas eller övervinnas. Men hon vill utmana denna bild och menar att det inte 

finns en kamp mellan vad som är Guds vilja och människans vilja, utan att det snarare handlar om 

vad som är Guds/människans vilja och vad som inte är det.  Melin menar att människans själv, är 61

den goda viljan, gudsbilden inom henne och argumenterar utifrån Paulus. Om människan gör det 

hon inte vill - då är det inte längre hon som handlar, utan synden som bor i henne. Den sanna 

identiteten är förknippad med hennes egen vilja och och vad en människa verkligen vill och längtar 

efter, älskar, det säger mer om henne än hennes begränsningar och misslyckanden.  

Melin menar att om man vet med sig att man har en gudomlig grund i sitt väsen, är det mer 

hoppfullt för människan att jobba med sig själv än om hon tror att hon är syndare. Hon menar att 

människan som syndare är något sekundärt, för viljan är i grunden god. Människans själv är aktivt, 

när hon gör vad hon vill är det hon själv som handlar. Självet är passivt när hon gör det hon inte 

vill.   62

Melin menar att människan är utrustad med vilja för att leva medvetet och fritt. Livet består av att 

välja och välja bort. Hon kan välja bort det som hindrar henne att nå dit hon vill, att avstå från 

kortsiktig glädje för att nå en mer fullkomlig. Bara den som säger tydligt nej kan helhjärtat säga 
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ja.  Problemet enligt Melin, är att vi har lärt oss att den egna viljan har bedömts som olydnad och 63

elakhet, vilket gör att människan slutar lyssna inåt, ger upp sig själv. Då måste människan istället bli 

medveten om något hon vill och inte vill - så blir hon medveten om en kontur i sin personlighet. 

Vad hon längtar efter, vad hon önskar djupt inom sig visar hän mot vem hon verkligen är. Melin 

menar att den som ingenting vill går mot ett själsligt och kroppsligt sönderfall. Viljan fungerar som 

ett sammanhållande, impulsgivande centrum i personlighetens mitt. Melin menar att om människan 

börjar öva sig på att lyssna inåt och följa sin vilja så kan modet växa fram och hon förändrar sitt liv 

och hon kan bli den hon anar att hon är.  En person som är van att lyssna på andra hittar inte sig 64

själv när den lyssnar inåt utan andras röster som hon lätt kan förväxla med Guds röst. Melin menar 

att om människan inte har ett själv som säger både ja och nej, så färdas hon som en båt utan 

styrman.  65

Melin menar att inombords så vet människan vad som är rätt, det står skrivet i deras hjärtan som 

Paulus uttrycker det.  Om alla lyssnade till sitt inre och ville sanningen skulle det inte behövas 66

några lagar och bud. Den lag som är skriven i människornas hjärtan skulle vara nog, menar Melin. 

De två stentavlorna, är en sekundär lösning, när människorna blivit främmande för sig själva och 

livets egna lagar.  Lagar behövs för att sätta stopp för ondska och oordning deras uppgift är att säga 67

hur människan inte ska leva, men Melin menar att det är kärleken, som lär människan att leva.   68

Varför avgör ni inte själva vad som är rätt, varför låter ni inte ert inre döma om vad som är rätt?  69

2.2.1 Tro ditt hjärta om gott 

I denna bok börjar återigen Melin med hennes grundläggande tanke om vad det är att vara människa 

och framförallt i relation till Gud. Melin menar att kärleken är människans sannaste själv. Om 

människan räknar med att Gud finns blir synen för hur Gud ser på henne viktig, med vilka ögon 
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Gud använder, hotfulla eller älskande. Här är Melin av uppfattningen att människan är skapad god 

och att Gud älskar henne.   70

2.2.1.3 Människan som utmålad till syndare 

Melin lyfter fram problematiken att människan ibland utmålas som syndare. Hon menar dock att 

Jesus själv aldrig benämner någon människa på det sättet, utan att det är andra människor. Melin 

menar att man kan ifrågasätta om det är så att Jesus förlåter folks synder, eller om det snarare 

handlar om att han ger uttryck åt det som sker. När människor blir sedda av Jesus, förstår de sitt 

eget värde och när de speglar sig i Guds/Jesus ögon förstår de att deras synder är befriade.  Melin 71

menar här att det är viktigt för människan att inte bara tänka på att hon är förlåten utan att faktiskt 

ibland också inse att hon inte bär på någon skuld, att Gud inte endast dömer skyldig utan också 

friar.  Melin menar att ibland blir människan pålagd en skuld som hon inte bör bära.  72 73

Istället för att utmålas som en syndare, menar Melin att människan inte kan vara något större än det 

hon är skapad att vara, en återspegling av sin skapare.  Hon jämför människan med en kristall. 74

Kristallen skiner som klarast när den träffas av solen, fri från beläggningar. Desto mer hon är den 

hon är så lyser hon. Det sannaste man kan säga om människan är att hon är helig, eftersom skaparen 

är helig är också allt skapat heligt.  Melin menar att hur olika människor än är varandra så är det 75

väsentliga gemensamt, människan är framsprungen av samma kärlek. I varje ansikte finns en 

återspegling, en ljusreflex, av den som skapat henne. Inom var och en finns ett tilltal, en vägledning, 

en gudomlig närvaro.   76

Melin menar att i väst till skillnad från den östliga grenen av kyrkan, har att känna igen sig själv i 

Jesus, att i relation till honom se sin djupaste identitet uppenbarad setts som högmod och hädelse 

och synonymt med att göra sig själv till Gud.  Men Melin menar att människan är en del av Kristi 77

kropp och har potential att vara som Gud.  
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den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större  78

För att människan ska kunna förstå hur hon är sig själv kan det vara lättare för henne att spegla sig i 

någon som också är sig själv och exempelvis använda Jesus som förebild. Jesus är sann människa, 

men också sann Gud. Gudomligt och mänskligt är förenat.    79

2.2.1.4 Människan på livets väg 

Melin menar att människan inte väljer något dåligt för att det är dåligt utan för att hon tror det är 

bra, eller för att det gör en gott i stunden.   80

Lyssna till sanningens röst i ditt eget hjärta, så hör du sanningens ande varhelst hon talar  81

Melin menar att det kan vara svårt för människan att urskilja vad som är Guds röst. Melin beskriver 

hur röst och ord är inte samma sak, att även satan citerade skrifter, att ord kan missbrukas. Hon 

menar att om en förkunnelse får människor att känna sig dåliga, rädda, eller uppgivna då är det inte 

Jesus röst hon hör, eftersom hans eget tal aldrig påverkade människor på det negativa sättet. Melin 

menar att människor blev upplyfta av att höra Jesus. Hon menar att det är på rösten människan kan 

känna igen Jesus, sin befriare, älskare och vän. Om människan lär sig att känna igen hans röst kan 

inget bedra henne. Melin menar att det finns ont som kan utnyttja orden men att livet och kärlekens 

ande är totalt annorlunda och sprider bara ljuvliga dofter, sanning och sälta, ödmjukhet och respekt, 

fördragsamhet och ömhet, barmhärtighet och hopp, fred och allt gott.   82

2.2.1.4 Människans kropp 

Melin beskriver att kroppen är människans hem, det är huset hon bor i, instrumentet att spela på och 

hemmet på jorden. Den som ser människans kropp ser henne, men hon är mer än kroppen, mer än 

vad man ser. Människans själv och kroppen är ett med varandra men ska en dag skiljas från 
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varandra. Melin jämför människans själ med en fjäril, som en fjäril lämnar sin puppa ska hon lämna 

kroppen, då ska hennes längtan få nya vingar.  Människan är inte bara en kropp, enligt Melin, men 83

borde inte heller vara rädd för att identifiera sig med den. Men hon menar att människan beskrivs 

som skapad av en handfull jord men också något som Gud blåst in sin ande i. Hon menar att är vi 

jord är vi också vind, är vi förgänglig materia så är vi också oförgänglig ande. Jord och jord är 

samtidigt ande av Guds ande. 

2.3 Ted Harris/Ann Lagerström - självrespekt, det är i innerliga val människans själv blir till. 

Varje människa äger ett naturligt behov av att skaffa sig en livsåskådning, en föreställning om livets mål och 
mening 

så inleds Konsten att leva innerligt - existentialism för den moderna människan, som är en 

självhjälpsguide utifrån Ted Harris och Ann Lagerströms tolkning av Sören Kierkegaard.  

Harris/Lagerström tolkar det som att Kierkegaard menade att livets mening var individuell och 

ingen annan än människan själv kan formulera den.  Han hade ingen beskrivning av vad som var 84

sant, utan de tre stadierna och nio stegen växte fram utifrån hans egen brottning med de existentiella 

frågorna. De går ut på att lära sig leva innerligt, att människan ska ta livet och sig själv på yttersta 

allvar, betrakta den yttre och inre verkligheten och försöka förstå hur allt hänger ihop. Harris/

Lagerström menar att Kierkegaard ville uppmana människan att inte tvärt följa andras sanningar 

utan istället fundera på vad hon själv känner och och tycker, vem hon är bortom alla 

föreställningar.  85

För att finna innerligheten och meningen med livet så menar Harris/Lagerström att Kierkegaard 

etablerar tre olika stadier - sinnlighet, innerlighet och andlighet. Samtidigt som de beskrivs i en 

kronologisk följd och måste upptäckas i rätt ordning är de inte är tänka i någon hierarki och Harris/

Lagerström beskriver hur Kierkegaard förklarar detta i sin metafor över människan i form av ett 

hus. Människans hus har tre våningar, en källare, en stuga och en övre sal. Människans mål är att på 

sikt att flytta in i den övre salen, paradvåningen och att den hela tiden står där till förfogande 

eftersom det är hennes eget hem. Men hon måste börja med källaren, sinnligheten, så att hon inte 

 Melin, Tro ditt hjärta om gott, s.111.83

 Harris, Konsten att leva innerligt, s.984

 Harris, Konsten att leva innerligt, s.10. 85

 �20



genom hela sitt liv undrar vad som gömmer sig där.  Människan måste börja med att bemästra det 86

sinnliga för att kunna gå in i det innerliga och hon måste ha utvecklat innerlighet för att kunna söka 

det andliga.  Varje nytt stadium hon träder in i fördjupar det människan lämnar bakom sig. Harris/87

Lagerström tolkar Kierkegaard som att där människan är, där är det gott att vara, men att hon inte 

förlorar något på att söka sig vidare.  De här olika stegen, processen, sker av sig självt, men att det 88

finns sådant i en människas liv som kan sätta stoppklossar för henne. Sådant som uppfostran, 

konventioner eller anpassning kan hindra henne i hennes utveckling, men då behöver hon 

sökredskapen öppenhet och nyfikenhet.   89

2.3.1 Sinnlighet  

Det första stadiet Harris/Lagerström presenterar är det Kierkegaard benämner som sinnlighet. Det 

första steget i sinnligheten kallar han för att möta världen. En människas sökande börjar där hon är, 

precis i det ögonblicket hon är, att upptäcka den yttre verkligheten, materian.   Utan materian finns 90

ingen människa, utan materian finns ingen hjärna att tänka med eller kropp, känslor, utan materian 

finns ingen existens. Sinnligheten är det direkta mötet med den yttre verkligheten.  När människan, 91

går från att upptäcka saker i hennes omgivning till att benämna dem som sina, så går hon in i det 

andra stadiet i sinnligheten som handlar om att samla på saker. Harris/Lagerström tolkar 

Kierkegaard som att samla på saker, erfarenheter, minnen, relationer, är nödvändigt och 

livsbefrämjande, men att människan inte får lura sig att tro att det kommer räcka.  Detta leder 92

människan in på det tredje steget i det sinnliga, att berusa sig med tingen. Här finns det en risk för 

människan att tro att hon är på rätt väg. Som Harris/Lagerström tolkar Kierkegaard innebär den rätta 

vägen när människan gör det hon själv vill, men många gånger styrs hon istället av samhällets 

normer eller annat som ligger utanför henne själv, vilket kan göra att hon berusar sig med tingen.  93

Det är nödvändigt för henne att vandra vidare från det materiella och söka nya vägar för något 

djupare, efter att hon samlat på sig det man behöver för ett gott liv. Om människan inte lyssnar på 

det här sökandet hon har vidare, sina inre signaler, så kommer hon börja känna att livet är 
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meningslöst och drabbas av en slags tomhet som går att kalla förtvivlan. Förtvivlan, är rösten som 

ropar mellan det sinnliga och innerligheten. Det är människan som längtar efter att få bli innerlig.  94

Istället för att lyssna på rösten förlitar sig människan på tingen, finns det en risk att hon vill ha mer 

av det materiella men det förstärker bara känslan av tomheten.  Harris/Lagerström tolkar det som 95

att Kierkegaard menar att förtvivlan inte är en brist, utan en tillgång, det är människans innersta 

själv som ropar, människan har blivit medveten om sig själv.  96

Harris/Lagerström beskriver att Kierkegaard levde i en tid där det fanns två sätt att se på människan. 

Antingen var hon kropp eller också var hon själ och representerades av materialisterna eller 

dualisterna.  De menar att Kierkegaard själv inte ville ta ställning utan uppfattade denna tudelning 97

som konstruerad, oavsett vilken av dem människan väljer att se sig själv som, blir konsekvensen att 

hon förnekar en del av sig själv.  De menar att Kierkegaard istället ansluter sig till gruppen 98

holisterna, som menar att människan både består av en kropp och själ. Han benämner denna 

förening mellan det kroppsliga och själsliga, mellan människans erfarenheter, tankar, muskler, 

längtan, ögon för Ande. Anden är människan som en syntes, mellan det oändliga och ändliga, av det 

timliga och eviga, frihet och nödvändighet. Anden ett jättelikt multikompetent sinnesorgan som har 

till huvudsaklig uppgift att existera. Självet, är bara en flik av människans totala existens, det är den 

delen av människan som hon kan uppfatta av allt det som är henne själv. Självet är egentligen det 

som är konstruerat inför människan och hennes omgivning. Men det finns mer bortom det 

konstruerade, bortom det som människan själv kan uppfatta som sitt själv. I verkligheten är det 

mesta som tillhör hennes person bortom hennes medvetenhet och hennes vilja. Anden innefattar det 

som är bortom människans egen medvetenhet om sitt själv. Anden är bortom självet och anden är 

inblandad i alla processer av hela människans system, men Anden har också ett mål och det är att 

utvecklas till sin fulla kapacitet.  Om självet, den delen av människan som hon själv kan uppfatta, 99

är lyhört kan självet uppfatta Andens vilja som en oväntad längtan och nyfikenhet. Harris/

Lagerström tolkar Kierkegaard som att när allt fungerar som det ska så lever Anden och hennes 

livsverktyg, hennes själv, i harmoni. Anden ägnar sig åt helheten, medan självet verkar i den yttre 

verkligheten. Självets göranden och låtanden ger Anden stimulans och nya möjligheter. Andens 
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tillsyn och ambition hjälper till att hålla självet i balans och får det att söka vidare, att utvecklas. 

Självet tenderar att tro att hon kan klara sig själv utan Anden, självet följer samhällets normer och 

tänker att det räcker, men Anden reagerar. När människan då slutar lyssna på den krävande Anden 

så grips av tomhet och förtvivlan. Själens behov har kommit i skymundan. Kroppen är mätt, själen 

är utsvulten, Anden är i obalans och nu kallar hon på sig själv, för att göra henne uppmärksam på att 

det måste bli ändring om inte hela systemet ska komma i olag.  Harris/Lagerström tolkar 100

Kierkegaard som att den som vill söka meningen med sitt liv måste bli vän med kroppssjälen, hon 

måste bli en enhet, bli en, först när balansen är funnen kan också meningen finnas.  101

2.3.2 Innerlighet  

Att möta sig själv, sin egen sanning, bortom egna och andras föreställning, det är huvuduppgift för 

det innerliga stadiet, menar Kierkegaard enligt Harris/Lagerström. Men för att människan ska kunna 

göra det krävs det att hon accepterar det enda som hon kan vara säker på existerar, nämligen henne 

själv. Genom att acceptera att hon finns kan hon undersöka med sitt själv och sin Ande vem hon är, 

att ta emot sig själv som den sanning hon är. 

Första steget bortom från förtvivlan över att materian inte räcker till är att vara innerlig, att 

människan acceptera de känslor hon har. Det viktigaste i detta steg är att våga vara autentisk. Den 

tomhet hon känner, den otillfredsställelse som skaver i henne är sann oavsett hur hennes yttre 

verklighet ter sig. Det enda som Anden, rösten inom henne som ropar ber henne om, är att vara 

autentisk, att finna sig själv där hon är och börjar just där. Men varför människan har svårigheter 

med att bli autentisk, är att hon inte vill betala priset det kostar.  Varje gång hon lyckas, har hon 102

kommit lite närmare sig själv, lite närmare det som kan vara hennes livs mening.  Det är bara med 103

hjälp av innerligheten, som människan kan nå verklig kunskap om sig själv, hennes subjektiva 

sanning.  Men för att komma dit måste hon använda sig av det andra steget i innerligheten, att 104

vilja välja. Kierkegaard drar det till sin yttersta spets när han påstår att  
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antingen väljer du dig själv, eller också existerar du inte.  105

Här behandlar Harris/Lagerström en viktig del av Kierkegaards antropologi och synen på självet. 

Valet är i sig är avgörande för personlighetens innehåll, genom valet fördjupas hon och när hon inte 

väljer så förtvinar hon.  Även om människan finner sin subjektiva sanning genom att träna sin 106

innerlighet så räcker det inte för att finna meningen med livet. Det är bara själva början, 

förutsättningen. För att veta om hennes subjektiva sanning håller måste hon pröva den mot 

verkligheten och våga leva efter den. Hon måste våga välja. Det är också anden som driver en 

människa in i innerligheten på jakt efter sig själv, det är genom själva sökandet och genom att våga 

välja det hon finner som människans själv utformas. Värde och mening uppstår inte oberoende av 

människan, utan det är hennes medvetna och omedvetna val, som formar både henne själv och 

samhället.  Harris/Lagerström redogör för valet som mycket centralt för Kierkegaard - det är 107

genom människans val som hon blir en riktig människa. Det är förmågan att välja som visar att 

människan i sin djupaste existens är fri. Varje val en människa står inför, är en möjlighet att 

kommunicera med hennes totala identitet, med Anden. I det sinnliga stadiet, är människans val 

omedvetna och innehåller ingen kunskap om hennes verkliga person.  Men anledningen till att 108

människan har svårt med val är för att hon inte vet om hon väljer rätt. Människan tänker att det 

finns ett rätt val, en sanning utanför henne själv som hon måste hitta och välja. Men Harris/

Lagerström tolkar det som att Kierkegaard är mer av uppfattningen att människan inte vet någonting 

om morgondagen, nästa minut, eller sekund, eftersom allt är i rörelse. Människans måste välja utan 

garantier. Författarna menar att det är vanligt att människan flyr från viktiga val genom att tänka att 

det var bättre förr eller det blir bättre sen. Men det som har hänt det har hänt och att det som 

kommer att hända kommer troligen inte bli som människan tror. Ett val kan bara fattas med hjälp av 

innerlighet, utifrån de tankar och känslor som människan har precis i stunden.  Hon måste välja 109

fastän hon inte vet. Hon kan inte veta i stunden om hon väljer rätt eller fel, men om hon väljer 

utifrån sina innersta övertygelser, sitt allvar, sin innerlighet, så kommer hon så nära sanningen som 

det går. För varje beslut hon tar, får hon en allt tydligare bild av sig själv och allt annat som 

existerar.  För att bli autentisk är det alltså viktigt att våga handla, som är det sista steget i 110
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innerlighetens stadie. I boken presenteras detta som ”språnget”, när människan lämnar en 

otillfredsställande tillvaro och hoppar ut i det okända och följer sin starka och innerliga impuls.  111

Författarna tolkar Kierkegaard som att så länge människan gör det som känns innerligt sant, så är 

det rätt, oavsett vilken handling hon utför. Istället för att människan ser sina handlingar som onda 

och goda kan hon också se dem neutrala, att så länge människan handlar utifrån sin egen sanning så 

handlar hon rätt. Men att det finns ingen objektiv moral, utan den är föränderlig över tid, hon kan 

inte inte veta som egentligen är ont och gott.  112

2.3.2 Andlighet 

Harris/Lagerström tolkar Kierkegaard som att det det tredje stadiet handlar om sökandet efter 

Allt:et. Allt, är en benämning för en större mening, något större än den materiella världen 

människan kan se och större än hennes autentiska själv.  Harris/Lagerström menar att Kierkegaard 113

inte vill benämna detta Allt som Gud, utan att han istället menar att människan ska vara öppen för 

det okända, att inte redan tro på någonting, att öppna sig.  Här menar författarna att man kan göra 114

kopplingar till den kristna traditionen om att ta emot Guds rike som ett barn, att inte ifrågasätta 

tingen i vår verklighet som onda eller goda, att inte döma utan bara att ta emot dem.  Harris/115

Lagerström tolkar att syftet med att öppna sig, är att människan kan bli del av en större verklighet, 

inte med hennes själv, personligheten, som är förankrad i nutiden, utan med kroppssjälen eller 

själskroppen, människans samlade förmågor. När människans själv identifierar sig med anden 

försvinner själviskheten och människan förblir tidlös och evig.  I det första stadiet så undersökte 116

människan sin yttre verklighet, i det andra stadiet sig själv och i det tredje stadiet försöker hon nu 

placera in sig själv i helheten och begrundar vad som verkligen är meningen med hennes liv. Hon 

försöker förstå sin mening i förhållande till den stora meningen, meningen med Allt. Harris/

Lagerström menar att Kierkegaard trodde detta var kärlek.  Att älska villkorslöst. Samtidigt är 117

kärleken inte svaret på meningen med livet, den är länken, processen, vägen dit. Det är genom att 

uppenbara den som människan har en chans att förstå. Kärleken är innerlighetens innerlighet.  118
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Harris/Lagerström tolkar att Kierkegaard menar att det faktum att kärleken existerar är ett bevis för 

att evigheten finns, eftersom att kärleken i sig är fullständigt ologisk. Återigen visar Kierkegaard sin 

holistiska livsåskådning och menar att Anden är EN. En som i naturen, det finns inga gränser mot 

något, allt är förenat i en enda existens, i helheten, i Alltet. Den autentiska människans sätt att 

begripa detta är genom den kraft som förenar allt, innerlighetens innerlighet, den ovillkorliga 

kärleken.  Harris/Lagerström menar att Kierkegaard uppmanar människan att älska sina 119

medmänniskor, för att de lever och finns till och menar att allt det andra sedan faller på plats.  120

Kärleken är länken mellan det timliga och otimliga, kärlek är en möjlighet att upptäcka det oändliga 

i andra och i sig själv. Bara den människa som har sänkt sig ner i alltet, existensen, i intet, kan 

upptäcka att hon redan är det hon söker och kan älska utan att vilja ha något tillbaka.   121

Harris/Lagerström menar att det sista steget Kierkegaard utformade var för de som ville söka sig 

vidare, även om Kierkegaard själv inte kunde fullfölja det. Människan borde alltid utgå från vad 

hon själv känner, vill hon söka livets mening, bör hon göra det, men annars strunta i det. Harris/

Lagerström menar att på samma sätt vek Kierkegaard av för att söka livets mening och insåg att för 

att vara trogen mot sig själv nöjde han sig med diktare.  Men det sista steget han utformade 122

handlar om att bli ett med allt. Författarna tolkar det som att Kierkegaard menade att för att kunna 

bli ett med allt måste människan ge upp allt. När hon sträcker sig längst in i sin verklighet kommer 

hon tillslut uppfatta att hon inte är någonting. Inför andra människor så är människan någonting, där 

existerar självet, personligheten, men i ett evighetsperspektiv existerar inte hennes själv, hon är 

ingen. Ingen som är en del av ett Allt. För att kunna verka i världen måste hon först uppfatta sig som 

en autentisk fri människa. Uppfattningen om självet, är en konstruktion som människan kan 

använda sig av i världen, men när hon blir medveten om hur hon är en del av alltet, existensen, får 

hon lägga sina egna begränsningar åt sidan och då kan hon rota sig i evigheten.  Människan står 123

alltså här med en fot i vardagen och en i det eviga. Hon är både någonting och ingenting.  Harris/124

Lagerström tolkar Kierkegaard som i att det varken behövs tro eller vetskap för att finna livets 

mening, utan människan kan gå innerlighetens väg mot en allt större ordlös förståelse. Det enda 

som kan stå i vägen är människans oförmåga att följa med, att lyssna till rösten som ropar.  125
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3. Själavårdarnas syn på självet i dialog med varandra  

3.1 Vad är människans själv?   

I detta avsnitt kommer jag huvudsakligen att jämföra vilka olika syner det finns på självet i mitt 

material. Det är viktigt att utreda de olika författarnas grundsyn på självet, för att sedan i nästa 

avsnitt kunna gå vidare till deras syn på självkärlek. De frågor jag kommer behandla i detta avsnitt 

är, var är platsen för självet och vad är självets natur?  

3.1.1 Var är platsen för självet? 

De tre författarna har en syn på människans själv som något som består av både kropp (det 

materiella) och själ (det psykiska/andliga sfären). När de pratar om hur en människa ska förhålla sig 

till sig själv, så syftar de både till människans kropp och hennes själ. Däremot så fokuserar de i olika 

grad mycket på de här två delarna och hur de dominerar. När Giertz refererar till självet, så syftar 

han till människans egna vilja. Människans vilja verkar vara starkt kopplad till hennes kroppslighet, 

hennes naturliga begär och dragning till det värdsliga snarare än till det själsliga. Människans själv, 

är starkt kopplat till människans själviskhet för Giertz. Samtidigt som Giertz gärna kopplar 

människans vilja, hennes själv till det värdsliga och materiella, beskriver han också människans 

själv som människans själ.   Det själv som förekommer i Stengrunden är starkt kopplat till 126

människans kropp, som någonting som är platsen för det brustna, snarare än gudslikhet. Någonstans 

inombords har hon en själ, men det enda autonoma valet hon kan/bör göra är att lita och förtrösta på 

att Gud själv räddar hennes själ, för hennes syndiga natur kan hon aldrig komma ifrån. Människan 

är både kropp och själ, men det är endast hennes själ som ska räddas.  127

Melin menar också att människan består av en kropp och själ, kroppen är funktionell som hennes 

hem på jorden.   Den som ser människans kropp ser henne, men Melin menar att människan också 128

är mer än kroppen, mer än vad hon vid första anblick blir sedd som. Melin menar att människans 

själv och kroppen är ett med varandra, men att de också kommer att skiljas från varandra. Även om 
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människan inte endast är kroppen, bör hon enligt Melin inte vara rädd för att identifiera sig med 

den. Hon menar att människan är skapad av en handfull jord men också något som Gud blåst in sin 

ande i. Hon menar att om människan är jord är hon också vind, är hon förgänglig materia så är hon 

också oförgänglig ande. Även om det här finns tendenser till en holistisk syn på människan menar 

jag att hon i huvuddrag står för en dualistisk syn.   129

Den som däremot intar en mer klar holistisk hållning till människan är Kierkegaard som hans tankar 

presenteras genom Harris/Lagerström. Den syn som här förekommer handlar om att själ och kropp 

är ett och inte är möjliga att separera från varandra. Harris/Lagerström beskriver i tolkningen av 

Kierkegaard som att denna förening mellan det kroppsliga och själsliga, mellan människans 

erfarenheter, tankar, muskler, längtan, ögon kan benämnas som Ande. Människans själv består 

delvis av en kropp, men också av en själ som kan bli ett med Anden och då finnas överallt. Självet 

är den del som människan kan uppfatta av allt det som är henne själv. Det som finns bortom det hon 

kan uppfatta men som fortfarande är en del av hennes person kan benämnas som Anden.  Här 130

skiljer sig tanken om att människans själv är något större och mer än vad människan själv kan 

uppfatta i Harris/Lagerström i deras tolkning av Kierkegaard i jämförelse med både Giertz och 

Melin där människans själv är starkt kopplat till människans medvetna vilja. Harris/Lagerström 

menar i deras tolkning av Kierkegaard att när allt fungerar som det ska så lever Anden och hennes 

livsverktyg, hennes själv, som hon använder för att verka i den yttre verkligheten, i harmoni. Harris/

Lagerström beskriver hur Anden är själskroppen, människans samlade förmågor, anden kan i sin tur 

sen bli del av Allt:et.  Inför andra människor så är människan någonting, där existerar självet, 131

personligheten, men i ett evighetsperspektiv existerar inte hennes själv, hon är ingen. Ingen som är 

en del av ett Allt. Uppfattningen om självet, är framförallt en konstruktion som människan kan 

använda sig av i världen.  132

Även om det verkar som att Harris/Lagerström i deras tolkning av Kierkegaard redogör för en 

ytterligare dimension av människan, att hon är ett själv och sen en Ande, så verkar det snarare vara 

två dimensioner av det som både Melin och Giertz syftar till när de pratar om människans själv, 

även om kanske Giertz står längst bort från Harris/Lagerström här. Varken Melin eller Giertz menar 
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att människans själv inte har en något mer transcendent karaktär, något själsligt som står i relation 

till någonting större. De gör bara inte en uppdelning mellan självet som en konstruktion i världen 

och Anden som något som också tillhör självet men som människan inte är medveten om. Jag får 

uppfattningen av att de båda menar att människans själv också består av människans själ, som 

Harris/Lagerström genom sin tolkning av Kierkegaard snarare benämner som Ande. 

3.1.2 Vad är självets natur? 

Jag har under tidigare rubrik konstaterat att både Giertz och Melin refererar till människans själv 

som människans medvetna vilja/själ. När det sedan kommer till denna viljans natur så skiljer de sig 

åt, vilket jag här ska redogöra för. Harris/Lagerström i sin tolkning av Kierkegaard menar däremot 

som jag tidigare redogjort, att självet både har en dimension som människan själv kan vara 

medveten om, självet, samt den del som hon i alla fall inte i lika hög grad är medveten om, 

Anden.  Här är inte Harris/Lagerström i deras tolkning av Kierkegaard helt konsekventa, för 133

uppenbarligen verkar det vara så att Anden ger sig till känna, så en viss medvetenhet måste ändå 

människan besitta om hennes Ande, om hennes vidare själv. Men det kanske snarare handlar om att 

människan är medveten om att Anden finns som en röst som ropar, men inte alltid vad den har för 

karaktär, vad hon själv vill förrän hon lyssnar på den. 

När det kommer till människans själv och dess natur så är möjligen detta den punkt där författarna 

skiljer sig allra starkast och framförallt Giertz och Melin står i polemik med varandra. Enligt Giertz, 

så står människans själv för något fördärvat, det är en syndig natur som människan besitter. Hennes 

vilja är förknippad med någonting ont, fallet, det finns inget vidare gudomligt eller heligt över 

hennes själv utan det definieras utifrån det onda hon gör.   I kontrast till detta står Melin som 134

menar att människan är god, hennes spontana impuls är god, viljan är god. Det som inte är gott är 

inte hennes själv, utan någonting annat. Det som är människans sannaste själv är kärlek och 

helighet, eftersom hon enligt Melin är framsprungen av gudomlig kärlek. Människans själv, är den 

goda viljan, gudsbilden inom henne och argumenterar utifrån Paulus. Om människan gör det hon 

inte vill - då är det inte längre hon som handlar, utan synden som bor i henne. Självet är passivt när 

hon gör det hon inte vill.   135
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En problematisering att ställa sig vidare, vad en kritisk förespråkare för Giertz röst skulle kunna 

ifrågasätta hos Melin, är hennes distansering till människors synd. Medan Giertz ger ett konkretare 

svar för människans brustenhet, som människans fallenhet, som förklaring för människans onda 

handlingar, famlar Melin i försöket att inte sätta likhetstecken mellan det brustna och människans 

natur, mellan olika förklaringsmodeller. Hon försvarar människans onda handlingar med att de 

egentligen grundar sig i att intentionen med handlingen var god, om än bara för en stund, för henne 

själv eller andra. Hon förklarar det också som att när hon inte lyssnar på rösten inom henne så drivs 

hennes själv av de onda normerna i samhället. På det här viset menar hon också att när människan 

gör onda handlingar så är det inte hon själv som agerar, utan synden som bor i henne. Enligt Melin 

verkar synden ligga utanför människan själv, men att hon ibland låter sig drivas med av den och 

därav inte ska identifiera sig med den. Samtidigt skulle en likadan kritik kunna föras från en 

förespråkare av Melins röst i polemik mot Giertz. Om nu människans natur är brusten, men 

människan ändå har en fallenhet att utföra goda kärleksfulla handlingar, vart kommer då dessa ifrån 

och varför ska hon inte identifiera sig och sitt självs natur med dem? Där de olika ytterligheterna 

som jag här nu drar till sin spets till slut verkar tråna mot, handlar om huruvida människans röst, 

hennes vilja och intention samklingar med Guds röst. Är hon endast en marionettdocka för Guds 

godhet, eller bör hon accepterar sig själv som framsprungen men också bestående i sig självt av det 

goda och kärleken? Melin argumenterar för att om Gud är godhet och människan består av denna 

godhet, så finns det inte en konflikt mellan Guds vilja och människans vilja, den som Giertz snarare 

är en anhängare av, utan hon menar att det snarare handlar om vad som är Guds/människans vilja 

och vad som inte är det.  Samtidigt lämnar hon ett tomrum att fylla för vad detta ”inte” är, om det 136

nu inte är människan själv.  

Harris/lLagerström tolkning av Kierkegaard står utanför denna polemik mellan Giertz och Melin 

om människans naturliga impuls/vilja som något gott eller ont. Enligt Harris/Lagerström och deras 

tolkning av Kierkegaard så är människan varken ond eller god, hon är neutral. Hennes natur och 

handlingar kan inte vara goda eller onda, utan bara sanna om hon gör innerliga val. Genom Harris/

lagerströms tolkning av Kierkegaard menar de att så länge människan gör det som känns innerligt 

sant, så är det rätt, oavsett vilken handling hon utför. De tolkar Kierkegaard som att han menar att 
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det inte finns någon objektiv moral, utan den är föränderlig över tid och därav kan människan inte 

inte veta som egentligen är ont och gott.  137

3.2 Vad är självkärlek?  

Efter att ha visat hur de olika författarna ser på självet så kommer jag i detta avsnitt jämföra och 

redovisa hur de menar att människan kan och bör förhålla sig till sitt själv. I detta avsnitt kommer 

jag behandla frågor som, vad är rimlig självkärlek? Hur praktiserar människan denna självkärlek?  

3.2.1 Vad är en rimlig självkärlek?  

Eftersom Giertz ser människans själv som någonting syndigt så menar han att hon inte ska hålla fast 

vid och älska sitt själv, det är högmod.  Istället ska hon älska Gud som skapat henne och 138

framförallt som ger henne rättfärdigörelsen, hon ska inte rättfärdiga sig själv. Människan ska inte 

älska sitt själv enligt Giertz. Hon ska bejaka sin syndiga natur, förstå att hon är fördärvad, men 

däremot inte ha ångest över det. Hon bör inse att hennes natur är syndig, men att Jesus har tagit på 

sig människornas skuld och därav behöver inte människan oroa sig. Det är på det här viset 

människan finner ro. Hon får vila och förtrösta för Guds kärlek om henne, snarare än i sin egen 

kärlek om sig själv.  139

Melin menar snarare att människan ska älska sitt själv eftersom hon själv är någonting gott, något 

gudomligt, snarare än brustet som Giertz menar. Människan är skapad god, som en avbild av Gud 

med potential till att göra gott och vara god. Hon är också en återspegling av sin skapare och därav 

också gudomlig. Eftersom det här gäller alla människor som Gud skapat, att det finns ett heligt själv 

inne i människan, bör hon också själv förstå sig som sin nästa. Samma ansvar och kärlek hon 

känner inför en annan människa bör hon också känna inför sig själv. Hon bör se sig själv i tredje 

person och älska med samma kärlek som hon skulle älska sin nästa.  Till skillnad från Giertz bör 140

människan enligt Melin älska sig själv. De får här olika slutsater för hur människan bör förhålla sig 
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till sitt själv, eftersom de också grundar denna hållning i deras olika grundsyn på vilken natur 

människans själv besitter.   141

Harris/Lagerström genom sin tolkning av Kierkegaard ställer sig inte direkt på någon utav de 

fronter som Giertz och Melin representerar, förkastandet av självet eller kärleken till självet. Det har 

att göra med att Harris/Lagerström inte har en sådan stark hållning till människans självs natur som 

någonting gott eller ont. Harris/Lagerström och deras tolkning av Kierkegaard ställer sig utanför 

denna polemik i och med att människan beskrivs i sin natur som neutral. I och med människans 

neutralitet, ska hon nödvändigtvis inte älska sitt själv eftersom hon till sin natur varken är god eller 

ond, men hon bör ändå förstå sig själv som en sanning. På det här viset är ändå människans själv 

någonting som inte ska förkastas utan snarare sättas på piedestal. Det är rimligt att människan ändå 

bejakar sig själv, lyssnar till sin inre röst, sätter sig själv i främsta rummet, för att när hon lyssnar 

innerligt på sig själv är hon så nära sanningen hon kan komma.  142

3.2.2 Vad behöver människan göra för att uppnå denna självkärlek?  

Giertz menar att människan inte ska upphöja eller älska sitt själv, utan bara förtrösta på Guds kärlek.  

Det är så hon finner kärleken och ro. Genom att rikta blicken utåt och inte inåt mot sitt själv. 

Självkärleken i sig är inte målet utan att finna ro, denna ro kan hon endast finna när hon inser att 

hon är fördärvad men förtröstar på att Jesus har tagit bort hennes skuld.   143

Eftersom Melins grundsyn på människan utgörs av att människan i grunden är god och gudomlig, 

bör hon därav älska sig själv för detta. Hon bör följa sin goda impuls och lita på sin egen vilja. Här 

sammanfaller Melin med Harris/Lagerström tolkning av Kierkegaard i deras syn på att människan 

ska lyssna på sin inre röst. Genom att människan lyssnar till sin inre röst och handlar därefter så är 

hon i en process att konstruera sitt själv. Detta är den tanke som jag menar att både Melin och 

Harris/Lagerström trånar mot. Melin beskriver det som att människan måste bli medveten och skapa 

sina konturer. Om människan inte aktivt handlar efter sin egen inre röst färdas hon som en båt utan 

styrman. Då kan andra röster ta rodret och styra henne. Då är det andra människors subjektiva 

sanningar och röster, precis som Harris/Lagerström också är inne på i sin tolkning av Kierkegaard, 
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som driver människan i hennes val.  Melin menar att hon då går till ett själsligt och kroppsligt 144

förfall, Harris/Lagerström beskriver det i termer av förtvivlan.  I olika språk närmar de sig båda 145

författarna tanken om att det är viktigt för människan att konstruera sitt själv för att kunna verka i 

världen. 

Samtidigt finns det också en riktning hos samtliga författare att människan är något mer än denna 

konstruktion som hon också borde bli ett med. De uttrycker alla också en riktning utåt, ut från 

människans själv. Giertz är den författare som menar att människan direkt ska komma till detta 

stadie. Människan ska själv inte reflektera över vad hon vill, vad som är hennes specifika röst, 

eftersom för Giertz står denna röst i polemik med Guds röst. Giertz menar istället att människan 

mår bäst av att direkt rikta sig bortom sitt eget själv. Eftersom människans själv och dess mest 

framträdande natur är fördärvat så tjänar det inte något till att människan lägger fokus vid sitt själv. 

Istället bör hon rikta fokus utåt och förtrösta på Gud.   146

Melin är möjligen den som minst betonar denna riktning utåt, för henne är det mer än process. Det 

är nödvändigt för människan att ta sig an sina behov, då hon menar att de annars kan vara roten till 

mycket ont. Men att det i sig inte är livets mening och mål, utan en grund för att sedan kunna verka 

i världen.  Till skillnad från Giertz är hon mer av uppfattningen att det goda hon gör för sig själv 147

också kommer andra till utdelning, precis som att den riktning hon har utåt, det goda hon gör för 

andra får också goda konsekvenser för henne själv. Människans kärlek till sig själv är grunden till 

den kärlek hon sedan kan ge vidare.  En kritisk röst från Giertz skulle här kunna vara att 148

människan rättfärdigar sig själv och förskjuter Gud, medan Melin snarare här skulle svara att det är 

rättfärdigat av människan att älska sig själv för att hon bär på den kärlek som är sprungen av hennes 

skapare, Gud.  I Harris/Lagerströms tolkning av Kierkegaard framträder denna riktning utåt som 149

det sista steget i människans utvecklings-trappa. Efter att människan så innerligt har konstruerat sitt 

själv som hon kan handla med i världen så ska hon tillslut bli ett med Alltet.  Som Harris/150

Lagerström tolkar Kierkegaard så är det för honom ett svårt steg, som kräver mycket förarbete, men 
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att människan trots de tidigare stadierna kan ha svårt att nå hit.  Men någonstans finns det med 151

som ett mål, riktningen bortåt. Det mål som Giertz menar att människan direkt bör ha i åtanke.  

4. Egen diskussion/kritisk konstruktion över vad som är ett rimligt kristet synsätt för 

självkärlek. 

Genom mitt förra avsnitt har jag nu redogjort för och konstaterat att det inom själavårdslitteratur i 

Svenska kyrkan finns olika syn på hur en människa kan älska sig själv och vad som är ett rimligt 

kristet synätt för självkärlek. Jag kommer nu bedöma dessa olika utgångspunkter, förhålla mig 

kritisk till dem och själv konstruera vad jag menar är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek. När 

jag i enlighet mitt syfte, med utgångspunkt i själavården konstruerar vad som är ett rimligt kristet 

synsätt för självkärlek, kommer jag utgå från några kriterier. Dessa kriterier motiverar jag utifrån 

vad jag lyfte i teorin samt utifrån vad som kommit upp som väsentligt i mitt själavårdsmaterial. 

1) Ett rimlig kristet synsätt för självkärlek bör förutsätta tron på Gud.  För att avgränsa innehållet 152

om vad en tro på Gud innebär i kristen antropologi utgår jag ifrån följande minimum-förståelse. 

a) att människan utgår ifrån att hon och hennes omgivning är skapad och står i relation till och 

Gud. b) Kristus blir viktig i förståelsen av vem Gud är för människan.  153

2) Ett rimligt kristet synsätt för självkärlek och i enlighet med själavårdens syfte, bör svara an på 

att hjälpa människor till att må bättre.  154

3) Ett rimligt kristet synsätt på självkärlek bör utgå från de problem människor har idag i den 

angivna kontexten, där mitt material befinner sig, det vill säga vara relevant för den nutida 

situationen som Svenska kyrkan befinner sig i.  155

4)

Vad är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek? 
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4.1 Människan bör identifiera sig med det goda/gudomliga inom sig.  

Jag menar att för att kunna etablera ett rimligt kristet synsätt för självkärlek är det mest centrala att 

börja i människans natur. Jag har i min jämförande del redogjort för att det är synen på människans 

själv som får konsekvenser för hur människan sedan ska älska sig själv. Jag har också redogjort för 

att grundsynen på människans natur utgörs av relationen mellan Gud och människa. I fråga om vad 

som är ett rimligt kristet synsätt för grundsynen på människans natur så blir det nödvändigt att ta 

avstånd från den neutrala hållning som Harris/Lagerström presenterar i sin tolkning av Kierkegaard 

eftersom den inte förutsätter att Gud finns, även om det går att diskutera vidare vad i denna 

existentialistiska tolkning som kan tolkas in i ramen för Gud. Stående i frågan hur människans natur 

då ska tolkas i relation till Gud ger Giertz och Melin två olika hållningar som jag tidigare redogjort 

för. Utifrån kriteriet att själavården ska få människor att må bättre, är jag av uppfattningen att 

Melins tankar om självet som någonting gudomligt gott ger en större hoppfullhet människan kan 

arbeta utifrån med sig själv, precis som Melin argumenterar för.  Då ett av problemen idag för 156

människan är hon känner en brist på ett själv, att hon inte uppfattar vem hon är eller vad hon vill, 

verkar det rimligt att fylla detta innehåll med den kristna tanken om människans som Guds avbild 

och att det också är det goda, gudomliga och kärleken inom henne som hon bör identifiera sig 

med.  Giertz hållning om att människan inte ska upphöja sitt själv, verkar här inte vara något som 157

gör gott för människan att stå på.  

Den frågan som väcktes i jämförelse av materialet gällande hur människan om hon identifierar sig 

som god, då ska förhålla sig till den synd hon ändå utför, menar jag att Melins svar ändå håller till 

en viss utsträckning. Jag menar att det viktigaste för människan är möjligen inte att förstå varför 

hon trots att hon identifierar sig med det goda ändå gör onda handlingar, utan att det väsentliga för 

hennes välmående handlar om vad som blir konsekvensen av dessa handlingar. Här blir Kristus som 

försonare för människornas synd och Guds nåd viktig. Även i hennes brustenhet har hon ett värde 

och är älskad. Jag menar att detta också är en viktig grund att stå på när det kommer till vad som är 

ett rimligt kristet synsätt för hur en människa kan älska sig själv.  

 Melin, Vara den jag är, s 39.156

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/157

vuxnas-psykiska-halsa/
 �35



4.2 Människan bör älska sig själv. 

Utifrån att jag nu konstaterat i min uppfattning att det för ett rimligt kristet synsätt för hur en 

människa kan älska sig själv är väsentligt att se människan till sin natur som skapad av Gud och 

god, bör hon också älska sig själv. Jag anser att Melin argumenterar väl här när hon menar att det 

ansvar och kärlek människan har givits att förvalta i mötet till hennes omgivning, det har hon också 

till sig själv eftersom hon är en del av den omgivningen och kan inte sätta sig utanför den.  Jag 158

konstaterar endast detta så länge för att sedan gå vidare till vad detta indirekt innebär. 

4.3 Människan uppnår denna självkärlek genom att bli autentisk. 

Jag har nu tidigare konstaterat min uppfattning för ett rimligt kristet synsätt för självkärlek, att 

människan i sin natur är skapad god, bör identifiera sig med detta och därav älska sitt själv, men hur 

går hon till väga för att uppnå denna självkärlek? 

Jag menar här att det är användbart att använda sig av den uppfattningen som både Harris/

Lagerström i deras tolkning av Kierkegaard och Melin lyfter fram som ett återkommande tema. 

Människan älskar sig själv, respekterar det gudomliga goda hon är skapad som i sin natur, genom att 

bli autentisk. Det är i autenticiteten hennes sanna jag visar sig. Människan blir autentisk genom att 

lyssna på sin inre röst, sin själ eller Ande, sin egen röst/Guds röst eller de olika benämningarna som 

förekommer både hos Melin och Harris/Lagerström. Det är genom att lyssna på denna inre längtan 

och sedan att handla efter den - som hon blir autentisk. Det är genom att välja, att handla som hon 

sätter konturerna för hennes person, det är så hon konstruerar sitt själv. Genom att bli autentisk, 

eller att gå åt att mer och mer konstruera ett autentiskt själv genom hennes val, så respekterar och 

värnar hon om sin gudomliga natur, det goda som identifierar henne. När hon inte är sann mot sin 

inre längtan och skapelse, drivs hon med av andras normer eller sanningar som inte är sanna för 

henne. Hennes självbild förändras då. Hon går runt och är någon hon egentligen någonstans 

inombords känner att hon inte är.  

Jag menar att en sådan här syn är rimlig också utifrån kriteriet att det relaterar till den angivna 

kontexten. När dagens människa låter normer, riktlinjer för hur en människa ska se ut, hur hon ska 
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bete sig, säga eller göra, få styra hennes liv, då gör hon inte autentiska val. Då får hon leva med en 

självbild som hon inte känner igen sig i vilket påverkar hennes välmående. För att relatera till 

kriteriet om att ett rimligt kristet synsätt bör ställas i relation till att människan och hennes 

omgivning är skapad av Gud, skulle en kritik här kunna riktas mot att detta tankesätt hämtat från 

Melin och Harris/Lagerström, genom att mena att människans autentiska val kan försätta hennes 

medmänniskor i underläge. Här ansluter jag mig dock till den hållning som jag redogjort för att 

både Melin och Harris/Lagerström driver, att det finns en risk att om människan går ut ”direkt” i 

världen för att vara till för sina medmänniskor, så får hon själv behov som inte är uppfyllda, 

lyssnade på och respekterade. Vilket i sig kan leda till att hon inte blir en människa som orkar med 

att sprida kärlek till sin omgivning.  Som en påminnelse, uttrycker Melin, att behoven, 159

självkärleken i sig är inte målet, bara medlet.  160

I hanteringen av den givna kontexten idag, att människan ibland upplever att det är oros-laddat att 

behöva välja, så menar jag att Harris/Lagerströms tankar om valet är hjälpsamt. Människan kan inte 

i förväg veta vad som är ont/gott utan bara handla utifrån vad hon tror är rätt, vad som känns sant 

utifrån henne själv i stunden. Samtidigt vill jag här reservera mig mot den tanke som kommer upp i 

Harris/Lagerströms tolkning av Kierkegaard, om det skulle vara viktigare att handla rätt än vad som 

anses vara gott av samhället. 

Eftersom jag redan redogjort för att jag i min konstruktion över vad som är ett rimligt kristet synsätt 

för självkärlek utgår från att människans natur, hennes autenticitet är någonting gudomlig gott, så 

menar jag här att om människan alltid handlar autentiskt, så medföljer också bara goda handlingar. 

Men för att försäkra mig om att det ändå är en självkärlek som också stämmer in på kriteriet om att 

människan utgår ifrån att hon hennes omgivning är skapad och står i relation till och Gud, så tänker 

jag att detta kriterium är rimligt som ett minimum krav på ett ramverk för människan när hon 

försöker uttrycka sin självkärlek. Även om jag har argumenterat för att om människan skulle vara 

sann mot sitt autentiska själv ändå skulle uppnå detta.   

 Melin, Vara den jag är, s.18.159

 Melin, Vara den jag är, s.17.160
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4.4 Människans självkärlek bör ses som ett medel. 

Som jag redogjort för verkar det också finnas en riktning hos samtliga författare, bortom 

människans autentiska själv, att hon på något vis kan bli ett med Alltet, glömma bort sig själv, 

endast rikta all sin kraft till Gud och den omgivna skapelsen. Jag menar att det blir problematiskt 

om människan i sig förväxlar detta som verkar framträda som ett slutmål i materialet, med att vara 

ett medel. Det är det jag menar att Giertz gör i sitt material och som också har präglat den givna 

kontexten. Det verkar som att svaret att rikta sig utåt, att människan ska älska sin nästa i polemik 

med att älska sig själv inte verkar vara funktionellt för människor i deras försök till att må bättre 

idag. Möjligen är det så att det Giertz vill uppnå, snarare kan beskrivas som ett slutmål, men för att 

nå dit menar jag att hans tankar inte hjälpsamma som medel. På det viset ansluter jag mig till 

Harris/Lagerströms beskrivning av de olika stadierna i Kierkegaard lägger fram. För att nå det sista 

steget, om vi människan kan nå detta slutmål, ”att rota sig i evigheten” så krävs det att människan 

innan har bejakat sin sinnlighet, sin innerlighet och andlighet.  161

Jag menar därav att det är rimligt att också konstatera att hur människan kan älska sig själv, synen 

på självet och självkärlek som jag tidigare redogjort för hur människan bör komma åt, är i sig inte 

slutmålet utan medlet. Om slutmålet är den totala bortglömdheten av självet, den absoluta 

riktningen utåt så menar jag att vägen dit, medlet, är självkärleken så som jag har redogjort för den.  

Människan bör älska sig själv genom att utföra innerliga val för att komma så nära hennes 

autenticitet som möjligt, med andra ord, hennes goda och gudomliga natur. Om hon lyckas med 

denna självkärlek, behöver hon möjligen inte bekymra sig för att handla direkt gentemot målet, den 

självutgivande kärleken och riktningen utåt, för då verkar hon ha goda förutsättningar för att redan 

vara där.  

5. Frågor att ställa framåt för vidare forskning. 

Mycket av det jag har kommit fram till i min slutsats och som författarna också redogör för handlar 

om att självkärleken kan argumenterar för utifrån att människan står i relation till Gud. Antingen 

betonas relationen som människan skapad av Gud, eller så betonas relationen med Gud som 

frälsare, försonare och som ger förlåtelse.  

 Harris, Konsten att leva innerligt, s.166.161
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Frågor att ställa vidare framåt kan handla om att jämföra den ”sekulära självhjälpsindustrin” med 

själavårdsmaterial. Kan självhjälpsindustrin trovärdigt argumentera för självkärlek, om att 

människan ska respektera sitt värde utan att ge en större förklaring på vart det kommer ifrån? Vad 

kan själavårdens transcendenta perspektiv, om en Gud som ger objektiv värde till människan, vara 

för kritiskt-konstruktivt bidrag till dagens självhjälpsindustri? Finns det svar, metoder, som 

människor idag behöver som endast kan hittas i material som tar sig utgångspunkt i att människan 

har en relation till Gud? 

6. Sammanfattning  

Jag har i denna uppsats strävat efter att besvara följande frågeställning: 

Vad är ett rimligt kristet synsätt för självkärlek? 

Mitt syfte har varit att i utgångspunkt från själavårdslitteratur i Svenska kyrkan, besvara vad som är 

ett rimligt kristet synsätt på självet och självkärlek. Ett vidare syfte med undersökningen har också 

varit att belysa eventuella skillnader i själavårdslitteratur som förekommer i samma svenskkyrkliga 

kontext, samt att min slutsats kritiskt-konstruktivt ska kunna bidra till samtalet om själavård. Den 

teori jag lutar mitt arbete mot är viktiga teoretiska begrepp som förekommer i kristen antropologi. 

Den metod jag har valt är innehållslig idéanalys av Carl Henric Grenholm och har i användning av 

den kategoriserat, analyserat och förhållit mig kritisk till mitt material. Det material jag har 

undersökt är tre själavårdare i Svenska kyrkan och deras respektive litteratur. Bo Giertz - 

Stengrunden, Margareta Melin - Vara den jag är/Tro ditt hjärta om gott, samt Ted Harris och Ann 

Lagerström i deras tolkning av Sören Kierkegaard - Konsten att leva innerligt. 

Utifrån några analysfrågor redogjorde jag för hur mitt material förhöll sig till självet och självkärlek 

och besvarade frågorna: Var är självet? Vad är självets natur? Vad är en rimlig självkärlek? Vad 

behöver människan göra för att uppnå denna självkärlek? Efter att ha ställt författarna i dialog med 

varandra har jag i den egna diskussion själv konstruerat vad som är ett rimligt kristet synsätt för 

självkärlek. I min ställde jag upp några kriterium för vad jag menar med vad som är ett rimligt 

kristet syn sätt för hur en människa kan älska sig själv och kommer fram till följande: Människan 

bör älska sig själv genom att utföra innerliga val för att komma så nära hennes autenticitet som 

möjligt, med andra ord, hennes goda och gudomliga natur. 
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