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“What characterizes an acceptable theory of self-realization?” The thrust of 
the present dissertation is towards seeking an answer to this central problem, 
which stems from the fundamental human experience that life involves 
change, and that in a modern society such change is often expected to be 
towards a realization of potentials and the good life for the individual.  
    The dissertation has a three-fold purpose. The first is to clarify the content 
of five modern theories of self-realization from three academic fields. The 
theories are those of the psychologist Abraham H. Maslow, the philosophers 
Charles Taylor and Alan Gewirth, and the theologians Reinhold Niebuhr and 
Bernard Lonergan. These are methodologically studied by the help of seven 
analytical questions. The second purpose is to perform a lengthwise 
comparatative analysis of the five theories, the results of which lead to the 
third; namely to critically discuss several elements of the reality of human 
life which have proven to be missing or supressed in much of the material. 
    The theoretical framework for the dissertation runs along two axes: one 
concerns what is developed as a distinction between internalism and 
relationalism, and the other is to cast a critical light on the lack of attention 
paid by the the theories of self-realization to experiences which run counter 
to optimistic ideas of individual development, such as death, loss and 
dependence.  
    The dissertation concludes with an outline for a constructive position based 
on the necessity of a theory’s closeness to experience, and on the need for 
reconcilitation of what may seem to be unabridgeble in human life. A theory 
of self-realization must do more than formulate positive conditions for 
change. It must also take into consideration conditions that are not directly 
related to, and sometimes even run contrary to, realization of the self.  
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Förord

Jag har vid återkommande tillfällen fått frågan om jag för egen del 
hoppas på att förverkliga mig själv genom detta avhandlingsprojekt. 
Utifrån några relativt allmänna föreställningar om självförverkligande 
kan frågan ha en del för sig; som att självförverkligande är ett täm-
ligen individualistiskt projekt, där man genom att göra det som man 
själv vill och önskar, förändras till en bättre, sannare och kanske lyck-
ligare människa. Jag vill inte förneka att detta arbete och dessa år har 
gjort en del med mig som person. Inte heller kan jag med något slags 
ärligt sinne påstå att jag har gjort detta mot min vilja. Ett avhandlings-
arbete kan ha en tendens att bli till ett rätt så eget och isolerat projekt, 
vilket nog stämmer rätt väl i mitt fall. Det sistnämnda innebär emeller-
tid inte att det finns en rad personer som har bidragit starkt till att jag 
under de senaste åren ändå har kommit dit jag har kommit. 

Jag vill därför inledningsvis passa på att tacka professor Carl-
Henric Grenholm, som har varit min handledare. Han har hållit mig i 
lagom strama tyglar, varit ett gott och utmanande stöd, och en ovär-
derlig hjälp i slutet av processen. Många av hans goda råd har jag 
ännu inte hunnit att ta till mig. Vidare vill jag tacka Göran Lantz, som 
engagerat har följt och inspirerat mitt arbete, och som bidragit med 
många nya och viktiga perspektiv.  

Jag är också skyldig Göran Möller, Per Sundman, Normunds 
Kamergrauzis, Janne Carlsson och Ola Sigurdson ett stort tack, vilka 
har granskat och kommit med synpunkter på större eller mindre delar 
av mitt manus i blivande. Min tacksamhet riktar sig också mot deltag-
arna i högre seminariet i etik, som successivt har bidragit till att bred-
da mina horisonter. Min far Kurt Nilsson och min syster Sara Nilsson 
har mina djupa tacksamhet för deras uppoffrande genomläsning av 
manuset i det absoluta slutskedet. Slutligen böjer jag mina ödmjuka 
knän för Maud Eriksen, som givit mig så mycket under de senaste 
åren och som formligen har burit mig och denna avhandling i land 
under de senaste veckorna. 

Flemingsberg i april 2005 
Staffan Nilsson                   
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I motorvägens fotspår 

Vad är självförverkligande? De flesta vuxna i vår kultur lär ha en viss 
uppfattning om det. Inte minst beror detta på att begreppet och dess 
tematik lever, frodas och nyttjas i sådana starkt livsstilspräglande 
kulturyttringar som reklam, film, musik och litteratur. Inte sällan tycks 
självförverkligandebegreppet ha en laddning som gör att det står i 
motsättning till kollektiva, gemensamma levnadssätt och förpliktelser. 
Nödvändigheten av och den legitima tiden för självförverkligande 
antas komma när vi har brytt oss och engagerat oss tillräckligt, eller 
rent av för mycket, om andra; om det så är i familj, vänkrets, eller ett 
serviceinriktat jobb. Men är det så? Låt oss gå några steg längs den 
vägen.

And now, the end is near, and so I face, the final curtain. 
My friend, I’ll say it clear, 
I’ll state my case, of which I’m certain. 
I’ve lived, a life that’s full, I’ve travelled each and every highway. 
And more, much more than this, 
I did it my way. 

Regrets, I’ve had a few, but then again, to few to mention. 
I did, what I had to do, and saw it through, without exemption. 
I planned, each charted course, each careful step, along the by way, 
And more, much more than this, 
I did it my way. 

Yes, there were times, I’m sure you know, 
When I bit off, more than I could chew. 
But through it all, when there was doubt, 
I ate it up, and spit it out. 
I faced it all, and I stood tall, 
and did it my way. 

I’ve lived, I’ve laughed and cried, 
I’ve had my fill, my share of losing. 
And now, as tears subside, I find it all so amusing. 
To think, I did all that, and may I say --- not in a shy way, 
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“Oh no, oh no not me, 
I did it my way”. 

For what is a man, what has he got? 
If not himself, then he has naught.  
To say the things, he truly feels, 
And not the words, of one who kneels. 
The record shows, I took the blows --- 
And did it my way! 
I did it my way.1

Har det ståndaktiga jaget i denna evergreen självförverkligats? Så 
verkar det onekligen. När textjaget här mot slutet av sitt liv ser tillbaka 
på livet, så är det ett fullt, komplett liv som har levts, där i princip allt 
har gjorts, där alla möjligheter har tillvaratagits. Ett liv där jaget inte 
har vikit undan för sanningen, utan har varit ärlig och sann mot sig 
själv, och med tiden försonats med sina misstag och sorger. Det har 
också varit ett originellt liv; absolut inte en kopia av någon annans. 
För det är jaget själv, som i grunden har varit skapare och författare 
till sitt liv. Livet har inte framdrivits av några yttre, slumpmässiga 
krafter, utan i hög grad strategiskt och planerat, genom att jaget själv 
har haft kontrollen. Och även om textjaget förhåller sig öppen för 
tanken att livet även ska bedömas av andra eller något annat, så tycks 
det inte finnas någon oro för detta. Jaget är själv säker på sitt liv, har 
själv full insikt i vad ”The record shows”. Det tycks inte finnas något 
utrymme för tolkningsproblematik här.  

Allt detta är centrala, moderna föreställningar om ett gott och 
riktigt mänskligt liv, vilka kommer till uttryck i textens tillbaka-
blickande berättelse. Och det är undantagslöst föreställningar som 
närmare kommer att uppmärksammas, inom ramen för denna 
avhandling. Men saknas det inte något i berättelsen? Är det inte något, 
trots jagets pretention på uppriktighet, som gör bilden lite tunn, lite 
torftig? Finns det inga andra människor, inget samhälle, inget sam-
manhang som har spelat någon roll för jaget?2 Går jagets berättelse att 
berätta sådant förutan? Låt oss se på dikten ”Längre in” av Tomas 
Tranströmer, där jagets placering i livet visserligen är en annan.  

1 Anka, Paul & Frank Sinatra, ”My Way” 1969. 
www.cse.cuhk.edu.hk/~cslui/myway.html (05.03.29) 
2 Det är väl egentligen bara (om man bortser från föreställningsvärlden) orden ”final 
curtain” och ”highway” som i någon mån gör att det går att placera jaget tids- och 
kulturmässigt. Dessa ord har emellertid en rent symbolisk betydelse i texten.  
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På stora infarten till staden 
då solen står lågt. 
Trafiken tätnar, kryper. 
Den är en trög drake som glittrar. 
Jag är ett av drakens fjäll. 
Plötsligt är den röda solen 
mitt framför vindrutan 
och strömmar in. 
Jag är genomlyst 
och en skrift blir synlig 
inne i mig 
ord med osynligt bläck som framträder 
då papperet hålls över elden! 

Jag vet att jag måste långt bort 
tvärs genom staden och sedan 
vidare, tills det är dags att gå ur 
och vandra länge i skogen. 
Gå i grävlingens fotspår. 
Det blir mörkt, svårt att se. 
Där, på mossan, ligger stenar. 
En av stenarna är dyrbar. 
Den kan förvandla allt 
den kan få mörker att lysa. 
Den är en strömbrytare för hela landet. 
Allting hänger på den. 
Se den, röra vid den…3

Detta är inte livets slutskede, utan man får möta diktjaget mitt under 
en väsentlig färd. Och finns det ett självförverkligande för jaget, så har 
det ännu inte ägt rum. Vägsymboliken är här, liksom i ”My way”, 
central. Likaså återfinns här ett jag, som intar en central ställning. Men 
den första bild som ges av jaget, som ”ett av drakens fjäll”, är i 
relation till ett sammanhang, där jaget själv inte är något självklart 
centrum för tillvaron. Som i ”My way” finns emellertid även här ett 
kall, en maning bort från allfarvägen. Denna maning blir tydlig inne i 
jaget själv. Detta kunde emellertid inte skett utan påverkan av yttre 
förhållanden – den röda solens genomlysning av jaget. När jaget väl 
lämnar staden och den stora infarten, är det visserligen till förmån för 
en mer originell, personlig riktning. Men den inre kompassen är 
uppenbarligen inte tillräcklig. Det behövs tidigare lämnade fotspår för 
att hitta rätt i skogen, till den dyrbara sten som är vandringens mål. 
Men denna sten förefaller inte primärt eller bara finnas till för den 

3 Tranströmer, Tomas: ”Längre in” ur Dikter. Från 17 DIKTER till FÖR LEVANDE 
OCH DÖDA. Mån Pocket, Stockholm 1997, s.108.
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personliga välgången eller frälsningen; för något eget självförverk-
ligande. ”Den är en strömbrytare för hela landet./ Allting hänger på 
den.” Så jagets maning till att vandra en ovanlig väg, visar sig i 
slutänden ha ett syfte utöver just detta. Jaget eller självet är således 
inte lika avgränsat som i ”My way”, vare sig när det gäller förutsät-
tningarna för att finna och gå en väg, eller när det gäller målet att 
uppnå. Noterbart är också den fantastiska eller mirakulösa möjligheten 
som finns i dikten. Mörkret kan börja lysa, vilket är en slags parallell 
till det osynliga som blev synligt. Det paradoxala kan ske, dikotomier 
kan upplösas. Verkligheten innehåller så att säga möjligheter, vilket 
gör det svårare att förhandsplanera livet, på det framgångsrika sätt 
som var möjligt för jaget i ”My way”. Jaget i ”Längre in” måste 
förhålla sig till att det oförutsedda kan ske, att förutsättningarna i 
grunden kan förändras; att livet inte bara innebär kontinuitet, utan att 
det även kan inkludera kraftiga brott.    

Poeter och författare av sångtexter eller skönlitteratur lyckas ofta 
mycket bättre, tydligare och kraftfullare att uttrycka betydande 
mänskliga ideal, önskningar, värden och föreställningar, än vad 
vetenskapare och akademiker vill eller förmår. Och självförverklig-
ande handlar i väsentlig grad om att uppnå vissa ideal och önskningar. 
Men kanske inte bara, och hur som helst. Om det finns något som en 
egen väg som jag bör gå, är det kanske ändå inte självklart vad denna 
väg består i, och hur jag kommer till insikt om den. Ska jag vända mig 
tittandes och lyssnandes inåt mig själv? Behöver jag den röda solens 
strålar för att bli varse den egna vägen, eller är det något helt annat 
som behövs? Ja, handlar självförverkligande över huvud taget om att 
gå sin egen väg? Och sedan – när man eventuellt har börjat komma till 
insikt – hur genomför man det i praktiken, i sitt eget konkreta liv och i 
ett slags sammanhang?  

Om sådant kan man ofta få mer systematiskt genomarbetade svar, 
från folk som just haft för avsikt att ge det. Men redan i denna korta 
diskussion om ”My way” och ”Längre in” har det varit möjligt att ana 
två skilda sätt att förstå vad målet för ett mänskligt liv är, hur man 
kommer till insikt om detta sitt mål, samt hur man närmar sig det. Och 
det är lika bra att vi är på det klara om det direkt: Det kommer att bli 
fler frågor av denna typ. Fortsättningsvis kommer jag emellertid 
primärt att vända mig till författare som just har haft som syfte att 
utarbeta teorier om hur mänskligt självförverkligande, självutveckling 
eller ett gott liv uppkommer, uppnås, och vad det består i – hur vi som 
människor ska kunna förändras till något bättre. 
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1. Förändringens begynnelse 

En viktig aspekt av människan, vilken blir synnerligen central i 
samband med självförverkligande, är människans föränderlighet. Som 
ett bakomliggande problem för den undersökning som jag tänker före-
ta mig finns frågan om vad mänsklig förändring är, och i synnerhet 
den typ av förändring som kallas för självförverkligande. Det finns 
givetvis många sätt att angripa denna fråga på. I denna avhandling, 
som är ett textstudium, kommer den primärt att studeras i den 
teoretiska form som självförverkligande har givits av fem stycken 
moderna tänkare. 

Problemsfär
Det överordnade problemet kan formuleras på följande sätt: Vad bör 
känneteckna en godtagbar teori om mänskligt självförverkligande?
Även om jag främst kommer att angripa detta problem på en teoretisk 
nivå, finns det ett viktigt praktiskt antagande som ligger till grund för 
min problemförståelse, liksom för studien i sin helhet.  

En godtagbar teori om mänskligt självförverkligande bör enligt min 
mening nämligen vara förankrad i, och ha relevans för, vad som kan 
uttryckas som människors erfarenhet av verkligheten.4 Snarare än att 
vara ett av flera kriterier som kan utgöra lösningen av problemet, 
betraktar jag detta kriterium som en nyckel till en djupare och mer 
komplex förståelse av problemet. För människors erfarenhet av verk-
ligheten är inte någon gemensam, enhetlig ”mänsklighetens verklig-
het”, utan den är fundamentalt beroende av var, när och för vem denna 
verklighet finns och upplevs.  

Detta reser en teoretisk utmaning: Att en självförverkligandeteori är 
substantiell, innehållslig och detaljerad kan mycket väl bidra till att 

4 Erfarenhet förstår jag här som något dynamiskt och aktivt, och inte bara något som 
genom livet lagras i någon slags minnesbank. Det är snarast i brytpunkten mellan 
förflutet, nutid och framtid, som jag vill placera den. Så sätt är den inte något som 
egentligen finns innan den tillämpas, utan den finns snarast i själva praktiken. Det gör 
att den, så som erfarenhet, är under ständig revision och i dialog. 



18

göra teorin förankrad i någon eller några människors erfarenhet av 
verkligheten, samtidigt som det sker till priset av förlorad förankring i 
andra människors erfarenhet. En pluralistisk medvetenhet kan därför 
sägas sätta vissa ramar eller begränsningar för vad slags förankring 
som kan bli möjlig och önskvärd. Dock behöver inte en pluralistisk 
medvetenhet tvinga en till att resignerat tänka att ingen allmängiltighet 
är möjlig för teorier om självförverkligande, eftersom alla människor 
är så olika. Av att betona vikten av frågor om var, när och för vem 
verkligheten upplevs, följer för det första inte att mänskliga individer 
skulle vara helt olika; vilket de inte är.5 Om så hade varit fallet skulle 
allt vad kommunikation heter varit omöjlig, individer emellan. Likaså 
hade det varit omöjligt att identifiera mänskliga individer som just 
människor, som artfränder.  

Att olikheten inte är total, öppnar i sin tur upp för ett vidare 
spektrum av frågor, med betydelse just för möjligheten och önskvärd-
heten av förankring i människors erfarenhet av verkligheten. En fråga 
handlar om i vilka avseenden individer är lika, respektive olika. En 
andra frågetyp gäller varför? Vilken är grunden till dessa likheter och 
skillnader? Beror det exempelvis på evolution, på arv eller på miljö? 
Den mest intressanta frågan i detta sammanhang kanske ändå är vilken 
betydelse eller värde som dessa likheter och skillnader har, får eller 
bör tilldelas, i normativa teorier om människan i allmänhet, och i 
teorier om mänskligt självförverkligande i synnerhet. Detta är alltså 
typer av frågor som kan förstås som framkallade och relaterade till 
kriteriet om förankring i och relevans för människors erfarenhet av 
verkligheten.  

Teorier om mänskligt självförverkligande bör enligt min mening 
förhålla sig till utmaningen från detta praktikrelevanta kriterium, 
vilket innebär att sådana teorier kommer att ställas inför ett fråge-
komplex, som har att göra med likheter och skillnader av nyss nämnda 
typ. Och även om jag i denna studie också kommer att rikta andra 
frågor till mitt material, är det den nu antydda problemsfären som jag 
tänker förstå som det landskap, som huvudproblemet primärt kommer 
att befinna sig i. Detta innebär med andra ord att huvudproblemet är 
placerat i ett spänningsfält som med viss framgång kan infångas med 
begreppspar och positioner, som är återkommande i en del etablerade 
akademiska diskussioner som modernitet/postmodernitet, universal 

5 Mänskliga individer skiljer sig inte med nödvändighet från materiella ting i alla 
avseenden (människor består exempelvis av lika stor andel kol som blyertspennor), 
och de skiljer sig än mindre från andra levande organismer.   
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ism/partikularism, essensialism/konstruktionism, individualism/kol-
lektivism, liberalism/kommunitarism.  

Syften i perspektiv 
Med dessa inledande kommentarer kring problemet och problem-
sfären i bagaget, kan det vara på sin plats att också säga några ord om 
min strategi för att lösa huvudproblemet. Jag har tre syften, som kan 
formuleras på följande sätt: (1) Klargöra innehållet i fem teorier om 
självförverkligande; (2) utföra en jämförande granskning av dessa 
teorier; (3) kritiskt diskutera centrala teman som har vuxit fram genom 
teorianalyserna.  

I praktiken ska det förste syftet uppnås genom textanalys av fem 
teorier, vars upphovsmän i tur och ordning är psykologen Abraham H. 
Maslow, filosoferna Charles Taylor och Alan Gewirth, samt teolog-
erna Reinhold Niebuhr och Bernhard Lonergan. Man kan fråga sig, 
varför textstudium, och inte en empirisk undersökning? Ja, för det 
första för att man med ett sådant material har större chans att finna det 
jag förstår som teorier om självförverkligande (vi ska inom kort 
komma till denna definition). Ett textmaterial kan också underlätta för 
möjligheten att med viss grundlighet diskutera självförverkligande 
inom den redan angivna problemsfären. Avsikten är att klargöra 
teorierna som enskilda helheter.  

Dessa analyser kommer sedan ligga till grund för det andra, mer 
kritiska syftet. Detta i och med att teorierna i större omfattning 
kommer att ställas i relation och kontrast till varandra, utifrån det 
teoretiska ramverk, som jag dels kommer att utveckla i detta kapitel, 
men framför allt i nästa kapitel. De skärpta konturer som den 
jämförande granskningen är avsedd att lämna som resultat, kommer 
sedan ligga till grund för en vidare diskussion om underfokuserade 
perspektiv och tveksamma eller orimliga antaganden i teorierna. Detta 
eftersom bedömningen av vad som är underfokuserat dels kommer att 
bygga på utmaningar som en teori kan ställas inför, genom jämför-
elsen med övriga teorier. Men denna bedömning kommer också att 
göras utifrån mitt eget etablerade ramverk.  

Utöver detta kommer jag, inom ramen för det tredje syftet, också 
utveckla ett perspektiv som jag menar är väsentligt när det gäller 
förståelsen av mänskligt liv och förändring, men som kan innebära en 
stor, eventuellt allt för stor, utmaning för teorier om självförverk-
ligande. Sammanfattningsvis är alltså textanalysen tänkt att ligga till 
grund för den jämförande granskningen, som i sin tur ska ligga till 
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grund för den kritiska diskussionen, som står i direktrelationen till 
avhandlingens överordnade problem. 

Innan jag för oss vidare ska några ord sägas om den typ av svar 
eller lösning som jag avser att ge på huvudproblemet. Lösningen 
kommer för det första inte att ha formen av egen självförverklig-
andeteori. Jag avser dock att ange vissa positivt och negativt formu-
lerade kriterier, som dock inte ska förstås som tillräckliga för att 
bygga eller konstruera en fullkomlig eller ens godtagbar teori om 
självförverkligande. Utifrån min egen teoretiska utgångspunkt, som 
jag närmare tänker utveckla, finns det en otillräcklighet med formella 
kriterier, när det gäller mänskligt självförverkligande, och jag tänker 
inte diskutera självförverkligande på en rent formell eller principiell 
nivå.

De kriterier och den definition som jag tänker ta mig fram till i 
avhandlingens sista kapitel, rör sig framför allt på en nivå av 
perspektiv och ontologiska antaganden. Mänskligt självförverkligande 
är något mycket komplext, inte minst genom att det bara kan äga rum i 
ett sammanhang som i sig är komplext och föränderligt. En grund-
läggande utmaning för en teori om självförverkligande är enligt min 
mening att försöka hantera och förstå denna komplexitet, och detta 
kan inte bara göras med en uppsättning principer, utan handlar om på 
en mer grundläggande nivå om vilka perspektiv och antaganden som 
man har, för att på bästa sätt göra detta möjligt. Jag har redan varit 
inne på ett kriterium, som gällde förankringen i, och relevansen för, 
människors erfarenhet av verkligheten. Diskussionen utifrån detta 
kriterium ledde snarare till att ett problem öppnades, istället för att det 
löstes. Ett bra kriterium som gäller perspektiv kan (men måste inte) 
vara sådant. 

Material och metod 
När det gäller avhandlingens huvudproblem – vad som bör känne-
teckna en godtagbar teori om mänskligt självförverkligande – kan det 
ligga nära till hands att tänka att största möjliga kulturella och 
perspektivmässiga bredd hos materialet, ger bäst förutsättningar för att 
lösa problemet. Jag anser i grunden att stor perspektivbredd i 
allmänhet är önskvärd.  

Men låt oss inte gå för snabbt fram här. Det finns absolut, 
åtminstone potentiellt, mycket att lära av perspektiv och kunskaper 
som inte är ens egna. Det kan finnas en hel del goda skäl för mig, som 
forskare och privatperson, att exempelvis lyssna mer på kvinnor från 
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södra Uganda. Jag kommer antagligen att veta lite mer om hur några 
afrikanskor uppfattar livet, och det kanske kommer att förändra och 
relativisera mina egna perspektiv. Men jag kommer knappast att ha 
tillskansat mig några specifika människors syn på livet och världen. 
Det följer av att jag, som andra, är en kontextuellt och historiskt 
förankrad människa. Med detta är det inte predestinerat vad jag kan 
och inte kommer att förstå, men det sätter vissa gränser och ger vissa 
förutsättningar för mina möjligheter.  

Utifrån en inte helt ovanlig föreställning – inte minst i ett modernt 
forskningssammanhang, med kännedom om pluralitet – är stor pers-
pektivbredd den bästa vägen att gå för att lösa ett problem som det 
aktuella här; för att nå fram till en självförverkligandeteori som är 
godtagbar, i en betydelse av stor objektiv giltighet. Det ligger en slags 
induktiv tankegång bakom en sådan föreställning, som kan ha mycket 
för sig, men som i detta sammanhang har en liknande begränsning 
som demokratiska val: Det är svårt att omsätta ett resultat som bygger 
på att alla får säga sitt, till något som stämmer och är riktigt för var 
och en. Godtagbarhet behöver vara godtagbarhet för någon, om den 
inte ska riskera att bli en möjligen vacker, men abstrakt syntes.  

I denna studie är godtagbarhet ytterst sett godtagbarhet för mig. Det 
behöver inte vara så illa som det kanske låter i vissa öron. Jag kan inte 
minst redovisa premisserna för vad som gör att något i denna studie 
kan bli godtagbart för mig, vilket jag med början i detta kapitel ska 
försöka göra. Dessa och resultatet av min undersökning står det sedan 
läsaren fritt att förhålla sig till, och därmed eventuellt bedöma vissa 
resultat som godtagbara för honom eller henne. 

Hur var det nu då med flerperspektivitet? Jo, jag kanske kan sägas 
ha ett dubbelt förhållande till den i detta studium. Jag kommer inte gå 
vägen över så många, skilda perspektiv som möjligt, även om en 
sådan väg kan ha en hel del för sig. Primärmaterialet kommer istället 
att vara begränsat till det västerländska sammanhang som jag själv är 
studiesubjekt i. Inte heller inom denna kontext kommer mitt material-
val att kännetecknas av största möjliga perspektivbredd. Istället 
kommer materialet vara hämtat från tänkare som kan anses som 
dominerande i, och representativa för en modern tanke- och före-
ställningstradition, som jag och många andra är starkt präglad av; och 
i vilken tankar om självförverkligande, föränderlighet, det universella 
och det individuella har varit synnerligen centrala teman.  

Kommer jag då inte vara dömd till att på ett eller annat sätt 
legitimera denna tradition? Jo, antagligen om denna tradition skulle 
vara helt homogen, och om jag för egen del helt saknade verktyg för 
att kritiskt reflektera över den. Detta är dock inte fallet. Om någon inte 
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tror mig, så har denne ytterligare (eller plötsligt) skäl för att fortsätta 
läsa. Min avsikt är i en mening att undersöka begränsningarna och 
möjligheterna för denna dominerande, och enligt vissa (andra än mig) 
överspelade tradition. Detta skulle förstås kunna varit möjligt att göra 
utifrån radikalt skilda traditioner och perspektiv, men mitt eget till-
vägagångssätt kan snarare karaktäriseras som internt, dekonstruktivt. 
Jag avser att granska materialet och traditionen inifrån, snarare än 
bedöma dem utifrån. 

Men utifrån ett annat urvalskriterium har mitt material kommit att 
kännetecknas av flerstämmighet och perspektivbredd, men det gäller 
då traditions- och disciplintillhörighet, inom den moderna tanke-
traditionen. Av detta följer att min undersökning i viss mening kan 
karaktäriseras som ett flervetenskapligt studium. En viss filosofisk 
reflektion och intresse har emellertid varit ett ytterligare kriterium, 
som har syftat till att kunna få fram en typ av svar, som artmässigt inte 
är mer skilda än att de så att säga kan gå att diskutera på samma arena.  

En urvalsgrund, som jag redan har tangerat, har varit ett betydelse- 
eller representativitetskriterium, enligt vilket författarna ska vara (eller 
ha varit) inflytelserika inom sin vetenskapsdisciplin, och gärna för 
diskussioner och tänkande utanför den egna disciplinen. I och med att 
inflytelserika författare sällan är (eller blir) helt ensamma om sin typ 
av tänkande och sina föreställningar, kan detta kriterium sägas 
befordra ett slags representativitet, i förhållande till tankesätt och idéer 
med viss utbredning. Avslutningsvis har givetvis en grund för mitt 
urval varit att teorierna ska kunna kvalificera sig som självförverk-
ligandeteorier (i den betydelse som jag snart ska återkomma till). 
Detta innebär inte minst att det finns en ambition att säga något 
normativt och allmängiltigt om människans mål och självutveckling. 

I praktiken har det kommit att arta sig så att mitt primärmaterial för 
det första utgörs av den amerikanske humanistiske psykologen 
Abraham H. Maslows (1908–1970) teori om självförverkligande, som 
den främst kommer till uttryck i Toward a Psychology of Being (1968) 
och Motivation and Personality (1970). Maslow, som var en av de 
ledande företrädarna för den humanistiska psykologin eller ”the third 
force”,6 hör tveklöst till de enskilda personer som har bidragit mest till 
självförverkligandebegreppets ökade popularitet i västvärlden sedan 
60-talet. Självförverkligandet är för Maslow det högsta behovet i 

6 Termen ”the third force” har att göra med att den humanistiska psykologin gjorde 
sig gällande som ett alternativ till den samtida psykolgins två huvudtraditioner: 
Behaviorismen och den psykoanalytiska teoribildningen.  
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människans behovshierarki, och som sådant den stora utvecklings-
kraften i människolivet.

Författaren näst på tur är den kanadensiske kommunitariske 
filosofen och idéhistorikern Charles Taylor (1931–).7 Taylors projekt, 
med avseende på självförverkligande, har inte minst handlat om att 
undersöka förutsättningarna för, samt understryka betydelsen av, 
självförståelse. Detta har bland annat inneburit att Taylor försökt visa 
hur det moderna identitetsskapandet är rotat i historiskt framväxta 
föreställningar och ideal; vilka för den skull inte behöver vara 
förkastliga. När det gäller Taylor kommer jag för analysen främst 
konsultera Human Agency and Language (1985), Philosophy and 
Human Sciences (1985), Sources of the Self (1989) och The Ethics of 
Authenticity (1991).  

Den tredje självförverkligandeteorin kommer jag att hämta ur 
produktionen från den amerikanske kantianske moralfilosofen Alan 
Gewirth (1912–2004). Undersökningsmaterialet kommer i huvudsak 
utgöras av The Community of Rights (1996), och i synnerhet Self-
Fulfillment (1998). I synnerhet i det senare verket utvecklar Gewirth 
sin teori om självförverkligande, vilken är baserad på den teori om 
mänskliga rättigheter, som Gewirth har ägnat stor del av sin tidigare 
produktion åt. Sin teori om självförverkligande framställer han i Self-
fulfillment i relation till förtjänster, men i synnerhet tillkortkom-
manden, som han menar att alternativa självförverkligandeteorier dras 
med.

Till den fjärde teorin är den protestantiske teologen Reinhold 
Niebuhr (1892–1971) upphovsman. Niebuhr, som hör till 1900-talets 
mest inflytelserika amerikanska teologer, bidrog starkt till framväxten 
av den så kallade kristna realismen, vilken inte minst markerade stark 
distans i förhållande till det tidiga 1900-talets liberalteologi. Självför-
verkligandeidealet hos Niebuhr är nära sammanbundet med hans 
förståelse av den självutgivande kärleken. Undersökningen av 
Niebuhrs teori om självförverkligande kommer främst ta sin utgångs-
punkt i tvåvolymsverket The Nature and Destiny of Man (1941 och 
1943), samt Man’s Nature and His Communities (1965).

Sist men inte minst kommer jag att analysera självförverk-
ligandeteorin hos den thomistiske katolske filosofen och teologen 
Bernard Lonergan (1904–1984). Lonergan kommer främst att få bidra 
till mitt primärmaterial med sina två huvudverk; A Study of Human 

7 ”Kommunitarisk” är åtminstone ett vanligt epitet som sätts på Taylor, när han ska 
placeras in i en tradition eller fåra. Som de flesta ”kommunitarianer” brukar han den 
inte själv om sig själv och sin position. ”Hegelian” är en annan tämligen vanlig 
traditionsbestämning, som används på Taylor.  
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Understanding (1958) och Method in Theology (1972). Självförverk-
ligandet hos Lonergan har en starkt kognitiv och kunskapsteoretisk
prägel, vilket kan sägas om mycket av Lonergans tänkande. Förbisedd 
av många, klassas samtidigt Lonergan av andra som en av 1900-talets 
absolut främsta tänkare. 

Innan jag presenterar de frågeställningar som kommer att tjänstgöra 
som metodiska nycklar vid analyserna av materialet, ska jag kort 
stanna upp inför en mer allmän fråga. Hur bra kan egentligen frågor, 
som gäller människans natur, högsta mål, mest drivande krafter, 
relation till sammanhanget hon lever i, faktiskt besvaras; oavsätt till 
vem man vänder sig? Det torde inte heller bli lättare när man frågar 
om det allmänna begreppet ”människan” (i bestämd form), som 
rimligtvis borde inkludera en mångfald individer, som möter världen 
och sig själva på olika sätt; inte minst beroende på vilken tid och 
kultur som de lever i. Min inställning är i grunden att det inte gives 
några absoluta, allomfattande svar om människan här. Men den 
eventuella omöjligheten att nå absoluta svar, behöver enligt mitt 
förmenande inte innebära att frågan är mindre viktig eller fel ställd. 
Det motsatta är fullt möjligt. 

I dagligt tal benämns inte sällan just den typ av frågor där det är 
svårt att nå entydiga svar; ”filosofiska frågor”. De anses då skilja sig 
från frågor och problem som är passande för vetenskapligt studium, 
eftersom de med en riktigt utformad och väl vald metod principiellt 
ska kunna gå att besvara relativt entydigt och exakt. När det gäller 
frågor som svårligen kan ges sådana svar, kan det finnas anledning att 
kalla dem filosofiska. Dels för att just den typ av frågor, som gäller 
människan och människolivets natur, mål och mening är frågor som 
har sysselsatt inte bare filosofer, men även teologer, i flera tusen år. 
Men även för att filosofin, i den mån den inte försöker ge normativa 
svar på sådana frågor, är den typ av profession som mest har 
specialiserat sig på att försöka klarlägga premisserna för hur 
existentiella frågor kan bearbetas och besvaras.  

Jag vill emellertid hävda att det också finns skäl för att detta inte är 
att anse för några specifika filosofiska (eller teologiska) frågor. Och 
detta för att frågorna är att betrakta som just allmänmänskliga. Inte för 
att alla människor nödvändigtvis lägger så mycket tid på att reflektera 
över dem, men för att de flesta på något sätt förhåller sig till dem. 
Kanske inte alltid med klart formulerade, medvetna svar, men 
åtminstone i form av några slags oartikulerade arbetshypoteser.8 Vi 

8 Hans-Georg Gadamer för fram en något liknande uppfattning om filosofin, enligt 
vilken den ställer frågor av annan typ än vetenskapen, samtidigt som själva det 
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lever våra liv bland annat utifrån (språkliga) föreställningar om vad 
som är bra, behagligt, riktigt, meningsfullt och värdefullt, samt vad 
som inte är det. Och dessa föreställningar påverkar (som med jaget i 
”My way”) också hur vi förstår och berättar vårt liv; även om vi inte 
alltid är fullt medvetna om det. Föreställningarna behöver således inte 
vara abstrakta, i och med att de kan ha en mycket konkret verkan i 
våra liv. 

Så var det då de konkreta frågeställningarna, som blir redskap i 
mina analyser. De lyder som följer. 

1. Vad är det som ska förverkligas eller uppnås? 
2. Vilket är förhållandet mellan självförverkligande och moral? 
3. Är självförverkligande och altruism förenligt? 
4. Är människans potentialer individuella, kontextuella eller univers-

ella?
5. Vilken är eller bör den självförverkligande individens relation till 

omgivningen vara? 
6. Vilka är människans drivkrafter till eller mot självförverkligande? 
7. Hur undgår man att eventuellt onda eller dåliga potentialer för-

verkligas?

I den jämförande analysen i kapitel åtta kommer frågeställningarna att 
avhandlas i den ovan angivna ordningen.9 Däremot kommer frågeställ-
ningarnas turordning i analyserna anpassas, till hur tematiken hänger 
samman i de respektive teorierna. Dessa frågeställningar rör några av 
de mest centrala problemkomplexen när det gäller självförverkligande. 
Flera av dem anknyter också direkt till vanlig kritik som brukar riktas 
mot just idéer och teorier om självförverkligande. De är dessutom 
relaterade till en eller flera av de tre komponenter som ingår i min 
förståelse av vad en teori om självförverkligande är. En sådan teori 
innehåller (1) en utarbetad idè om människans bättre, sannare, rikare, 
mer fullständiga och/eller godare liv, och (2) en metod eller ”väg” dit, 
vilka båda är (3) förankrade i en antropologi. Jag ämnar nu närmast ge 

filosofiska frågandet är något som är allmänmänskligt, snarare än något som kräver ett 
yrkesfack för att uppstå. ”Uppenbarligen hör det till filosofins väsen, till skillnad från 
vetenskaperna, att man ställer frågor som inte lämnar en någon ro, även när man inte 
vet hur man någonsin skulle kunna besvara dem. I denna bemärkelse är frågan om vad 
filosofin är själv en filosofisk fråga som inte har något svar. Under alla förhållanden 
är den en naturanlag hos människan och inte ett yrkesmässigt kunnande.” Gadamer, 
Hans-Georg: Den gåtfulla hälsan. (”Über die Verborgenkeit der Gesundheit”) Dualis, 
Ludvika 2003, s. 25f.
9 Frågeställningarna kommer inte i analyserna explicit att omtalas som 1, 2, 3 osv. 
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en något närmare beskrivning av frågeställningarna, samt redogöra för 
några av de begrepp som är inlemmade i dem.  

Den förste frågan som jag ställer till teorierna handlar i grunden om 
vad självförverkligande är. Vad är det för några potentialer som ska 
förverkligas och/eller vad är det för mål som mänskliga individer 
inriktar (eller bör inrikta) sig på? Är potentialerna medel till självför-
verkligande, eller är de snarare att förstå som mål. Med potentialer 
förstår jag olika typer av möjligheter som kapaciteter, förmågor, 
önskningar, begär, aspirationer. Dessa kan vara utvecklade, reali-
serade, tillfredsställda och medvetna, men de behöver inte vara det. 
Det räcker att de kan bli det.  

Med den andra frågan fokuseras den tänkta relationen mellan 
självförverkligande och moral, och moraliskt handlande. På vad sätt 
kan självförverkligande bidra till bättre moraliskt handlande? Ger det 
människan större eller bättre perspektiv, moralisk känslighet eller 
bedömningsförmåga? Följer vissa moraliska handlingsprinciper ur 
självförverkligandeprocessen? Eller är det möjligen så att vissa 
moraliska principer är en förutsättning för att självförverkligande ska 
kunna komma till stånd? 

Den tredje frågeställningen, anknyter till den kanske mest vanliga 
typen av kritik, i synnerhet under den senare delen av 1900-talet, mot 
idéer om självförverkligande. Denna kritik vill på ett eller annat sätt 
göra gällande att självförverkligande leder till, eller befrämjar, egoism 
och självcentrering. Är det så, eller kan självförverkligande rent utav 
förstås som en process som leder människan bort från egoism, och 
kanske till och med mot altruism? Med altruism kommer jag att förstå 
en sådan inställning eller handlande där den enskilde ser till andra och 
deras intressen och behov, helt utan egenintresse. Den är så sett skild 
från en moderat altruism, där omsorgen om andra kan vara förenat 
med egenintresse.

Den fjärde frågeställningen är för det första tänkt att sätta fokus på 
potentialernas eller målets utbredning och allmängiltighet. Jag 
åtskiljar i detta sammanhang tre (ej oförenliga) huvudalternativ: (a) 
Att de är individuellt unika; (b) att de är universella eller allmän-
mänskliga; (c) att de är kontextuella, i meningen att de är gemen-
samma för individer som delar en visst socialt sammanhang. En andra 
aspekt av denna frågeställning har att göra med ursprunget eller 
orsaken till potentialerna och deras utbredning. Är de medfödda eller 
är de snarare socialt konstruerade? Ur vad springer vår eventuella 
individualitet och universalitet som människor? En inte ovanlig 
föreställning är att självförverkligande leder till att man blir mer unik 
eller originell som människa. Med frågeställningen vill jag, enkelt 
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uttryckt, resa frågan om det är så, och vad detta i så fall kan tänkas 
bero på. 

Den femte frågeställningen handlar primärt om ifall omgivningen 
eller ett vidare socialt sammanhang är medel eller mål för själv-
förverkligandet. Den är så sett relaterad till de två föregående fråge-
ställningarna. Här riktas dock intresset mer specifikt mot vilken 
ställning som individen har i de skilda teorierna, dels på en teoretisk 
nivå, men också på en moralisk, normativ nivå.  

Det finns i detta sammanhang anledning att skilja på två typer av 
individualism, som korresponderar till de två olika nivåerna. Med 
metodologisk individualism förstås uppfattningen eller antagandet om 
den mänskliga individen som den grundläggande förståelse-, 
förklarings eller beskrivningsenheten. Med normativ individualism
förstår jag uppfattningen om den mänskliga individen, som det riktiga 
målet för mänsklig strävan och/eller handling. Atomism förstår jag 
som en kombination av dessa uppfattningar eller föreställningar. 
Frågeställningen kan sägas anknyta till föreställningen om negativ 
frihet som en grundläggande förutsättning för självförverkligande.10

Med den sjätte frågan vill jag komma åt uppfattningar och 
föreställningar om vad som kan förmå människan att förverkliga sig 
själv. Finns det någon eller några speciella drivkrafter? Hyser 
teorierna något hopp om en drivkraft som kan skapa automatik i 
självförverkligandeprocessen, och i livet i stort? Med drivkrafter
förstås sådant som behov, begär, längtan(or), önskningar, aspirationer, 
värderingar, motivationer, ideal och intressen, vilka kan framdriva 
självförverkligande; kan få människan att handla i självförverklig-
andebefrämjande riktning. Som synes finns en stor möjlighet till 
överlappning mellan potentialer och drivkrafter. Den väsentliga skill-
naden ligger emellertid i att potentialer, till skillnad mot drivkrafter, 
kan vara motivationsmässigt neutrala.11 Potentialer behöver alltså inte 
vara drivkrafter, även om de kan vara det.  

Den sjunde frågan kan om man så vill sägas handla om ondskans 
problem. Om man ser till hur världen och människorna ”är”, kan det 
förefalla som att det finns annat än potentialer för självförverkligande 

10 Jag förstår negativ frihet, i enlighet med Göran Möller, som att den endast avser 
“frånvaron av yttre restriktioner för människans handlande”. Möller, Göran: Etikens 
landskap. Etik och kristen livstolkning. Arena, Smedjebacken 1995, s. 131.
11 Inte minst kapaciteter och förmågor förstås ofta som motivationsmässigt neutrala. 
Utifrån ett sådant synsätt kan jag exempelvis ha en kapacitet för att spela något 
bläckblåsinstrument, men kapaciteten i sig är otillräcklig för att jag ska utveckla den, 
och bli en baddare på flygelhorn. För att det ska ske kanske det också behövs en 
önskan om det, eller något dylikt.   
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och positiv mänsklig utveckling med i ruljansen. Men vad är 
förklaringen till detta? Är det så att människan inte bara har goda eller 
konstruktiva potentialer till sitt förfogande, och hur kommer man då 
till rätta med det? Eller ligger förklaringsgrunden och lösningen någon 
annanstans, än i förståelse av människan i termer av goda och onda 
potentialer?

Här har min avsikt främst varit att introducera de frågeställningar, 
som kommer att tjäna som grundläggande metodiska redskap i mina 
analyser. I de två kommande avsnitten, samt i kapitel två, kommer jag 
att presentera och utveckla mer av mitt begreppsbruk. 

Teoretiska ramverk 
Jag har nu för avsikt att tydliggöra den teoretiska horisont, som jag 
tänker genomföra denna undersökning av teorier om självförverk-
ligande utifrån. Som de första och andra leden i min definition av 
teorier om självförverkligande, angav jag att en sådan teori har (1) en 
idé om människans bättre, sannare eller godare liv, och (2) en metod, 
eller ”väg” dit. Jag angav för det tredje att teorien också ska innehålla 
en antropologi. Denna förstår jag som en explicit formulerad, 
omfångsrik teori om människan, hennes situation och förutsättningar, 
och antropologin kan således ses som den grundläggande basen i en 
teori om självförverkligande. I en antropologi kan (1) och (2) ingå, 
men behöver inte göra det. Således måste en teori om självförverk-
ligande innehålla en antropologi, men det omvända behöver inte vara 
fallet.

Med min definition medges vidare att något kan betraktas som en 
självförverkligandeteori, även om författaren bakom teorin inte rent 
terminologiskt haft det explicita syftet att utarbeta en sådan. Att inte 
skapa en låsning till själva termen ”självförverkligande”, motsvarar 
väl min ambition att försöka ta ett brett grepp på detta med positiv, 
kvalitativ mänsklig självutveckling. Det finns nämligen en uppsjö av 
termer som ofta används med en mer eller mindre liktydig innebörd 
som självförverkligande, av vilka flera kommer vara minst lika 
frekvent förekommande i mitt analysmaterial som just ”självförverk-
ligande”. För övrigt översätts såväl engelskans ”self-realization”, 
”self-actualization” som ”self-fulfillment” normalt med ”självförverk-
ligande” på svenska.12 Självförverkligande har jag inte för avsikt att 

12 Det finns givetvis nyansskillnader mellan de tre engelska termerna, men jag 
kommer inte i denna undersökning göra någon affär av dessa. Jag kommer emellertid 
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definiera på detta stadium, men väl med mer kött på benen, i kapitel 
nio.

Människosyn,13 så som jag kommer att nyttja termen, kan referera 
till olika aspekter av en antropologi eller till ett eller flera 
sammanbundna (ontologiska) antaganden om människan. För mig 
som analytiker befinner sig människosyn på en annan analysnivå än 
antropologi. Med antropologi förstår jag hela teorin om människan, 
vilken jag delvis kommer att försöka rekonstruera, eller klargöra, i 
mina analyser, och som innehåller en mängd sammanhängande upp-
fattningar om människan, vilka kan vara mer eller mindre välgrund-
ade. En människosyn kan dock sägas uppträda när jag karaktäriserar 
eller sätter fingret på en mer specifik uppfattning eller aspekt, och som 
således delvis lyfts ut ur sitt antropologiska sammanhang. Det 
karaktäristiska för en människosyn kommer därför inte vara att den 
delvis bygger på värderingar och antaganden, utan att det på män-
niskosynsbegreppets analytiska nivå just framstår som antaganden, 
som det då inte främst gäller att fokusera grunderna för.  

I praktiken kommer detta innebära att jag i allmänhet kommer att 
använda människosyn med någon bestämning (så som individual-
istisk, internalistisk, altruistisk människosyn), vilket inte exkluderar 
möjligheten för att dessa kan sättas i samband med, och grundas, i en 
antropologi.14 Men begreppet människosyn är inte i sig dess betydelse 

att komma in på skillnaderna mellan termer i samband med Gewirths 
självförverkligandeteori. 
13 Bexell & Grenholm hävdar följande om människosyn: ”I en människosyn samlas 
kunskaper om människan, värderingar och synsätt hämtade från t ex livsåskådningar, 
ideologier eller religioner till en integrerad och konsekvent utformad syn. En 
välgrundad människosyn bör ha stöd i nutida människokunskap, vara konsekvent och 
logiskt uppbyggd, ta ställning i några centrala frågor om människan samt integrera 
kunskaper, värderingar och synsätt till vad som kallas en människosyn.” Bexell, 
Göran & Grenholm, Carl-Henric: Teologisk etik. En introduktion. Verbum, Stockholm 
1997, s. 19f. Anders Jeffner har försökt kartlägga tjugo relevanta komponentområden 
för en människosyn, som exempelvis kunskapssyn, teorier om människans onto-
logiska status, antaganden om livets okränkbarhet, grundinställning till andra 
människor. Ett ställningstagande inom ett sådant komponentområde, blir till en 
människosynskomponent, vilken kan ingå i en människosyn, som sedan Jeffner 
definierar på följande sätt: ”/…/ en teori som består av några människosyns-kompo-
nenter /…/ mellan vilka det råder logiska eller psykologiska beroendeförhållanden.” 
Jeffner, Anders: Att studera människosyn. En översiktlig problemanalys. Linköpings 
Universitet Tema teknik och social förändring, Linköping 1989, s. 39, 45f.  
14 Det finns således en viss korrespondens mellan människosyn och människosyns-
komponenter hos Jeffner, och antropologi och människosyn, så som jag nyttjar dessa. 
Jag är dock inte beredd att likt Jeffner säga att en antropologi består av några 
människosyner, med mindre än att jag tillåts understryka att det rör sig om skilda 
analysnivåer. Antropologin föreligger således i större grad oberoende av mitt analyt-
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och relation till antropologin given; det åligger mig i det här fallet att 
påvisa eller visa tillbaka till den. 

Som jag redan har varit inne på är människans föränderlighet ett 
tema som blir synnerligen centralt i samband med självförverkligande. 
Människan är såväl fysiskt som mentalt i rörelse, så att hon alltid är
något som hon helt och hållet inte var nyss.15 Förändringen kan 
exempelvis innebära större eller mindre kroppslängd, syresättning av 
blodet, kroppsvikt, hårmängd, tonregister eller ordförråd. Men förän-
dringen kan också innebära (eller förstås som) att kroppslängden eller 
ordförrådet blir mer funktionellt, riktigt eller bättre i någon mening. I 
det första fallet kan man tala om kvantitativ förändring, medan det i 
det andra fallet snarare rör sig om en kvalitativ förändring.16 Det ligger 
förstås inget kontroversiellt i att erkänna dessa typer av förändringar.17

Vad som emellertid kan sägas känneteckna tänkande och 
teoretiserande kring självförverkligande, är att föränderligheten blir ett 
slags grundläggande utgångspunkt. En människa som förstås som rent 
statisk och stabil kan, språkligt sett, möjligen vara självförverkligad
(om hon åtminstone tidigare hade föränderlighet), men hon kan 
näppeligen förverkligas. Själva självförverkligandebegreppet tycks 
således implicera någon slags dynamisk uppfattning om människan; 
att hon kan bli eller förverkliga något som hon ännu inte är eller har 
uppnått.18 Och den föränderlighet som bidrar till detta är, utifrån ett 
självförverkligandeperspektiv, inte något neutralt faktum, utan den är 
önskvärd, eftersträvansvärd; åtminstone för någon eller något. Det 

iska arbete, medan människosynen är en direkt konsekvens eller produkt av detta 
arbete. Detta innebär att människor inte bokstavligt kan sägas ha människosyner. 
15 I synnerhet den fysiska eller biologiska förändringen delar människan givetvis med 
övriga organismer. 
16 Som exemplet indikerar är det inte uteslutet att en förändring som ur ett perspektiv 
eller aspekt framstår som kvantitativ, kan framstå som kvalitativ från ett annat 
perspektiv, eller i förhållande till ett specifikt syfte.  
17 Mer kontroversiella frågor kan emellertid uppstå om förändringen är (eller hävdas 
vara) så stor och omfattande, att den hotar och går ut över kontinuiteten bakåt. I så fall 
kan till exempel identitetsfrågor uppstå, av typen: Är det över huvud taget menings-
fullt att prata om Konrad nu och Konrad för tio år sedan, som samma person?  
18 Svenskans ”människa” kan sägas förhålla sig neutralt till i vad mån människan är 
föränderlig, i blivande eller ej. Teologen John Macquarrie tycks emellertid vara av 
uppfattningen att förändrings- och förverkligandeaspekten inte har tillräckligt 
utrymme i engelskans ”human being”. Åtminstone lockas han till följande språkliga 
lek: ”Perhaps one should speak not of a ‘human being’ but of ‘human becoming’, 
awkward though this usage would be. We could say that we are all becoming human, 
in the sense that we are discovering and, it may be hoped, realizing what the potentials 
of a human existence are. Yet, it is true that we already are human, because these 
potentialities already belong to us. /---/ The point is that our humanity is not simply a 
natural endowment (as felinity is to a cat) but has to be discovered and realized.” 
Macquarrie, John: In Search of Humanity. SCM Press, London 1993, s. 2. 
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finns alltså i teorier om självförverkligande, en positiv värdering av 
åtminstone vissa förändringar av eller hos människan. Sådana positivt 
värderade kvantitativa eller kvalitativa förändringar kan ur ett 
självförverkligandeperspektiv förstås som utveckling. Men reserva-
tionen ”vissa” är här viktig. För ett självförverkligandeperspektiv 
implicerar inte att alla förändringar betraktas som önskvärda. Inte 
heller impliceras av ett sådant perspektiv en människosyn, enligt 
vilken allt hos människan är föränderligt eller är lika föränderligt.19

Något som hur som helst komplicerar möjligheterna att komma åt 
de ur ett självförverkligandeperspektiv önskvärda interna förändring-
arna hos individen eller självet, är att detta inte är det enda som 
förändras i världen. Och än mer viktigt: De individuella, önskvärda 
förändringarna hos eller av självet, är inte den enda faktorn med 
relevans för människors individuella utveckling. Våra liv som 
människor är inbäddade i historiska, kulturella och språkliga samman-
hang, som delas med annat liv. Dessa omgivande förhållanden och 
förutsättningar är inte heller statiska, utan är i sig stadda i förändring. 
Man kan således lockas till att uttrycka det som att människans 
individuella förändring och möjliga självförverkligande, är insatt och 
försiggår i ett sammanhang, som också förändras.  

Men vad betyder i så fall detta? I vilken grad påverkar eller 
interagerar dessa processer med varandra? Eller kan dessa föränd-
ringsprocesser verkligen skiljas från varandra? Detta är frågor som är 
relevanta på den individuella självförståelsens nivå, men i högsta grad 
också när det gäller teoribildande och vetenskapligt studium av och 
kring människan, hennes utvecklingsmöjligheter och självförverklig-
ande. Förändring, om den så är önskvärd ur ett självförverkligande-
perspektiv eller ej, är något som äger rum i ett spänningsfält av natur 
och kultur, av individ och samhälle. Detta är en viktig horisont för 
förståelsen av det problemfält som jag i denna studie kommer att 
analysera och arbeta med. 

De flesta torde idag vara överens om att vår förändring som 
mänskliga individer åtminstone inte sker helt oberoende av 
omständigheter och förhållanden utanför oss själva, så som materiella 
förutsättningar, närstående personer, betydande händelser, rådande 
normer och institutionella ordningar, liksom befintliga ideal och 
värden i samhället och kulturen som vi lever i. Dessa är som sagt 
också stadda i förändring. Men hur starkt påverkas eller drabbas vi av 

19 Det ligger givetvis inte heller något kontroversiellt i detta, eftersom det är svårt att 
se hur vi alls skulle kunna tänka och konstatera förändring, utan relation till sådant 
som åtminstone är relativt konstant och stabilt. 
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sådana förhållanden som förändras, och i vad mån ska de betraktas 
som något externt i förhållande till de vi som människor är? Jag 
kommer nu närmast att diskutera en viktig aspekt av denna redan 
antytt komplicerade relationen mellan natur och kultur, mellan intern 
och extern förändring; nämligen den som framför allt har att göra med 
mig som forskar- eller studiesubjekt. Detta är inte minst viktigt för att 
klargöra hur jag förstår förutsättningarna eller ramarna för mitt 
analytiska arbete, och vad det är för resultat som jag rimligtvis bör 
eftersträva.

Till kulturen kan med gott fog också räknas olika typer 
föreställningar, idéer, händelser, vetenskapliga insikter, vilka kan 
tänkas påverka det mer substantiella innehåll som ges åt essensen av 
specifika människor i specifika kulturer. Denna typ av innehållslig 
kulturell påverkan på människosyn och självförståelse ska enligt min 
mening inte primärt ses i termer av konkreta, separerbara föreställ-
ningar eller erfarenheter, som på ett eller annat sätt får inflytande eller 
som integreras.  

En viktig aspekt av att mänskliga subjekt är mänskliga subjekt i ett 
kulturellt sammanhang som i sig förändras, är just att den kultur som i 
större eller mindre grad påverkar, inte består av statiska enheter med 
statiska relationer till andra enheter. Genom analytiskt arbete kan 
givetvis sådana enheter med sådana relationer konstrueras; vilket 
utifrån vissa syften kan vara viktigt att göra.  

Kulturen, som den möter och innehållsligt bidrar till att konstruera 
människan, gör emellertid detta primärt i form av vad som skulle 
kunna liknas vid en dynamisk, flerdimensionell väv, vars trådar och 
trådarnas komplexa relationer i sig har en historia. Det som i praktiken 
många gånger är det som påverkar, lever kvar och betyder något i 
detta sammanhang är inte enskilda, faktiska händelser, föreställningar 
eller erfarenheter, utan händelsers, föreställningars och erfarenheters 
komplexa verkningshistoria. Evolutionsläran är inte för en 
västerlänning tillgänglig som en ren idé eller lära som just som sådan 
kan anammas eller inte. Utan om man nu gör det eller inte, så gör man 
det som en människa i en kultur, vilken föreställningsmässigt har 
präglats av denna lära i mer än ett sekel. Och om det exempelvis finns 
något sådant som potentialer, så står min uppfattning, förståelse och 
eventuella realisering av dem knappast opåverkad av exempelvis IT-
samhälles framväxt, eller av i grunden förändrade levnadsförhåll-
anden. Till människans historicitet och kontextualitet hör just detta att 
det inte finns någon mer direkt väg till tingen och idéerna, än den som 
utgår och förblir i den plats som den enskilda människan har i rum och 
tid.



33

Med detta är vi inne på en ytterligare nivå som människan påverkas 
av kulturen på, vilken svårligen helt kan förstås i termer av positiva 
eller negativa bidrag. För utöver den instrumentella funktionen och 
den innehållsliga funktionen som den kulturella påverkan kan ha, så 
ger kulturen också ramar för hur vi kan tolka och förstå sådant som 
den mänskliga individens relation till sitt kulturella sammanhang. 
Kulturen och dess språk finns redan med på den grundläggande nivå 
där det avgörs vilka kategorier och åtskillnader som blir möjliga, 
centrala och meningsfulla för oss, när det gäller att förstå oss själva 
och studera människan. Att exempelvis tänka på oss själva i termer av 
personligheter, som är något vi har och som ger oss en individualitet, 
är relativt stabila och koherenta, och som är orsak till vårt beteende, är 
inte något objektivt givet.20

Lika lite är det objektivt givet att distinktioner mellan natur och 
kultur, mellan människa och andra livsformer, mellan kvinna och 
man, mellan arv och miljö, individ och kollektiv, mellan inre och 
yttre, mellan statiskt och föränderligt är väsentliga (eller oväsentliga) 
när vi ska förstå och förklara oss själva som människor. Det samma 
gäller exempelvis för dikotomiskt tänkande i allmänhet, liksom för 
linjärt framstegstänkande. Att något inte är objektivt givet innebär 
förstås inte att det inte kan vara meningsfullt eller funktionellt. Inte 
minst språkliga kategorier och tankemönster kan bli högst centrala och 
nödvändiga i mänskligt självförverkligande och i förståelsen av en 
sådan process i en viss kultur i en viss tid; i synnerhet om 
självförverkligande förstås som något annat eller mer än en rent 
automatisk, biologiskt betingad process, som sker oberoende av 
medvetande, kunskap och beslut. 

20 Vivien Burr karaktäriserar vad hon menar är den vanliga föreställningen om 
personlighet (vilken inte minst ligger till grund för mycket av den traditionella 
psykologin). Denna föreställning innefattar enligt henne (1) en idè om individuella 
skillnader (alla människor har sin egen unika kombination av personlighets-
karaktäristiska egenskaper); (2) en idé om stabilitet (vår personlighet förändras inte 
radikalt från dag till dag, eller ens från år till år); (3) en idé om koherens (våra 
personligheter antas vara konsistent, de består av en uppsättning karaktäristiska 
egenskaper eller beståndsdelar som ”går ihop”, som bildar ett enhetligt, koherent och 
konsistent själv); (4) en idè om relation mellan vår personlighet och vårt beteende (det 
vi gör betraktas som resultatet av de personer vi är). Denna föreställning om 
personlighet tar Burr utifrån socialkonstruktionistisk utgångspunkt kraftigt avstånd 
från som refererandes till något verkligt existerande. Men detta avståndstagande från 
föreställningen om att personligheter är något som vi har och som existerar, innebär 
inte för henne att det är nödvändigt att förneka att ”personlighet”, uppfattad som en 
vida omfattad teori i vårt samhälle, kan vara till visst stöd och hjälp i vårt dagliga liv. 
Burr, Vivien: An Introduction to Social Constructionism, Routledge, London, New 
York 1997, s. 17ff. 
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Det som jag här har försökt att tematisera hör till denna studies 
teoretiska ramverk, och är en grundläggande aspekt av människans 
förändring och förståelsen av denna. Jag tänker fortsättningsvis 
beteckna denna aspekt eller förutsättning som studiesubjektets föränd-
ring. Med denna term önskar jag att understryka hur teoretiserande 
och tänkande om såväl människan i allmänhet, som om oss själva 
alltid görs utav mänskliga subjekt från en position som aldrig kan vara 
oberoende, objektiv och stabil i förhållande till det som studeras och 
förstås; vilket exempelvis kan vara den mänskliga förändring som blir 
intressant i samband med självförverkligande. Relationen mellan 
studiesubjekt och studieobjekt är alltså inte statisk, och rörligheten är 
inte bara en konsekvens av den interaktion som en forskningsprocess 
kan innebära, utan den föregår i en mening denna. 

Det finns alltså inte någon tids- och kulturoberoende objektiv 
position att observera, granska och beskriva studieobjekten från. Hur 
stora konsekvenser eller problem som detta skapar för vetenskaplig 
forskning och forskare, är i sig beroende av tidsavstånd, hur avgränsat 
och observerbart studieobjekt är, vilka tillgängliga metoder som finns 
och vad syftet med forskningen är. Även om det kan vara diskuterbart 
hur skarp skiljelinjen i detta avseende är mellan naturvetenskaplig 
forskning och humanvetenskaplig forskning, så är det relativt veder-
taget att det är den senare typen av forskning som drabbas värst av 
dessa typer av ”problem”.  

Inte minst har detta betonats och tagits som utgångspunkt i 
hermeneutiskt inriktad forskning, där kunskapsprocessen förstås som 
förutsättandes deltagande.21 Studiesubjektet (forskaren) kan och ska 
således inte vara någon neutral observatör, utan vara inblandad med 
det kontextuellt bestämda språk han eller hon har. Accepterande av att 
studiesubjektet själv är föränderligt, samt av konsekvenserna som 
detta får för förståelse, kan sägas ta sig uttryck i uppfattningen att 
språket inte är något neutralt verktyg för tanken, utan ”själv utgör en 
viktig del av de problem man vill belysa och lösa.”22

Förutom studiesubjektets föränderlighet, är själva generaliteteten 
hos begreppet människa något som gör människans självförverklig-
ande till ett svårgripbart studieobjekt. Det som kanske inte minst 
kännetecknar vetenskapligt tänkande i förhållande till mer vardagligt 

21 Molander, Bengt: Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den 
vetenskapande människan. Thales, Stockholm 1988, s. 236f. 
22 Björn Skogar menar att Gadamer hör till de författare som tydligast visat att det 
förhåller sig så med språket inom humanvetenskapen. Skogar, Björn: Viva vox och 
den akademiska religionen. Ett bidrag till tidiga 1900-talets teologihistoria. 
Symposion Graduale Stockholm/Stehag 1993, s. 37. 
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tänkande är den medvetna avgränsningen. Således är det vanligt att 
man i ett vetenskapligt studium av människan, inriktar sig på ett visst 
organ, en viss aspekt, eller viss kulturell yttring av människa, och att 
man avgränsar antalet mänskliga individer och kontexten som de 
studeras i. Även jag gör detta. Jag kommer exempelvis inte studera 
självförverkligandet som det tar sig uttryck hos alla nu levande 
människor. Istället kommer jag primärt att inrikta mitt studium på fem 
självförverkligandeteorier av moderna författare från en västerländsk 
(nordamerikansk) kontext. Och dessa delar en uppfattning om att de 
lyckas säga (åtminstone något) om mänsklig självutveckling och själv-
förverkligande, med giltighet utöver dem själva och deras kontext. 

Studiesubjektets förändring innebär i förhållande till mitt material, 
att författarnas teorier om självförverkligande oundvikligt kommer att 
avspegla och vara bundet i en viss kultur och en viss tids sätt att tänka 
kring självförverkligande; såväl teoretiskt, metodiskt och innehållsligt. 
Som jag ser det ligger det inte i sig något beklagligt i detta. Som 
beklagliga betraktar jag emellertid ensidigt naiva och övermodiga 
försök att undvika detta. Detta innebär för den delen inte att jag kräver 
av en godtagbar teori om självförverkligande att den ska ha gett upp 
all strävan efter universalitet och allmängiltighet. En anledning till att 
jag har valt att tala om studiesubjektets förändring och om problem-
fält, är just att vad som är inbegripet här är vissa oundvikliga förhåll-
anden. Den godtagbara självförverkligandeteorin och den godtagbara 
forskningen förutsätter inte en väg eller strävan ut ur dessa 
förhållanden, utan snarare en förståelse och ett erkännande av dessa 
förhållanden. 

Etik och moral 
En kritik som ibland har framförts mot självförverkligandeteorier, är 
att de är oförmögna att frambringa en normativ etisk eller moralisk 
teori. Ja, att de blir tigande när det gäller vilka principer och normer 
som bör gälla för människans moraliska handlande. Även om denna 
kritik vore befogad, skulle det vara felaktigt att av detta dra slutsatsen 
att självförverkligandeteorier är etiskt irrelevanta. För det finns ingen 
total samstämmighet om vad som är huvuduppgiften för normativ etik. 
Om man hårddrar det kan man åtskilja två huvudfåror, när det gäller 
uppfattningar om vad som är den grundläggande frågan för normativ 
etik. Vad är ett gott mänskligt liv, eller vad är människan, kan sägas 
vara den grundläggande frågan för den första uppfattningen.  
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Enligt den andra uppfattningen lyder frågan snarare: Vad eller 
vilken handling är (moraliskt) rätt eller fel? Ingendera av de två 
uppfattningarna brukar i allmänhet frånkänna den andra typen av 
frågeställning betydelse. Striden gäller snarast vilken frågetyp som är 
den primära, eller som det ofta har kommit att heta: Bör det goda 
föregå det rätta, eller är det rätta primärt i förhållande till det goda? 
För den andra, handlingsorienterade uppfattningen, är i allmänhet 
även frågor av den första typen av stor betydelse, men då främst som 
medel för att substantiellt kunna besvara handlingsfrågan, och 
berättiga detta svar. Det behövs så att säga någon slags beskrivning av 
människan, hennes natur och situation (en deskriptiv premiss), för att 
kunna argumentera för vad en rätt handling för människan är, i 
synnerhet om man vill kunna ge mer än ett rent formellt svar på 
frågan.

Enligt den första mer mål- eller människolivsorienterade uppfatt-
ningen, är det snarare människans liv eller strävan och idé om ett 
fullkomligt liv, som utgör det ramverk, utan vilket en rätt handling 
inte kan bli möjlig och begriplig, som just en rätt handling. Men vad 
som också skiljer denna uppfattning från den andra är att det inte bara 
är handlingar som kan vara etiskt relevanta. Utifrån en sådan etik-
uppfattning kan normativ etik handla väl så mycket om mänskliga 
värden, dygder, livshållningar, livsåskådningar eller målsättningar, 
som normer och principer för moraliska handlingar.  

Jag kommer fortsättningsvis att göra en åtskillnad mellan etik och 
moral, som korresponderar till de två här skisserade synsätten. Denna 
åtskillnad är inspirerad av den distinktion som Paul Ricoeur gör 
mellan etik och moral. Han skriver: ”I reserve the term ‘ethics’ for the 
aim of an accomplished life and then the term ‘morality’ for the 
articulation of this aim in norms characterized at once by the claim to 
universality and by the effect of constraint.”23 Som framgår av denna 
definition är Ricoeur själv en företrädare av det förstnämnda synsättet, 
enligt vilket det goda är primärt i förhållande till det rätta. Något 
sådant samband kommer jag för egen del inte analytiskt att förutsätta. 

Utifrån min definition av teorier om självförverkligande, och den 
nu nämnda distinktionen mellan etik och moral förefaller det som att 
självförverkligandeteorier med nödvändighet måste inkludera en etik 
eller etisk teori. Detta äger sin riktighet i den meningen att självför-
verkligandeteorier tematiserar och förutsätter en etik, i form av det 
fullkomliga eller goda liv som är målet för självförverkligande. 

23 Ricoeur, Paul: Oneself as Another. The University of Chicago Press, Chicago och 
London 1994, s. 170. 
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Däremot är det inte givet att denna etik därmed kommer ha någon 
större praktisk funktion för det självförverkligande, som förespråkas i 
teorin. Etiken kan exempelvis blott och enbart tänkas som det resultat 
som följer av självförverkligandeprocessen, och är i så fall av föga 
betydelse för denna process.

Färdväg och disposition
Med hjälp av de metodiska frågeställningarna, vilka korresponderar 
till vad jag uppfattar som väsentliga problem och beståndsdelar i en 
teori om självförverkligande, kommer jag i de fem kapitlen i Del II 
utföra ett analytiskt arbete med syfte att klargöra de fem självförverk-
ligandeteorierna. Jag kommer i högst begränsad omfattning att 
diskutera primärmaterialet i relation till sekundära källor eller till 
författararnas kontextuella diskurser. Analyserna kan snarast ses som 
ett samtal mellan mig som studiesubjekt och materialet. Detta arbete 
är alltså först och främst ett nära textstudium, och likt självförverk-
ligande är det i väsentlig grad en process. Jag tänkte nu avslutningsvis 
säga något om denna process. 

Begreppet ”tolkning” är ytterst centralt här. För resultatet av en 
analys är på intet sätt givet med att man låter ett visst material möta 
vissa frågeställningar, innefattandes ett visst analysspråk. Inte heller är 
resultatet givet genom att man utöver detta bestämmer vilka 
tolkningsprinciper eller teoretiska ramverk som ska tillämpas. Orsaken 
till detta är att det utöver materialnivån och den analytiska, teoretiska 
nivån finns en huvudaktör inblandad i processen; nämligen en tolkare 
– ett studiesubjekt – som i det här fallet är jag. Som konstaterades med 
diskussionen om studiesubjektets förändring hör det till denna förut-
sättning och inblandning att någon position som är oberoende, objek-
tiv och stabil i förhållande till det som ska studeras inte är tillgänglig. 
Så vi har här att göra med en aktör (jag), som dels befinner sig på 
avstånd från materialet som ska analyseras, men som också är oför-
mögen att förhålla sig till analysredskap och tolkningsprinciper på 
något helt allmängiltigt, neutralt eller rent sätt. En utgångspunkt för 
mina analyser har varit ett erkännande av denna situation, samt att 
tolkning, som då inte kan ske oberoende av vem och var vi är, är något 
som redan ligger i förståelsen av något (i det här fallet några bestämda 
texter).

En annan viktig utgångspunkt för min analys har att göra med min 
förståelse av självförverkligandeteorier. Även om jag i min definition 
av sådana teorier har åtskiljt tre komponenter, och även om jag i 
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analysen kommer att använda mig av sju frågeställningar för att tolka 
och klarlägga fem teorier om självförverkligande, är min grundupp-
fattning att självförverkligandeteorier snarare ska förstås som helheter, 
än som sammansatta eller konstruerade av olika komponenter. Denna 
uppfattning är i de analyserna verksam som en slags tolkningsprincip, 
som lägger vikt vid det interna, antropologiska sammanhanget hos 
materialet och teorierna. Min ambition har därför i de analytiska 
kapitlen varit att tolka och låta teorierna framstå som helheter, för att 
sedan i den jämförande analysen i kapitel åtta, i större omfattning lyfta 
ut olika aspekter hos teorierna.

Med utgångspunkt i det hittills sagda kan det nu vara poäng att 
ytterligare nyansera den process, som jag tidigare uttryckte som ett 
möte mellan mitt primärmaterial och mina frågeställningar. För det 
finns förstås en potentiell motsättning mellan att å ena sidan gå in i 
detta möte med sina frågeställningar, och att vara en kontextbestämd 
tolkare, som vill få fram helheter och intern logik hos materialet, å den 
andra. Men det är då viktigt att understryka att frågeställningarna, och 
i synnerhet analysspråket, inte har varit några statiska redskap. De är 
också delvis ett resultat av tolkningsprocessen. Och detta innebär inte 
bara att de finslipats eller vässats efterhand, utan att de också ibland 
genomgått en mer grundläggande förändring. Man kan uttrycka det 
som att min tolkning och mitt möte med det flerstämmiga, flerveten-
skapliga materialet, har förändrat min förståelse av vad jag faktiskt 
frågar efter, och vilka de intressanta relaterade problemen är och hur 
de kan förstås. Redskapen för den deskriptiva analysen är således 
delvis att förstå som en produkt av min tolkningsprocess.  

Ibland uppfattas det som problematiskt (vetenskapligt sett) om man 
inte har ett eget, tydlig separerat analysspråk eller begreppsapparat att 
utföra sin tolkning av texter utifrån. Detta vore verkligen ett problem 
om det bara fanns två alternativ för den vetenskaplige texttolkaren: Att 
vara identisk med analysmaterialets språk eller att vara identisk med 
analysspråket. Om detta vore situationen skulle bristen på analysspråk 
innebära att tolkaren blev identisk med analysmaterialets språk, eller 
åtminstone skulle sakna distans eller någon slags oberoende tolknings- 
eller bedömningsgrund, i förhållande till materialet. Man vore då som 
tolkare i princip utelämnad till repetition och omformulering av 
analysmaterialet, vilket det näppeligen kommer någon större veten-
skap ut av. Som jag har påpekat anser jag inte att detta är situationen 
för tolkaren; eller för mänskliga studiesubjekt i allmänhet. Inte ens 
med den mest ”kriterielösa inlevelse”, i förhållande till texter, blir den 
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sådan.24 Närhet till materialet eller inlevelse innebär å andra sidan inte 
heller nödvändigtvis trohet mot materialet, eller att man når fram till 
någon slags autentisk mening. Men att använda en hel del av för-
fattarnas eget begreppsbruk i mina analyser i Del II motsvarar en 
ambition att läsa texterna ”inifrån” deras egen logik och sammanhang, 
och därmed få med deras stämmor i fördjupningen av frågeställning-
arna i Del III. Genom detta utvecklas min egen förståelse av vad själv-
förverkligande kan handla om. Ambitionen att få med ”flera stämmor” 
får ett tämligen synligt uttryck i en relativt stor generositet i nyttjandet 
av citat.25

Utifrån dessa metodologiska, teoretiska och hermeneutiska 
överväganden har det nu blivit möjligt att summera avhandlingens 
disposition. Del I består av detta inledande kapitlet som nu nästan nått 
sitt slut, samt kapitel två. Här kommer jag att vidare utveckla ett 
ramverk för mitt eget kritiska tolkningsperspektiv. Detta perspektiv är 
närvarande i Del II, men blir mer explicit nyttjat i Del III. Jag ska så i 
Del II i tur och ordning tolka textmaterial från de fem författarna 
Maslow, Taylor, Gewirth, Niebuhr och Lonergan, med metodisk ut-
gångspunkt i mina sju dynamiska frågeställningar. Tyngdvikt kommer 
i analyserna att läggas på teoriernas respektive interna helhets-
sammanhang. Jag tänker sedan utifrån dessa analysresultat i Del III,
och med bistånd av de begrepp och ramverk som jag har utvecklat i 
kapitel två, att jämföra de olika teorierna i kapitel åtta. På basis av 
denna jämförande analys kommer jag i kaptel nio att kritiskt diskutera, 
vad som bör kunna förväntas av en godtagbar teori om självförverk-
ligande, samt antyda möjligheten och behovet av ytterligare perspek-
tiv. Dessa perspektiv kommer att ansluta sig till, och ytterligare utvec-
kla, något som kan ses som såväl en ontologisk tes, som ett metodiskt 

24 Ragnar Holte skriver bland annat: ”Det leder /…/ till allsköns ‘flummeri’ i 
vetenskapen om förstående görs synonym med kriterielös inlevelse. Det blir då ingen 
skillnad mellan att lära sig förstå en åskådning och att ställa in sig under dess 
inflytande, för att eventuellt värvas som anhängare till den.” Holte, Ragnar: Människa 
livstolkning gudstro. Teorier och metoder inom tros- och livåskådningsforskning. 
Doxa, Lund 1984, s. 171. Jag delar Holtes uppfattningen att det uppmålade skräck-
scenariot inte är önskvärt. Men min betoning av tolkaren innebär inte minst ett 
erkännande av att man som sådan just inte är kriterielös. Inlevelse implicerar ett 
medvetande om att man inte är identisk med texten som man tolkar. Någon slags 
”bokstavstrogen bibeltolkning” kan exempelvis kanske betraktas som kriterielös (och 
innebära underkastelse), men i den mån den utgår från att ”sanningen” går att få 
direkt, okanaliserat ur orden och deras sammanhang är det knappast frågan om någon 
inlevelse; eftersom inte någon tolkare som behöver ”leva sig in” erkänns. 
25 Detta ger också läsaren en viss möjlighet att, utan att gå till källhänvisningarna, 
bedöma min tillförlitlighet som tolkare.  
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grepp, i denna avhandling: Människolivet är flerstämmigt, snarare än 
entydigt och enkelriktat, och har att hantera förändring på olika nivåer. 
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2. Att finna det väsentliga 

Det brukar ibland sägas att den mest grundläggande frågan när det 
gäller självförverkligande, är vilket eller vad självet är som ska 
realiseras. Och på sätt och vis är denna avhandlings samtliga 
frågeställningar relaterade till denna fråga. Samtidigt kan frågan vara 
vilseledande, om den förstås som implicerandes att självförverk-
ligande skulle handla om endast två separerbara faktorer: Ett själv, 
som utgör grundmaterialet, och ett förverkligande, som är den process 
som bringar detta själv till fulländning; till självförverkligande. En 
sådan modell kan lätt anta ett enkelt orsakssamband mellan självet och 
självförverkligande.26 Men är ett mänskligt själv något som kan 
klarläggas och avgränsas så tydligt som modellen finner önskvärt? Ja, 
det för oss ju tillbaka till frågan om vad självet som ska realiseras 
egentligen är; vilket kan vara mer än en innehållsfråga. 

I detta kapitel är min avsikt att presentera några olika västerländska 
föreställningar om vad det mänskliga självet är, vilka får implikationer 
för hur man uppfattar, tänker kring eller försöker finna ut vad det mest 
väsentliga är för människan, i hennes självförverkligande. Det jag ska 
skissera är således inte olika typer av substantiella idéer om själv-
förverkligande, utan olika typer av teoretiska och ontologiska 
antaganden som är av betydelse för hur man griper sig an frågan om 
mänskligt självförverkligande. Jag vill mena att man här kan tala om 
några olika mönster som inte bara är mönster för att flera eller många 
tänkare går att placera in i detta mönster, utan för att de är eller har 
varit avgörande för sättet som människor i ett viss kulturellt 
sammanhang reser frågor om självförverkligande på.27 I slutet av 
kapitlet avser jag mot bakgrund av den idéhistoriska teckningen låta 

26 Jag kommer fortsättningsvis, i enlighet med vanlig begreppsanvändning, hålla 
öppet för att ”självförverkligande” både kan referera till själva processen, och till 
resultatet av denna process. Se exempelvis, Gewirth, Alan: Self-fulfillment. Princeton 
University Press, Princeton 1998, s. 6. 
27 De idéer och författare som diskuteras i detta kapitel ska förstås som exempel eller 
illustrationer av dessa mönster. Även om urvalet innefattar författare som kan 
betraktas som några av de största represententanterna eller orsakarna till vissa synsätt, 
så är varken syftet eller anspråket att exemplen ska begränsas till sådana personer. 
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mönstren ta formen av några typmodeller och distinktioner. Dessa 
kommer till viss del få tjänstgöra i mina analyser, men framförallt 
kommer de utgöra en nödvändig teoretisk apparat för avhandlingens 
två sista kapitel. Med detta har antytts att detta kapitel inte i första 
hand är tänkt som ett idéhistoriskt kapitel, utan som ett teoretiskt 
kapitel. En tes i denna avhandling, som detta kapitel är avsedd att 
bidra till, är att det som skiljer självförverkligandeteorier är mer än de 
substantiella uppfattningarna om självförverkligandet. Av att man 
talar om ett ”själv” och ett ”förverkligande” följer inte att man talar 
om fullt jämförbara saker. Med detta kapitel vill jag skapa ett 
teoretiskt ramverk, som gör det möjligt att jämföra och kritiskt 
granska de fem teorier som jag ska analysera, utan att för den skull 
sudda ut de i flera avseenden radikalt skilda uppfattningarna bland 
mina författare, om vad självförverkligande i grunden handlar om. 

Låt oss starta vid målet
Generellt kan sägas om den antika filosofin, att den var bra mycket 
mer koncentrerad på frågor om självförverkligande, människans 
livsmål och vad det goda eller ett gott liv är, än vad senare tiders – i 
synnerhet det senaste århundradets – etik och filosofi har varit. Karak-
täristiskt för mycket av den antika filosofin är att livsmålet förstås mot 
bakgrund av en vidare, teleologisk världsbild och ontologi. I synnerhet 
kan detta sägas gälla Aristoteles,28 som kan ses som något av 
självförverkligandetänkandets fader. Ett antagande som följer med 
denna teleologiska kosmologi, där allting har ett ändamål, mot vilket 
det strävar, är att det goda och riktiga livsmålet i grunden är givet; 
vilket gäller även för människan. Det är inte primärt upp till individen 
själv att avgöra vad det fullkomligt goda, högsta målet är (vilket inte 
innebär att det skulle vara oviktigt för individen att  känna till det). 
Detta mänskliga ändamål, till vilket allt annat förhåller sig som medel, 
är nämligen gemensamt för arten människa, så som Aristoteles ser 
det.29

28 Det fanns en slags koncensus bland de antika filosoferna om att människans livsmål 
eller telos ligger i hennes lycksalighet, vilket påpekas av Ragnar Holte. Holte menar 
emellertid att Aristoteles var ”den förste, som strängt systematiskt organiserade hela 
etiken under telos-begreppet som översta princip.” Holte, Ragnar: Beatitudo och 
Sapientia. Augustinus och de antika filosofiskolornas diskussion om människans 
livsmål. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Stockholm 1958, s. 17, s. 21. 
29 Detta innebär dock inte med nödvändighet att konformitet är det mest ideala för 
människan. Aristoteles teleologiska universum innehåller många goda mål. Dessa är 
emellertid hierarkiskt ordnade, och det lägre goda, men likväl väsentliga, kan utövas 
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Aristoteles tillvägagångssätt för att avgöra var i det högsta goda för 
människan består, har varit mycket inflytelserik, när det gäller att 
bestämma vad den mänskliga naturen, det sant mänskliga är. Det sant 
mänskliga är nämligen enligt denna modell det hos människan som 
skiljer hennes från alla andra organismer. Aristoteles människa har tre 
själsdelar. Den första, vegetativa själsdelen, har en närande funktion, 
och den återfinns hos alla levande organismer. Den andra själsdelen är 
den förnimmande och begärande. Denna har människan gemensam 
med alla andra djur. Men den förnuftiga själsdelen är dock specifik för 
människan, och det som gör människan till människa. De två första 
själsdelarna är irrationella, men kan erhålla rationalitet, och så sett 
medverka i människans telos, genom att lyda den förnuftiga själs-
delen.

Det är emellertid värt att understryka Aristoteles teleologiska vär-
dering och förståelse av förnuftet, vilken skiljer sig från mer moderna 
föreställningar om förnuftet. När Aristoteles definierar människan som 
det förnuftiga djuret, är det inte i första hand något påstående om att 
alla människor är förnuftiga, eller att vi som människor skulle inneha 
någon slags förnuftsegenskap. Att människan är förnuftig innebär 
snarast att vi är ämnade för att vara det. Det är genom att eftersträva 
och ägna oss åt förnuftsverksamhet som vi förverkligas som 
människor; som vi realiserar vårt högsta goda.30

Vidare karaktäriseras telos, det högsta goda av att vara eftersträvat 
för sin egen skull, och av att inte vara medel för något annat. När så 
Aristoteles tilldelar förnuftet statusen av människans telos eller 
ändamål, så innebär detta egentligen att vi har skridit förbi frågor om 
vad förnuftet ska användas till, vad det kan vara värdefullt för; frågor 
som blir mer viktiga när man i ett modernt sammanhang ska bedöma 
förnuftet. I egenskap av att vara det högsta goda, har inte förnuftet 
något mål utöver sig självt. Detta innebär inte att förnuftet inte skulle 
kunna komma till nytta i praktiska sammanhang, enligt Aristoteles. 
Men det beskrivs i så fall bättre som att saker bringas i samklang med 

riktigt när det förstås gentemot det högre mål, till vilket det förhåller sig som medel. 
Idealet är därför egentligen inte att alla mål ska reduceras eller uppgå i ett högsta 
goda, utan att de ska realiseras och praktiseras i samklang med det högsta goda. ”/---/ 
the Good of man is the active exercise of his soul’s faculties in conformity with 
excellence or virtue, or if there be several human excellences or virtues, in conformity 
with the best and most perfect among them. Moreover this activity must occupy a 
complete lifetime; for /---/ one day or a brief period of happiness does not make a man 
supremely blessed and happy.” Aristoteles: The Nicomachean Ethics, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, London 1990, I:VII: 15-16. 
30 Nordin, Svante: Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från 
Thales till postmodernismen. Studentlitteratur, Lund 1995, s. 99. 
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förnuftet, än som att förnuftet blir medel för mål som är separata i 
förhållande till förnuftet. Den bästa, högsta aktiviteten för människan 
– kontemplationen – kan emellertid förstås som en ren förnuftsaktiv-
itet, där förnuftet så att säga ägnar sig helt åt sig självt, utan att 
producera några resultat utöver sig självt. Aristoteles skriver:  

/…/ the activity of contemplation may be held to be the only activity 
that is loved for its own sake: it produces no result beyond the actual 
act of contemplation, whereas from practical pursuits we look to 
secure some advantage, greater or smaller, beyond the action itself”31

I kristet, premodernt tänkande har det varit vanligt att, åtminstone 
tydligare än hos Aristoteles,32 identifiera människans ändamål med 
Gud.33 Självförverkligande kan utifrån ett sådant synsätt bli att förstå 
som ett slags gudablivande. Hos Augustinus förstås målet snarare som 
en delaktighet i Gud, som omfattar allt. När han likt Aristoteles frågar 
om människans högsta, så är det som eftersöks något som är förmer än 
människan. Det är nämligen självklart för Augustinus att det högsta 
goda måste vara orsakat av något högre och större än människan, 
vilket leder honom till att identifiera Gud med det högsta goda.34 Men 

31 Aristoteles: The Nicomachean Ethics, X: VII: 5. 
32 Förståelsen av det kontemplativa livet som gudomligt, som något överordnat i 
förhållande till det mer sociala liv, där mer av människans sammansatta natur spelas 
ut, framkommer främst i bok X av Den Nikomachiska etiken. Både det gudomliga 
draget och det kontemplativa idealet har vållat vissa problem för kommentatorer och 
tolkare av Aristoteles. Detta bl.a. eftersom det kan tyckas strida mot den i 
människonaturen grundade etiken hos Aristoteles, som i mycket har sitt fokus på det 
samhälleliga och sociala livet. Ett sätt att hantera denna eventuella motsättning – 
mellan det dygdiga, socialt aktiva livet och det intellektuella kontemplativa idealet – 
har varit att betrakta det sistnämnda som en platonsk rest eller som ett mer eller 
mindre onödigt påhäng, vilket man i princip kan bortse från. Se exempelvis, Norman, 
Richard: The Moral Philosophers. An Introduction to Ethics. Oxford University Press, 
New York 1986, s. 54f, eller Cottingham, John: Philosophy and the Good Life. 
Reason and the Passions in Greek, Cartesian and Psychoanalytic Ethics. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York och Melbourne 1998, s. 40. Det finns ingen 
anledning att här göra någon mer omfattande utredning av Aristoteles guds-
uppfattning. På sin plats kan ändock vara att påpeka att Aristoteles inte delar Platons 
metafysiska dualism, där det goda eller gudomliga är ontologiskt skilt från 
sinnevärlden. Aristoteles gör inte heller någon motsvarande skarp åtskillnad mellan 
människa och gud, som den han gör mellan människa och övriga livsformer.
33 Thomas av Aquino skriver exempelvis, i Summa contra Gentiles (II, 20): “/…/ to 
become like God is the last end of all things. Now, if something is an end, it is good. 
And so, strictly speaking, it is because he is good that things tend toward likeness with 
good.” Thomas av Aquino, Clark, Mary T (red.): An Aquinas Reader. Edited with an 
Introduction and Five Sectional Essays by Mary T. Clark. Fordham University Press, 
New York 2000, s. 162. 
34 Holte, Ragnar: Beatitudo och Sapientia, s. 199.  
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i en mening rör det sig även för Augustinus fortfarande om det högsta 
i människan, eftersom den allomfattande guden även är i människan, i 
hennes inre (även om individen inte själv vet om det). Och på så sätt 
gäller samma sak för Augustinus som för Aristoteles, och de flesta 
antika filosoferna: Människans telos eller högsta goda äger människan 
själv, så som potential.  

Men däremot kan inte människan, enligt Augustinus, av egen kraft 
utveckla denna potential och nå sitt högsta goda, utan hon är för detta 
beroende av Guds nåd.35 Människan är oförmögen sitt mål, sin 
lycksalighet utan detta bistånd. Föreställningar om att den mänskliga 
individens högsta mål skulle vara orsakat av något annat än henne 
själv, och att individen skulle vara i behov av någon slags 
grundläggande hjälp utifrån, för att nå sitt mål, är föreställningar som 
kommer att förefalla allt mer märkliga och främmande för många 
människor, i och med att mer moderna modeller av människan och 
hennes mål successivt ser dagens ljus. 

Befrielsen från telos 
Den teleologiska eller målinriktade idén om människan och kosmos, 
som hade en framstående företrädare i Aristoteles, behöll länge sitt 
grepp om filosofin och teologin, liksom om tänkandet kring 
människans självförverkligande.36 Den fysiska världen föreställdes i 
grunden som en organisk helhet vilken människan hade en naturlig 
plats i, och bakom eller över hela denna sinnrika ordning stod Gud. 
Något egentligt glapp mellan människans inre rörelse eller strävan 
mot fullkomning, å ena sidan, och den övriga världens motsvarande 
rörelse, å den andra, ansågs egentligen inte finnas. Men med naturvet-
enskapens landvinningar under 1500- och 1600-talet uppenbarar sig 
en ny mekaniserad världsbild, där kroppar inte längre (inte ens idealt) 
drivs av sin natur mot ett bestämt mål, utan följer matematiska lagar, 
som människan har möjlighet att vinna kännedom om.  

En följd av denna förändring är att människan allt mer alieneras 
från den omgivande materiella världen eller naturen, vilket i sin tur 
banar väg för framväxten av ett allt mer instrumentellt förhållande den 

35 För Augustinus tar nåden gestalt i längtan efter lycksalighet. Lycksaligheten består i 
själens fullkomning, genom skådandet av sanningen, vilken Augustinus uppfattar som 
identisk med Gud. Se exempelvis, Holte, Ragnar: Beatitudo och Sapientia, s. 295. 
36 Ja, Aristoteles stora inflytande i västerländsk kontext grundades förstås främst 
under 1200-talet, när hans texter eller föreläsningar ”återupptäcks” av européerna.  
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materiella omgivningen.37 Människans särställning i skapelsen var 
visserligen sedan länge etablerad genom inte minst Aristoteles och 
kristendomen, men när den teleologiska världsbilden vittrar sönder 
faller successivt också idén om att världens icke-mänskliga varelser 
och övriga organismer skulle vara indragna i någon slags självförverk-
ligandeprocess.38 Tanken på människans självförverkligande är dock 
inte alls på samma sätt som den resterande delen av skapelsen hotad, 
men ges ny utformning, utifrån delvis nya kategorier. 

Likt Aristoteles filosofi så intar förnuftet ofta en central, för att inte 
säga suverän, ställning i modernt tänkande.39 Descartes är en av de 
största förgrundsgestalterna i den moderna förnuftscentreringen. Hos 
Descartes har förnuftet blivit något annat än vad det är för Aristoteles 
människa. Förnuftet är lika allmänmänskligt som hos Aristoteles, men 
inte genom att det är ett universellt mänskligt ändamål, som vi har del 
i, och möjlighet för. Det är inte rotat i någon rationell, meningsfull 
yttre ordning, som det korresponderar med. Förnuftet är istället något 
som mänskliga individer själva är innehavare av, och ordningen är 
snarast en produkt av vår egen rationalitet; riktigt använd. Det har 
blivit ”ditt” och ”mitt” förnuft. Detta synsätt har i sig bakgrund i en 
alltmer dominerande föreställning om människan ”som ägare av sina 
kapaciteter”,40 vilka är möjliga att uppöva, och i någon mån förändra: 

Ty eftersom man med litet skicklighet kan ändra rörelserna i hjärnan 
hos djur, som saknar förnuft, så är det uppenbart att man ännu bättre 
kan göra det hos människorna. Därför kan även de som har de 
svagaste själarna förvärva ett fullständigt herravälde över sina 

37 De naturvetenskapliga upptäckterna och framstegen ger fog för en utökning av 
sfären som människan kan behärska. Världen såväl som människokroppen, vilka båda 
enligt Descartes var mekaniska, kom att betraktas som möjliga för människan att 
utöva allt större makt över. Cottingham, John: Philosophy and the Good Life, s. 79. 
Även om inte Descartes tar steget fullt ut, så som senare tider människor har gjort, är 
det tveklöst ändå så att vägen har börjat öppnas för att endast betrakta omgivningen 
som ett medel för människans välmåga och självförverkligande. 
38 Enligt John Locke har inte naturen i sig något värde, och den orörda naturen kan 
inte heller tjäna som medel i människans självförverkligande. Människans arbete och 
förädling av naturen, är en förutsättning för att naturen ska få något betydande värde: 
”/---/ land that is left wholly to nature, that hath no improvement of pasturage, tillage 
or planting, is called, as indeed it is; waste; and we shall find the benefit of it amount 
to little more than nothing.” Locke, John: Two Treatises of Government. Dent & Sons, 
London 1982, s. 137.
39 Förnuftcentrering är givetvis inte karaktäristiskt för alla moderna tänkare, vilket vi 
bland annat kommer att se exempel på i flera av de kommande analyserna.   
40 Liedman, Sven-Eric: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Albert
Bonniers Förlag, Stockholm 1998, s. 137. 
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passioner, om de blott övas och handledes med tillräcklig 
skicklighet.41

Förnuftet blir allt mer en förmåga för människan att själv konstruera 
ordning hos sig själv och i världen, på ett sätt som motsvarar kraven 
på kunskap, förståelse och säkerhet, vilket för Descartes innebär att de 
motsvarar kraven på bevis.42 Således får förnuftet mer statusen av en 
tillgänglig, första princip, vars placering är i människan och i början 
av mänskligt självförverkligande, snarare än i ett ändamål som 
människan av sin natur strävar mot. En konsekvens av detta är att 
förnuftet hos Descartes har förlorat den motiverande kraft, och den 
egna inre målinriktningen, som förnuftet hade i Aristoteles teleo-
logiska system. Förnuftet har blivit ett i princip neutralt verktyg,43 som 
förmår att uträtta mycket, men inte att leda människan mot själv-
förverkligande eller vara människans slutmål.44 Hos Kant ska förnuftet 
inte ens en gång bistå med detta. Människan har enligt honom behov 
och anlag som om de nyttjades rätt, eventuellt skulle kunna föra 
individen mot välgång och lycksalighet. Förnuftet, som en praktisk 
förmåga, har bara en sann bestämmelse och uppgift: ”att frambringa 
en vilja som är god i sig själv.”45

Hos den mer empiriskt sinnade John Locke finner man inte samma 
betoning på rationalitet och självansvarigt tänkande. Däremot möter 
man en kanske än mer genomförd förståelse av individen som en slags 
sluten enhet eller helhet, som i grunden är ägare och konstituerad av 
sina förmågor och sin frihet. Denna individualistiska människosyn får 
i Lockes politiska filosofi en slags bildlig styrka genom att andra 
människor, i grunden framställs som ett hot mot vad individen själv 
äger och är. 

To understand political power aright, and derive it from original, we 
must consider what estate all men are naturally in, and that is, a state 
of perfect freedom to order their actions, and dispose of their 
possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law 

41 Descartes, René: Valda skrifter. Natur och Kultur, Stockholm 1998, s. 77. 
42 Taylor, Charles: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts 2000, s. 147. 
43 Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet. ”Manligt och ”kvinnligt” i västerländsk 
filosofi. Thales, Stockholm (1984) 1999, s. 81. 
44 Till detta ges det fortfarande plats för Gud hos Descartes, men en Gud som skild 
från människans eget förnuft. 
45 Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik. (”Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten”) Daidalos, Göteborg 1997, s. 18ff. 
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of Nature, without asking leave or depending upon the will of any 
other man.46

Även om inte människans naturtillstånd hos Locke är något historiskt 
påstående, så vittnar hypotesen om en talande skillnad, i förhållande 
till exempelvis Aristoteles, när det gäller att förstå och grundlägga ett 
gott mänskligt liv. Aristoteles börjar i frågan om vad som är det 
högsta goda för människan, vilket sedan implicerar en slags rörelse 
från det rådande; ett förverkligande. Locke vill starta i ett slags 
ursprungligt mänskligt tillstånd som är gott, där det som är givet är att 
människorna är individer eller personer, med oberoende och till-
hörigheter, och en frihet som bara begränsas av en naturlig lag. 
Individens konstitution och en perfekt frihet är given, och med detta i 
bagaget tänkas de individuella möjligheterna ligga öppna. Men hennes 
fullkomlighet ligger enligt denna metafor egentligen klar från början.  

Den största skillnaden mellan naturtillståndet och det nuvarande 
samhälleliga tillståndet, är tillgängligheten till perfekt frihet, som 
Locke tänker sig det. Den nuvarande bristen på perfekt frihet, vilket är 
en ofrånkomlig konsekvens av samhällelig gemenskap, kan förstås 
som det grundläggande, och kanske enda egentliga, hindret för 
människans mål och självförverkligande. Om jag bara får möjlighet att 
nyttja mina tillhörigheter i fred och säkerhet, är de grundläggande 
förutsättningarna för den individuella lyckan uppfyllda. 

Jag vill mena att Lockes naturtillstånd vittnar om en internalism,47 i 
och med att den grundläggande frågan för ett framtida själv-
förverkligande antas vara tillståndet eller det som innehas av 
mänskliga individer. Han kan ses som en relativt tidig representant för 
en stark tendens i västerländsk föreställningsvärld och tanketradition, 
utifrån vilken självförverkligandet framförallt, eller enbart, ses som en 
produkt av den individuella människans egenskaper, kapaciteter, 
förmågor och önskningar. Utifrån denna tendens blir de allt mer 
väsentliga frågorna, när det gäller självförverkligande och ett gott 
mänskligt liv, vilka människans egenskaper, önskningar eller potent-
ialer är, samt vilka förutsättningar som behövs för att dessa ska kunna 
utvecklas och realiseras. Det fria tillfredsställandet av önskningar och 
behov antas få lycksalighet och självförverkligande som konsekvens.48

46 Locke, John: Two Treatises of Government, s. 119. 
47 Internalism – som jag i grunden förstår som en modell eller ett synsätt, enligt vilket 
det mänskliga självet främst eller bara definieras utifrån sitt innehåll, av det hon själv 
tänks besitta – ämnar jag att klargöra tydligare mot slutet av kapitlet.  
48 Även hos Kant återfinner man denna föreställning om relationen mellan individens 
behovstillfredsställelse och lycksaligheten. Behovstillfredsställelse är sedan allt annat 
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Det går fortfarande att reflektera över målet, det fullkomligt goda; 
men det är inte så nödvändigt att göra det för att uppnå självförverk-
ligande. Det väsentliga att känna till återfinns allt mer hos individen.  

Rousseau var bidragsgivare till insikten om civilisationens egen 
förmåga att skapa nya begär och behov.49 Det är emellertid inte dessa 
som han för egen del värderar högst. Dessa är, som de även ofta 
framställs och föreställs idag, ytliga. Nej, Rousseaus rekommendation 
är istället att vi ska vända oss inåt. Långt tidigare hade inte minst 
Augustinus propagerat för vägen inåt, som han uppfattade som vägen 
till Gud. Men med Rousseau och det under romantiken framväxande 
autenticitetsidealet, är det inte i första hand Gud som man förväntar 
sig finna i sitt inre, utan en inre röst, en egen kärna. Det är där, snarare 
än i den kroppsliga differentieringen, som den verkliga identiteten 
ligger. Och det är denna inre natur eller röst som vi bör söka försöka 
sammanfalla eller bli ett med om vi ska bli oss själva och uppnå 
välbefinnande.50 Det betyder att självförverkligandet måste bli något 
tämligen unikt, genom den allt större betoningen av det originella, det 
individuella som hör romantiken till. Rousseau vittnar själv om denna 
övertygelse om att vara skapad unik: ”Jag är icke skapad som någon 
av dem, jag har sett; jag vågar tro, att jag icke är skapad som någon av 
dem, vilka finnas till. Om jag icke är bättre, så är jag åtminstone 
annorlunda.”51

Än mer i full blom möter man ett originalitetsideal, på både 
individuell och nationell nivå, hos Johann Gottfried Herder. Här är det 
definitivt inte frågan om ett erkännande av det originella och 
partikulära, utan det är just detta som förtjänar att värderas högst.52 Det 
individuellt originella får moralisk och etisk betydelse, i och med att 
det nu finns ett speciellt sätt för just mig att vara människa, som 
baseras på det som skiljer mig från andra.53 Mitt självförverkligande 
kan inte se ut som någon annans, eftersom det inte främst utgår från 

än det centrala projektet i Kants filosofi. Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas 
metafysik, s. 20.  
49 MacIntyre, Alasdair: A Short History of Ethics. Routledge & Kegan Paul, London 
1967, s. 187. 
50 Om denna föreställning hos Rousseau uttrycker sig Charles Taylor på följande sätt: 
“Rousseau immensely enlarged the scope of the inner voice. We now can know from 
within us, from the impulses of our own being, what nature marks as significant. And 
our ultimate happiness is to live in conformity, that is, to be entirely ourselves.” 
Taylor, Charles: Sources of the Self, s.362. 
51 Rousseau, Jean Jacques: Bekännelser. Forum, Stockholm 1995, s. 13. 
52 Det kan ses som en slags överföring av Aristoteles särartsargument (där det som 
bekant gjordes gällande att människans natur och främsta förmåga är den som är 
specifik för människan, i förhållande till andra organismer) till individnivå. 
53 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 28-29. 
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någon universellt mänsklig essens. Och denna originella kärna eller 
natur, som jag främst bör vända mig inåt för att komma i kontakt med, 
är ju då i en mening inte någon potential som behöver realiseras eller 
utvecklas. Däremot måste den upptäckas, vi måste bli medvetna om 
den, och vi måste lära oss att leva upp till dess krav. Men i grunden är 
den inre naturen, som djupast sett utgör vårt jag, oss given. Den är oss 
given, men den måste upptäckas och medvetandegöras, liksom vi 
måste lära oss att leva upp till dess krav, till vårt sanna Jag.54

Individualistiska alternativ 
Jag har försökt att visa på ett sätt att förstå människan, som lägger vikt 
på det som individen själv tänks besitta eller inneha. Den vetenskap 
som kanske mer än någon annan har koncentrerat sig på den 
individuella människan och vad som finns hos denna, är den från 
mitten av 1800-talet framväxande psykologin.55 Det som framför allt 
är objektet för det psykologiska studiet är människans psyke, 
medvetande och mentala processer. Inte minst tidiga psykoanalytiker, 
som Sigmund Freud och Carl Gustaf Jung, har i hög grad bidragit med 
ett språk och en fördjupning av föreställningsfloran kring den mänsk-
liga individens inre värld och konstitution; inte minst med begrepp 
som ”överjag”, ”det undermedvetna” och ”det kollektivt omedvetna”, 
vilka sedan länge hör till den västerländska kulturens allmängods.  

Det psykoanalytiska tänkandet bidrar emellertid till att människans 
psyke och mentala värld i mångt och mycket framstår som något mer 
problematiskt och svårtillgängligt, än vad många hade föreställt sig; 
och kanske hoppats. För det som det psykoanalytiska ögat finner i 

54 Autenticitetsidealet är kanske den mest bidragande orsaken till det idag ofta 
förekommande sättet att se på och tala om oss själva, som om vi vore två jag eller 
personer; där vi är eller framträder som den ena, medan vårt egentliga, verkliga eller 
sanna jag är något åtminstone delvis annat. Detta eftersom vi inte fullt ut eller inte alls 
lyckas vara eller ge uttryck för vår inre kärna, vår autenticitet. Autenticitetens 
självförverkligande innebär således inte bara att vi genom en utvecklingsprocess (där 
vår potential realiseras eller våra djupaste önskningar tillfredsställs) blir den vi kan 
eller borde vara, utan i en mening att vi faktiskt blir den vi individuellt sett är,
egentligen. Inte minst inom kristendomen finns begreppspar som den inre och den 
yttre människan, den nya och gamla människan, köttets och andens människa, vilka i 
viss mån anses existera parallellt i eller hos människan. Men dessa begreppspar har 
traditionellt med människans Gudsrelation att göra, vilket i allmänhet inte är fallet 
med autenticitetsidealet. Än viktigare är kanske att någon originalitetsidé inte är 
inlemmad i de kristna begreppsparen. 
55 Generellt kan sägas om 1900-talet att filosofin i stor omfattning tappar intresset för 
självförverkligande, medan självförverkligande tenderar att falla allt mer inom 
intressesfären för stora delar av den expanderande psykologin. 
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människans mentala, inre liv är inte i första hand någon tydlig inre 
kärna, några rena begär, eller något förnuft som kan genomskåda och 
bringa ordning i oredan. Att för en själv (eller för psykoanalytikern) 
finna ut vad som finns i ens egna djupskikt, vilka ens behov och 
önskningar egentligen är, är inte något som enkelt låter sig göras; 
åtminstone inte för de flesta, som Freud lakoniskt påpekar:  

Och man må väl sucka när man finner att det är ett fåtal människor 
givet att utan ansträngningar hämta fram de djupaste sanningar ur de 
egna känslornas virvel, till vilket vi andra måste bana oss väg under 
plågsam ovisshet och rastlöst trevande.56

Men psykoanalytikerna instämmer i grunden med annan internalism i 
uppfattningen om att det vi gör i hög grad är bestämt inifrån, från 
begär och instinkter som finns hos individen, och att det är angeläget 
att känna till dessa. Detta är emellertid inte enkelt eftersom dessa 
krafter till stor är mer eller mindre omedvetna för individen. “The 
great decisions in human life usually have far more to do with 
instincts and other mysterious unconscious factors than with conscious 
will and well-meaning reasonableness.”57 Vad Jung här gör gällande är 
att det inte bara är små, relativt ovidkommande handlingar och beslut 
som är sprungna ur för individen omedvetna faktorer. Det gäller även 
saker med de mest vittomfattande konsekvenserna, och det finns 
ofrånkomligt i detta; även om vi i vår kultur har svårt att acceptera det. 

Our European ego-consciousness is /.../ inclined to swallow up the 
unconscious, and if this should not prove feasible we try to suppress it. 
But if we understand anything of the unconscious, we know that it 
cannot be swallowed. We also know that it is dangerous to suppress it, 
because the unconscious is life and this life turns against us if 
suppressed, as happens in neurosis.58

Hos Freud finns också en liknande skepticism i förhållande till den 
kultur, som bidrar till att olika typer av instinkter eller drifter 
förtrycks. Detta kan i viss mån vara ett nödvändigt ont i förhållande 
till en samhällsgemenskap. Men i detta att lägga band på och förtrycka 
saker hos sig själv, ligger det en inbyggd risk för patologi- och 
neurosskapande. Det ligger i detta en väsentlig skillnad gentemot hur 

56 Freud, Sigmund: Vi vantrivs i kulturen. Bokförlaget Röda Rummet, Stockholm 
1995, s. 91.
57 Jung, Carl Gustav: The Essential Jung. Princeton University Press, New Jersey 
1983, s. 211. 
58 A.a., s. 225. 
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samhället är ett potentiellt problem för individens utveckling, hos 
exempelvis Locke. För honom ligger problemet primärt i samhällets 
bristande förmåga att upprätthålla fred och säkerhet, vilket är en 
förutsättning för att individen ska nyttja sin egendom och utveckla sig 
i frihet. Samhällets uppgift här är att upprätthålla de grundläggande 
förutsättningarna för individens frihet. Oavsett om samhället lyckas 
med detta eller ej, så är dessa samhälleliga, kulturella förhållanden 
något externt i förhållande till individen.  

Denna gräns mellan inre och yttre, mellan internt och externt 
luckras dock upp med den psykoanalytiska antropologin. För 
kulturella förhållanden och i synnerhet auktoriteter från yttervärlden, 
är sådant som individen redan som barn internaliserar. Och då inte 
primärt i form av några slags ytligare begär eller önskningar, utan i 
form av mer fundamentala strukturer eller instanser, som kanske 
framför allt överjaget; om man ska tro Freud. Samvetet är enligt 
honom en funktion av överjaget, som kan driva individen till en 
driftförsakelse, som har sin ursprungliga grund utanför individen. 
Eller som Freud uttrycker det: ”Samvetet är en följd av drifts-
försakelsen; eller: (den oss utifrån ålagda) driftsförsakelsen skapar 
samvetet, som sedan ytterligare befordras av fortsatt driftsför-
sakelse.”59 Vi har således att göra med hinder och begränsningar för 
den mänskliga individens djupaste önskningar och instinkter, som inte 
bara gör sig gällande i en extern omgivning, utan ofta mer 
fundamenntalt och effektivt hos eller i individen själv. Detta blir 
möjligt genom att det externa kan internaliseras, hos en människa som 
framstår som allt mer komplex. 

Med psykoanalytiskt tänkande har vi således ett exempel på hur ett 
internalistiskt paradigm skärps, enligt vilket det mest väsentliga för 
människan, hennes handlande och hennes självförverkligande är att 
söka hos eller i individen. Samtidigt som individen framstår som ett 
allt större mysterium, inte minst genom att mycket av vad hon har 
eller är, har internaliserats utifrån. 

En tänkare som, likt mycket av psykologin, står i traditionen av 
individcentrering, när det gäller utgångspunkten för reflektion om 
människan och människans självförverkligande, är Jean-Paul Sartre; 
åtminstone som existentialistisk filosof. Däremot står hans existential-
ism i kontrast till den under moderniteten starka internalistiska 
tendensen, för vilken jag har försökt lyfta fram några karaktäristiska 
drag. Sartre vill nämligen försöka att undgå att ta någon tänkt 
substans, innehåll, eller essens hos eller för människan, som utgångs-

59 Se exempelvis, Freud, Sigmund: Vi vantrivs i  kulturen, s. 86. 
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punkt. Någon bestämmande eller avgörande faktor för människans liv 
och handlande står egentligen varken att finna i något individinternt 
innehåll eller essens, eller något slags givet yttre mål. I detta ligger i 
högsta grad ett medvetet försök till avståndstagande från all typ av 
determinism. Människan lever egentligen fri från allt vad orsakslag 
heter; eller bör göra det. Tror vi något annat gör vi oss nämligen 
skyldiga till självbedrägeri.60

Sartre gör, i sin kanske mest kända huvudtes, istället gällande att 
existensen föregår essensen, och att ”människan är ingenting annat än 
vad hon själv gör sig till.”61 Detta kan kanske låta som ett frihetens 
evangelium, men det är egentligen inte alls något glädjebudskap. 
Människans situation vore på många sätt mycket tryggare om det 
fanns ett givet mål och mening, om det fanns några egenskaper eller 
begär som kunde bestämma hennes handlande. Men nu präglas denna 
situation av ångest, övergivenhet och förtvivlan, eftersom den enskilda 
människan själv bär hela ansvaret för de val hon fattar, genom vilka 
hon också skapar sig själv. Människan är, som Sartre ser det, dömd att 
oupphörligt uppfinna människan.62 Detta sker endast genom hand-
landet. Den verklighet som är möjlig för den mänskliga individen är 
nämligen den som kommer till uttryck och blir till just genom hand-
landet.63

Sartres huvudpoäng är inte ett förnekande av att faktorer som 
föregår – om de så är interna eller externa i förhållande till individen – 
skulle spela någon roll. Men i det normativa människobegrepp som 
han rör sig med, så har de ingen plats som bestämmande eller defin-
ierande faktorer. De står, som Sartre ser det, i vägen för det absoluta 
valets bindande kraft och för den människa som just blir till genom att 
handla och ta ansvar för sitt val. De som letar efter en mänsklig 
essentiell mänsklig natur eller givet mål eller mening med livet, letar 
inte bara efter något som finns, utan något som, när vi tror på det, 
hindrar människan från att vara just den människa, som skapas genom 
handling. 

60 Sartre, Jean-Paul: Existentialismen är en humanism. Albert Bonniers Förlag, 
Stockholm 2002, s. 46. 
61 A.a., s. 12f. 
62 A.a., s. 22. 
63 Självförverkligandet blir därmed för Sartre direkt och endast knutet till handlandet. 
Han kan i linje med detta hävda att människan blott existerar ”i den mån hon 
förverkligar sig själv, hon är alltså inget annat än summan av sina handlingar”. Sartre, 
Jean-Paul: Existentialismen är en humanism, s. 31. 
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Mot ett vidgat själv 
Nu har vi uppehållit oss ett bra tag kring uppfattningar om den 
mänskliga individen eller självet som på ett eller annat sätt tar indi-
viden eller jaget som den grundläggande utgångspunkten för reflek-
tionen, studiet eller förståelsen av vad och var det mest väsentliga för 
människan och hennes självförverkligande står att finna. Denna 
utgångspunkt eller perspektiv har emellertid inte varit allenarådande 
(vilket sällan synsätt och perspektiv är); inte ens om man som här 
begränsar sig till ett modernt västerländskt sammanhang. Jag ska nu 
kort presentera två alternativa sätt att förstå självet ifråga, som båda 
har det gemensamt att det väsentliga eller ideala självet förstås som 
något betydligt vidare än den fysiska individen, jaget eller egot. 

Den hegelinfluerade Francis Herbert Bradley, propagerar för ett 
socialt själv, utifrån en förståelse av människans natur som i grunden 
social. Bradley vill göra gällande att det egentligen inte finns någon 
isolerad individ, och än mindre något självförverkligande för männi-
skan, föreställd eller förstådd som sådan. 

/…/ man is a social being; he is real only because he is social, and can 
realize himself only because it is as social that he realizes himself. The 
mere individual is a delusion of theory; and the attempt to realize it in 
practice is the starvation and mutilation of human nature, with total 
sterility or the production of monstrosities….64

För Bradley, som själv är en förespråkare av självförverkligande, finns 
det ett dubbelt problem eller felaktighet med en individualistisk 
förståelse av människan. Dels osynliggör en sådan föreställning det 
faktum att människan i väldigt hög grad är en social varelse, vars 
natur inte går att komma åt om man bara ser till individer som 
isolerade. Den mänskliga individen konstitueras av relationer till 
andra och genom medlemskapet i en social organism. Skulle man 
abstrahera bort relationerna från individen så är hon i princip inte 
längre vad hon är – en människa. Men en individualistisk modell av 
människan står på sätt och vis också i vägen för det egentliga 
självförverkligandet. För vad som ska realiseras är just människan 
som social, eller mer social varelse. Det icke-sociala, isolerade står i 
motsättning till det självförverkligande, där den mänskliga individen 
realisera sitt sanna väsen som just är att vara del av en social, organisk 
helhet. Det sociala har således också karaktären av att vara en ända-

64 Bradley, Francis Herbert: ”My Station and its Duties”. I Hanfling, Oswald (red.): 
Life and Meaning. A Reader. Blackwell, Oxford 1989, s. 216f. 
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målsinriktad natur, i aristotelisk mening, som inte finns fullt realiserat 
hos människor, men som en strävan mot ett högre, sannare mål. Det 
sociala självet är alltså ett normativt ideal och mål för människan, 
enligt Bradley. 

Ett annat, mer samtida, exempel på en mycket vid förståelse av 
självet står att finna i Arne Næss ekosofiska, djupekologiska och 
österländskt influerade självförverkligandeteori. Som hos Bradley är 
individens självförverkligande hos Næss intimt förbundet med andras 
självförverkligande. Att människan inte är någon isolerbar del är dock 
inte hos Næss grundat i någon mänsklig social natur, utan i tanken att 
”allt hänger samman”, vilket är en realitet som Næss ser det. Med 
”allt” åsyftas här inte summan av alla människor i världen eller i ett 
samhälle, utan allt liv. Det är inte som hos Bradley främst frågan om 
ett själv som blir socialt konstruerat, utan ett själv som finns av 
naturen; så att säga oberoende av människor. Det finns hos Næss ett 
kulturkritiskt drag, och en ovilja mot att låta kontextuella samhälls-
ordningar vara bestämmande för självförverkligandets utformning.65

Det är istället en livets totalitet eller helhet som är normgivande, och 
som utgör det själv som ultimat sett ska realiseras. 

De økosofiske instillinger utvikles gjennom så dyptgående identi-
fisering at ens eget selv ikke lenger avgrenses tilfredsstillende ved eget 
ego eller egen organisme. Man opplever seg som ekte del av alt liv, 
ved at dette oppfattes som mål i seg selv, på like linje med ens eget 
ego.66

Det rör sig således om en slags utvidgning av det individuella självet 
eller jaget, genom identifikation.67 Och Næss menar att det egentligen 
inte finns några gränser för denna identifikationsprocess. Den kan 
innefatta andra personer och andra djur, liksom planeter, mineraler 
och stjärnor.68 Det individuella jaget ska dock egentligen inte utsläckas 

65 Næss, Arne: Økologi, samfunn og livsstil. Universitetsforlaget, Oslo, Bergen, 
Tromsø 1976, s. 320. 
66 A.a., s. 277. 
67 Joseph R. Des Jardins ger följande beskrivning av det djupekologiska uppfattningen 
om självförverkligande: ”Self-realizing is a process of self-examination in which 
people come to understand themselves as part of a greater whole.” Des Jardins, Joseph 
R: Environmental Ethics. An Introduction to Environmental Philosophy. (2nd ed) 
Wadsworth Publishing Company, Belmont 1997, s. 213. 
68 Næss, Arne: Økologi, samfunn og livsstil, s. 275. 
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eller ges upp, eftersom detta är själva förutsättningen eller utgångs-
punkten för identifikationen och delaktigheten i denna helhet.69

Från avgränsat innehåll till relationalitet 
Trots betydande olikheter mellan Bradleys och Næss modell av självet 
eller det ideala självet å ena sidan, och mer individualistiska och 
internalistiska föreställningar å den andra, så finns det en likhet med 
sättet som självet tänks eller kan tänkas som en slags rumsligt eller 
biologiskt avgränsad helhet. Utifrån en gränsbaserad definition eller 
föreställning om självet, utgörs självet av det som finns innanför 
avgränsningen. Definitionen kan absolut medge påverkan utifrån, men 
är i så fall just påverkan från något som inte hör till självet. Den 
implicita eller explicita avgränsningen av självet kan göras på många 
olika sätt, och i kapitlet har flera exempel framkommit. Den kanske 
mest vanliga är att låta den individuella människans hud utgöra 
gränsen för självet. En kropp-själ dualism kan dock låta antyda att 
avgräsningen ska stanna vid individens själ, psyke eller något dylikt.70

Trots förnuftets starka ställning i den västerländska traditionen har 
det inte varit så vanligt att identifiera självet med förnuftet.71 Förnuftet 
har emellertid varit en populär kandidat till posten som självets kärna 
eller centrum; men dock inte den enda. I den romantiska före-
ställningen om en inre natur, har denna natur eller detta sanna jag 
sällan tänkts som ett förnuft. Det har hur som helst varit vanligt att 
kombi-nera modellen av självet som avgränsat, med en föreställning 
om att det själv som finns innanför gränsen har ett slags centrum. Ett 
sådant centrum är emellertid inte så tydligt i de modeller av självet 
som Bradley och Næss företräder.72 Däremot är avgränsningen central, 
även i deras vidare definitioner av självet. För Bradley går gränsen vid 

69 En konsekvens av detta är likväl att mänskliga individer inte får en självklar primär 
moralisk ställning i denna form av självförverkligande, som också inkluderar allt 
annat liv, som ingår i den relevanta och överordnade helheten. 
70 Vare sig själ eller psyke behöver förstås tänkas i rumsliga kategorier; och bör 
kanske inte göra det. Min uppfattning är dock att denna typ av begrepp i allmänhet har 
svårt att helt undgå sådana konnotationer, inte minst genom en slags föreställning om 
en grundplacering innanför individens hud.     
71 Aristoteles kan på sätt och vis sägas göra det. Men då rör vi oss inte med någon 
tydlig uppfattning om det mänskliga självet som avgränsat, utan ett själv som är på 
väg att förverkliga sitt mål.  
72 Från ett individuellt, subjektivt perspektiv kan det förstås vara möjligt att tänka sig 
att man själv är kärnan i detta vidare, större själv. Med modellen, sedd utifrån ett mer 
objektivt perspektiv, blir då en aning märklig, eftersom den då kommer vara full av 
olika centrum. 
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staten eller nationen, medan den för Næss kan sägas gå vid det som är 
liv.

Innan jag låter läsaren nå fram till den slutliga gränsen för detta 
kapitel, ska jag lyfta fram några perspektiv eller sätt att förstå det 
mänskliga självet, som inte rör sig med denna typ av avgränsning av 
självet; eller där den åtminstone inte är primär.73 Exempel på en annan 
typ av förståelse av självet har redan kommit oss till mötes med 
Sartre, som menar att det snarast är den individuella människans hand-
lande i en existentiell situation som är det avgörande, konstituerande 
för självet. En avgränsning som är på förhand bestämmande skulle, 
utifrån Sartre, vara att sätta essensen före existensen. De exempel som 
jag här tänker anföra, kan i sägas ha ett visst släktskap med Sartres 
synsätt, men är mindre individcentrerade, genom att relationen till 
något slags sammanhang ges en central ställning i förståelsen av 
självet.

Uppfattningen som jag har i åtanke kan benämnas relationism. En 
typ av relationistisk förståelse av självet, som man bland annat kan 
återfinna hos den lutherska teologen K. E Løgstrup,74 har det 
gemensamt med Sartres synsätt, att den utgår från en viss slags 
existentiell situation. Løgstrup vänder sig mot föreställningen ”om att 
den enskilde själv utgör den värld, som för honom är hans livs 
innehåll, så att vi andra är utanför den och bara då och då snuddar vid 
den.”75 Utifrån denna föreställning innebär möte, enligt Løgstrup, att 
individers världar berör varandra, för att sedan i princip intakta kunna 
fortsätta sina levnadslopp. Detta är en föreställning som går väl ihop 
med en förståelse av självet, som det som finns innanför individens 
hud. Løgstrup menar att sättet att vara sig själv som människa, 
betingas och upprätthålls på ett betydligt mer relationellt sätt:  

Människan kommer /.../ till sig själv genom att sätta sig i förhållande 
till tingen, till sitt öde och till andra människor. Det kanske är mer 
exakt att säga att människan tar emot de förhållanden som hennes 
behov och alla möjliga naturgivna livsmöjligheter försätter henne i.76

73 Givetvis är inte skotten mellan sätten att förstå och definiera självet så vattentäta 
som jag här framställer dem. Utifrån en fullt rimlig läsning av Næss skulle exempelvis 
kunna göras gällande att identifikationsprocessen föregår gränsdragningen, vilket 
kanske skulle innebära att han (även om gränskategorin har betydelse för honom) 
snarare borde placeras i den relationistiska fållan, som nu ska presenteras. Syftet här 
är hur som helst inte att göra ingående analyser av enskilda författare, utan att teckna 
några tendenser eller mönster.  
74 Martin Buber och Emmanuel Levinas kan till viss grad ses som representanter för 
liknande synsätt. 
75 Løgstrup, K E: Det etiska kravet. Daidalos, Göteborg 1992, s. 48. 
76 A.a., s. 97. 
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Detta antyder att definitionen av självet genom avgränsning inte är 
något primärt. I den mån självet förstår sig själv som avgränsat, så är 
detta något som snarast är en frukt eller möjlighet som följer av vissa 
relationer. I synnerhet är det emellertid relationen eller mötet mellan 
enskilda människor som framstår som mest betydelsefullt och 
konstituerande hos Løgstrup. Det ligger nämligen en slags existentiell 
avgörelse i mötet, som inte är olik den valsituation som är så funda-
mental för människan hos Sartre. För Løgstrup karaktäriseras emeller-
tid denna situation av att vara en relation, där man ömsesidigt alltid 
håller något av den andres liv i sin hand, och därmed är varandras 
värld och varandras öde.77 Det ligger som Løgstrup ser det ett outtalat 
etiskt krav i varje sådant möte, som bottnar i en grundläggande tillit, 
och som går utöver orsakerna till att vi är där vi är, och är vad vi är; ett 
krav som inte medger att vi bara lutar oss mot och faller tillbaka på 
detta, på essensen.  

Det hör till själva vår mänskliga tillvaro att inte vilja reducera sig själv 
till att bestå av reaktioner, som – även om de är aldrig så kloka – är 
bestämda av vad som redan skett. Det ligger i själva vår mänskliga 
tillvaro att vara lika ny som den andres nya ord, nya handlingar och 
nya uppförande.78

Genom möten och relationer finns det med andra ord en uppfordran 
att i någon mening nyskapa sig själv, på ett sätt som inte kan förstås 
som en rätlinjig konsekvens eller ett rent uttryck av det man redan var 
eller hade hos sig själv. Mötet är inte heller av den karaktären att vi 
sedan kan gå vidare intakta, som om ingenting hade hänt utöver det 
som skedde i situationen. Utan den nyskapelse av oss själva som följer 
av mötet med en annan är grundläggande, även om vi i praktiken ofta 
bortser från det.79 Denna bild av vad det innebär att vara ett mänskligt 
själv, låter sig inte enkelt beskrivas utifrån en modell, där självet 
primärt förstås som avgränsat och konstituerat av vad som finns 
internt hos individen. 

Vad jag vill beteckna som en mer socialkonstruktionistisk form av 
relationistisk människosyn, tar inte på samma sätt som Løgstrup 
utgångspunkten i konkreta mänskliga relationer. Det som här istället 
försvårar en tydlig avgränsning av självet, bottnar snarast i ett ifråga-
sättande av möjligheten för någon slags intern essens eller potent-
ialitet, att kunna finnas eller förstås skild från den kontext, som 

77 Løgstrup, K E: Det etiska kravet, s. 48. 
78 A.a., s. 46. 
79 A.a., s. 48. 
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möjliggör själva föreställningen och identifieringen av en sådan intern 
essens.

Vivien Burr påpekar exempelvis att vi är vana att utgå från att våra 
idéer, erfarenheter, åsikter och övertygelser har ursprung hos oss 
själva, att vi tänker på attityder, drifter, motivationer och känslor som 
om de hade en konkret existens i världen och hos oss själva. Utifrån 
det socialkonstruktionistiska synsätt som hon själv förespråkar är det 
istället språket som frambringar dem. Personligheter, humör, färdig-
heter, attityder och deras mer specifika former är sådant som blir 
synligt för oss genom en eller flera diskurser. Orden refererar inte i sig 
till några verkliga entiteter eller psykologiska egenskaper som vi 
egentligen har eller kan ha.80

Ifrågasättandet av mer eller mindre essentialistiska kategorier, som 
man ofta möter det i socialkonstruktionistiskt och postmodernt 
tänkande, är sällan ett ifrågasättande för ifrågasättandets skull, och 
beskrivs kanske inte heller bäst som ett projekt som försöker avslöja 
illusioner, som vi som vi som mänskliga individer inte ska eller bör 
sätta vår tillit till. Ett viktigt bakomliggande motiv bottnar istället i en 
politiskt relevant insikt, om att det som konstrueras eller uppfattas 
som en helt eller delvis kulturoberoende essens (om den så är intern 
eller extern), kan vara en produkt av en bestämd offentlig och social 
diskurs, som reglerar vår fantasi och våra föreställningar, genom att 
bland annat skilja inre från yttre.81 Med detta riktas en misstanke mot 
att det vi gör, när vi eventuellt tror att vi uttrycker vår sanna natur, 
personlighet, vårt kön, våra inneboende begär, är mer än en oskyldig 
missuppfattning, en felaktig förståelse. Det kan exempelvis vara så att 
vi istället just följer och förstärker vissa maktstrukturer och makt-
intressen. Men detta eventuella förhållande, liksom vår hela själv-
förståelses kontextberoende, är något som tenderar att bli osynligt, när 
det som utgör självet eller en del av självet definieras som något helt 
internt givet och kulturoberoende, och som därför tilldelas en annan 
ontologisk status än kulturen som den mänskliga individen lever i.82

Huvudbudskapet med en konstruktionistisk relationism är 
emellertid inte att det mänskliga självet skulle vara formad eller 

80 Burr, Vivien: An Introduction to Social Constructionism, s. 58. 
81 Butler, Judith: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity.
Routledge, New York, London 1999, s. 173. 
82 Så påpekar exempelvis Butler att placeringen av könsidentitet i någon slags 
prediskursiv essens, leder till att frågan om just denna könsidentitets ursprung 
undandrar sig politisk analys. ”The displacement of a political and discursive origin of 
gender identity onto a psychological ‘core’ precludes an analysis of the political 
constitution of the gendered subject and its fabricated notions about the ineffable 
interiority of its sex or of its true identity.” Butler, Judith: Gender Trouble, s. 174. 
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påverkad av den fysiska och sociala miljö som detta själv växer upp i. 
En sådan uppfattning kan nämligen fortfarande, som Burr påverkar, 
vara deterministisk och essensialistisk, om den inte säger mer än att 
den sociala miljön skapar den fasta personlighet, karaktär eller natur, 
som sedan blir det präglande i våra liv. Att inta miljösidan i en 
diskussion om arv och miljö behöver i praktiken inte innebära stor 
skillnad från att hävda att det är arvet och biologin som är det 
bestämmande för människan.83 ”Påverkad” kan också vara ett vansk-
ligt ord, eftersom det lätt implicerar en föreställning om en del av 
självet som inte drabbas av denna påverkan. Judith Butler kritiserar 
just vad hon menar är en vanlig tendens bland tänkare som hävdar att 
människan är kulturellt konstruerad, att detta till trots undanta någon 
slags kärna hos självet från det konstruerade. På så sätt kvarhålls en 
viss ontologisk distans till kulturen; ofta med syftet att rädda eller 
kvalificera den mänskliga handlingsförmågan. 

/.../ if the subject is culturally constructed, it is nevertheless vested 
with an agency, usually figured as the capacity for reflexive 
meditation, that remains intact regardless of its cultural 
embeddedness. On such a model, “culture” and “discourse” mire the 
subject, but do not constitute that subject. This move to qualify and 
enmire the preexisting subject has appeared necessary to establish a 
point of agency that is not fully determined by that culture and 
discourse. And yet, this kind of reasoning falsely presumes (a) agency 
can only be established through recourse to a prediscursive “I,” even if 
that “I” is found in the midst of a discursive convergence, and (b) that 
to be constituted by discourse is to be determined by discourse, where 
determination forecloses the possibility of agency.84

I den bild som istället tonar fram i denna form av radikalt 
konstruktionistiskt tänkande, är det mänskliga självet inte någon given 
innehållslig enhet, som föregår och finns oberoende av sammanhanget 
eller diskursen.85 Ett sådant synsätt behöver inte vända sig mot 
meningsfullheten med att tala om en personlighet, egenskaper, 
känslor, begär, kapaciteter och önskningar som ”min” eller ”mina”, 
men däremot mot en modell av människan som systematiskt osynlig-
gör hur dessa har blivit mina genom ett språkligt sammanhang. Ett 
avgränsat själv med ett innehåll måste, i den mån de finns eller 

83 Burr, Vivien: An Introduction to Social Constructionism, s. 29. 
84 Butler, Judith: Gender Trouble, s. 182. 
85 Man kan tänka sig olika starka versioner av denna tes, som exempelvis att det inte 
finns någonting utanför språket, eller den något mer modesta: Saker blir tillgängliga 
för oss genom att tolkas och förstås med ett språk. 
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uppstår, vidare förstås som en konsekvens av ett subjekts kontextuella 
relationer, snarare än något på förhand givet.  

När det gäller att förstå och definiera självet, riktas med denna 
relationism intresset ”utåt” mot de språkliga diskurser och relationer 
som det är möjligt för självet att bli till genom, snarare än mot något 
internt hos individen. Gärningen förklaras inte genom en tänkt, färdig 
görare, som står bakom gärningen.86 Den kontext som vi lever i blir 
inte primärt en arena för oss att uttrycka oss i – eftersom det inte finns 
inte finns något prediskursivt att utrycka – utan snarare något som vi 
kan skapas eller bli till i. Ett synsätt av detta slag medför ofta en 
kritisk inställning till tanken på ett själv som ska fullkomnas eller 
förverkligas. Richard Rorty uttrycker det på följande sätt: ”It cannot 
get completed because there is nothing to complete, there is only a 
web of relations to be rewoven, a web which time lengthens every 
day.”87

Den form av konstruktionistisk relationism som jag har skisserat 
här kritiseras ibland för att vara relativistisk och godtycklig, eftersom 
den inte medger någon kontextextern verklighet eller instans att utföra 
bedömningar i förhållande till eller hitta sanningen i. En konstruktion-
istisk relationism, behöver emellertid inte som exempelvis Rortys eller 
Butlers, kategoriskt ta avstånd från allt tal om verklighet eller sanning, 
utan kan nöja sig med att hävda att något sådant inte finns tillgängligt 
på något annat sätt än genom vår kontextuella, situerade subjektivitet. 
Exempel på uppfattningar av denna typ kommer vi att stöta på i några 
av de kommande analyserna. 

Relationism och internalism 
Det jag fortsättningsvis kommer att förstå som relationism eller 
relationistisk människosyn är emellertid inte någon viss uppfattning 
om kontextens eller språkets betydelse, även om detta ofta betonas i 
denna form av synsätt. Som relationistisk kommer jag förstå en sådan 
modell eller definition av det mänskliga självet, enligt vilket detta 
själv inte alls eller i första hand förstås som en avgränsad enhet, som 
kan bestämmas eller definieras utifrån dess innehåll; av vad som finns 
innanför en självets gräns. Relationismen kännetecknas istället av att 
en eller flera typer av relationer eller dialogiska förhållanden blir 

86 Butler, Judith: Gender Trouble, s. 181. 
87 Rorty, Richard: Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge University Press, 
Cambridge, New York, Melbourne 1999, s. 42f. 
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avgörande för vad självet är eller förstås som, och blir primära i 
förhållande till en eventuellt avgränsad förståelse av självet. Det 
väsentliga eller definierande ska utifrån relationismen inte sökas hos 
självet, åtminstone inte abstraherat från det som föregår eller 
möjliggör det ”hos”, ”i” eller ”mitt”. Om avgränsningen och innehål-
let är primära i den internalistiska definitionen av självet, så kan det 
relationistiska självet sägas vara något som har sitt ursprung och sin 
fortlevnad upphängd på ett slags relationellt gränsarbete, genom att 
saker där identifieras som mitt, främmande, betydande, igenkänt, 
annat eller oväsentligt. 

Med internalism kommer jag fortsättningsvis att avse en modell 
eller definition av det mänskliga självet som förutsätter en primär 
avgränsning av självet – här företrädesvis individens hud – och där det 
konstituerande för självet kan förstås som ett innehåll, som helt eller 
till största delen befinner sig innanför den primära avgränsningen. 
Internalismen behöver inte implicera ett bestridande av att självets 
innehåll, essens eller potentialer kan tillskansas i relation med en 
extern omgivning, men de måste utifrån ett internalistiskt perspektiv 
bli interna för att kunna sägas vara del av självet. Som jag kommer att 
återkomma till har internalismen, till skillnad mot relationismen, en 
stark benägenhet att likställa frågan om vad självet är, med frågan om 
vad individen innehar eller besitter. 

I detta kapitel har inte min avsikt varit att visa vad internalism och 
relationism har för betydelse och implikationer för idéer om självför-
verkligande, även om jag understundom har tangerat sådana frågor. 
Jag har här istället försökt att ge en bakgrund och utveckla dessa 
teoretiska begrepp, som kommer att få sin stora tillämpning i Del III, 
där avhandlingens huvudproblem kommer att träda i förgrunden. Som 
jag där bland annat kommer att försöka visa, finns det väsentliga 
skillnader mellan teorierna när det gäller vilken typ av frågor som 
träder i förgrunden och vilka antaganden om människan som mer eller 
mindre impliceras i teorierna. Jag vill mena att detta är skillnader som 
till stor del kan förstås mot bakgrund av dessa begrepp, och att en 
avgörande fråga för vad som bör känneteckna en godtagbar teori om 
självförverkligande, handlar just om ifall utgångspunkten är internal-
istisk eller relationistisk. 

Jag har i detta kapitel främst hämtat mina exempel från filosofer, 
och till viss del från teologer och psykologer. Korrespondensen mellan 
detta urval och de fem teorierna om självförverkligande, som jag nu 
ska gripa mig an, ska kanske inte ses som helt tillfällig. Hade min 
avsikt med detta kapitel inte varit att vidareutveckla mitt teoretiska 
ramverk – utöver vad som redan etablerats i föregående kapitel – utan 
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att ge en tillfredsställande idéhistorisk skildring av olika sätt att förstå 
och leta efter det mest väsentliga och definierande för människan, 
hade jag inte bara fått utvidga urvalet, utan också inkluderat fler 
discipliner och tanketraditioner.  

Naturvetenskapen, och kanske i synnerhet biologin, kan med gott 
fog anses ha bidragit till internalismens inflytande, och till viss del till 
dess plausibilitet. Vetenskap som har människokroppen som 
studieobjekt har starkt bidragit till kunskap och ett slags synliggörande 
av celler, gener, organ och funktioner som hör till vår biologiska 
konstitution, och som i den meningen finns hos oss som mänskliga 
individer. Det kan också ligga nära till hands att utgå från en biologisk 
internalistisk modell, när det gäller förståelsen av vad mänskligt 
självförverkligande är eller bör vara. Man kan utifrån en sådan modell 
föreställa sig att människans potentialer i allmänhet, hennes 
egenskaper, personlighet, kapaciteter, önskningar och begär, fram-
växer och existerar i likhet med hur biologiska organ och funktioner 
utvecklas och fungerar. Denna typ av föreställning eller antagande är 
av inte helt oväsentlig betydelse i Abraham H. Maslows teori om 
självförverkligande, som nu närmast ligger framför oss. 
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3. Människans väg mot psykologisk hälsa 

Hur går man tillväga för att finna det väsentliga för människan? I 
föregående kapitel uppmärksammades ett antal filosofiska tillväga-
gångssätt. Men naturvetenskap och empiriskt inriktad vetenskap, som 
har utvecklats och vuxit enormt i betydelse under moderniteten, är 
förstås inte bara en resurs när det gäller att nå kunskap om världen 
som människan lever i, utan kan också vara en resurs för människans 
kunskap om sig själv. För Abraham H. Maslow (1908–1970) har vet-
enskapen i allmänhet, och psykologin i synnerhet, en viktig roll att 
fylla i en teori om mänskligt självförverkligande, just genom dess 
förmåga att frambringa kunskap om det väsentliga och essentiella hos 
den internalistiskt förstådda människa, som Maslow ser framför sig.88

The more we learn about man’s natural tendencies, the easier it will be 
to tell him how to be good, how to be happy, how to be fruitful, how 
to respect himself, how to love, how to fulfill his highest potentialities. 
/---/ The thing to do seems to be to find out what one is really like 
inside, deep down, as a member of the human species and as a 
particular individual.89

Det är inte alltid som epitet och etiketter som tilldelas författare, med 
syfte att på ett eller annat sätt karaktärisera deras projekt eller 
traditionstillhörighet, möter fullt gillande hos författarna själva. Något 
sådant övergrepp riskerar man emellertid inte att göra sig skyldig till, 
om man omtalar Maslow som humanistisk psykolog. Tvärt om är den 

88 Den finns en tendens hos Maslow till att av vetenskapen just önska bekräftelse av 
de antaganden och övertygelser om människans natur, som Maslow själv är förvissad 
om, men som ännu inte kan betraktas som ”tillförlitlig vetenskaplig kunskap”. 
Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being. (2nd ed.). Van Nostrand 
Reinhold Company, New York 1968, s. 3. Vetenskapsteoretikern Jan Bärmark menar 
att Maslow med hjälp av psykologin vill göra sin egen världsåskådning till vetenskap. 
Relgionsfilosofen Håkan Thorsén menar att Maslow  försöker formulera en teori om 
den mänskliga naturen, vilken ska bli kärnan i en empiriskt grundad världsåskådning. 
Bärmark, Jan: Självförverkligandets psykologi. Ett centralt tema i Maslows tänkande. 
Natur och Kultur, Stockholm 1985, s. 49; Thorsén, Håkan: Peak-Experience, Religion 
and Knowledge. A Philosophical Inquiry into some Main Themes in the Writings of 
Abraham H. Maslow. CWK Gleerup, Lund 1983, s. 15. 
89 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 4f. 



68

humanistiska psykologin en rörelse som han identifierade sig starkt 
med, och som han själv var en av de främsta förgrundsgestalterna i.90

Han uppfattade den humanistiska psykologin som ett nödvändigt 
alternativ till psykoanalysen och behaviorismen inom psykologin. Inte 
minst med ”humanistisk” antyds ett centralt tema i Maslows projekt. 
Förutsättningar för en friskare och bättre mänsklighet, erhålls bäst 
genom att just studera och skaffa kunskap om människan i hennes 
friskaste, högsta och främsta uttrycksformer. Genom att fokusera 
människans lägre, sjukare eller onda delar, som Maslow menar att 
psykoanalysen gör, gagnar man inte mänskligheten på samma sätt. 
Självförverkligande blir i detta sammanhang helt centralt för Maslow, 
eftersom det refererar till människan i hennes högsta och främsta 
form. Det empiriska underlaget för Maslows teori om självförverk-
ligande, består i huvudsak av hans egna studier av vad han kallar för 
”självförverkligande människor”.91 Låt oss se efter vad han har att 
säga om dessa. 

Människans behovsfyllda natur 
Maslow menar att vi som människor har en essentiell inre natur, i 
vilken han inkluderar: 

90 Termen ”humanistisk psykologi” tillkom i början av 1960-talet, när en grupp 
personlighetspsykologer samlades under Maslows ledning, för att forma ett teoretisk 
alternativ till mainstreampsykologins två giganter - psykoanalysen och behavior-
ismen. Den humanistiska psykologin, som bland annat är influerad av existentialistisk 
och fenomenologisk filosofi, är knappast att betrakta som ett organiserat teoretisk 
system, utan snarare som en rörelse med en rad teoretiska tillvägagångssätt. Att 
betrakta individen som en integrerad helhet (där delarna ej ska separeras vid studium), 
hävdandet av den mänskliga naturen som neutral eller god, att betona kreativiteten 
och inställningen att psykologisk hälsa ska studeras framför patologi, är några av de 
karaktäristiska drag för den humanistiska psykologin som återfinns hos Maslow. Se 
Cloninger, Susan C: Theories of Personality. Understanding Persons 2nd ed.) Prentice 
Hall, New Jersey 1996, s. 444. 
91 Bärmark indelar Maslows psykologi i tre faser: (1) Experimentalpsykologiska 
studier på apor och studier av dominans och sexualitet hos kvinnor, där Maslow 
främst arbetar inom ramarna för ett behavioristiskt paradigm; (2) motivationspsyko-
logiska studier; (3) studier av självförverkligande människor, där Maslow försöker 
utveckla de aspekter av motivationspsykologin som har med den fullt utvecklade 
människan att göra, och där frågor om livets mål och mening får en central position. 
Bärmark, Jan: Självförverkligandets psykologi, s. 35f. Dessa stadier vittnar i sig om en 
rörelse hos Maslow, från en i huvudsak behavioristiskt inriktad forskning, till en allt 
mer humanistisk psykologisk. Det är som man kan ana främst den tredje fasen, vilken 
sträcker sig från mitten av 50-talet och framåt, som faller inom ramen för mitt 
intresse. Men även produktion från den andra fasen, som delvis tidsmässigt 
sammanfaller med den sista, kommer i viss mån beaktas.  
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/.../ instinctoid basic needs, capacities, talents, anatomical equipment, 
physiological or temperamental balances, prenatal and natal injuries, 
and traumata to the neonate. This inner core shows itself as natural 
inclinations, propensities or inner bent. Whether defense and coping 
mechanisms, “style of life,” and other charcterological traits, all 
shaped in the first years of life, should be included is still a matter of 
discussion. This raw material very quickly starts growing into a self as 
it meets the world outside and begins to have transaction with it.92

Det är som synes både fysiologiska och psykologiska sidor eller delar 
av människan som Maslow räknar till den inre naturen. Det är 
överhuvud taget typiskt för Maslow (och många andra humanistiska 
psykologer) med vad han själv förstår som en holistisk människosyn, 
där strävan är att se till hela människan eller organismen. Med 
avseende på självförverkligande borde detta kanske innebära att det är 
hela människan som ska realiseras; alla hennes kapaciteter och 
potentialer. Maslow gör också just anspråk på att till skillnad från 
många (exempelvis Aristoteles och Freud) ha inkluderat hela 
människan i hennes utveckling eller självförverkligande. Å andra 
sidan är det viktigt att understryka att för Maslow kan inte kapaciteter 
och potentialer vara miljömässigt konstruerade (miljön är dock en 
viktig faktor för deras aktualisering, vilket vi kommer att återkomma 
till).93 Detta innebär att om man i människan eller ”personligheten” 
vill inkludera mer än det som är medfött, så kan man inte längre få 
medhåll från Maslow om att hela ”personligheten” ska realiseras i 
självförverkligandet. Åtskillnaden är inte minst viktig för ett ofta 
återkommande påstående i Maslows författarskap, om den inre 
naturen.

This inner nature /.../ seems not to be intrinsically or primarily or 
necessarily evil. The basic needs /.../, the basic human emotions and 
the basic human capacities are on their face either neutral, pre-moral 
or positively “good”. Destructiveness, sadism, cruelty, malice, etc., 
seem so far to be not intrinsic but rather they seem to be violent 
reactions against frustration, emotions and capacities.94

En vanlig kritik mot självförverkligandeteorier pekar just på risken för 
att även onda, destruktiva eller negativa potentialer kommer att 
utvecklas i och med självförverkligandet. Som synes är Maslows 
strategi för att undkomma denna kritik att göra gällande att dessa inte 

92 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 190. 
93 A.a., s. 160f. 
94 A.a., s. 3. 
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är autentiska eller essentiella för människan. De är inte medfödda, och 
därför inte vad människan egentligen är.

En grundstomme i Maslows självförverkligandeteori utgörs av hans 
motivationsteori, som det därför finns skäl att ägna viss uppmärksam-
het. Han menar själv att tillfredsställandet av de grundläggande 
behoven (”basic needs”), vilka bildar själva fundamentet i motiv-
ationsteorin, är ett nödvändigt steg på vägen mot självförverkligande.95

Som citatet ovan avslöjade räknar Maslow de grundläggande behoven 
till människans inre natur eller kärna. Dessa behov är av fyra slag: (1) 
De fysiologiska behoven (”the physiological needs”), som exempelvis 
är behov av mat, vatten och sömn; (2) trygghetsbehoven (”the safety 
needs”), som innebär behov av säkerhet, skydd, att inneha saker, 
stabilitet, ordning, struktur, lag, frihet från fruktan och liknande; (3) 
behovet av tillhörighet och kärlek (”the belongingness and love 
needs”), som består av behov av sådant som familj, hem, vänner, 
förankring, kontakt och intimitet; (4) uppskattningsbehoven (”the 
esteem needs”), som yttrar sig i önskningar om sådant som framgång, 
kompetens, vara väl lämpad, vara fri och oberoende, men också i 
behov av erkännande, uppskattning och respekt från andra.96

Enligt Maslow är dessa grundläggande behov (liksom också 
självförverkligandebehovet, som vi snart kommer till) hierarkiskt 
ordnade, och de dominerar och motiverar i tur och ordning individen. 
Så länge de fysiologiska behoven, som är den lägsta eller mest 
grundläggande typen av behov, ej är tillfredsställda kommer således 
alla individens tillgängliga kapaciteter inriktas på att tillfredsställa 
dessa behov. Men när de fysiologiska behoven tillfredsställts kommer 
istället trygghetsbehoven att framträda och ta individen i anspråk. När 
dessa tillfredsställts kommer behoven av tillhörighet och kärlek att 
dyka upp, varpå sedan uppskattningsbehoven kommer att följa.97 Att 
exempelvis de fysiologiska behoven tillfredsställts innebär dock inte 
att man inte längre behöver äta. Det innebär bara att det upphört att 
motivera, att de har upphört att vara behov: ”a want that is satisfied is 

95 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, (2nd ed.). Harper & Row, 
Publishers, 1970, s. 242; Toward a Psychology of Being, s. 199. 
96 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 35ff. 
97 Maslow understryker att behoven inte behöver vara hundraprocentigt tillfredsställda 
för att nya ska göra sig gällande. Flera av behoven kan vara delvis tillfredsställda 
samtidigt. Maslow skriver: ”For instance, if I may assign arbitrary figures for the sake 
of illustration, it is as if the average citizen is satisfied perhaps 85 percent in his 
physiological needs, 70 percent in his safety needs, 50 percent in his love needs, 40 
percent in his self-esteem needs, and 10 percent in his self-actualization needs.” 
Motivation and Personality, s. 53f. 
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no longer a want.”98 Men det hör till människolivet att alltid domineras 
av behov. När en typ av behov har tillfredsställts dyker obönhörligt 
nya behov upp, som tar hela personen i anspråk. 

De grundläggande behoven är för människor i allmänhet oftast 
omedvetna, även om de inte behöver vara det.99 Som konstaterats är de 
medfödda och instinktsliknande (”instinctoid”), vilket också gäller 
behovet av självförverkligande. Skillnaden mellan de vardagliga, 
medvetna begären och de grundläggande behoven är främst att det inte 
produceras någon psykopatologi eller värre neuros, om de först-
nämnda omintetgörs. Ett sådant resultat kan däremot följa av att man 
misslyckats med att tillfredsställa något av de grundläggande 
behoven.100 Men vardagliga, medvetna begär bör enligt Maslows ses 
som symptom, som ytliga indikatorer på mer grundläggande behov; 
vilka de också kan bidra till att tillfredsställa.101 Så kan din önskan om 
att köpa den där praktfulla 1700-tals herrgården exempelvis vara ett 
symptom på ditt uppskattningsbehov, men också på ditt behov av 
tillhörighet och kärlek, eftersom en hel del av din släkt och vänkrets 
bor i trakten. I den mån som vardagliga begär utgör kanaler för 
tillfredsställandet av de grundläggande behoven, fyller de en viktig 
funktion, inte minst på vägen mot självförverkligande. 

En viktig anledning till att vi i hög grad är omedvetna om våra 
grundläggande behov, och till att de är svåra att tillfredsställa, är deras 
instinktsliknande karaktär, som de delar med den inre naturen i stort. 

This inner core, even though it is biologically based and “instinctoid”, 
is weak in certain senses rather than strong. It is easily overcome, 
suppressed or repressed. It may even be killed off permanently. 
Humans no longer have instincts in the animal sense, powerful, 
unmistakable inner voices which tell them unequivocally what to do, 
when, where, how and with whom. All that have left are instinct-
remnants. And furthermore, these are weak, subtle and delicate, very 
easily drowned out by learning, by cultural expectations, by fear, by 
disapproval, etc. They are hard to know, rather than easy.102

98 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 38. 
99 A.a., s. 54. 
100 I Toward a Psychology of Being anger Maslow fem skäl till varför dessa behov kan 
kallas “grundläggande”: ”a) The deprived person yearns for their gratification 
persistently. b) Their deprivation makes the person sicken and wither. c) Gratifying 
them is therapeutic, curing the deficiency-illnesses. d) Steady supplies forestall these 
illnesses. e) Healthy (gratified) people do not demonstrate these deficiencies.” 
Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 153.  
101 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 56f. 
102 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 191. 
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Tydligheten och den imperativa karaktären hos de grundläggande 
behoven minskar enligt Maslow, ju högre upp vi kommer i 
behovshiearkin, och i allmänhet har människor till stor del fått de 
fysiologiska behoven och trygghetsbehoven tillfredsställda under de 
första levnadsåren. En ytterligare sak som karaktäriserar de grund-
läggande behoven är att de är bristbehov (”deficiency needs”), vilket 
innebär att deras tillfredsställelse är en tillfredsställelse av något 
individen själv saknar. De måste således tillfredsställas med hjälp 
utifrån, och de som försöker få dessa behov tillfredsställda är utifrån 
Maslows begreppsbruk bristmotiverade. Så sett skiljer sig brist-
behoven, eller de grundläggande behoven, från den översta behovs-
typen i behovshierarkin – behovet av självförverkligande. De självför-
verkligande människorna är, för att de just motiveras av självförverk-
ligande och växt, i linje med denna terminologi växtmotiverade. Likt 
den översta delen hos Aristoteles tredelade människa, delar människan 
inte självförverkligandebehovet med någon annan varelse. Behoven 
är, enligt Maslow, mer specifikt mänskliga, ju högre upp i 
behovshierakin de är belägna.103 Enligt den princip som redan 
konstaterats, börjar behovet av självförverkligande att motivera 
personen genom att de fyra grundläggande behoven tillfredsställs.104

Maslow är annars inte helt nöjd med att kalla behovet av 
självförverkligande för behov, eftersom driften mot självförverk-
ligande har så många karaktäristiska egenskaper, som de grundläg-
gande behoven saknar. Den viktigaste skillnaden har att göra med den 
distinktion som Maslow gör mellan bristbehov och växtbehov. 

The one main difference /.../ is that love and respect, etc., may be 
considered as external qualities that the organism lacks and therefore 
needs. Self-actualization is not a lack or deficiency in this sense. It is 
not something extrinsic that the organism needs for health, as for 
example, a tree needs water. Self-actualization is intrinsic growth of 
what is already in the organism, or more accurately of what is the 
organism itself.105

Det är alltså sådant som finns i eller hos människan, som driver de 
självförverkligande människorna. Maslow kan uttrycka det som att 
dessa människor inte strävar, utan utvecklas. “For them motivation is 
just character-growth, character-expression, maturation and develop-

103 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 98. 
104 Maslow menar att det är nytt inom psykologin att inkludera ”högre behov” bland 
de övriga, liksom att se dem som biologiska i grunden. Maslow, Abraham H: 
Motivation and Personality, s. 101. 
105 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 134. 
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ment – in a word, self-actualization.”106 Till växtbehoven eller metabe-
hoven (som Maslow också kan benämna dem), vilka motiverar den 
självförverkligande människan, räknar Maslow sådant som skönhet, 
sanning, förträfflighet och enkelhet.107 Och för denna motivation finns 
egentligen inget slutstadium, för till skillnad mot bristbehoven avtar 
eller försvinner inte behovet av självförverkligande, när det tillfreds-
ställs. Det intensifieras snarare. Så självförverkligande, förstått som att 
leva på självförverkligandets behovsnivå, är något som pågår livet ut, 
om man väl nått dit. Den mänskliga individen tycks således ha en 
oändlig källa i sig själv att ösa ur, när hon befinner sig på självförverk-
ligandets nivå. 

Sedan finns det också höjdpunktsupplevelser (”peak-experiences”), 
vilka Maslow kan beskriva som en tillfällig form av självförverk-
ligandet. I synnerhet i höjdpunktsupplevelserna, som också innehåller 
en andlig eller mystik dimension, är människan som bäst, som mest 
sig själv. Alla människor kan få höjdpunktsupplevelser, men de är 
mest frekvent förekommande hos självförverkligande människor; även 
om de inte förekom hos alla de självförverkligande människor som 
Maslow studerat. 

Den universella människan 
Maslow menar att det finns en stor universalitet hos de grundläggande 
behoven, även om tillvägagångssätten för att tillfredsställa dem kan 
skifta mycket mellan kulturer. Så kan självuppskattningsbehovet i en 
kultur tillfredsställas genom att man är en god jägare, medan det i 
andra kulturer bättre kan tillfredsställas genom att vara en framstående 
medicinman, en modig krigare, en behärskad person eller en god 
entreprenör. Under de iögonfallande skillnaderna döljer sig en högre 
grad av överensstämmelse. “Human beings are more alike than one 
would think at first.”108 Maslows tanke tycks således vara att behov, 
som i grunden är allmänmänskliga, får olika uttryck i olika kulturer. 
Han gör dock inte anspråk på att de grundläggande behoven skulle 
vara helt desamma, sett över kulturgränser.109 Han nöjer sig med att 

106 Maslow, Abraham H, Richard J. Lowry (red.): Dominance, Self-Esteem, Self-
Actualization: Germinal Papers of A.H. Maslow. Brooks/Cole Publishing Company, 
Monterey, California 1973, s. 186.  
107 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 233.  
108 A.a., s. 22f. 
109 I Toward a Psychology of Being gör dock Maslow  större anspråk när det gäller 
bristbehoven eller de grundläggande behovens universalitet: ”The deficit-needs are 
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säga att de är mer ultimata, universella och grundläggande än vad som 
är fallet med ytliga, medvetna begär. De grundläggande behoven är 
med andra ord de mest allmänmänskliga.110

Som observerats menar Maslow att de grundläggande behoven är 
instinktsliknande, och han påtalar vikten av att det ges större utrymme 
för variation i instinktsteorier än vad som varit fallet. Men i Motiva-
tion and Personality tar han också upp en orsak till variationen. En 
skillnad mellan djurs instinkter och människans motsvarigheter är 
nämligen enligt Maslow att de sistnämnda kan förstöras eller 
förloras.111 Han ger inget klart besked om ifall han anser detta vara den 
enda orsaken till att de grundläggande behoven inte är helt universella. 
Det förefaller emellertid som att han uppfattar de grundläggande 
behoven som helt universella, åtminstone hos nyfödda människor. I så 
fall beror den bristande universaliteten bland vuxna på en eller annan 
form av kulturell påverkan.  

I allmänhet tycks Maslow likväl betrakta de grundläggande 
behoven som helt universella, och han ger inga exempel på kulturella 
skiftningar när det gäller dessa behov. De enda exempel han ger på 
avvikelser är enskilda individers avsaknad utav något grundläggande 
behov, till följd av någon form av psyko-patologi.112 Lite längre fram 
kommer jag att uppmärksamma Maslows uppfattning om kulturen och 
dess, till stor del negativa, inverkan på människan och hennes natur. 

Men om man söker efter förekomsten av, eller hemvisten för, det 
individuella eller originella hos mänskliga individer, är det knappast 
bland de grundläggande behoven man bör söka. Variationer hos de 
grundläggande behoven beror, enligt Maslow, snarare på att vissa 
saknar vad andra har, än på att några på denna nivå skulle ha fått ett 
unikt tillskott, med betydelse för den personliga utvecklingen. Maslow 
tänker sig dock en originalitet, åtminstone i potentiell form, och den 
kan sägas höra hemma i den del av människans natur som aktualiseras 
i och med självförverkligandet. Han använder just begreppet själv, för 
att peka på det individuellt särpräglade.113 Maslow uttrycker det som 

shared by all members of the human species and to some extent by other species as 
well.” Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 33.  
110 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 54f. 
111 A.a., s. 84. 
112 A.a., s. 84. 
113 Bärmark påtalar följande om Maslows användning av begreppet ”Self”: ”Maslow 
använder ”Self” omväxlande som ett teoretiskt begrepp; som en hypotetisk medfödd 
entitet med en rad konstaterbara egenskaper; och ”Self” som den bild människor har 
av sig själva. Den sistnämnda typen av ”Self” har vi en praktisk omedelbar kunskap 
om. ”Self” som abstrakt begrepp däremot får vi kunskap om genom en abstraherande 
process. Det rör sig om två typer av kunskap som kräver sina egna prövningsmetoder. 
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att två själv per definition inte kan vara helt lika.114 Att bli ett själv, att 
finna sin originalitet är en självklar del utav självförverkligandet. Men 
på sätt och vis kan man se det som att det finns två sidor av 
självförverkligandet, hos Maslows teori. Å ena sidan att realiseras som 
fullt utvecklad, fullt fungerande människa, i en universell mening, och 
å andra sidan att realiseras som ett själv, som en individuellt unik 
person. Dessa sidor har båda sin grund i den egna inre naturen. “Each 
person’s inner nature has some characteristics which all other selves 
have (species-wide) and some which are unique to the person 
(idiosyncratic).”115

Men om man frågar efter vad det är för slags potentialer eller 
kapaciteter som i realiserad form utgör individers originalitet, så 
finner man snart att Maslow inte ger några speciellt handfasta upp-
lysningar. En något angränsande fråga som Maslow besvarar betydligt 
mer utförligt (men kanske inte så mycket tydligare) gäller vilka 
kapaciteter eller egenskaper som är typiska eller specifika för 
självförverkligande människor. Maslow listar nämligen, som så ofta är 
fallet, de självförverkligande människornas karaktäristiska egenskap-
er. Han gör inte anspråk på att alla dessa egenskaper ska återfinnas för 
att det ska vara fråga om en självförverkligande människa, men upp-
lyser inte heller om hur många eller vilka som måste vara uppfyllda. 

Till de karaktäristiska egenskaperna för självförverkligande män-
niskor räknar Maslow bland annat följande: En mer exakt uppfattning 
om verkligheten och ett större accepterande av densamma (inkusive 
den mänskliga naturen, hos sig själv och andra); spontanitet; en frisk 
och ständigt ny uppskattning av vardagsaktiviteterna; kreativitet, mer 
som livshållning än som skaparkraft; en relativit stor avskildhet från 
den nära sociala och fysiska omgivningen, samt i förhållande till den 
egna kulturen i stort; djupare, mer tillfredsställande, sociala relationer, 
oftast med människor som också är självförverkligande; starka 
identifikationskänslor och sympati med andra människor (”Gemein-
schaftsgefühl”); demokratisk (icke-auktoritär) karaktärsstruktur; filo-
sofisk, icke-fientlig humor; centrering på ”verkliga” problem utanför 
dem själva; tydliga moraliska principer som tillämpas konsekvent, och 
ofta avviker från konventionerna; upplösning av många dikotomier 
och motsatspar.116

Maslow sammanblandar enligt Bärmark dessa två ”Self” på ett sätt som gör hans 
påståenden svåra att ta ställning till. Bärmark, Jan: Självförverkligandets psykologi, s. 
166.
114 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 178. 
115 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 191. 
116 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, kap. 11.  
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Men tittar man närmare på exempelvis kreativiteten,117 som Maslow 
uttryckligen meddelar är en universell karaktärisk egenskap, eftersom 
den återfinns hos alla självförverkligande människor som han har 
studerat,118 så blir det snart tydligt att det inte är unikt för självförverk-
ligande människor att ha denna potential: ”this all sounds as if we are 
dealing with a fundamental characteristic, inherent in human nature, a 
potentiality given to all or most human beings at birth, which most 
often is lost or buried or inhibited as the person gets enculturated.”119

Maslow är som synes här inne på att det inte föreligger någon skillnad 
i den mänskliga naturen. I princip alla äger eller har ägt kreativiteten i 
potentiell form. 

Skillnaden, som dock inte alls är oväsentlig, är att de självförverk-
ligande människorna har realiserat denna potential eller kapacitet. 
Maslow kan uttrycka det som att de har utvecklat alla sina mänskliga 
kapaciteter, och att de därför är ”most fully human”. Med mänskliga 
kapaciteter förstår Maslow, liksom Aristoteles, sådant som skiljer 
människan från (de övriga) djuren.120 Och den självförverkligande per-
sonen har enligt Maslow alla mänskliga kapaciteter.121 Så ur detta 
perspektiv, som får sägas dominera hos Maslow, är det speciella med 
en självförverkligande person inte att han eller hon är så individuellt 
unik, utan att denne är mer människa. Detta understryks också av 
Maslows föreställning om att självförverkligande människor från 
skilda kulturer, genom sin förmåga att motstå kulturell påverkan och 
att transcendera den egna kulturen, uppvisar stor inbördes likhet. De är 
i vissa avseenden mycket mer lika varandra, än vad de är lika mindre 
utvecklade personer från den egna kulturen.122

Men så finns ju den andra sidan av myntet, där den självförverk-
ligande personen har realiserat sin individualitet, sitt själv, blivit en 
specifik autentisk person. Detta är en väsentlig del av vad som sker i 
och med självförverkligandeprocessen. Tveklöst är det så att förestäl-

117 Kreativiteten som Maslow talar om benämner han i Towards a Psychology of 
Being ”självförverkligandekreativitet”, vilken han skiljer från ”specialtalangs-
kreativitet”. Självförverkligandekreativiteten påminner om kreativiteten hos säkra och 
friska barn. Den förstnämnda visar sig bland annat i förmågan att integrera och bringa 
motsatser till enhet, och han beskriver den som en ”varandekvalitet”, snarare än som 
en ”problemlösningskvalitet”. Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being,
s. 137ff. 
118 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 170. 
119 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 138. 
120 Maslow, Abraham H: ”Psychological Data and Value Theory” i Maslow, Abraham 
H. (ed.), New Knowledge in Human Values, Henry Regnery Company, Chicago 1959, 
s. 126. 
121 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 137. 
122 A.a., s. 174.  
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lningen om den unika individen är en fast och central övertygelse för 
Maslow. Han kritiserar exempelvis psykoanalysens tendens att rubri-
cera och klassificera, vilket får till följd att patienten berövas sin 
individualitet, sin unikhet, sin speciella identitet. Man bortser från 
olikheter till förmån för likheter med varandra.123 Men Maslow ut-
vecklar eller konkretiserar i princip aldrig uttryck som ”den unika 
personen”. En väg att gå skulle ju kunna vara att hävda att den unika, 
individualiserade personen är en frukt av miljöpåverkan, snarare än av 
att originaliteten har aktualiserats. 

Detta är emellertid inte någon väg som intresserar Maslow särdeles. 
Framför allt eftersom han förstår hela den inre naturen, med dess 
individuellt unika potentialer och kapaciteter, som medfödd. Han 
menar visserligen att vissa mekanismer och karaktärsmässiga egens-
kaper formas under de första levnadsåren,124 men dessa är knappast 
mer grundläggande än den medfödda inre naturen, som enligt Maslow 
innehåller karaktäristika egenskaper som är unika för personen. Det är 
just ett utmärkande drag för självförverkligande människor, vilka är de 
mest individualiserade, att stå relativt fria från kulturell påverkan. 
Detta är ju enligt Maslow anledningen till den relativt stora överens-
stämmelsen mellan självförverkligande personer från skilda kultur-
er.125

Men om man nu återvänder till min åtskillnad mellan de två sidorna 
i Maslows självförverkligande (realiserandet av det universellt mänsk-
liga och realiserandet av det individuella, av originaliteten), kan man 
fråga sig hur dessa bägge sidor går ihop. Maslow anser det inte finns 
något problem här. Enligt honom är universalitet och individualitet 
inte motstridiga hos självförverkligande människor. 

They are more completely individual than any group that has ever 
been described, and yet also more completely socialized, more 
identified with humanity than any other group yet described. They are 
closer to both their specieshood and to their unique individuality.126

123 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 126f. 
124 A.a, s. 190. 
125 Måhända är en ytterligare förklaring till varför Maslow är så mycket mer utförlig 
om det gemensamt mänskliga, än vad han är när det gäller det personligt unika, helt 
enkelt att han finner den sistnämnda föreställningen så pass vedertagen och accepterad 
att den inte behöver preciseras och argumenteras för; kanske så vedertagen att han 
själv bara förutsätter den. Medan han däremot inte finner insikten om det gemensamt, 
universellt mänskliga lika utbredd. Människor är ju enligt Maslow mer lika än vad 
man först kan tro. 
126 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 178. 
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De självförverkligande människorna karaktäriseras således av att vara 
både mer unika och mer allmänmänskliga, än vad människor i allmän-
het är.127 Som konstaterats menar Maslow att det är de grundläggande 
behoven som har störst universalitet, medan självförverkligande-
behoven, de högre behoven är mer individuellt unika. Man skulle 
utifrån detta kunna urskilja två skilda steg, genom vilka en person 
först uppnår det universellt mänskliga, och sedan sin unika 
individualitet. Det artgemensamma uppnås då genom att de grundläg-
gande behoven tillfredsställs, vilket har skett hos självförverkligande 
människor. Den unika individualiteten uppnås istället när personen är 
växtmotiverad – i den egentliga självförverkligandeprocessen. 
Maslow är inne på den här linjen. Han säger nämligen uttryckligen att 
det är när de grundläggande behoven är tillfredsställda, som utveck-
lingen av individualiteten tar vid;128 bland annat genom att potential-
erna, som delvis är individuella, aktualiseras. Som här har uppmärk-
sammats tenderar dock Maslow – även när han specifikt uttalar sig om 
självförverkligande människor – att lägga stor vikt vid kapaciteter, 
karaktärsdrag och egenskaper med relativt stor universalitet. Man 
skulle antagligen delvis kunna förklara detta med att det just beror på 
att de fått sina i princip helt universella grundläggande behov tillfreds-
ställda. De har så att säga alla gått igenom en liknande process, och 
står nu på en gemensam platå. 

Men kvarstår gör ändå sådant som mer specifikt hör till den 
egentliga självförverkligandeprocessen, så som kreativiteten, med dess 
universalitet, och den stora överensstämmelsen mellan de motiverande 
metabehoven. Så kanske får man här, som ofta när man i Maslows 
beskrivning av självförverkligande människor undrar över hur saker 
går ihop, nöja sig med den karaktäristiska egenskapen för dessa (men 
samtidigt lite undflyende förklaringen); nämligen att de har förmågan 
att upplösa dikotomier. Denna beskrivning eller förklaring, som 
Maslow själv tycks mena gäller ganska generellt för självförverklig-
ande människor, kommer längre fram att låta höra mer av sig. Här gör 
den sig emellertid gällande i följande formulering: “The two tenden-
cies, to transcend individuality and to sharpen and strengthen it, must 
be seen as partners and not as contradictories.”129 Den självförverklig-
ande människan är således närmare både sin art och sin individualitet, 
än vad genomsnittsmänniskan är. 

127 Vad är då människor i allmänhet? Ja, i brist på att vara sanna människor, med 
individualitet och universalitet, så blir de för Maslow framför allt konventionella. 
128 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 134f. 
129 A.a., s. 199f. 
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Val och ideal 
En angränsande fråga till problemet om universaliteten hos 
människans potentialer, handlar om ifall självförverkligandet är en 
möjlighet som står öppen för alla. Ja, finns det enligt Maslow någon 
allmänmänsklig drivkraft bakom självförverkligandeprocessen?130 Om 
vi ser till självförverkligande människor så består det enkla svaret på 
frågan i att de är växtmotiverade, att de behärskas av ett självförverk-
ligandebehov som är rotat i deras natur. Men Maslow menar att det 
hos alla människor finns en svag tendens till växt mot självförverk-
ligande, som deskriptivt kan konstateras.131 Så även bristmotiverade 
människor, som inte direkt står under självförverkligandebehovets 
inflytande, har en benägenhet att sträva mot växande, mot lycka, mot 
hälsa, mot full funktion. 

/.../ if we observe human beings under sufficiently wide conditions, 
we discover that they, they themselves /.../ choose spontaneously to be 
happy rather than unhappy, comfortable rather than pained, serene 
rather than anxious. In a word, human beings choose health rather 
than illness, all other things equal /.../.132

Men trots denna utbredda växttendens och att alla i princip kan bli 
självförverkligande människor, så kvarstår det faktum att de flesta, 
även enligt Maslows teori, varken är eller kommer att bli själv-
förverkligande människor. Maslow uppskattar de självförverkligande 
människorna till färre än 1% av den vuxna befolkningen. Varför är det 
då så? Varför är det så att människor inte får sina grundläggande 
behov tillfredsställda, och blir självförverkligande människor?133

Maslow svarar: 

For this, there are many, many reasons at various levels of discourse, 
including all the determinants of psychopathology that we now know. 
We have the /.../ one main cultural reason, i.e., the conviction that 

130 Håkan Thorsén gör i sin avhandling åtskillnad mellan tre olika sätt som Maslow  
använder självförverkligandebegreppet på: (1) Självförverkligande som process, (2) 
det kännetecknande för självförverkligande människor, och (3) självförverkligande 
som ett normativt ideal. Thorsén, Håkan: Peak-Experience, Religion and Knowledge,
s. 44.
131 Maslow, Abraham H: Religions, Values, and Peak-Experiences. Ohio State 
University Press, Columbus 1964, s. 97. 
132 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 272. 
133 Maslow meddelar i presentationen av sin studie av självförverkligande människor 
att det fortfarande är en öppen fråga ifall tillfredsställelse av de grundläggande 
behoven är en tillräcklig förutsättning, eller om det bara är en nödvändig förutsättning 
för självförverkligande. Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 151. 
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man’s intrinsic nature is evil or dangerous, and one biological 
determinant for the difficulty of achieving a mature self, namely that 
humans no longer have strong instincts which tell them unequivocally 
what to do, when, where and how.134

Som utförligare kommer uppmärksammas i nästföljande avsnitt anser 
Maslow detta med att människan har så svaga naturliga instinkter, 
kombinerat med kulturens tendens att tysta eller döda dem som ändå 
finns, som ett stort hot mot självförverkligande. Vid några tillfällen 
påtalar han också en regressionstendens eller trygghetssökande kraft 
inom oss, som befinner sig i motsättning med den hälsosamma 
växttendensen.135 Regressionstendensen är i Maslows teori relaterad 
till behovshierarkin, i och med att det blir lättare att välja växt när 
trygghetsbehovet och de andra grundläggande behoven är tillfreds-
ställda. Hur som helst kan man sammantaget inte anklaga Maslow för 
att påstå att självförverkligande skulle vara enkelt att uppnå. Och det 
är antagligen medvetenheten om att det i praktiken är svårt att bli en 
självförverkligande människa, som gör att Maslow inte nöjer sig med 
att förlita sig på eller luta sig tillbaka mot den naturliga växttendens, 
som han anser att vi har. Istället anför han vissa argument för själv-
förverkligande, och talar om vikten för oss av ett slags normativt 
människoideal.

Att Maslow ändock sätter stort hopp till den naturliga 
växttendensen gör att han inte står helt oskyddad mot en kritik som 
Alan Gewirth, som vi möter närmare i kapitel fem, riktar mot ett 
synsätt – som han menar inte är minst vanligt bland humanistiska 
psykologer som förespråkar ”self-actualization” – där självförverklig-
andet tenderar att bli automatiskt, på ett sätt som inte skiljer sig stort 
från den naturliga process genom vilken plantor växer och mognar.136

Gewirth pekar på två problem, vilka ofta uppkommer när själv-
förverkligande förstås som en inifrån driven utveckling mot optimal 
mänsklig funktion. 

First, unless human potentialities are defined in a question-begging 
way, they include capacities for evil or malfunctioning as well as for 

134 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 163. 
135 Vid ett tillfälle i Towards a Psychology of Being, omtalar Maslow denna tendens 
eller kraft, som en tredje förklaring till att så få blir självförverkligande människor.
Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 164. För en mer utförlig 
beskrivning av regressionstendensen, som avtar ju högre man når i behovshierarkin, 
och i begränsad omfattning kan vara en sund kraft. Se, Malsow, Abraham H: Toward 
a Psychology of Being, s. 46f, Religions, Values, and Peak-Experinces, s.97. 
136 Gewirth, Alan: Self-fulfilment. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 
1998, s. 8. 
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good; hence, the actualization of potentialities cannot be used as a 
general formula for human good, whether “good” is given either a 
moral or a nonmoral interpretation. Second, the conception does not, 
as such, provide a place for ethically important processes like choice, 
deliberation, and decision, so that its relevance for human ethical 
development is left obscure.137

Det första problemet försöker Maslow dock, som påtalats, undkomma 
genom att hävda att potentialerna i fråga, liksom människans givna, 
inre natur i stort, inte är ond eller onda. Här ska emellertid intresse 
riktas mot det andra problemet, som handlar om det bristande utrym-
me som ges åt moraliskt viktiga processer, som val, överväganden och 
beslut. Som konstaterats har inte Maslow full förtröstan på kraften hos 
den naturliga växttendensen. Och just det faktum att Maslow talar om 
”växtval” och anger skäl för varför växt och självförverkligande är att 
föredra, pekar ju mot att han inte räknar med någon automatik, utan är 
villig att tillerkänna valet en plats i processen. Men medan Maslow i 
många sammanhang talar om otillräckligheten i att jämföra människor 
med djur – eftersom det inte finns någon motsvarighet till människans 
högre natur och till vad människan kan bli, hos djur – så tycks han när 
det gäller (fria) val inte alls vara särskilt benägen att göra någon 
åtskillnad mellan djur och människor, eller mellan spädbarn och 
vuxna. Han säger bland annat: 

Perhaps all these high-level concepts of Self, Growth, Self-realization, 
and Psychological Health can fall into the same system of explanation 
with appetite experiments in animals, free choice observation in infant 
feeding and in occupational choice, and in the rich studies of 
homeostasis.138

Så på något sätt är det ”fria val” som Maslow förespråkar, ett val som 
för oss bort från beslut baserade på några slags rationella över-
väganden. Vad vi ska göra är att välja att lyssna på och följa vår inre 
natur. Den röst som denna natur talar med ser Maslow som en viktig 
aspekt av växtdriften; den inre pressen mot självförverkligande.139 Och 
för den som är mogen och kapabel att följa sin natur, låter positiva 
konsekvenser – som att hon eller han mår fysiskt och psykiskt bra av 
”valet”, och erhåller njutning – egentligen inte vänta på sig. 

137 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 10. 
138 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 48. 
139 A.a., s. 192f. 
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Men idealet för Maslow här är faktiskt djuren,140 där instinkterna 
talar ett så tydligt språk att valet förenklas eller försvinner, eftersom 
det inte finns något annat alternativ än att följa sina naturliga 
instinkter. Maslows benägenhet att reducera valproblematiken till ett 
minimum gör sig också gällande i hans syn på relationen mellan kun-
skap och handling. 

Knowledge and action are very closely bound together, all agree. I go 
much further, and am convinced that knowledge and action are 
frequently synonymous, even identical in the Socratic fashion. Where 
we know fully and completely, suitable action follows automatically 
and reflexly. Choices are then made without conflict and with full 
spontaneity.141

Återigen visar det sig hur viktigt Maslow anser vetenskaplig kunskap 
och kännedom om vår natur är. Vet vi bara vad den är så kommer vi 
att följa den, realisera den och tillfredsställa dess behov. Maslow säger 
att valet sker spontant och utan konflikt, men om valet tidsmässigt är 
beläget mellan erhållandet av kunskap och den handling som följer 
automatiskt och reflexmässigt från kunskap (vilket Maslow tycks 
mena), är det ytterst tveksamt om man kan betrakta det som ett reellt 
val. Automatiken är så stor, och utrymmet och behovet av val och 
överväganden så obefintlig att Maslow knappast kan sägas undkomma 
Gewirths kritik. 

Men detta är som redan sagts idealet, enligt Maslow, vilket på sin 
höjd har uppnåtts av fåtal, om ens det. Maslow säger nämligen också, 
vilket vi ska återkomma till, att inte ens självförverkligande människor 
går fria från konflikter och beslutsångest.142 Men problemen är ofta då 
av en större eller mer global karaktär, än vad de är för människor i 
allmänhet. Hur som helst har majoriteten svårt att fatta de riktiga växt-
besluten, och de har därmed svårt att bli självförverkligande män-
niskor. Kanske är det mot denna bakgrund som Maslows studie och 
framhävande av den självförverkligande människan bör ses. Som en 
slags motivering till sin studie av psykologiskt hälsosamma individer, 
säger han nämligen: ”The end product of growth teaches us much 
about the processes of growth.”143 För när Maslow talar om den själv-

140 Maslow påtalar också en en likhet mellan självförverkligande människor, och djur 
och barn, vad gäller acceptans och spontanitet. Se, Maslow, Abraham H: Dominance, 
Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal Papers of A.H. Maslow, s. 186. 
141 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 66. 
142 A.a., s. 120. 
143 A.a., s. 25. Maslow är vidare inte främmande, utan förordar och förutspår framväx-
andet av ett mänskligt ideal (i princip lik den självförverkligande människan), som 
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förverkligande människan som ett slags ideal, är det tydligt att det inte 
främst är den ovan uppmärksammade övergången från kunskap till 
handling som han har i åtanke, utan det handlar mer om ett 
efterliknande. “If we know what good people are like or can be like, it 
becomes possible for the human species (who mostly want to be good) 
to model themselves on these paragons and improve thereby.”144

Detta påstående vilar som synes inte på en inneboende växttendens, 
utan på vad Maslow menar är en slags mänsklig vilja att vara god. 
Men det förutsätts också ett stort mått av likhet människor emellan, 
vad gäller konstitution och mål att nå. Det har redan konstaterats att 
Maslow i mångt och mycket tänker sig en relativt universell natur. 
Han hävdar emellertid också att det är självkunskap som är 
huvudvägen till självförbättring.145 För självkunskap spelar en subjek-
tiv introspektion en viktig roll. Likaså är det mycket viktigt enligt 
Maslow att man, i samband med utveckling och självförverkligande, 
följer sin egen natur och inte låter sig styras av andra.  

Det är möjligt att dessa båda linjer eller växtvägar – den subjektiva 
och den objektiva, universella – kan förenas. Maslow skulle säga att 
självförverkligande människor bevisar att just detta är möjligt. Men en 
vanlig dödlig, halvneurotisk person, skulle kanske vara betjänt av upp-
lysningar om när eller i vilka avseenden man ska försöka efterlikna 
idealet, och när man ska försöka följa den svaga inre röstens. Förutom 
att påpeka att självförverkligande människor är föredömliga i kärlek,146

ger Maslow oss inte några kriterier eller råd för hur vi ska kunna att 
avgöra detta. 

Den oberoende filantropen 
Vilket är då den självförverkligande människans förhållande till andra 
människor och till omgivningen i stort? Ja, som redan konstaterats är 
potentialerna som ska realiseras medfödda, och inte något som skän-
kes eller konstrueras av miljön. Kulturen eller kontextens uppgift är 

han tänker sig ska ha evig giltighet. Se, Maslow, Abraham H: Motivation and 
Personality, s. 268f.  
144 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 275. 
145 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 165. Denna självkunskap 
skiljer sig i viss grad från den som avses av en del av de övriga författarna, vilket vi 
kommer att se och återkomma till.  
146 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 275. 
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istället primärt att ge så goda förutsättningar som möjligt för männi-
skans självförverkligande.147

The role of the environment is ultimately to permit him or help him to 
actualize his own potentialities, not its potentialities. The environment 
does not give him potentialities and capacities; he has them in 
inchoate or embryonic form, just exactly as he has embryonic arms 
and legs. And creativeness, spontaneity, selfhood, authenticity, caring 
for others, being able to love, yearning for truth are embryonic 
potentialities belonging to his species-membership just as much as are 
his arms and legs and brain and eyes.148

Karaktäristiska förmågor eller egenskaper för självförverkligande 
människor, har alltså en grund och ett utvecklingsförlopp som kan 
liknas vid utvecklingsprocessen för de rent biologiska delarna hos 
människan.149 Förmågan att älska är så sett inte något som skapas av 
en kärleksfull omgivning, på grund av att man själv är föremål för 
kärlek eller genom att det finns ett älskvärt objekt. Däremot kan (och 
måste i vissa fall) omgivningen ge de nödvändiga förutsättningarna 
för utvecklandet av denna kapacitet. Och dessa förutsättningar, som 
att behovet av tillhörighet och kärlek tillfredsställs, kan vara så 
fundamentala att man utan dem inte kan vara förmögen till kärlek. De 
självförverkligande människorna, vilka är föredömliga i kärlek, men 
inte direkt beroende av andra för denna kärlek, är i denna position nu 
för att de fått rikligt av kärlek tidigare i livet.150

Men detta förändrar inte för Maslow det faktum, att potentialerna 
ifråga fanns hos individen från början. Den har inte förvärvats. “The 

147 I enlighet med detta definierar Maslow ”god kultur” och ”god utbildning”, som 
kultur eller utbildning som gynnar människans växande mot självförverkligande. 
Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 211f. 
148 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 160f. 
149 I sin tidiga författarskap, där Maslow står under större behavioristiskt inflytande, 
vänder han sig dock mot de i hans tycke allt för vanliga biologiska förklaringarna 
inom psykologin, och förordar istället mer sociala, miljömässiga. I forsknings-
rapporten ”Dominance, Personality and Social Behavior in Women” från 1939 skriver 
han exempelvis: “It has been our opinion, and we are more confirmed in it now, that 
the biological influences on personality has been exaggerated. In any textbook on the 
subject, one is apt to find far more space assigned to hormones than to social norms. 
We believe that this exaggeration will soon be found misleading and unproductive, 
and that social psychology will turn more and more to the study of man-in-a-culture 
rather than man-as-an-animal.” Det är också så att Maslow i sitt tidiga författarskap är 
benägen att betrakta människans karaktärstruktur och världsåskådning, som främst 
präglad av miljömässiga faktorer. Detta är emellertid innan han har börjat sina studier 
av självförverkligande människor. Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, 
Self-Actualization: Germinal Papers of A.H. Maslow, s. 101, 140. 
150 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 162. 
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culture is sun and food and water: it is not the seed.”151 Miljön eller 
kulturen är således främst ett medel för den självförverkligande, växt-
motiverade individens utveckling. Den bristmotiverade individen 
däremot, som inte fått sina grundläggande behov tillfredsställda, är 
som Maslow ser det, på ett mer fundamentalt sätt beroende av omgiv-
ningen och människorna som lever i den samma.152

The neurotic organism is one that lacks basic need satisfactions that 
can come only from other people. It is therefore more dependent on 
other people and less autonomous and self-determined, i.e.., more 
shaped by the nature of the environment and less shaped by its own 
intrinsic nature. Such relative independence of environment as is 
found in the healthy person does not, of course, mean lack of 
commerce with it; it means only that in these contacts the person’s 
ends and his own nature are the primary determinants, and that the 
environment is primarily a means to the person’s self-actualizing ends. 
This is truly psychological freedom.153

Den självförverkligande människans utveckling karaktäriseras således 
genom att vara driven inifrån, från den egna naturen. Men denna 
inifråndrift och det stora miljöoberoendet, är först möjligt på en bas av 
grundläggande behovstillfredsställelse, där omgivningens roll är be-
tydande.

Miljöoberoende blir för Maslow likväl något positivt. Detta dels 
eftersom vi med avseende på de högre självförverkligandebehoven 
egentligen inte har något att hämta utifrån, eftersom grunden för män-
niskans utveckling finns i hennes egen natur.154 “Self-actualization is 
intrinsic growth of what is already in the organism, or more accurately 
of what is the organism itself.”155 Att avskärma sig från den yttre 
världen kan enligt Maslow också få den lyckliga konsekvensen att vi 
blir medvetna om den inre.156 Även om omgivningen kan (och bör) ge 
förutsättningar och tjäna som medel till människors utveckling och 
självförverkligande, så ser Maslow otvivelaktigt också ett hot i 
miljöns inflytande. Detta hot är riktat mot människans inre natur, som 

151 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 161. 
152 I sina tidiga stadier är människan, enligt Maslow, mer beroende av andra än vad 
någon annan art är. Maslow, Abraham H: Religions, Values, and Peak-Experiences, s. 
102.
153 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 68. 
154 Maslows synsätt illustreras väl av hans uppfattning om den typiske profeten: ”The 
characteristic prophet is a lonely man who has discovered his truth about the world, 
the cosmos, ethics, God from what he would consider to be a revelation.” Maslow, 
Abraham H: Religions, Values, and Peak-Experiences, s. 21. 
155 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 134. 
156 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 185. 
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bär svaret på hur vi ska växa, sträva, leva, bli lyckliga och nå 
välmående, men som vi inte har någon fullständig kunskap om, och 
som kommer till uttryck på ett tämligen otydlig och svagt sätt hos 
flertalet människor. Maslow kan exempelvis tala om “the weak voice 
of instinctoid needs”.157 I den mån som miljön eller kulturen överröstar 
den inre naturen är dess inflytande negativt: “our human instincts, 
what is left of them, are so weak that they need protection against 
culture, against education, against learning – in a word, against being 
overwhelmed by the environment.”158

Men denna motsättning mellan kultur och människans natur är inte 
nödvändig enligt Maslow. I idealfallet fyller kulturen sin viktigaste 
funktion; att förhindra att människans potentialer, kapaciteter och 
instinktsliknande, grundläggande behov tillintetgörs,159 och hjälper 
istället människa med att få dem tillfredsställda. Det som omger oss 
kan sammanfattningsvis sägas vara nödvändigt, samtidigt som dess 
fördärvande makt är stor. Som bäst fyller en viktig instrumentell 
funktion. 

Men detta problem med kulturen är främst ett problem för den 
majoritet av mänskligheten som inte har nått självförverkligandets 
nivå. Detta beror som sagt främst på att självförverkligande människor 
är inifråndrivna, och att de därmed inte på bristmotiverade människors 
sätt är beroende av omgivningen och andra människor för sin 
utveckling. De självförverkligande människorna är autonoma, vilket 
för Maslow betyder att de styrs av sin egen karaktärs lagar, snarare än 
av samhällets.160 Som redan har kunnat konstateras innebär detta för 
Maslow att de, genom att vara mindre kulturbundna än människor i 
allmänhet, är mer universella och ”mänskliga” än genomsnittet. Till 
följd av sin autonomi är de självförverkligande människorna inte helt 
fastbundna vid den grundprincip för relationen mellan samhälle och 
människa, som Maslow generellt hävdar: Goda människor skapar 
goda samhällen och goda samhällen bidrar till utvecklingen av goda 
människor och vice versa. Maslow skriver nämligen: 

/.../ research has established an important point in discovering that 
individuals can be healthier, even much healthier, than the culture in 
which they grow and live. This is possible primarily because of the 
ability of the healthy man to be detached from his surroundings, which 

157 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 94. 
158 A.a., s. 103. 
159 A.a., s. 129. 
160 A.a., s. 173f. 



87

is the same as saying that he lives by his inner laws rather than by 
outer pressures.161

Maslow är kritisk mot de psykologer, sociologer och antropologer 
som, enligt hans mening, överbetonar människans flexibilitet, anpas-
sningsbarhet och plasticitet.162 Istället menar han att forskningen nu 
visat att alla organismer är mer självstyrande, självreglerande och 
autonoma än vi har trott.163

Begreppet ”organism”, som Maslow använder med viss frekvens, 
är för övrigt intressant när man beaktar den självförverkligande män-
niskans relation till omgivningen. Begreppet är kopplat till ”holismen” 
i motivationsteorin och innebär att hela människan, både psykologiska 
och biologiska aspekter, ska beaktas när hennes motivation och 
handlande ska förstås.164 Men helheten som infångas med organism-
begreppet, innebär samtidigt en avgränsning från den helhet (värld, 
kultur, sociala gemenskap), i vilken en individ eller organism bara är 
en del. Maslows holism kan således bara betraktas som holism, utifrån 
ett individperspektiv. Han faller definitivt utanför ramen för en 
metodologisk holism, enligt vilken den sociala helheten ska utgöra 
grunden för beskrivningen av individen.165 Men metodologisk individ-
ualism, i synnerhet när det gäller inifrån drivna självförverkligande 
människor, är inget som besvärar Maslow. Enligt hans uppfattning 
finns det egentligen inte något i förhållande till dem externt, som kan 
förklara dem och deras nuvarande växande. Men det finns också ett 
ytterligare skäl till att Maslow värjer sig från det holistiska perspek-
tivet, och från den instrumentalisering av individen, som han miss-
tänker följer med holismen. 

We must not fall into the trap of defining the good organism in terms 
of what he is “good for” as if he were only a means to some extrinsic 
purpose. (As I understand Marxist psychology, it also is a very blunt 
and unmistakable expression of the view that the psyche is a mirror to 
reality.)166

Maslows uppfattning om människan som självständig och relativt 
oberoende, hans skepticism gentemot kulturens inflytande, och hans 

161 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 278. 
162 A.a., s. 77. 
163 Maslow, Abraham H: ”Psychological Data and Value Theory”, s. 120. Toward a 
Psychology of Being, s. 150. 
164 Bärmark, Jan: Självförverkligandets psykologi, s. 138. 
165 ”Individualism” i The Oxford Dictionary of Philosophy. (Blackburn, Simon red.) 
Oxford University Press, Oxford, New York 1996. 
166 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 179. 
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farhågor gällande människans instrumentalisering, ger avtryck i hans 
uppfattning om idealsamhället, där alla är psykologiskt friska. Han 
målar upp en bild av ett sådant samhälle, som skapats genom att tusen 
friska familjer får möjlighet att emigrera till ett obebott land, för att 
där forma sina öden som de själva behagar. Hur skulle dessa 
människor göra? 

I am very uncertain of some things – economics in particular. But of 
other things I am very sure. One of them is that this would almost 
surely be a (philosophically) anarchistic group, a Taoistic but loving 
culture, in which (young people too) would have much more free 
choice than we are used to, and in which basic needs and meta needs 
would be respected much more than they are in our society. People 
would not bother each other so much as we do, would be much less 
prone to press opinions or religions or philosophies or tastes in clothes 
or food or art or women on their neighbors.167

Det kommer som synes ges betydligt större utrymme för själv-
ständighet i livsföring och åsikter. Återigen framtonar bilden av 
människan som en varelse, som åtminstone i sin välutvecklade form, 
inte har så stort behov av varandra. Detta gäller, märk väl, även 
utvecklandet av sådant som är av livsåskådningmässig, smakmässig 
eller moralisk karaktär. Maslow tänker sig att sådant – när det åter-
finns hos välmående, självförverkligande människor – är mer sprunget 
ur den egna naturen än ur kulturen, vilket gör det till mer autentiskt 
eller sant, och mer förtjänt av respekt. Maslow ser – trots att han i 
mycket är skeptisk till det nuvarande – optimistiskt på möjligheterna 
för att ett ”bättre” samhälle ska utvecklas. Detta gör han, eftersom det 
enligt honom inte finns någon grundläggande motsättning mellan 
individ och samhälle.168 I slutändan finns det nämligen inget mål för 
samhället utöver samhällsinvånarnas självförverkligande. 

Maslow kan inte se att den självförverkligande människan skulle 
vara i behov av annan frihet än negativ frihet. Men det finns något 
paradoxalt med detta att individer måste ges ett stort mått av frihet för 
att utveckla sin inre natur, sin individualitet, för att kunna 
självförverkligas. Detta eftersom resultatet av just denna process, 
enligt Maslow, blir ett relativt stort mått av likhet och överens-
stämmelse med andra självförverkligande personer; även om de 
kommer från skilda kulturer. Även om det bland dessa karaktäristiska 
egenskaper finns sådant som relativt stor avskildhet från den sociala 

167 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 277. 
168 A.a., s. 85. 
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och fysiska omgivningen – vilken Maslow förklarar med att själv-
förverkligande människor inte är beroende av andra för sitt själv-
förverkligande – så finns det karaktäristiska drag som pekar i en annan 
riktning. Jag tänker då på de djupare sociala relationerna,169 de starka 
identifikationskänslorna och sympatin med andra människor, samt 
centreringen på problem utanför dem själva. En ytterligare aspekt eller 
egenskap kan sägas tillkomma med altruismen, som nu ska upp till 
behandling. Man kan fråga sig, varför sådana sidor visar sig allmänt 
hos självförverkligande människor? 

Altruism och egoism upplöst? 
Sett mot bakgrunden av att Maslows självförverkligande människa är 
relativt autonom och oberoende i förhållande till sin omgivning, samt 
att den inre naturen och dess utveckling spelar en högst central roll i 
hennes liv, förefaller det kanske rimligt att hon också uppvisar ett 
egocentrisk, för att inte säga självisk, tendens. Maslow förnekar heller 
inte att det finns ett sådant drag, men menar samtidigt att det är en allt 
för enkel beskrivning av dem och deras beteende. ”My subjects were 
very unselfish in one sense and very selfish in another sense. And the 
two fused together, not like incompatibles, but rather in a sensible, 
dynamic unity or synthesis /…/.”170 Här är ett exempel på hur stud-
ierna av självförverkligande människor, enligt Maslow själv, får 
honom att inse att fenomen eller begrepp, som traditionellt klassats 
som dikotomier, egentligen inte är oförenliga och ömsesidigt exklus-
iva; åtminstone inte för självförverkligande människor.171

The fact is that self-actualizing people are simultaneously the most 
individualistic and the most altruistic and social and loving of all 
human beings. The fact that we have in our culture put these qualities 
at opposite ends of a single continuum is apparently a mistake that 
must now be corrected. These qualities go together and the dichotomy 
is resolved in self-actualizing people. 

169 Likt Aristoteles menar Maslow att självförverkligande människor främst (och med 
fördel) har relationer med människor som befinner sig på liknande utvecklingsnivå – 
är självförverkligande.  
170 Maslow, Abraham H: Towards a Psychology of Being, s. 139. 
171 Det är i allmänhet Aristoteles och hans logik som Maslow brukar utpeka som den 
huvudskyldige, till vår alltför stora benägenhet att dikotomatisera, dela och separera. 
Se exempelvis, Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 174. 
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We find in our subjects a healthy selfishness, a great self-respect, a 
disinclination to make sacrifices to make sacrifices without good 
reason.172

Det rör sig här uppenbarligen inte om någon starkare, utan en moderat 
form, av altruism, eftersom den kan kombineras med ett bevarat, om 
än ”sunt”, egenintresse. Citatet är vidare i sig en illustration av en för 
Maslow central tes: Vi har mycket att vinna på att studera den mogna, 
psykiskt friska, självförverkligande människan, framför den mer 
genomsnittliga, neurotiska människan.173 Vinsten i det här fallet är att 
själviskhet och altruism inte behöver betraktas som dikotomier (en 
omöjlig insikt, om man fokuserar på den majoritet av mänskligheten 
där de är oförenliga), vilket i sin tur betyder att det inte finns någon 
genuin motsättning mellan själförverkligande och det Maslow förstår 
som altruism. 

Har Maslow någon förklaring till det osjälviska beteendet hos 
självförverkligande människor?174 Ja, det har han kanske, och förklar-
ingen anknyter då (som så ofta) till motivationsteorin, och till de 
självförverkligande människorna, som varandes icke bristmotiverade. 

Self-actualizers have no serious deficiencies to make up and must now 
be looked upon as freed for growth, maturation, development, in a 
word, for the fulfillment and actualization of their highest individual 
and species nature. What such people do emanates from growth and 
expresses it without striving. They love because they are loving 
persons, in the same way that they are kind, honest, natural, i.e., 
because it is their nature to be so spontaneously, as a strong man is 
strong without willing to be, as a rose emits perfume, as a cat is 
graceful, or as a child is childish. Such epiphenomena are as little 
motivated as is physical growth or psychological maturation.175

Här gör Maslow gällande att bland annat kärleksfullhet hör till 
(åtminstone den självförverkligande) människans natur. Det är genom 
att deras natur har utvecklats och kommer till uttryck, som de är 
kärleksfulla. Maslow talar i detta sammanhang också om de självför-
verkligande människorna som icke-strävande. Detta kan förefalla lite 

172 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 199. 
173 Maslow menar också att vi skulle vara betjänta av att, till skillnad mot nu, studera 
altruism mer än fientlighet. Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 290f. 
174 Som Bärmark påpekar, när han diskuterar Maslows uppfattning och karakterisering 
av kreativiteten, är förklaringar inte det man får rikligast av Maslow. ”Maslows 
karakteristik är också symptomatisk för hans sätt att tänka. Han ger en rad 
karakteristika för att teckna bilden av ett syndrom. Han förklarar inte.” Bärmark, Jan: 
Självförverkligandets psykologi, s. 117.  
175 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 198. 
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paradoxalt, eftersom det är just dessa människor som kan 
karaktäriseras som ”växande”, och som har en ovanligt stor medveten-
het om målet i livet, samt om vad de är och kan bli. Men Maslow 
menar här att de är icke-strävande i den meningen att de inte har några 
grundläggande behov, som de måste sträva efter att med omvärldens 
hjälp få tillfredsställda. De är helt enkelt inte bristmotiverade. För 
Maslow är det i detta, och i det stora oberoendet av andra (som följer 
därav), som själva förutsättningen för osjälviskhet, och det riktiga 
förhållandet till andra, ligger. För det är först när vi inte behöver något 
av andra människor, som vi verkligen kan se dem som unika 
individer; värda respekt och kärlek. Oberoendet kan således sägas 
föregå kärlek. 

Fully disinterested, desireless, objective and holistic perception of 
another human being becomes possible only when nothing is needed 
from him, only when he is not needed. Idiographic, aesthetic 
perception of the whole person is far more possible for self-actualizing 
people (or in moments of self-actualizing), and furthermore approval, 
admiration, and love are based less upon gratitude for usefulness and 
more upon the objective, intrinsic qualities of the perceived person.176

En människovärdesprincip, som i likhet med den kantianska gör 
gällande att människor aldrig bara ska behandlas som medel,177

framtonar här. Fast Maslows ideal är på sätt och vis radikalare, 
eftersom han gör gällande att andra människor bara ska ses som 
ändamål. Han uppvisar också en ovilja att definiera människan som 
medel, till något i förhållande till henne själv externt. Men detta att 
betrakta andra som ändamål, liksom även osjälviskheten, är bara en 
reell möjlighet för självförverkligande människor; samt för övriga i 
höjdpunktsupplevelsen.178 Den gemensamma förutsättningen är att vi 
kan se annat och andra i sig, skilda från i förhållande till dem externa 
syften. Och detta ideala förhållande förutsätter i sig ett oberoende. Det 
finns ingen annan väg enligt Maslow. 

Jag tror att till stor del kan samma sak som sagts om osjälviskhet, 
även sägas om de icke egocentrerade, social karaktäristiska egen-
skaperna för självförverkligande människor, som påtalades i före-
gående avsnitt. Maslow ger en typ av förklaring som säger varför 

176 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 36. 
177 Ifrågavarande formulering av det kategoriska imperativet lyder som följer: 
”Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annans 
person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål.” Kant, Immanuel:
Grundläggning av sedernas metafysik, s. 55. 
178 Maslow, Abraham H: Religions, Values, and Peak-Experiences, s. 88. 
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självförverkligande människor är så mästerliga i förhållandet till 
omvärlden och medmänniskorna, vilken går ut på att de har bäst 
förutsättningar. Man kan förhålla sig bäst till andra om man inte är 
beroende av dem. Man kan fokusera på problem utanför sig själv, om 
man har löst sina egna problem (vilket självförverkligande människor 
i hög grad har gjort).179

Men en mer intressant fråga är kanske: Varför ska de över huvud 
taget ha med den omgivning att göra, som de inte är direkt beroende 
av för sitt växande, sin hälsa, sitt självförverk-ligande (som ju ändå är 
viktigast för en människa, enligt Maslows teori)? Om detta tiger i 
allmänhet Maslow, men ibland tar han till förklaringen att det hör till 
hennes natur att vara si och så. Han kvarhåller dock oberoendet som 
en nödvändig förutsättning för att utveckla och utöva denna sida av 
naturen på bästa sätt. I slutänden vilar således Maslows moderata 
altruism och dess möjlighet, på en definition eller förståelse av 
människan, där beroende och relation-alitet inte är någon för henne 
grundläggande eller konstituerande kategori.180

En naturalistisk moral 
Det överraskar väl knappast läsaren att Maslow uppfattar självförverk-
ligande som gott i sig, som det högsta värdet. Han uttrycker också det 
hela som att självförverkligandet är hela mänsklighetens mål.

/.../ it looks as if there were a single ultimate value for all mankind, a 
far goal toward which all men strive. This is called variously by 
different authors self-actualization, self-realization, integration, psyc-
hological health, individuation, autonomy, creativity, productivity, but 
they all agree that this amounts to realizing the potentialities of the 
person, that is to say, becoming fully human, everything that the 
person can become.181

Men de icke självförverkligande människorna vet inte att det är detta 
mål som de eftersträvar. De vet inte att efter att ett behov – som de nu 
står i begrepp att tillfredsställa – har tillfredsställts, kommer ett nytt 
behov att dyka upp och göra anspråk. Maslow är dock beredd att även 

179 Maslow menar också att det blir lättare att förenas med andra människor, med 
världen, med det som inte är en själv, allt eftersom vi blir mer ”oss själva”. Maslow, 
Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 105. 
180 Längre fram i avhandlingen kommer vi konfronteras med argument för att en 
sådan förståelse inte är helt rimlig, eller att föredra. 
181 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 153. 
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ge de grundläggande behoven, som varandes nödvändiga faser på 
vägen mot självförverkligande, en hög status. “These basic needs or 
basic values therefore may be treated both as ends and as steps toward 
a single end-goal.”182 Så från en bristmotiverad människas perspektiv 
är det inte fel att betrakta det grundläggande behov man för tillfället 
försöker få tillfredsställt som ändamål, även om det (ifall man lyckas) 
kommer visa sig att detta inte var det slutgiltiga målet. 

Den teleologiska princip, genom vilken tillfredsställelse av de 
grundläggande behoven får sitt höga värde, är Maslow också beredd 
att tillämpa mer generellt. Så sett är något gott, om det bidrar till det 
egna och andras självförverkligande.183 Självförverkligandet, som 
varandes det ultimata målet, blir således det som definierar det goda. 
Att självförverkligandet är det ultimata målet för människan innebär 
emellertid inte att det är liktydigt med perfektion. Inte heller själv-
förverkligande människor undkommer helt problem och konflikter, 
även om deras problem inte har neurotiskt ursprung,184 vilket ofta är 
fallet hos allmänheten. Kanske kan man förstå Maslow som att kon-
flikter, sorg och inre stridigheter delvis hör till de mänskliga levnads-
villkor, från vilka inte ens självförverkligande människor är undan-
tagna. Självförverkligande är inte någon slags statisk, lycklig slutdes-
tination, utan snarare en fortgående, dynamisk växandeprocess. 
Maslow menar dock att den självförverkligande personens liv inne-
håller mindre svängningar, och att hon upplever färre problem och 
konflikter. I praktiken tecknar ofta Maslow bilden av självförverk-
ligande människor, just som om sådana företeelser inte hörde deras liv 
till.

Om man nu önskar fråga ifall självförverkligandet, enligt Maslow, 
har innehållsliga bidrag att ge till en normativ etik och moral, kan det 
först vara intressant att något försöka klarlägga Maslows egen 
moralförståelse. Det visar sig nämligen att ”etik” för Maslow är 
tämligen exklusivt knutet till självförverkligandet och de självförverk-
ligande människornas göranden och låtanden. I följande citat, hämtat 
från Maslows studie av självförverkligande människor, framkommer 
hans synsätt tämligen väl: 

/.../ these people have codes of ethics which are relatively autonomous 
and individual rather than conventional. The unthinking observer 
might sometimes believe them to be “unethical”, since they can break 

182 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 154. 
183 A.a., s. 169. 
184 Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal 
Papers of A.H. Maslow, s. 198.  
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not only conventions but laws when the situation seems to demand it. 
But the very opposite is the case. They are the most ethical of people, 
even though their ethics are not necessarily the same as those of the 
people around them. It is this kind of observation which leads us to 
understand very assuredly that the ordinary “ethical” behavior of the 
average person is largely conventional behavior rather than truly 
ethical behavior, i.e., behavior based on fundamentally accepted 
principles.185

Som synes ser Maslow en stor skillnad mellan självförverkligande 
människors och den genomsnittliga människans eventuella moraliska 
beteende och handlande. Skillnaden är så stor att han verkar tycka att 
det inte är riktigt adekvat att använda ett och samma begrepp. Medan 
Maslow är beredd att kalla självförverkligande människors beteende 
för ”etiskt”, tycks han mena att den genomsnittliga människans 
beteende bättre beskrivs som ”konventionellt”. Denna uppfattning 
hänger ihop med tidigare noterade åtskillnader i Maslows tänkande, så 
som brist- och växtmotivation, och utifrån- och inifråndriven. För den 
huvudsakliga förklaringen som Maslow ser till den stora skillnaden i 
moral, är just att den genomsnittliga människan i hög grad är styrd av 
samhällets eller kulturens konventioner och värderingar, medan det i 
den autonoma, självförverkligande människans moral främst är den 
inre naturen som kommer till uttryck. Och som alltid är det den senare 
gruppens sätt, som Maslow uppfattar som det rätta, goda och hälso-
samma. Det är dessa människors beteende som är det sant moraliska. 

Man skulle nu kunna tro att de självförverkligande människorna är 
väldigt avvikande i sin moral; kanske närmast rebelliska eller anarkist-
iska, genom sin okonventionalitet. Detta är dock sällan fallet, enligt 
Maslow. I allmänhet har de stort överseende med det konventionella 
beteendet, och reagerar endast när det är riktigt nödvändigt. Men om 
de, vilket händer, behandlar andra hårt eller fientligt, så är denna 
behandling i allmänhet dels förtjänad, men också för den andres 
bästa.186

I citatet ovan framkommer att Maslow ser framför sig en slags sann 
moral, som är ”baserad på fundamentalt accepterade principer”. Det är 
antagligen så att Maslow ser utmejslandet av sådana principer som ett 
framtida projekt; ett projekt som är tänkt att resultera i en naturalistisk 

185 Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal 
Papers of A.H. Maslow, s. 185.  
186 Maslow är som synes inte av uppfattningen att fakta och värde bör åtskiljas. Se 
exempelvis, Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: 
Germinal Papers of A.H. Maslow, s.192.  
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vetenskaplig moral, ett naturligt värdesystem.187 Ett grundläggande 
antagande för detta projekt är att den mänskliga naturen, med dess 
kapaciteter och behov, bättre än något annat förmår att genererar 
mänskliga värden.188 Denna typ av projekt är på intet sätt nya, om man 
får tro honom:  

Humanists for thousands of years have attempted to construct a 
naturalistic, psychological value system that could be derived from 
man’s own nature, without the necessity of recourse to authority 
outside the human being himself.189

Att Maslow, trots årtusenden av misslyckanden, nu är så förhopp-
ningsfull har sin grund i vissa framsteg inom vetenskap och psykologi 
under senare tid, genom vilka det bland annat är möjligt att visa att de 
gamla försöken och teorierna till stor del vilade på olika felaktiga 
psykologiska antaganden.190 Hur menar då Maslow att man bör gå 
tillväga för att konstruera en naturalistisk vetenskaplig etik? Jo,  

It is the free choices of /.../ self-actualizing people (in those situations 
where real choice is possible from among a variety of possibilities) 
that I claim can be descriptively studied as a naturalistic value system 
with which the hopes of the observer absolutely have nothing to do, 
i.e., it is ‘scientific.’191

Tidigare har ifrågasatts om det är riktigt adekvat att tala om ”val” när 
självförverkligande människor ”väljer”, eftersom automatiken i 
beslutsprocessen är så stor. Kanske kunde det vara mer passande att 
tala om vad självförverkligande människor ”gör”. 

Maslow menar att det finns en stor korrelation mellan vad de själv-
förverkligande, välmående människorna finner nöje i, önskar göra och 
har behov att göra; vilket också blir liktydigt med det ”goda” eller 
”rätta”.192 “They spontaneously tend to do right because that is what 

187 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 4f. 
188 I förordet till andra utgåvan av Motivation and Personality vänder sig Maslow 
explicit mot en ”värdefri vetenskap”. Motivation and Personality, s. xxxiv. 
189 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 149. 
190 A.a. 
191 Fortsättningen understryker hur viktigt Maslow menar att det är att den veten-
skapliga etiken grundläggs deskriptivt, utan normativa inslag: “I do not say,’He ought 
to choose this or that,’ but only, ‘Healthy people, permitted to choose freely, are 
observed to choose this or that.’ This is like asking, ‘What are the values of the best 
human beings,’ rather than, ‘What should be their values?’ or, ‘What ought they be?’ 
” Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 157f. 
192 I linje med detta ställer sig Maslow positiv till hedonism, men bara vad gäller 
självförverkligande, psykologiskt friska människor. 
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they want to do, what they need to do, what they enjoy, what they 
approve of doing, and what they will continue to enjoy.”193 Att bli en 
självförverkligande människa innebär att man går igenom en moralisk 
utveckling mot den ”sanna” moralen (som har sin kärna i den 
mänskliga naturen), vilken man på ett sätt är bunden till. Maslow 
påpekar visserligen att självförverkligande människor också upplever 
konflikter och problem (men som till viss del är annorlunda, av mer 
”verklig” art), men kvarstår gör ändå Maslows uppfattning att dessa 
människor, i moraliskt hänseende, inte bara skiljer sig från genom-
snittet vad gäller moralisk kunskap eller insikt, utan i benägenheten att 
följa denna kunskap; i att vara moraliska. 

Vilka normativa och universella anspråk vill Maslow ge den 
naturalistiska, vetenskapliga moralen? Ganska stora, tycks en hel del 
peka mot. För det första blir det svårt att förstå hans ivrande för ”den 
vetenskapliga etiken”, om han inte tänkte sig någon slags 
universaliseringsmöjlighet. I samma riktining talar den positivistiska 
förståelsen av vetenskaplig (”scientific”) i citatet ovan, där ”veten-
skaplig” står som ett slags garant för att det inte är forskarens önsk-
ningar eller livsåskådning som styr resultatet, och att resultatet får en 
objektiv giltighet. Dessutom tror Maslow att vad som redan har 
påvisats vad gäller djur – ”good choosers can choose better than bad 
choosers what is better for the bad choosers themselves” – snart ska 
kunna bevisas gälla även för människor.194

Önskan om universalisering kan också sägas göra sig gällande i 
Maslows fasta övertygelse att det är självförverkligande människor – 
inte neurotiska – som ska studeras, om man ska kunna nå fram till 
”den vetenskapliga etiken”. Dessa människor är ju enligt honom mer
mänskliga, i både kvalitativ och universell mening. Min analys har 
också givit vid handen att Maslow tänker sig en medfödd mänsklig 
natur, som i hög grad är gemensam. Och det är ju denna natur som han 
menar att den vetenskapliga etiken kan och ska grundas i. När Maslow 
anger ett skäl för att det blivande, på självförverkligande människor 
baserade, naturalistiska värdesystemet ska vara universellt normer-
ande, så faller han just tillbaka på antagandet om en gemensam 
mänsklig natur; och i synnerhet en tidigare uppmärksammad aspekt av 
den.

/.../ I think these findings [de som har gjorts genom att studera 
självförverkligande människor i frivalssituationer] can be generalized 
to most of the human species because it looks to me (and to others) as 

193 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 159. 
194 A.a., s. 151. 
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if most people (perhaps all) tend toward self-actualization (this is seen 
most clearly in the experiences in psychotherapy, especially of the 
uncovering sort), and as if, in principle at least, most people are 
capable of self-actualization.195

Så även om de flesta är omedvetna om att de strävar mot självförverk-
ligande, och inte heller kommer att bli självförverkligande, så räcker 
det enligt Maslow med att tendensen finns, för att det ska vara 
berättigat att generalisera resultaten. Ändå finner jag det tveksamt om 
Maslow är beredd att fullt ut dra den normativa slutsatsen: Alla borde 
göra som självförverkligande människor. Jag kan se två huvudsakliga 
förklaringar till detta. Den första har med det individuellt unika eller 
originaliteten att göra. Maslow säger nämligen: “The topmost portion 
of the value system of the SA person is entirely unique and 
idiosyncratic-character-structure-expressive.”196 Denna sida av män-
niskans naturalistiska värdesystem kan man tänka sig att Maslow inte 
är så intresserad av att universalisera. Det individuellt unika torde 
ställa till med än mer problem för Maslow i och med att han, som 
tidigare noterats, har svårt att precisera vad som är individuellt unikt, 
samt ange kriterier för hur man ska kunna särskilja det unika från det 
universella. Detta innebär ett hinder för en total universalisering av 
någon naturlig moral,197 som eventuellt skulle kunna mana Maslow till 
viss försiktighet, så länge den mänskliga naturen inte är helt 
klarlagd.198

Jag vill dock hävda att det i Maslows egen teori finns ett annat 
problem, som torde vålla större bekymmer för universalisering av 
moralen. Vad jag har i åtanke är att den genomsnittliga människan – 
även om denna i potentiell form äger det mesta som återfinns hos den 
självförverkligande människan – i praktiken är så radikalt annorlunda 
i många avseenden. Maslow räknar själv i sin studie av självförverk-
ligande människor, efter att ha påpekat att grunden för deras värde-

195 Maslow, Abraham H: Toward a Psychology of Being, s. 158. 
196 Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal 
Papers of A.H. Maslow, s. 200. 
197 Maslow skulle kanske kunna hävda att det är möjligt att ange kriterier för att 
urskilja det universella från det individuellt unika i den naturalistiska, vetenskapliga 
etiken, först när hans föreslagna studier av självförverkligande människor i 
frivalssituationer har utförts. Man skulle mot detta, i så fall, kunna komma med det 
stilla påpekandet att han efter sina egna studier av självförverkligande människor inte 
har kunnat ange några motsvarande kriterier.   
198 Å andra sidan skulle man i viss anslutning till vad analysen tidigare pekat på – att 
Maslow har svårt att precisera det individuellt unika och att han tycks lägga större vikt 
vid det gemensamt mänskliga –  kunna hävda att Maslow skulle bortse från nämnda 
problematik, och yrka på att ”den vetenskapliga etiken” bör gälla generellt. 
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system är universell, upp fyra mer karaktäristiska bestämmande 
faktorer för deras värdesystem: 

/.../ (a) his peculiary comfortable relationships with reality, (b) his 
Gemeinschaftsgefühl, (c) his basically satisfied condition, from which 
flow, as epiphenomena, various consequences of surplus, of wealth, of 
overflowing abudance, (d) his characteristic relations to means and 
ends, etc.199

Inte minst den grundläggande behovstillfredsställelsen, som Maslow 
menar inte bara är en kvantitativ, utan en kvalitativ skillnad mellan 
växtmotiverade och bristmotiverade,200 öppnar i hans teori upp ett stort 
glapp mellan dessa skilda kategorier av människor. Som uppmärk-
sammats är bristmotiverade människor i allmänhet inte medvetna om 
att det är självförverkligande (även om de har en drift mot det) som är 
deras egentliga mål. 

Faller det sig verkligen rimligt, med dessa markanta skillnader i 
åtanke, att universalisera de växtmotiverade, självförverkligande män-
niskornas moral till den stora majoriteten? Jag menar att det inte gör 
det. För som jag läser Maslow skulle detta med att göra självförverk-
ligande människors växtval till norm, kunna innebära att man faktiskt 
hindrar utvecklingen för en person som inte fått sitt trygghetsbehov 
eller sitt uppskattningsbehov tillfredsställt. Värdena skulle (även om 
det finns ultimata) enligt denna tolkning vara relativa den behovsnivå 
man befinner sig på. Tillkommer gör ju sedan också att bristmotiv-
erade har ett handikapp när det gäller att följa självförverkligandets 
naturliga moral, eftersom de inte har samma inre, direkta kontakt med 
den, som självförverkligande människor har; tack vare sin till stor del 
aktualiserade inre natur. 

En upplysningsmann 
Det är tveksamt om Maslow är förmögen att ta problem angåenden 
universalisering, och om hur det universella och individuella ska 
kombineras, på något djupare allvar. För det stora hindret för 
självförverkligande och för etableringen av ett sunt samhälle, ligger 
för Maslow i det som inte är eller är sprunget ur den mänskliga 
naturen. Det är här den stora kontrasten ligger i hans tänkande; mellan 

199 Maslow, Abraham H: Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal 
Papers of A.H. Maslow, s. 198. 
200  A.a., s. 186. 
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vad som är människans natur och det som inte är det. Ur denna 
åtskillnad kan vad som är hälsosamt och sjukt härledas, liksom vad 
som är gott och ont, rätt och fel. Den mänskliga naturen är inte bara 
god, utan det är den som är god.  

Vidare är detta, för att använda terminologin från det föregående 
kapitlet, en natur som hör hemma i en internalistiskt förstådd 
människa; en människa som har naturen i sig, separerad från ytter-
världen. Denna yttervärld är i stort att förstå som kultur, konvention 
och (utifrån Maslows dualism) icke-natur, och den står som sådan i 
kontrast till både sann individualitet och sann universalitet. Det som 
kan framstå som väsentliga filosofiska och politiska problem – som 
hur självförverkligande människor ska kunna leva och komma överens 
med andra människor (såväl de som är självförverkligande, som de 
som inte är det) – får utifrån Maslows perspektiv karaktären av tillfäl-
liga eller övergående problem. De har inte sin grund i den mänskliga 
naturen, utan snarare i människans bristande förmåga att självförverk-
ligas, och att därmed leva och följa denna natur.  

Det självförverkligande som Maslow föreskriver mänskligheten, 
kan därmed i hög grad förstås som ett emancipatoriskt projekt. Det 
som vi ska befrias ifrån är framför allt det ok som kulturen och 
traditionen lägger på oss, vilken tenderar att forma oss i en naturvidrig 
riktning, och att separera oss från vår natur; vår sanna auktoritet. 

Man kan ju fråga sig hur det kunde gå till att kulturen och 
konventionerna, som ändå mänskligheten själv i någon grad borde ha 
varit upphov till, kunde hamna i en så radikal motsättning till den 
mänskliga naturen. Det grundläggande svaret till detta ligger som jag 
ser det redan i Maslows antropologi, vilken just är uppbyggd kring ett 
dikotomiskt förhållande mellan inre och yttre, natur och kultur, där 
kulturen omöjligt kan ha fundamental funktion för att definiera och 
finna det mänskliga, eller vårt sanna jag. Den författare som mer än 
någon annan i mitt material tar avstånd från denna typ av synsätt är 
Charles Taylor. Honom ska vi vända oss till nu. 
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4. Den ofrånkomliga dialogen 

Charles Taylor (1931–) delar inte Maslows internalistiska människo-
syn, och han delar inte heller Maslows uppfattning om att naturveten-
skap eller naturvetenskapligt influerad vetenskap skulle vara en 
närmast tillräcklig instans för att komma åt, klarlägga och förstå det 
mest väsentliga för människan och hennes självförverk-ligande. 
Taylor anser att många av de mest inflytelserika teorierna om 
människan, vilka utgår från en naturvetenskaplig modell för studiet av 
människan, är implausibla och uppvisar betydande brister. 

They lead to very bad science: either they end up in wordy elaboration 
of the obvious, or they fail altogether to address the interesting 
questions, or their practitioners end up squandering their talents and 
ingenuity in the attempt to show that they can after all recapture the 
insights of ordinary life in their manifestly reductive explanatory 
languages.201

Vad såväl vetenskap och filosofi behöver göra för att komma åt det 
mest väsentliga för mänskliga själv, är att resa frågor om vad som har 
betydelse för enskilda mänskliga subjekt; vad det är att vara männ-
iska.202 Att söka efter ett innehåll hos individuella människor, abstra-
herat från dessa människors självförståelse, är att söka efter något 
annat än självet och vad detta själv ska förverkliga.203

201 Taylor, Charles: Human Agency and Language. Philosophical Papers 1.
Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port, Chester, Melbourne, 
Sydney 1985, s. 1. 
202 Jag instämmer med Ruth Abbeys uppfattning om Taylors användning av ett antal 
människorelaterade begrepp, och jag kommer att förhålla mig till dessa på ett liknande 
sätt, som det hon tillämpar i sin bok om Taylors filosofi. “I follow what I take to be 
his lead and use the terms self, person and subject, as well as selfhood, personhood 
and identity, interchangeably. Taylor does not share some philosophers’ interest in 
differentiating these terms from one another, and according them precise meanings. 
For him, all these terms relate to the wider question of what it is to be human.” 
Abbey, Ruth: Charles Taylor. Acumen, Teddington 2000, s. 57.  
203 Taylor kan ses som en förespråkare av skarp åtskillnad mellan naturvetenskap och 
humanvetenskap, där den förstnämnda storheten är inriktad på att förklara, medan den 
sistnämnda snarast är inriktad på att förstå. Såväl naturvetenskap som human-
vetenskap bör hålla sig till sitt område, sina mål och sina metodologiska tillväga-
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Vad gäller självförverkligandebegreppet så spelar det inte alls lika 
stor roll för Taylor, som för Maslow, och är inte heller något lika 
entydigt gott. Detta innebär inte att det skulle vara några problem att 
inom ramen för Taylors tänkande återfinna det som jag förstår som en 
teori om självförverkligande. Den människa som Taylor försöker att 
begreppsliggöra är just en människa som i hög grad finns och lever i 
relation till det fullkomliga eller goda livet. Ett av Taylors stora 
projekt skulle kunna beskrivas som ett försök att teoretiskt förankra 
det mänskliga självet eller subjektet historiskt och kontextuellt. Det är 
nämligen i ett sådant rum som människan, hennes moral och 
självförverkligande kan bli möjlig i, enligt Taylor. Detta antyder att vi 
inte kommer att finna samma fokus och intresse för en inneboende, 
given mänsklig natur i hans teori, som den som konstaterades hos 
Maslow. Med detta inte sagt att Taylor skulle vara motståndare till allt 
vad internalistiska föreställningar heter. För enskilda människor kan 
det vara viktiga nycklar eller metodiska redskap för självförståelse och 
självförverkligande. Men det är inte detsamma som att säga att de 
skulle vara giltiga teoretiska utgångspunkter för ett vetenskapligt 
studium av människan. 

Gemensamma förutsättningar 
Taylor anser att det i den västerländska civilisationen, traditionellt 
sett, finns två motstridiga och alltjämt livaktiga uppfattningar om 
människans relation till samhället. Den ena är atomismen, som har 
sina rötter i 1600-talets sociala kontraktsteorier, och idag bland annat 
gör sig gällande i politiska teorier som ger rättigheter företräde.204

Atomismen kännetecknas i allmänhet av en samhällssyn där samhället 
i någon mening är konstituerat av individer för förverkligandet av 

gångssätt. Taylor menar inte att naturvetenskapen ska upphöra med att studera 
människan, men däremot med att försöka besvara praktiska, moraliska frågor; som 
vad som är ett gott, anständigt, acceptabelt levnadssätt. Man skulle kunna säga att det 
i grunden finns två överträdelser som Taylor vänder sig mot. För det första natur-
vetenskapens tendens att försöka förklara sådant som humanvetenskapen är bättre 
rustad för, och för det andra tendensen inom flera humanvetenskapliga discipliner att 
anamma den naturvetenskapliga modellens mål och metod. En konsekvens av den 
naturvetenskapliga modellens hegemoni och begränsning, är just att många väsentliga 
frågor för människan faller utanför ramen för vetenskapligt studium. 
204 Taylor påtalar själv att termen ”atomism” närmast uteslutande används av 
atomismens fiender, men han väljer likväl att använda sig av termen. Taylor, Charles: 
Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers 2. Cambridge University 
Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1985, s. 
187.
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dessa individers mål, som främst är individuella. Vidare, och av än 
större intresse här, är att atomismen implicit eller explicit bejakar den 
mänskliga individens självtillräcklighet.205

Den andra uppfattningen om människans relation till samhället är 
vad Taylor kallar för den sociala tesen eller teorier om människans 
sociala natur, där människans självtillräcklighet bestrids. Här hävdas 
inte bara att det är omöjligt för människan att rent fysiskt överleva på 
egen hand, utan framför allt att människan bara kan realisera sina 
specifikt mänskliga potentialer i samhället – det är bara i samhället 
som hon kan självförverkligas, om man så vill.206 Taylor, som vid 
återkommande tillfällen i sitt författarskap har kritiserat atomismens 
olika framträdandeformer och dess inflytande, är själv en förespråkare 
för den sociala tesen. 

The community is not simply an aggregation of individuals; nor is 
there simply a causal interaction between the two. The community is 
also constitutive of the individual, in the sense that the self-interpre-
tations which define him are drawn from the interchange which the 
community carries on. A human being alone is an impossibility, not 
just de facto, but as it were de jure. /---/ As organisms we are 
separable from society – although it may be hard in fact to survive as a 
lone being; but as humans this separation is unthinkable. On our own, 
as Aristotle says, we would be either beasts or Gods.207

Som citatet tydligt vittnar om ser Taylor människan som något som 
bara är möjligt i relation till ett samhälleligt, socialt sammanhang. Vi 
är som organismer givetvis fysiskt separerade från varandra, och som 
sådana (likt alla naturvetenskapens objekt) möjliga att studera i 
isolering. Men människan, så som vi känner henne, existerar bara i 
olika typer av relationer och beroendeförhållanden, och det är bara så 
som invävda i sådana som vi är möjliga att förstå som varandes 
människor.208 Det visar sig alltså att när vi nu frågar oss hur Taylor ser 
på omgivningens funktion i förhållande till individen, så ställer vi en 
enligt honom helt grundläggande antropologisk fråga (ja, egentligen 
den mest grundläggande frågan). Man skulle med andra ord inte 

205 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 187ff. Ett argument som 
Taylor riktar mot teorier där rättigheter ges företräde är att de, trots att förespråkare 
ofta förnekar det, förutsätter en människosyn; nämligen den atomistiska. Taylor, 
Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 189, 197. 
206 A.a., s. 190f. 
207 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 8; Philosophy and the Human 
Sciences, s. 292. 
208 Av denna taylorska begreppsanvändning följer att atomismens subjekt, egentligen 
inte är någon mänsklig individ. 
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kunna gå förbi denna fråga, och samtidigt påstå att man har redogjort 
för hur Taylor ser på människan, på vad hon är och har möjlighet att 
bli.

På vad sätt tänker sig då Taylor att den enskilda människan är 
beroende av sin omgivning, för att vara människa, och eventuellt 
kunna självförverkligas? Vi har sett att han menar att gemenskapen är 
konstitutiv för individen, men på vad sätt då? Ett sätt att tränga lite 
djupare i Taylors tänkande på den här punkten, kan vara att börja i en 
för honom grundläggande tes om människan: Människan är ett 
självtolkande djur.

To say that man is a self-interpreting animal is not just to say that he 
has some compulsive tendency to form reflexive views of himself, but 
rather that as he is, he is, always partly constituted by self-interpretat-
ion, that is, by his understanding of the imports which impinge on 
him.209

Självtolkning eller självförståelse,210 som Taylor omväxlande använder 
sig av (jag kommer fortsättningsvis föredra den senare termen), är 
alltså en aktivitet som människan oundvikligt är sysselsatt med, och 
därmed konstitueras hon också delvis. Det är den identitetsskapande 
process genom vilken vi till stor del förstår vad vi är som mänskliga 
individer. För Taylor är nämligen inte vår identitet någon summering 
av de egenskaper vi har.

Om jag exempelvis kan anse mig själv vara ful och stark (eller om 
det är den allmänna meningen att jag just är detta) så innebär inte detta 
att min identitet bland annat kommer att bestå just i att vara ful och 
stark. Taylor säger istället att ”our identity is defined by our funda-
mental evaluations.”211 Det är möjligt att min identitet delvis kommer 
att bestå i att vara ful och stark, men det beror i så fall på att skönhet 
och styrka är viktigt eller högt värderat av mig. Om skönhet vore ett 
centralt värde för mig, medan jag (förutom när mina vänner ber om 
hjälp med att flytta) bedömer styrka som i det närmaste oväsentligt, så 
skulle antagligen fulheten ingå i min identitet, men inte min styrka. 

209 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 72. 
210 Så som jag uppfattar det refererar ”självtolkning” (self-interpretation) och ”själv-
förståelse” (self-understanding) i princip till samma, ständigt pågående process för 
Taylor. I artikeln ”Self-interpreting animals” i Human Agency and Language är det 
den förstnämnda termen som dominerar, medan jag bedömer det som att Taylor i 
övrigt använder ”självförståelse” mest frekvent. Som jag läser Taylor kan ”identi-
teten” ses som det aldrig helt stationära resultatet av vår självtolkning eller självför-
ståelse.  
211 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 34. 
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Men min identitet, min självförståelse kan också vara förbunden med 
mina fundamentala värderingar, på så sätt att jag identifierar mig med 
dem, ser mig själv som en som innehar vissa värderingar. Till min 
identitet, för att fortsätta exemplet, skulle då inte bara min fulhet 
kunna höra, utan också det att jag är en person som värderar skönhet 
väldigt högt. 

Men som ofta hos Taylor så är rörelsen inte enkelriktad: ”Our 
identity is what allows us to define what is important to us and what is 
not.”212 Identiteten eller självförståelsen bestäms alltså genom det som 
är viktigt för mig i mitt liv, min värld och min historia, samtidigt som 
just identiteten ger mig möjlighet att identifiera det som är viktigt för 
mig. Min identitet, som i exemplet delvis då består i att vara ful och 
att hålla skönhet för ett centralt värde, skulle då bland annat kunna 
säga mig att det är viktigt för mig att vara snygg, och att statliga 
subventioner för skönhetsoperationer hör till de viktigaste politiska 
frågorna.

För att bättre komma till klarhet med Taylors uppfattning om 
omgivningens funktion för den enskilda människan, kan det vara vits 
att titta lite närmare på vad han ser som några av de mer grund-
läggande förutsättningarna för vår identitet eller självförståelse. Taylor 
pekar på vad han menar är en vanlig förståelse av självet: 

as (at least potentially and ideally) drawing its purposes, goals, and 
life-plans out of itself, seeking ‘relationships’ only as they are 
‘fulfilling’, is largely based on ignoring our embedding in webs of 
interlocution.213

Denna atomistiska bild av jaget, är inte utan likheter med den 
självförverkligande människan som mötte oss i Maslows teori. Denna 
hade ju – efter att ha fått sina fyra grundläggande behovstyper till-
fredsställda (utifrån) – nått självförverkligandenivån, vilken bland 
annat kännetecknades av stort oberoende i förhållande till omgivnin-
gen, inifrånstyrning och förmåga att hämta värden och mål från sig 
själv, sin egen natur. Liksom Maslows synsätt, är inte heller den 
vanliga bilden av självet oförenlig med ett erkännande av ett stort 
beroende av andra tidigare i livet; inte minst för att vi ska utveckla en 
känsla för vår egen individualitet. Taylor påtalar själv existensen av 
ett ”monologiskt ideal”, enligt vilket vi efter barndomen bör undvika 
beroendefyllda relationer, och sträva mot en självförståelse som inte 
alls vilar på några relationer till andra människor. Relationernas 

212 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 30. 
213  A.a., s. 38f. 
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funktion bör enligt detta ideal begränsas till ett instrument för vuxna 
människors självförverkligande.214

Så som jag framställde Taylors uppfattning om människans 
identitet och självförståelse i exemplen ovan, är den inte helt oförenlig 
med ett monologiskt ideal och en atomistisk uppfattning om självet. 
Anledningen till detta är att jag i stor omfattning också är utelämnad 
till de samtalsnät (webs of interlocution),215 som människan ofrån-
komligt lever och verkar i. 

I am a self only in relation to certain interlocutors: in one way in 
relation to those conversation partners who were essential to my 
achieving self-definition; in another to those who are now crucial to 
my continuing grasp of languages of self-understanding – and, of 
course, these classes may overlap. A self exists only within what I call 
‘webs of interlocutions’. 

It is this original situation which gives its sense to our concept of 
‘identity’, offering an answer to the question of who I am through a 
definition of where I speak from and to whom.216

Taylor menar alltså att vår självförståelse alltid äger rum i en slags 
samtalsrelation. Bara för att vi har utvecklat en känsla av vår egen 
individualitet – av oss själva som skilda från andra – och har erövrat 
kapaciteter för att förstå och tolka oss själva, så upphör inte detta 
förhållande. “The general feature of human life that I want to evoke is 
its fundamentally dialogical character.”217 Taylor menar inte att våra 
samtalspartners måste vara fysiskt närvarande. Det kan vara en 
förälder eller en Beatrice, med vilka konversationen fortsätter inom 
oss, trots att de har försvunnit ur våra liv. Identitetsskapande dialoger 
kan således antingen vara öppna och konkreta, eller internaliserade. I 
båda fallen är det likväl fråga om dialoger med andra.218 Taylor påstår 
dock inte att vi alltid skulle vara medvetna om våra identitetsskapande 
dialoger (men han verkar gärna för en höjd medvetandegrad). Inte 
heller förnekar Taylor att vi för monolog, i den meningen att vi kan 
reflektera på egen hand över saker och ting. Det gör vi, men det är inte 

214 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity. Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London 1991, s. 34; ”The Politics of Recognition” i A. Gutman (red.): 
Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey 1994, s. 33.
215 I Taylors användning av begreppet är det inte bara näten som ska förstås bildligt. 
216 Taylor, Charles: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts 1989, s. 36. 
217 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 32f. 
218 A.a., s. 47. 
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möjligt när det gäller vår identitet eller självförståelse, för den byggs 
ju enligt Taylor upp av det som är viktigt och högt värderat för oss. 

We are expected to develop our own opinions, outlook, stances to 
things, to a considerable degree through solitary reflection. But this is 
not how things work with important issues, such as the definition of 
our identity. We define this always in dialogue with, sometimes in 
struggle against, the identities our significant others want to recognize 
in us.219

Men inte heller den solitära reflektionen kan egentligen sägas vara 
något som vi utför helt på egen hand, oberoende av vår omgivningen. 
Hittills har vi kunnat konstatera att självförståelse och detta att befinna 
sig i samtalsnät, i dialog, är två fenomen eller delar av vad det innebär 
att vara en mänsklig individ, ett själv, en person. Ja, självförståelsen 
och dialogiciteten är förutsättningar för att vara just detta. Och 
självförståelsen och dialogiciteten, som är nära sammanbundna, 
förutsätter i sin tur en omgivning, en gemenskap. Men de förutsätter 
också ytterligare en sak, som får betraktas som kanske än mer 
essentiell för människan, utifrån Taylors perspektiv. Det är nämligen 
genom att människan är en språkvarelse som hennes specifika form av 
självförståelse och dialogicitet blir möjlig, och liksom dessa har 
språket en konstitutiv roll för oss: ”There is no way we could be 
inducted into personhood except by being initiated into a language.”220

Jag ska i det följande ge en beskrivning av Taylors språkfilosofi, 
eftersom språket enligt honom är så centralt för människan och hennes 
självförverkligande. Språket är också ytterligare en aspekt av den 
mänskliga tillvaron, där individen är beroende av ett sammanhang 
större än henne själv. 

Taylor vill för det första inte begränsa språket till orden vi talar och 
använder oss av. I The Ethics of Authenticity ger han följande formu-
lering av sin inklusiva språkuppfattning:  

I want to take ‘language’ in a broad sense, covering not only the 
words we speak but also other modes of expression whereby we 
define ourselves, including the ‘languages’ of art, of gesture, of love, 
and the like.221

Det blir längre fram tillfälle att närmare återkomma till relationen 
mellan språket och vår självförståelse, och självförverkligandet. Här 

219 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 33. 
220 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 35. 
221 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 33. 
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bör ändock noteras hur Taylor med ”other modes of expression 
whereby we define ourselves” ger uttryck för sin uppfattning att 
språket är konstitutivt för vår självförståelse, vår identitet.222

Vidare instämmer Taylor med vad han ser som en ursprungligen 
romantisk uppfattning; nämligen att språket inte ska ses som 
individens skapelse. Vi inträder i språkets värld genom en redan 
existerande språkgemenskap. Vi lär oss inte bara att prata genom att 
ord ges till oss av föräldrar och andra, utan också genom att de pratar 
till oss, och därmed ger oss statusen utav samtalspartners.223 Som 
medlem i en språkgemenskap och bärare av ett språk har man sedan 
möjlighet att kreativt vara med om att förändra detta språk. Men att 
man som individ är med och förändrar språket innebär inte att man 
med detta har utvecklat eller skapat ett eget språk. För den 
språkgemenskap som jag är del av är på ett sätt bestämmande för vilka 
nya uttryck jag kan bidra med, liksom den framför allt är 
bestämmande för om dessa nya uttryck är meningsbärande, och kan 
fungera som medel för kommunikation och självförståelse. Ett 
tydliggörande av Taylors uppfattning finns att hämta i hans egen 
redogörelse för hur modet som språk fungerar. 

The space of fashion is one in which we sustain a language together of 
signs and meanings, which is constantly changing, but which at any 
moment is the background needed to give our gestures the sense they 
have. If my hat express my particular kind of cocky yet understated 
self-display, this is because of how the common language of style has 
envolved between us up to this point. My gesture can change it, and 
then your responding stylistic move will take its meaning from the 
new contour the language takes on.224

Den finns ett antal saker här, som kan vara idé att kommentera lite 
närmare. Till att börja med exemplifieras ju Taylors vida språk-
uppfattning, vilken nyligen påtalades. Vidare opererar språket enligt 
Taylor inte bara genom beskrivning, utan också genom uttryck. Och 
den uttrycksmässiga, expressiva dimensionen är i viss mening den 
mest fundamentala.225 Taylor är befryndad med den expressiv-istiska 
språkuppfattningen, som med företrädare som Herder, Humboldt och 

222 Men det är ju som synes då inte heller alla uttryckssätt som faller in under ”språk”, 
i Taylors vida definition. Uttrycken måste i någon mån vara meningsfulla eller 
betydelsebärande, annars kan de inte bidra till vår identitet, vilket ju Taylor kräver i 
sin språkdefinition. 
223 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 237. 
224 Taylor, Charles: Varieties of Religion Today. William James Revisited. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, London 2002, s. 85. 
225 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 269. 
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Hamann framväxer under romantiken. Typiskt för det expressivistiska 
synsättet är, enligt Taylor, uppfattningen att språket inte är något vi 
helt kan dominera eller kontrollera (likt exempelvis ett lexikon). 
Samtidigt, vilket modeexempelet ovan pekar på, är vi inte helt 
dominerade av språket, eftersom vi kontinuerligt är med och förändrar 
det. Expressivismen vänder sig också mot uppfattningen att språket 
blott skulle vara ett instrument för beskrivning och kommunikation.226

Språket är framförallt, enligt expressivismen ett aktivitetsmönster 
genom vilket vi uttrycker eller realiserar ett särskilt sätt att vara i 
världen.227 Man skulle med andra ord kunna säga att språket, enligt 
detta synsätt, är essentiellt för mänskligt självförverk-ligande. Som vi 
kommer att se, gör sig mycket av det expressivistiska synsättet 
gällande i Taylors uppfattning om självförverkligande och autenticitet. 

I anslutning till Herder, Humboldt och Hamann presenterar Taylor 
en teori, ”the triple-H theory”, enligt vilken tre aspekter framstår som 
särskilt centrala i vår språkanvändning. För det första blir vi, när vi 
formulerar och artikulerar saker språkligt, explicit medvetna om det vi 
tidigare bara hade en implicit känsla av.228 För det andra så bringar 
språket saker till offentlighet, varpå också ett offentligt rum skapas. 
Detta innebär att en sak inte bara är en angelägenhet för mig eller för 
några utav oss, utan det är en angelägenhet för oss tillsammans.229 För 
det tredje är språket också det medium genom vilket de viktigaste, 
mest mänskliga angelägenheterna, kan göra intryck på oss alla. Enligt 
Taylor är det bara språkdjur som kan vara känsliga för normer så som 
varandes normer. Det är bara ett språkdjur som exempelvis kan bry sig 
om moraliskt rätt och fel, uppfatta något som beundransvärt eller 
avskyvärt. Och just sådant, som enligt Taylor är centralt för oss så 
som människor, förutsätter att vi kan göra vissa åtskillnader, som i sin 
tur blir möjliga att göra genom språket.230

Den andra funktionen hos språket, att bringa saker till offentlighet, 
kan som jag ser det ses som en aspekt av Taylors påstående om 
människolivets dialogicitet och att man som person befinner sig i 
samtalsnät. Den språkliga artikulationens betydelse är ett tema som vi 
får anledning att återkomma till flera gånger längre fram. 

226 Språket, som Taylor uttrycker dess konstitutiva roll, representerar inte bara 
verkligheten, utan språket inträder i den verklighet som det handlar om. Taylor, 
Charles: Human Agency and Language, s. 273. 
227 A.a., s. 232.  
228 A.a., s. 256ff. 
229 A.a., s. 259f. 
230 A.a., s. 260ff. 
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Den tredje aspekten, att språket är ett medium genom vilket de 
viktigaste mänskliga angelägenheterna kan göra intryck på oss, hänger 
ihop med en central tanke hos Taylor. I Taylors exemplifiering ovan 
av hur modespråket fungerar talar han om en bakgrund, som bildas av 
språkets betydelser och tecken. Överhuvud taget är metaforer som 
”background”, ”horizon” och ”framework” vanligt förekommande hos 
Taylor. Bakgrunden är i citatet nödvändig för att ge den modemässiga 
språkhandlingen dess betydelse. Samma handling med en annan bak-
grund skulle få en helt annan innebörd. Det är enligt Taylor bara mot 
en bakgrund av meningsfullhet som saker kan bli viktiga för oss.231 De 
är som en slags förförståelse för våra handlingar, önskningar, känslor 
och moraliska reaktioner, och dessa kan bara bli meningsfulla mot en 
sådan bakgrund eller ett sådant ramverk. Ramverk är inte heller något 
som vi kan välja att ha eller inte ha. De är centrala för vår själv-
förståelse. Och som med språket, som är det medium genom vilket vi 
står i förbindelse med ramverken, kan de inte ses som individuella 
skapelser. De är dock är möjliga att påverka, och att förhålla sig till på 
olika sätt. 

Flera centrala aspekter, som enligt Taylor är konstitutiva för oss 
som människor, har nu rullats upp. Jag kommer att återkomma till 
dem längre fram. Huvudsyftet i detta avsnitt var emellertid att försöka 
klargöra vilken funktion som omgivningen har för den mänskliga 
individen. Utgångspunkten togs i den sociala tesen som Taylor före-
språkar, enligt vilken människan är beroende av ett samhälleligt 
sammanhang, inte främst för sin fysiska överlevnad, utan för att kunna 
realisera sin mänsklighet och det mänskligt goda. Därefter studerades 
några konkreta uttryck som den sociala tesen tar sig i Taylors 
antropologi. Jag uppmärksammade bland annat dialogiciteten, som 
Taylor uppfattar som fundamental för människan. Dialogiciteten 
innebär inte minst att vi direkt eller indirekt är beroende av relationer 
med andra för vår egen självförståelse och identitet. Därmed är det 
enligt Taylor omöjligt att bara ha instrumentella relationer till andra 
(vilket annars är möjligt enligt atomismen). 

Jag har utöver detta kunnat notera att jaget för sin självförståelse är 
beroende av sådant som ligger utanför henne själv, och/eller inte själv 
kan anses vara upphov till. Jag har i detta sammanhang språket och de 
betydelsebärande ramverken i åtanke. Som jag senare mer explicit 
kommer att komma in på så kan inte heller individens mål och ideal, 
enligt Taylor, ses som helt skapade utav henne själv. Men även med 
språk och ramverk råder ett slags dialogiskt förhållande, för det är inte 

231 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 37. 
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så att individen kan sägas bestämmas helt utifrån något utanför henne 
själv. Hon har själv möjlighet att vara aktiv i relationen med det hon 
står i förbindelse med, och som hon har möjlighet att förändra. 

Strävan efter något högre 
Man skulle kunna se det som att Taylor har två typer av svar att ge på 
frågan om drivkrafterna bakom människans strävan efter självför-
verkligande. Det ena svaret bottnar i det kontextuella, historiska 
stråket i hans tänkande. För liksom vi behöver ett sammanhang för att 
rent praktiskt kunna förverkliga oss själva, så behöver vi sociala 
sammanhang och betydelsehorisonter för att ha tillgång till vissa ideal 
och idéer om levnadssätt, och för att uppleva dem som eftersträvans-
värda. Så kan exempelvis Taylor, i anslutning till Christopher Lasch, 
tala om ”den narcissistiska kulturen”, som han förstår som ”the spread 
of an outlook that makes self-fulfilment the major value in life and 
that seems to recognize few external moral demands or serious 
commitment to others.”232 Än mer centralt för Taylors tänkande är 
dock spridningen av det han kallar för  ”autenticitetskulturen”. 

I mean the understanding of life that emerged with the Romantic 
expressivism of the late eighteenth century, that each of us has his or 
her own way of realizing one’s own humanity, and that it is important 
to find and live out one’s own, as against surrendering to conformity 
with a model imposed from outside, by society, or the previous 
generation, or religious or political authority.233

Jag ska längre fram behandla Taylors uppfattning om självförverklig-
ande och autenticitet, och syna den autenticitetsetik som han själv är 
beredd att försvara. Den viktiga poängen här är att han betraktar våra 
strävanden mot olika typer av självförverkligande levnadssätt, som 
historiskt och kulturellt bestämda. Ett autenticitetsideal måste finnas i 
en kultur för att autenticitet ska kunna eftersträvas.234

232 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 55. 
233 Taylor, Charles: Varieties of Religion Today, s. 83. 
234 Jag kommer i det följande främst använda autenticitetsidealet som exempel. Med 
detta vill jag inte förleda någon till att tro att Taylor skulle mena att detta är det enda 
idealet i vår kultur, eller att det är ett utav ett fåtal. Taylors uppfattning är snarare att 
det finns en uppsjö utav ideal i den västerländska kulturen, och att det snarare är regel 
än undantag för oss att stå under inflytande av flera, inte sällan motstridiga, ideal 
samtidigt. 
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Sedan är själva tillkomsten av exempelvis ett autenticitetsideal inte 
någon enkel process, enligt Taylors sätt att se det. Ett sådant ideal får 
inte attraktionskraft genom att bara importeras eller konstrueras, 
abstraherat från sin omgivning. För förutsättningen för att ett ideal ska 
kunna attrahera oss är inte bara dess blotta existens, utan att det talar 
till vår egen självförståelse och framstår som riktigt och bra, utifrån 
denna sett. Och som vi har sett är identiteten, enligt Taylor, i hög grad 
konstituerad genom och i relation till det som omger oss. Så ett ideal 
kan egentligen inte i sig attrahera oss eller vara eftersträvansvärt. När 
Taylor försöker förstå varför ett ideal eller idé – det kan vara 
atomismen, jämlikhet, autenticitet, negativ frihet, eller något dylikt – 
har kommit att attrahera så många och har blivit så inflytelserikt i vår 
civilisation, så kan varken en biologisk, psykologisk eller metafysisk 
förklaring, på egen hand, vara fullt nöjaktig.235 Inte heller duger en 
förklaring som bara utgår från kraftfullheten i formuleringen av själva 
idealet, eller från att visa hur filosofiskt välgrundat det är. För 
attraktionskraften hos ett ideal kan, enligt Taylor, inte förstås skild 
från vår egen självförståelse. 

Men att moderna typer av självförverkligandeideal för det första 
uppkommer beror till väsentlig del på att vi har behov utav sådana. 
Behovet kan vara historiskt och kulturellt betingat eller format. Taylor 
talar exempelvis om två förändringar som gjorde den moderna 
fixeringen vid identitet och erkännande oundviklig. För det första, de 
sociala hierarkiernas kollaps; identitet och erkännande var i förmodern 
tid något man relativt oproblematiskt hade, eller som man mottog 
genom sin position i den sociala ordningen.236 För det andra, 
framväxten av förståelsen av vår identitet som individualiserad; att det 
finns ett specifikt jag som jag upptäcker hos mig själv. Tillsammans 
med denna föreställning uppstår också autenticitetsidealet,237 som jag 
ska återkomma till. Den första förändringen gör att identitet och 
erkännande blir något som individen har att erövra. Den andra 
förändringen pekar mer mot vad slags identitet som bör utvecklas, och 
vilket självförverkligande som ska sökas. 

Men har Taylor nu stängt möjligheten för ett evigt, universellt 
mänskligt telos, med förmåga att väcka människans strävan, 

235 Taylor vänder sig exempelvis uttryckligen mot, vad han anser vara reduktiva 
drifts- eller motivationsteorier inom psykologin, vilka abstraherar psykiska krafter 
från självförståelsen eller självtolkningen. Se, Taylor, Charles: Human Agency and 
Language, s. 43f. 
236 Taylor, Charles: ”The Politics of Recognition”, s. 26f; The Ethics of Authenticity,
s. 48f. 
237 Taylor, Charles: ”The Politics of Recognition”, s. 28. 
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oberoende av mer historiska, kontextuella betingelser och ideal? Nej, 
det är inte självklart riktigt att påstå något sådant. Det finns också ett 
viktigt stråk i Taylors tänkande som pekar mot en mer universell, 
ontologisk grund för människans strävan efter självförverkligande. 
Taylor säger exempelvis att ”the aspiration to spiritual freedom, to 
something more than the merely human, is much too fundamental a 
part of human life ever to be simply set aside.”238

Enligt Taylor har denna längtan efter andlig frihet – önskan att resa 
sig över det rent mänskliga, att ställa sig utanför de typiskt mänskliga 
känslorna, och bli fri från kraven som de ställer på oss – antika och 
kristna rötter. Men Taylor hävdar också att ”the ideal of the modern 
free subject, capable of objectifying the world, and reasoning about it 
in a detached, instrumental way, is a novel variant of this very old 
aspiration to spiritual freedom.”239 Taylor öppnar här således för 
möjligheten av en underliggande, mer universellt motiverande kraft, 
vilken emellertid tar sig olika uttrycksformer och gör sig gällande i 
olika ideal, i skilda kulturer och epoker. Detta kan vara idé att hålla i 
åtanke när jag gör ett försök att tränga lite djupare ner i Taylors 
uppfattning om hur vi människor motiveras och väljer bland 
önskningar och strävande. 

För Taylor är människan en syftesinriktad varelse. Vi måste vara 
det, eftersom vi är i rörelse. ”The issue of our condition can never be 
exhausted for us by what we are, because we are always changing and 
becoming.”240 Taylor kallar detta blivande för en ”basic feature of 
human existence.”241 Vår självförståelse måste till följd av detta 
förhållande implicera mer än det rådande. Och detta kräver vidare att 
vi förstår oss själva i narrativ form. Vårt blivande och vår narrativa 
förståelse är således nära sammanbundna:  

/.../ as a being who grows and becomes I can only know myself 
through the history of my maturation and regressions, overcomings 
and defeats. My self-understanding necessarily has temporal depths 
and incorporates narrative.242

Men vårt blivande och vår strävan är inte inriktad mot vad som helst. 
Människors mål eller syfte är i allmänhet, i viss mening, alltid något 
bättre, högre, sannare. Vi kom som hastigast i kontakt med denna del 

238 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 113.  
239 A.a., s. 112f. 
240 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 47.  
241 A.a., s. 46. 
242 A.a., s. 50. 
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av Taylors tänkande, i den tidigare diskussionen kring identitet. Som 
framkom där har identitet och självförståelse att göra med vad som är 
viktigt för oss. Taylor kan uttrycka det som att vi behöver en 
orientering mot det goda, en känsla för det ojämförligt högre, för att 
kunna ha en identitet och uppleva någon mening med våra liv.243 Och 
denna orientering mot det goda sker eller blir möjlig genom vad 
Taylor kallar för kvalitativa distinktioner (”qualitative discriminations/ 
distinctions”); som i sin tur ingår i det som Taylor kallar för starka
evalueringar (”strong evaluations”). 

Utgångspunkten för Taylor här är Harry Frankfurts distinktion 
mellan första- och andragradsönskningar (”first- and second order 
desires”). Min önskning är av andra graden, som Taylor framställer 
det, när jag har en önskning vars objekt är jag själv, innehavandes en 
specifik (andragrads-) önskning.244 Taylor fortsätter, med anslutning 
till Frankfurt: 

/.../ we think of (at least higher) animals as having desires, even as 
having to choose between desires in some cases, or at least as 
inhibiting some desires for the sake of others. But what is distinctively 
human is the power to evaluate our desires, to regard some as 
desirable and others as undesirable. This is why ”no animal other than 
man...   appears to have the capacity for reflective self-evaluation that 
is manifested in the formation of second-order desires.245

Vad Taylor emellertid vill komplettera sitt eget begrepp (starka 
evalueringar) med är en kvalitativ dimension. Taylor menar att vi vid 
stark evaluering inte bara har önskningar om vilka önskningar, syften 
eller känslor som vi ska ha, utan att vi värderar eller bedömer dessa ur 
en kvalitativ aspekt. I den starka evalueringen, till skillnad mot den 
svaga evalueringen, åtskiljs önskningar och värde.246

We experience our desires and purposes as qualitatively discrimin-
ated, as higher or lower, noble or base, integrated or fragmented, sig-
nificant or trivial, good and bad. This means that we experience some 
of our desires and goals as intrinsically more significant than others: 
some passing comfort is less important than the fulfilment of our life-
time vocation, our amour propre less important than a love relation-
ship; while we experience some others as bad, not just comparetively 
but absolutely: we desire not to be moved by spite, or childish desire 
to impress at all costs. And these judgements of significance are quite 

243 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 47. 
244 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 15. 
245 A.a., s. 15f. 
246 A.a., s. 16f. 
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independent of the strength of the respective desires: the craving for 
comfort may be overwhelming at this moment, we may be obsessed 
with our amour propre, but the judgement of significance stands.247

Styrkan hos ett begär eller en önskning behöver alltså inte i sig vara 
avgörande för om vi ska försöka tillfredsställa den eller ej. Det är 
istället de önskningar, mål eller värden som är starkt evaluerade som 
blir normer, för bedömningen av våra önskningar, böjelser och val.248

Taylor menar att våra horisonter eller ramverk innehåller en central 
uppsättning kvalitativa distinktioner. ”To think, feel, judge within 
such a framework is to function with the sense that some action, or 
mode of life, or mode of feeling is incomparably higher than the 
others which are more readily available to us.”249 Väl att märka här, 
och i citatet ovan, är att Taylor tenderar att utesluta möjligheten för 
oss att uppleva de mest lättillgängliga handlingarna och levnadssätten, 
som varandes de högre. 

Möjligtvis förbiser Taylor här att även sådana handlingar, 
åtminstone i princip, kan vara starkt evaluerade. Man skulle kunna 
tänka sig en person som har haft ett altruismideal som sitt kvalitativa 
ramverk (ett exempel som Taylor själv ger på ramverk). Denna person 
har till slut kommit fram till att inget annat än förtvivlan, huvudvärk 
och destruktiva relationer har kommit ur försöken att forma sina 
önskningar, handlingar och känslor i enlighet med detta ideal. 
Dessutom känner han inte att livet i enlighet med detta ideal, stämmer 
med den han ”egentligen” är. Så istället, bland annat influerad av sin 
bekymmerslösa och okomplicerade far, framväxer hos vår hypotetiska 
person idén om det högre livet, som ett liv som levs i ren impulsivitet 
och reflektionslöshet. Successivt börjar han att allt mer identifiera sig 
med detta ideal. Vår person kommer även hädanefter att överväga alt-
ernativ och bedöma sina önskningar, men inte utan att klandra sig 
själv för det. För sådant är numera avsteg från det direkta, lättillgäng-
liga liv som ramverket anmodar, och som personen själv upplever som 
högre.

Mot detta skulle bland annat Taylor kunna tänkas invända att 
personens ideal inte gör rättvisa åt människolivets fundamentalt 
dialogiska karaktär, och att det därför kommer att ha självbegränsande 
inverkan på personen. Taylor skulle också kunna invända att idealet är 
omöjligt, eftersom det inte ger någon plats för som reflexion, som är 
fundamental för vår självförståelse. Detta är fullt möjligt, men det 

247 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 220. 
248 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 20. 
249 A.a., s. 19. 
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behöver inte innebära att personen slutar att betrakta det direkta, 
oreflekterade livet som högre. Man behöver ju inte förlägga ens 
eventuella problem till ramverket eller idealet, utan till ens egen 
oförmåga att leva upp till det. Jag tänker inte föra denna diskussion så 
mycket längre här. Min avsikt var främst att peka på en viss tendens 
hos Taylor att nedvärdera det nära för handen; en tendens som jag inte 
anser behöver följa ur hans egen teori. 

Som vi har sett menar ju Taylor att vi gör kvalitativa distinktioner, 
genom vilka vi åtskiljer bättre och sämre, högre och lägre, dåligt och 
bra, betydelsefullt och betydelselöst, och dylikt. Människan har på så 
sätt ett slags given tendens att forma mål och syften, vilka i sin tur kan 
vara centrala för hur vi ser på oss själva och värderar våra handlingar, 
känslor och val. Men vilken förmåga har egentligen det högre, bättre 
och godare att motivera oss? Kan ett självförverkligandeideal bli mer 
än en värderingsnorm och ett föremål för beundran? Kan det få oss att 
aktivt eftersträva självförverkligande? Det är viktigt att se att Taylor 
inte behöver ge något enkelt jakande svar på sådana frågor. För hans 
teori om starka evalueringar och ramverk med kvalitativa distink-
tioner, frånkänner (som vi har sett i några citat) inte alls näraliggande 
önskningar och begär, vilka blott är föremål för svaga evalueringar, 
motiverande kraft. Av att vi har ett ramverk av kvalitativa distinkt-
ioner, enligt vilket vissa tillfälliga förlustelser döms ut, behöver inte 
följa att vi lyckas utesluta just sådana ur våra liv. 

Men våra högre värden och mål har, enligt Taylor, en starkt 
motiverande kraft, som går utöver den rationella insikten om att det är 
bra att handla i enlighet med dem. Motivationen handlar inte om 
någon kamp mellan förnuft och känsla. Taylor säger att ”we can have 
no dispassionate awareness of the human good; and the quality of our 
awareness of the good is a function of the alignment of our 
feelings.”250 Vår inriktning mot det goda kan således inte separeras 
från sådana känslor som Taylor kallar för ”subjektrefererande”, för de 
bidrar med insikt om vad livet innebär. 

In speaking of subject-referring emotions, I include all those which 
involve ascribing imports which are subject-referring, our sense of 
shame, of dignity, of guilt, or pride, our feelings of admiration and 
contempt, or moral obligation, of remorse, of unworthiness and self-
hatred, and (less frequently) of self-acceptance, certain of our joys and 
anxieties.251

250 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 62f. 
251 A.a., s. 59. 
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Den här typen av känslor är på ett sätt en frukt av de ideal som jag 
identifierar mig med, av det goda som jag orienterar mig emot och 
eftersträvar. De hänger samman med det liv jag verkligen vill leva. 
Men de bär samtidigt på information om hur jag lever detta liv. Om 
exempelvis trohet vore starkt värderat av mig, så behöver det inte 
innebära att jag inte kan handla i strid med detta ideal. Men Taylor 
skulle antagligen säga att det inte vore starkt värderat, inte hörde till 
mitt kvalitativa ramverk, om jag inte hade några känslor i stil med 
skuld, skam, ångest, ifall jag handlade i strid med idealet. Men om 
dessa känslor väcks så artikuleras på sätt och vis själva idealet eller 
vissa normer som hänger ihop med det, och det kan därmed bli 
tydligare vad livet som jag vill leva innebär. Dessa subjektrefererande 
känslor är alltid sammanbundna med en artikulationsprocess. 

/.../ our feelings always incorporate certain articulations; while just 
because they do so they open us to a domain of imports which call for 
further articulation. The attempt to articulate further is potentially a 
life-time process. At each stage, what we feel is a function of what we 
have already articulated and evokes the puzzlement and perplexities 
which further understanding may unravel. But whether we want to 
take the challenge or not, whether we seek the truth or take refuge in 
illusion, our self-(mis)understanding shape what we feel.252

Jag kommer att återkomma till artikulationen i nästkommande avsnitt. 
Redan här är det emellertid lämpligt att notera hur artikulationsproces-
sen (som i sig förutsätter människans språklighet), genom att den kan 
bidra till att förändra de känslor som säger oss vad som är viktigt för 
oss, kan föra oss närmare ett sannare, godare liv. Men som synes 
tänker sig inte Taylor människan som en enkel, lättgenomskådlig 
varelse. Vi kan ha många känslor, starka evalueringar och ideal som 
inbördes är motstridiga. Att vi har en orientering mot det goda innebär 
inte att detta goda är entydigt och enhetligt. Men för att nå större 
klarhet om hur jag ska rangordna, veta vad jag verkligen borde söka, 
vad jag vill vara, så behövs den vidare artikulationsprocess; som 
antagligen aldrig når sin slutstation så länge vi lever. 

Men Taylor tänker sig samtidigt att vi har vissa sätt att rangordna. 
Dels finns ju de kvalitativa distinktionerna, som vi redan har varit inne 
på. Men även vad han kallar för ”hypergoods”; ”goods which not only 
are incomparably more important than others but provide the 
standpoint from which these must be weighed, judged, decided 

252 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 65. 
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about.”253 Ett sådant ”hypergood”, som i sig är en kvalitativ distink-
tion, kan givetvis fungera bra när det gäller att skapa ordning. Och en 
stark förbundenhet till ett sådant värde kan som inget annat, skapa en 
känsla av helhet, av fullkomning,.254 Men själva kraften hos ett ”hyper-
good” gör att priset för denna ordning och denna känsla kan vara 
dyrköpt. ”Hypergoods” är nämligen ofta konfliktkällor. 

/.../ they present us with a good which challenges and displaces others. 
The picture of moral life in which a hypergood figures is one where 
we are capable of growth from a ”normal”, or ”original”, or ”primi-
tive”, or ”average” condition, in which we acknowledge and orient 
ourselves by a certain range of goods, to a recognition of a good 
which has incomparably dignity than these. Our acceptance and love 
of this good makes us re-evaluate the goods of the original range. We 
judge them differently and perhaps experience them quite differently, 
to the point of possible indifference and, in some cases, rejection.255

Av citatet att döma tycks det som Taylor tänker sig att ett 
”hypergood” inträder i en redan befintlig ordning av värderingar, 
utmanar dessa och tvingar oss till omvärderingar.  

Detta avsnitt inleddes med en diskussion kring hur Taylor ser på 
historiskt och kontextuellt konstruerade ideals förmåga att attrahera 
oss och mana oss till självförverkligande. Sedan kom vi in på den mer 
universella grunden för att sträva mot något bättre och högre, som han 
lyfter fram. Men även om Taylor hävdar en universell grund, är ju inte 
de kvalitativa distinktioner och ramverk, som utgör en del av 
orienteringen mot det goda, universella. Som jag förstår ideal hos 
honom, kan de fungera som kvalitativa distinktioner för oss. I följande 
avsnitt kommer spänningen mellan det universella, ontologiska stråket 
och det historiska, kontextuella stråket hos Taylor att återkomma. Jag 
ämnar också där avslutningsvis ge temat en lite mer systematisk 
behandling. 

Den svårfunna naturen 
Vad är det då enligt Taylor som ska realiseras eller uppnås? Tyvärr är 
det nog så att han inte kan hjälpa oss med så värst upplysande, 
allmängiltiga svar här. Detta förhållande följer egentligen ur hans egen 
antropologi. För även om det finns generella egenskaper och kapa-

253 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 63. 
254 A.a., s. 63. 
255 A.a., s. 69f. 
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citeter, som kanske bör förverkligas, är det svårt att, som varandes 
generella, ge dem något högre värde. Detta följer ur Taylors tes om att 
människan är självtolkande djur, som till stor del konstitueras genom 
sin självförståelse. Enligt denna tes får en kapacitet sin egentliga 
betydelse genom individens självförståelse.256 Man kan således inte 
deklarera att styrka eller rationalitet är något som alla människor bör 
utveckla eller realisera. Det spelar ingen roll ifall skälet är att vi blir 
mer ”mänskliga” genom det, eller att det har tveklöst goda konse-
kvenser.

Vart för oss då detta? Kan inte Taylor säga mer än att själv-
förverkligande är något individuellt unikt? Jo, det kan han, och detta 
av flera skäl. Dels har det framkommit att Taylor har en hel del att 
säga om olika (med hans eget språkbruk) ”ontologiska” förutsätt-
ningar för att vara människa, men också för att självförverkligas. Till 
sådana förutsättningar kan självförståelsen, dialogiciteten, språklig-
heten och orienteringen mot det goda räknas. Dessa är givna i den 
meningen att de hör till de mänskliga levnadsförhållandena, oavsett 
om vi vill det eller ej. De kan som förutsättningar närmast betraktas 
som universella. Vidare har de det gemensamt, att de på ett eller annat 
sätt är förbundna med, och förutsätter ett sammanhang större än 
individen. Och om man mer specifikt ser till självförståelsen, vilken är 
nödvändig för att identifiera det som är värt att realisera eller vara 
sann mot, så sker ju den gentemot ett ramverk eller en horisont, som 
individen inte själv kan anses ha skapat. 

Någon gemensam horisont har aldrig funnits för alla människor, 
och det finns inte heller någon gemensam horisont för det moderna 
västerländska samhället.257 Men även om ramverken är fler och mindre 
gemensamma idag än de har varit, har de fortfarande stor konstans, 
enligt Taylor, och är långt från individuellt unika.258 Och i och med att 
vår självförståelse till stor del formas i förhållande till ett ramverk, så 
kan man, utöver de likartade förutsättningarna för självförståelse, 
förvänta sig vissa innehållsliga likheter i självförståelse; åtminstone 
mellan personer som befinner i ungefär samma historiska och kultur-
ella sammanhang. Det är bland annat framväxten, existensen och 

256 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 43. 
257 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 16f. 
258 Genom att Taylor i så hög grad i sitt författarskap försöker att lyfta fram vår 
bundenhet till ramverk och idéer med stor kontinuitet och med rötter långt tillbaka i 
tiden, så skulle man kunna se en väsentlig del av hans produktion som ett argument 
mot karaktäriseringen av vår tid som ”postmodern” (han har mig veterligen aldrig 
karaktäriserat vår tid som ”postmodern”). Vår tid är för Taylor snarare ”modern”. 
Horisonterna har aldrig gått oss helt förlorade och ryktet om ”de stora berättelsernas 
död” är klart överdrivet. 
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försvinnandet av vissa sådana gemensamma drag i självförståelsen, 
som Taylor kan sägas undersöka framför allt i Sources of the Self.

Ett bra exempel på hur Taylor uppfattar gemensamma idémässiga 
ramverk som avgörande för individens självförståelse och bestämman-
det av ens självförverkligande, är den originalitetsprincip, som han 
menar hör till autenticitetsidealet. Den originalitetsprincip som fram-
växer under romantiken, med bistånd från bland annat Herder, 
formulerar Taylor på följande sätt: ”each of our voices has something 
of its own to say. Not only should I not fit my life to the demands of 
external conformity; I can’t even find the model to live by outside 
myself. I can find it only within.”259 Jag tror inte att så många behöver 
invända mot påståendet att denna princip ännu är ytterst livaktig i den 
västerländska civilisationen. Snarare kan vi ha problem med att sätta 
oss in hur människor kan se på sig själva och sitt liv, utan att alls tänka 
i termer av en egen originalitet, en specifik uppgift som är ens egen 
och viktig att realisera. 

Taylor menar just att man inte alltid och överallt har förstått sig 
själv och sitt liv i sådana banor. Detta beror inte på att människor i 
andra kulturer och epoker, till skillnad från oss, skulle ha varit 
biologiskt och socialt enhetligt konstituerade. Säkerligen bidrog 
insikten om att människor i olika kulturer är olika till framväxten av 
originalitetsprincipen. Men för Taylor är det helt klart så att det 
faktum att vi idag i stor utsträckning ser vår originalitet som viktig, 
har mer idémässig grund än faktamässig. Man får nog också säga att 
det faktum att originalitetsprincipen är viktig för vår självförståelse, 
samt konsekvenserna av detta, är mycket mer intressant för honom, än 
den mer empiriska frågan: Har vi en originell kärna, en unik inre röst? 
För som vi tidigare har sett är ju självet inget som existerar separerat 
från självförståelsen, enligt Taylor. Och om vi nu förstår oss själva 
och våra mål i kategorier av en originalitet, så måste detta tas med i 
beräkningen, oavsett om vi ”bara” har idémässig grund för det. 

Vidare säger Taylor att ”the development of the modern sense of 
self involves both a pull towards privacy, and a focus on the fulfilment 
of drives, desires, aspirations which we find in our own natures.”260

Överhuvud taget menar han att ”liv i enlighet med naturen” är en 
närmast ofrånkomlig, underliggande idé för våra flesta moderna före-
ställningar om självförverkligande och det goda livet.261 Typiskt för 
den originalitetspräglade moderniteten är att människan har att söka 

259 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 29. 
260 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 262. 
261 A.a., s. 273. 
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sitt syfte inom sig själv, och inte i någon yttre ordning; detta oavsett 
om man tror att syftet är givet av Gud eller bestämt av en själv.262

Enligt en typ av självförverkligande, som Taylor får sägas distansera 
sig från, består självförverkligandet i själva realiserandet av ens egna 
önskningar och mål.263 När man väl blivit klar över dem, bör man på 
effektivast sätt försöka uppnå dem. Människans strategiska förmåga 
och (instrumentella) förnuft blir relevanta kapaciteter i denna process. 
Självet anses nämligen ha förmåga att inta en instrumentell ståndpunkt 
till sitt liv och sin karaktär. Taylor talar ibland om det ”punktuella 
självet” för att fånga denna uppfattning, som han framför allt 
sammanbinder med Locke.264

Att Taylor tar avstånd från detta synsätt kan på sätt och vis sägas 
göra sig gällande i att han (vad gäller den form av självförverkligande 
han själv är beredd att försvara) talar om ”autenticitet”, snarare än om 
”självförverkligande”. För Taylor kan vi egentligen aldrig komma till 
en punkt där vi fullt ut känner oss själva; när vi på ett entydigt sätt vet 
vilka våra önskningar och mål är och vad som ska realiseras. ”Much 
of our motivation – our desires, aspirations, evaluations – is not 
simply given. We give it formulations in words or images. Indeed, by 
the fact that we are linguistic animals our desires and aspirations 
cannot but be articulated in one way or another.”265 Tidigare har 
konstaterats att Taylor menar att det som är starkt evaluerat, viktigt för 
oss, spelar en central roll i vår självförståelse och identitet. Det är 
emellertid på intet sätt lättare att nå klarhet om kärnan hos oss själva; 
utan snarare tvärtom: 

Now precisely these deepest evaluations are the ones which are least 
clear, least articulated, most easily subject to illusion and distortion. It 
is those which are closest to what I am as a subject, in the sense that 
shorn of them I would break down as a person, which are among the 
hardest for me to be clear about.266

Om jag så frigjordes från trycket och kraven från omgivningen, skulle 
det inte plötsligt stå klart för mig vad jag egentligen är, vad jag 
egentligen önskar. Och hur mycket jag än har reflekterat över mig 
själv, stött och blött min identitet i dialog med andra, försökt att på ett 
riktig sätt artikulera och värdera mina önskningar och mål, så kan jag 

262 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 263.  
263 Ibland brukar denna typ av självförverkligande benämnas eller kategoriseras som 
“desire-fulfilment”. 
264 Taylor, Charles: Sources of the Self, kap. 9. 
265 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 36. 
266 A.a., s. 40. 
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aldrig eliminera risken för att jag har misstagit mig. Det är inte ens så, 
enligt Taylor, att individen själv är någon slutgiltig auktoritet över vad 
som är dennes natur, vad som är autentiska begär och mål.267

Kontrasten är stor mellan Taylors mänskliga subjekt och Maslows 
självförverkligande människa, vad det gäller möjligheten att nå klarhet 
över den egna naturen. Man skulle kunna säga att den självför-
verkligande människan hos Maslow har nått en nivå där den egna 
naturen har blivit oproblematisk, i och med att den talar med så 
mycket tydligare och mer auktoritativ röst, än alla eventuellt rivaliser-
ande krafter. Någon motsvarande nivå och klarhet finns inte någon 
möjlighet att uppnå för jaget hos Taylor. Egentligen har det bara blivit 
svårare för människan att nå klarhet i den moderna eran, eftersom den 
ökande pluraliteten i det moderna samhället alltmer utesluter möjlig-
heten att förstå sig själv och sitt liv i förhållande till ett (relativt 
stabilt) ramverk. 

Men varför ska vi då bry oss om att försöka leva i enlighet med vår 
natur, vara sanna mot oss själva, om det nu är så problematiskt? Ja, för 
de flesta som är barn utav en autenticitetskultur finns kanske inte så 
mycket val. Få skulle acceptera att deras liv, eller aspekter av det, vore 
inautentiskt eller ytligt illusoriskt.268 Taylor skulle antagligen vara 
beredd att hävda att autenticitet för många är ett konstitutivt värde, 
som kan utgöra utgångspunkt för avvägning och bedömning av andra 
värden och önskningar. Frågor som, ”Är det vad jag verkligen vill?”, 
”Varför ska jag alltid göra mig till när jag träffar Håkan?”, ”Tycker 
jag egentligen om Franz Liszts harmonier?”, skulle kunna ha ett 
autenticitetsideal som (kanske omedveten) förutsättning. Men som 
tidigare konstaterades menar Taylor att detta att bli klar på vad ens 
autentiska natur, ens sanna jag, är, i sig är något svårt och 
problematiskt. Så vad finns det då för något att göra? Taylor ger 
följande sammanfattning av det autentiska självförverkligandet, som 
utvecklades under romantiken, med originalitetsprincipen inkluderad: 

267 Man kan fråga sig om detta inte lockar till totalitär manipulation. Taylor menar 
dock att detta är uteslutet om man accepterar idén om originaliteten i människors 
självförverkligande (och den sammanhängande idén om att acceptera andras olikhet), 
vilket är brukligt i det moderna västerländska samhället. ”Some others, who know us 
intimately, and who surpass us in wisdom, are undoubtedly in a position to advise us, 
but no official body can possess a doctine or a technique whereby they could know 
how to put us on rails, because such a doctrine or technique cannot in principle exist if 
human beings really differ in their self-realization.” Taylor, Charles: Philosophy and 
the Human Sciences, s. 216.  
268 Abbey anför detta som ett slags argument för att ”autenticitet” är en kraftfullt 
värderad term. Abbey, Ruth: Charles Taylor, s. 88. 
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Being true to myself means being true to my own originality, and that 
is something only I can articulate and discover. In articulating it, I am 
also defining myself. I am realizing a potentiality that is properly my 
own. This is the background understanding to the modern ideal of 
authenticity, and to the goals of of self-fulfilment or self-realization in 
which it is usually couched.269

Här återkommer numera välkända teman, som självförståelsen och 
den språkliga artikuleringen, som helt centrala för förverkligandet.
Tesen om att människan är ett självtolkande djur innebär (hårddragen) 
att det inte finns något som människan är, oberoende av den egna 
självförståelsen.270 Och självförståelsen blir möjlig genom språk, som 
Taylor kan beskriva som ”a general capacity which makes us capable 
of describing (and hence disengaging our awareness of) new things, of 
describing and hence evoking awareness of things that are not present 
or that may not exist.”271 Självförståelsen och den språkliga artiku-
leringen ska således inte begränsas till förutsättningar för autenticitet 
och självförverkligande. De är inte blott och bart förmågor som kan 
bidra till att bringa klarhet i vad det är för natur vi ska leva i enlighet 
med, vilka potentialer som ska realiseras, vad vi ska vara sanna mot. 
Utan i en väsentlig mening är det i den språkliga artikulationen och 
självförståelsen som vi självförverkligas – något som i en mening 
tidigare inte fanns, blir verkligt. 

Det kan av detta framstå som att självförverkligande, för Taylor, 
främst är ett självskapande, ett slags uppfinnande av en själv. Men 
termer som ”upptäcka” och ”realisera” fångar på sätt och vis bättre 
Taylors inställning. För han är fortfarande beredd att tala om en natur 
att upptäcka och leva i enlighet med.272 Artikuleringen bringar inte det 
som (i någon mening) inte finns till existens, utan snarare det som vi 
inte är fullt medvetna om. Det är som med våra värderingar; det finns 
ingen position från vilken vi kan välja helt öppet och fritt vilka vi ska 
ha. ”Our evaluations are not choosen. On the contrary they are articu-
lations of our sense of what is worthy, or higher, or more intergrated, 

269 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 29. 
270 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 191. 
271 A.a., s. 151f. 
272 I artikeln ”Overcoming Epistemology” skiljer Taylor på tre inflytelserika uppfatt-
ningar om jaget: (1) Det punktuella självet, som har förmåga att inta en instrumentell 
inställning till sitt liv och karaktär; (2) det autentiska självet, där den instrumentella 
inställningen ej är riktigt möjlig eftersom sanningen eller naturen ligger mycket 
djupare än hos det punktuella självet; (3) det självskapande självet, som åtminstone 
ses som potentiellt självskapande, men för detta själv finns ingen sanning eller natur 
att betrakta som norm, utan viljan ses som det primära. Taylor, Charles: Philosophical 
Arguments, s. 16f. 
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or more fulfilling, and so on.”273 Artikulering handlar om att tydlig-
göra, medvetandegöra, upptäcka det som redan har betydelse för oss 
eller det vi redan har en känsla av; inte om att hitta på.  

Som framkom i diskussionen kring de subjektrefererande känslor-
na, har det som artikuleras redan betydelse innan det artikulerats. 
”Articulations are like interpretations in that they make clear the 
imports things have for us.”274 Men genom att artikulera realiserar jag 
mig, i och med att jag uttrycker och tydliggör vad jag är; vad jag 
tycker, känner, önskar och strävar mot. Taylor anser inte att det är 
möjligt att nå någon fullkomlig klarhet om oss själva, men vi manas, 
inte minst genom autenticitetsidealet, att artikulera detta på ett alltmer 
riktigt, autentiskt sätt. Denna realiserande process sysselsätter således 
människan livet ut. 

Resonemanget ovan tycks peka mot att Taylors autentiskta 
självförverkligande inte bäst förstås som ett realiserande, eller 
utvecklande, av en uppsättning medfödda potentialer. I en artikel, 
inkluderad i Human Agency and Language, diskuterar Taylor genetisk 
psykologi (i synnerhet Piagets och Chomskys), vilken han föredrar 
framför mer traditionell inlärningspsykologi. I denna artikel har 
Taylor bland annat följande att säga om diskussionen om vad som är 
medfött:

/.../ what Chomsky defends, along with most defenders of innateness 
in history, is /.../ the existence of innate schemas which not only 
require external stimulation to be activated, but whose content must, 
in a important sense, be determined by experience. What is innate is 
not contents, but ways of dealing with contents. One has a strong 
impression, reviewing this debate in history, that the fundamental 
issue is not so much nature versus nurture, but rather an atomistic 
incremental notion of intelligence versus a structural cluster-of-skills 
conception. If one accepts the first view, then innateness must be a 
matter of specific contents, and if one takes the second line, the issue 
is about structures.275

Det är den andra linjen, enligt vilken det medfödda förstås som 
strukturer och inte i innehållsliga kategorier, som Taylor är mest sym-
patiskt inställd till. Redan i den inledande diskussionen om identitet 
konstaterades att identiteten för Taylor inte är någon summering av 
våra egenskaper, och det har vid återkommande tillfällen uppmärk-
sammats att vad individen är, kan inte förstås skilt från hennes egen 

273 Taylor, Charles: Human Agency and Language, s. 35. 
274 A.a., s. 65. 
275 A.a., s. 144. 
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självförståelse. Det ligger inte heller riktigt för Taylor att tala om 
självförverkligande som realisering eller utveckling av potentialer 
eller kapaciteter; liksom han inte heller tycks vilja se självförverk-
ligande i termer av expansiv utveckling. Han föredrar snarare att tala i 
termer av att leva enligt sin natur, vara eller bli autentisk.

Jag har uppmärksammat att Taylor härvidlag tilldelar artikulationen 
en essentiell roll, men en annan relaterad mänsklig förmåga eller 
funktion är i sammanhanget också central. Jag tänker då på förmågan 
att göra starka evalueringar och kvalitativa distinktioner.276 För det är 
genom denna förmåga som det blir möjligt att leva autentiskt, 
eftersom den gör det möjligt att bedöma och avgöra om begär, 
önskningar och mål ligger i linje med vårt sanna jag. Kapaciteten att 
göra riktiga val och bedömningar kan inte ses som given, utan snarare 
som en potential som måste utvecklas.277 Det är som vi har sett en 
viktig poäng hos Taylor att alla de önskningar som individen har inte 
är lika mycket värde, och alla bör inte tillfredsställas; åtminstone inte 
om individen ska leva autentiskt. 

Individualitet och universalitet genom kontext 
Redan i samband med frågan om drivkraften bakom självförverklig-
andet uppmärksammades en spänning, eller dialektik om man så vill, 
mellan ett universalistiskt eller ontologiskt stråk i Taylors tänkande, 
och ett mer historiskt, kontextualistiskt. Detta tema återkommer här 
återigen, och det är nu dags att dröja lite vid det. Vi har sett att Taylor 
tilldelar artikulationen en mycket central roll i självförverkligandet. 
Och artikulationen hör ju till språkligheten, vilken Taylor ser som 
konstitutiv och grundläggande för människan. En liknande univers-
alitet och centralitet vill Taylor tilldela förmågan att göra kvalitativa 
distinktioner (även om han är väl medveten om att alla inte uppmärk-
sammar dem som centrala). Men de språkligt artikulerade kvalitativa 
distinktionerna måste – för att kunna säga mig något om vad som är 
mer jag, mer autentiskt, mer i enlighet med min natur – vara tämligen 
kulturellt färgade. De kan inte som ett naturvetenskapligt språk syfta 
mot objektivitet. 

To move from external action descriptions to the language of qualita-
tive distinctions is to move to a language of ”thick descriptions”, in 

276 Det är till väsentlig del just kvalitativa distinktioner som Taylor tänker sig ska 
artikuleras. 
277 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 197. 
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the sense of this term that Clifford Geertz has made famous, that is, a 
language which is a lot richer and more culturally bound, because it 
articulates the significance and point that the actions or feelings have 
within a certain culture.278

Detta innebär att det som verkligen är viktigt för oss, det som gäller 
vår identitet, mål och moraliska känslor, inte kan ges en universell 
formulering. Självförståelsen är visserligen konstitutiv för oss alla 
som människor, men att universalisera en självförståelse (om det lät 
sig göras) vore att fördärva innebörden hos självförståelsen. Den 
skulle inte längre kunna fylla sin konstitutiva funktion. Ser man sedan 
på det autentiska idealet, som Taylor menar ofta är högt värderat och i 
princip omöjligt för människor i det moderna västerländska samhället 
att förkasta,279 så är dess utbredning och inflytande stort. Men idealet 
som manar oss att vara sanna mot oss själva, leva ett autentiskt liv, 
och som inbegriper en originalitetsprincip, tycks innehållsmässigt 
utesluta universalistiska formuleringar. Den grova bilden kan kanske 
sägas vara att det finns en hel del universella, konstitutiva förut-
sättningar för den mänskliga existensen, eller förutsättningar med viss 
utbredning, men som i det konkreta, praktiska livet måste ta sig 
kulturellt och individuellt särpräglade uttryck.280

Till den ontologiska dimensionen hör då sådant som inte är 
föränderligt hos jaget över tid och, som jag förstår Taylor, hör till den 
mänskliga existensen, till de mänskliga livsbetingelserna. Hit kan man 
räkna självförståelsen, dialogiciteten, språkligheten och den (moral-
iska) orienteringen mot det goda.281 Dessa är, som vi har sett, i flera 
fall nära sammanbundna. Sådant som artikulationen, den narrativa 
livsförståelsen, att ha ramverk och förmågan att göra kvalitativa 
distinktioner kan kanske också räknas till den ontologiska dimen-
sionen, men jag anser att de kan betraktas som underaspekter till 
språkligheten och orienteringen mot det goda. De nämnda aspekterna 
av självet utgör inte någon innehållslig bas hos människan, utan är, 
som jag läser Taylor, snarare mer att betrakta som strukturer genom 
vilka vi förstår oss själva och handskas med innehåll, med världen. 

Till den historiska, kontextuella dimesionen av jaget, som Taylor 
betonar, hör olika idéer, ramverk, kvalitativa distinktioner och ideal. 

278 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 80, se även s. 85. 
279 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 23. 
280 Ruth Abbey skriver: ”A useful way of understanding Taylor’s approach to 
selfhood is to distinguish two different but complementary aspects: its historicist and 
its ontological dimensions.” Abbey, Ruth: Charles Taylor, s. 56. 
281 Abbey inräknar (med rätta) även kroppsligheten till Taylors ontologiska aspekter 
av jaget. Se, Abbey, Ruth: Charles Taylor, s. 70f, 178ff. 
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Några sådana specifika aspekter hos det moderna västerländska självet 
är enligt Taylor atomismen och att värdera och eftersträva frihet 
(förstådd som lösgjordhet från omgivningen); individens inåtvändhet, 
som bygger på en syn på sig själv med inre djup; självets känsla av 
individualitet och originalitet;282 det höga värderandet av vardagslivet 
och kärlek. De nämnda aspekterna av individen är det som människa i 
den moderna västerländska kulturen svårt att stå opåverkad av, enligt 
Taylor. Men självet är förstås också bestämt av mer lokala, 
kontextuella idéer och ramverk.  

Som vi har sett menar ju inte Taylor att det bara finns ett ramverk i 
det moderna västerländska samhället. Den historiska, kontextuella 
dimensionen kan ses som mer innehållsbestämmande än den onto-
logiska, och gör sig gällande och bestämmer i hög grad vilka känslor, 
mål, begär, värderingar och önskningar som vi har, hur vi ska se och 
förhålla oss till dessa, och sättet som vi förstår oss själva på. Men till 
skillnad mot de ontologiska aspekterna av människan, kan de histor-
iska, kontextuella aspekterna förändras med förändrad självförståelse. 

Man skulle kanske också kunna tänka sig att tala om en individuell, 
originell dimension i Taylors uppfattning om självet, eftersom han 
erkänner originalitetsprincipen som något vi svårligen går fria från. 
Men som vi har sett faller principen själv in under den historiska, 
kontextuella dimensionen. Dessutom menar han att det egentligen inte 
finns någon rent monologiskt utvecklad del av vår egen självför-
ståelse. 

When we come to understand what it is to define ourselves, to deter-
mine in what our originality consists, we see that we have to take as 
background some sense of what is significant. Defining myself means 
finding what is significant in my difference from others.283

Taylor menar således att även vår originalitet förutsätter och 
konstitueras delvis av ramverk, eller betydelsehorisonter, eftersom 
inte vad som helst kvalar in som min originalitet.

Vägen bort från självcentrering 
Alasdair MacIntyre vänder sig i Dependent Rational Animals mot 
altruism, som den vanligtvis förstås. 

282 Dessa tre aspekter gör sig alla gällande i autenticitetsidealet, som således är att 
betrakta som något i högsta grad modernt. 
283 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 35f. 
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A presupposition for the application of the notion of altruism is a 
conception of human beings as divided in their inclinations and 
passions, some of those being self-regarding, others being other-
regarding. Altruists are those in whom on occasion at least the other-
regarding inclinations and passions over the self-regarding.284

MacIntyre menar att klassifikationen av begär som antingen egoistiska 
eller altruistiska är missvisande. Och han menar att kontrasten mellan 
egenintressen och altruistiska intressen undanröjer från synfältet 
sådana aktiviteter där ”genuint gott” kan uppnås. I sådana aktiviteter 
är värdena varken ”mine-rather-than-others’” eller ”others’-rather-
than-mine”, utan de kan bara bli mina ifall de är andras.285 Ur 
MacIntyres perspektiv blir frågan om huruvida självförverkligande 
och altruism kan kombineras felaktig, eftersom den bygger på en falsk 
föreställning om människors begär och motivation. Också Taylor kan 
sägas vända sig mot den kontrast mellan egoism och altruism, som 
bygger på uppfattningen om människans böjelser och intressen som i 
grunden varandes egoistiska. Taylor talar om... 

/.../ a new view of morality, initiated by Hobbes and developed by his 
utilitarian successors, according to which good and bad conduct are no 
longer distinguished by the qualities of the motivation which inspires 
each. There is only one kind of motive recognized as lying behind all 
human action: a kind of self-love. It produces good or ill, depending 
on how it is canalized by training or reason. Virtue and vice no longer 
have a proper place in moral vocabulary, at least in so far as they are 
meant to distinguish qualities of the will.286

Själva tanken på en grundläggande motivation (eller flera, om det så 
vore), som så att säga lever sitt liv fri från människans självförståelse, 
är ju Taylor främmande. Det sekulära altruismidealet har emellertid 
specifikt kristna rötter – förståelsen av det högre livet, som kommen-
derandes en transformation av viljan genom Guds nåd.287 Taylor 
sammankopplar, så som MacIntyre, den starka kontrasten mellan 
altruism och själviskhet med uppkomsten av det sekulära altruism-
idealet. ”With the decline of the specifically theological definition of 
the nature of a transformed will, a formulation of the crucial 
distinction of higher and lower in terms of altruism and selfishness 

284 MacIntyre, Alasdair: Dependent Rational Animals. Duckworth, London 1999, s. 
160.
285 A.a., s. 119. 
286 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 319. 
287 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 21f. 
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comes to the fore.”288 Väl att märka här är att Taylor identifierar 
kontrasten som en kvalitativ distinktion, en vision av vad som är ett 
högre liv i förhållande till ett lägre. Dessa är som vi har sett väsentliga 
för människans strävanden och för hur hon bedömer och väljer mellan 
sina begär, önskningar och mål. Detta är något av det som Jan-Olav 
Henriksen spinner vidare på när han menar att Taylor ”åpner for en 
helt annen måte å tilrettelegge altruismens mulighet på enn for 
eksempel naturalismen og utilitarismen kan gjøre.” Henriksen 
fortsätter:

Det er mulig å ha sterke vurderinger som går på tvers av nytte og 
selvutfoldelse, og som uttrykker en handling som eksempelvis 
fullstendig er orientert om nestens beste – uten noen baktanker eller 
egennyttemotiver. Men slike idealer forutsetter sterke vurderinger – 
altså ikke bare vurderinger der vi umiddelbart setter opp likegjeldene 
preferanser mot hverandre, men også vurderer hvilke av dem som bør 
gjelde. Da kan vi ende opp med at det gode livet og dets telos kan 
være uavhengig av umiddelbar personlig gevinst, og kanskje til og 
med av en påviselig gevinst for den handlende i det hele tatt.289

Enligt denna utläggning av Taylors teori är det alltså fullt möjligt och 
begripligt att människan handlar av helt andra motiv än egenintresse. 
Men vi får då lämna den förståelse av människan och hennes 
motivation (som både Taylor och MacIntyre vänder sig mot), enligt 
vilken hon drivs av egoism, som med någon slags rationell assistans 
kan döljas eller övertrumfas, men inte stoppas. Vi har vid flera 
tillfällen sett hur Taylor företräder en sådan mer komplex människo-
syn. Men vad Taylors uppfattning möjliggör, vilket också Henriksen 
pekar på, är en förändring av vår motivation och våra önskningar. För 
det är inte bara möjligt att ha och handla i enlighet med ideal, som står 
i strid med mer självcentrerade preferenser och önskningar (vilka 
möjligen dominerar). Det är också möjligt för subjektet att identifiera 
sig med dessa, nå en annan självförståelse, och som Henriksen säger: 
”/---/ se dem som uttrykk for det autentiske livet det ønsker å leve.”290

Således skulle det vara principiellt möjligt att förena altruistisk, 
självutgivande kärlek med ett autentiskt självförverkligande. Men 
”förena” är kanske att uttrycka det lite svagt, för vad som i så fall 
krävs är att den mänskliga individen på ett grundläggande sätt 
inkorporerar altruismen i sin självförståelse och orientering. 

288 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 22. 
289 Henriksen, Jan-Olav: Grobunn for moral. Om å være moralsk subjekt i en 
postmoderne kultur. Høyskoleforlaget, Kristiansand 1997, s. 90. 
290 A.a., s. 90. 
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I och med att Taylor är öppen för dylika fundamentala 
förändringar, så skulle man kunna säga att han kommer närmare en 
traditionell teologisk förståelse av altruism – som möjlig genom 
transformation utav viljan – än vad som i allmänhet är fallet med ett 
sekulärt altruismideal. Sedan bör det i sammanhanget nämnas att även 
om det finns möjlighet att utifrån Taylors teori förena självförverk-
ligande och altruism, så är han själv inte någon uttrycklig förespråkare 
av just altruism. Däremot är det viktigt för honom att avgränsa 
autenticiteten från självcentrering och narcissism. Och han tror just på 
autenticiteten som ett självförverkligande, som inte behöver vara 
inriktat på att i första hand tillfredsställa individens begär och 
önskningar. 

Authenticity is clearly self-referential: this has to be my orientation. 
But this doesn’t mean that on another level the content must be self-
referential: that my goals must express or fulfil my desires or 
aspirations, as against something that stands beyond these. I can find 
fulfilment in God, or a political cause, or tending the earth. Indeed, the 
argument above suggests that we will find genuine fulfilment only in 
something like this, which has significance independent of us or our 
desires.291

Men förutom att autenticitet tycks gå att förena med andra (moraliska) 
ideal, finns det egentligen någon moral att hämta ur själva 
autenticiteten? Ja, det menar Taylor.292 Men det kan vara lämpligt att 
här säga något om hur han uppfattar moral och etik. Till att börja med 
kan inte Taylor sägas skilja, vilket Abbey har noterat, på någon etisk 
och moralisk domän.293 Taylor tror inte heller att det går att dra någon 
tydlig och oproblematisk gräns kring moralen,294 som han förstår 
ganska öppet. I inledningen av Sources of the Self säger han: 

/.../ I want to consider a gamut of views a bit broader than what is 
normally described as the ”moral”. In addition to our notions and 
reactions on such issues as justice and respect of other people’s life, 
well-being, and dignity, I want also to look at our sense of what 
underlies our own dignity, or questions about what makes our lives 
meaningful or fulfilling. These might be classed as moral questions on 
some broad definition, but some are to concerned with the self-

291 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 82. 
292 Annars vore ju titeln på The Ethics of Authenticity minst sagt märklig. Taylors 
författarskap kan inte sägas kännetecknas av den ironi som bland annat förespråkas av 
somliga postmoderna tänkare. 
293 Abbey, Ruth: Charles Taylor, s. 11. 
294 Taylor, Charles: Philosophy and the Human Sciences, s. 238. 
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regarding, or to much a matter of our ideals, to be classed as moral 
issues in most people’s lexicon. They concern, rather, what makes life 
worth living.295

Taylor menar att även om jag kanske inte kan anses ha begått ett 
moraliskt fel om jag misslyckas med att leva ett liv som är riktigt 
meningsfullt eller fullkomnande, så kan jag ändå, med en sådan 
beskrivning, fördömas utifrån någon standard som jag borde ha insett. 
Denna standard är, så som en moralisk standard eller norm vanligtvis 
uppfattas, oberoende av min egen smak och mina egna önskningar.296

Ibland kallar Taylor frågor som har att göra med vad som gör livet 
meningsfullt för ”andliga” frågor (”spiritual”). Dessa har, som synes, 
det för Taylor helt väsentliga gemensamt med det som vanligtvis 
förstås som moraliska frågor, att de innehåller kvalitativa distink-
tioner. Taylor beklagar det faktum att så mycket av dagens moralteori 
inte har plats för kvalitativa distinktioner – för den bakgrund mot vilka 
våra moraliska reaktioner och frågor formas – utan istället är helt 
inriktad på att söka det basala skälet.297 Han är skeptiskt till ett sådant 
sätt att grundlägga moral. Han menar inte heller att vi kan betrakta 
våra värderingar som fritt valda, eftersom de snarare är artikulationer 
av vår känsla eller vision av vad som är ett gott, fullkomnande liv. 
Taylor kan således sägas företräda ståndpunkten att det goda är 
primärt i förhållande till det rätta. Och hans autenticitetsetik är en etik 
i den meningen att den försöker artikulera vad ett gott liv är och hur 
det uppnås (snarare än att tala om vad en rätt handling är), och som 
sådan måste den enligt honom själv innehålla kvalitativa distinktioner. 
I linje med detta definierar Taylor moraliskt ideal som ”a picture of 
what a better or higher mode of life would be, where ‘better’ and 
‘higher’ are defined not in terms of what we happen to desire or need, 
but offer a standard of what we ought to desire.”298

Jag vill mena att autenticitetsidealet kan anses som den 
självförverkligandemodell eller det självförverkligandeideal som 
Taylor företräder. Anledningen till att han är beredd att försvara 
självförverkligande, och tillika en huvudpoäng i The Ethics of 
Authenticity, är att det innehåller ett kraftfullt moralisk ideal – 
autenticitetsidealet. ”The moral ideal behind self-fulfilment is that of 
being true to oneself, in a specifically modern understanding of that 

295 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 4. 
296 A.a., s. 4. 
297 A.a., s. 79. 
298 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 16. 
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term.”299 Men autenticitetsidealet är inte i sig något helt entydigt gott 
och oproblematiskt för Taylor. Om sin delvis historiska framställning 
av idealet säger han: ”The picture I am offering is /.../ that of an ideal 
that has degraded but that is very worthwhile in itself, and indeed, I 
would like to say, unrepudiable by moderns.”300

Ett bättre språk 
Om både Maslow och Taylor kan betraktas som moderna tänkare är 
det uppenbart att moderniteten inte är något enhetligt. Detta är i sig en 
central tes för Taylor. Som han främst genom sina idéhistoriska 
arbeten har försökt visa, utgör moderniteten en rik bakgrund för vårt 
sätt att vara människor på, som inte är uttömd med tänkare som 
Maslow. Att kontexten och språket har en fundamental betydelse för 
vårt eget sätt att förstå oss själva och vara, vilket Taylor själv så 
ihärdigt betonar, är exempelvis inte insikter som är främmande för 
moderniteten; även om många moderna tänkare har eftersträvat 
universalitet, på bekostnad av det kontextuella och partikulära.

Men vad får egentligen Taylors betoning av språkets och tolkning-
ens betydelse, för konsekvenser för människors möjlighet till 
självförverkligande? Det har kunnat konstateras att Taylor har en vid 
förståelse av vad som är språk, som inte med nödvändighet utestänger 
enskilda människor från att vara människa – en språkvarelse. 
Samtidigt är det ett återkommande tema i hans teori om självförverk-
ligande att det är de kvalitativa aspekterna, de kvalitativa bedömning-
arna som är de betydelsefulla. Och ett rikare, bättre språk, ger bättre 
förutsättningar för att artikulera och att göra riktiga bedömningar. 
Utifrån detta kan man fråga sig om inte självförverkligandet hos 
Taylor, är en möjlighet som främst står öppen för kreativa intellekt-
uella. En elitistisk tendens av detta slag är inte något ovanligt före-
kommande i teorier om självförverkligande. Från en annan filosofisk 
position försöker Alan Gewirth, i sin teori, bland annat att lösa detta 
problem. Vi ska nu vända oss till denna teori om självförverkligande, 
som på sätt och vis kan ses som ett försök att inta en mellanposition i 
förhållande till Maslow och Taylor. 

299 Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 15. 
300 A.a., s. 23. 
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5. Kapaciteter och aspirationer 

Förnuftet hade en central position i flera av de föreställningar om det 
mänskliga självet, som uppmärksammades i kapitel två. Alan Gewirth 
(1912–2004) är en närmast samtida representant, för denna betydande 
tendens i västerländsk tradition. Utgångspunkten för såväl hans moral-
teori som hans teori om självförverkligande, finner man i ett högst 
medvetet försök att urskilja det mest väsentliga och allmänna för 
människan, från det som inte är det. Jag gjorde redan i det första 
kapitlet gällande att sådana projekt kan vara besvärliga, i och med att 
man som människa har att göra med flera typer av sammanvävda 
former av förändring, som också griper in i vårt sätt att förstå 
människan och världen. Gewirth menar att det likväl är möjligt att 
urskilja några allmänmänskliga grundfundament, om vi ser till vad 
som är mest väsentligt för människan som handlande varelse; vilket då 
i sig är en väsentlig aspekt av människan. 

/…/ the argument takes humans as they actually are, but with a focus 
on the generic features that constitute all humans as actual, 
prospective, or potential agents. Arbitrariness pertains rather to 
arguments that insist on tying the possession of human rights, or other 
general moral conclusions, to human characteristics that are not in this 
way necessarily connected with the context of human action.301

Som citatet vittnar om är den mänskliga handlingssituationen, enligt 
Gewirth, en viktigt utgångspunkt för att berättiga mänskliga rättig-
heter, på ett hållbart sätt. Mänskliga rättigheter har varit det filosofiska 
huvudintresset för Gewirth, och hans normativa moralteori är i grund 
och botten en teori om mänskliga rättigheter. Gewirths teori om själv-
förverkligande, är nära relaterad och bygger på flera av de argument 
och förutsättningar, som han har etablerat i sin moralteori. Han menar 
också att självförverkligande i princip är omöjligt utan mänskliga 
rättigheter. Det är knappast oriktigt att påstå att ett bakomliggande 
motiv för Gewirth, för att utveckla en teori om självförverkligande, är 

301 Gewirth, Alan: The Community of Rights. The University of Chicago Press, 
Chicago & London 1996, s. 96. 
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att ge utrymme för mera människors individuella intressen, önsk-
ningar och levnadssätt, vilka hamnar i bakgrunden i hans univer-
salistiska rättighetsmoral. 

Gewirth utvecklar sin teori om självförverkligande i diskussion 
med det som han förstår som andra idéer och teorier om själv-
förverkligande. Det är också en uttrycklig ambition från Gewirths 
sida, att förhålla sig till och bättre försöka hantera sådan kritik, som 
riktas mot självförverkligandet som ideal.302 Det vanligaste sättet att 
beteckna Gewirth, vad gäller filosofisk traditionstillhörighet, är som 
kantian.303 I hans teori om självförverkligande är emellertid inte heller 
Aristoteles helt obetydlig. Hans intention, när det gäller teorin om 
självförverkligande, kan också förstås som ett försök att inta en 
position mellan liberalism och kommunitarism. En bättre beskrivning 
(åtminstone utifrån min tolkning) är att han försöker att inkorporera 
vissa kommunitariska insikter, till en i grunden bergfast liberal 
position. Med detta sagt ska nu först riktas intresse mot de olika själv-
förverkligandebegrepp, som finns i engelskan, vilka Gewirth upp-
märksammar och tar ställning till. 

Självförverkligandebegreppet
Vanligtvis översätts såväl engelskans ”self-actualization”, ”self-
realization” och ”self-fulfillment” med svenskans självförverklig-
ande.304 Maslows term är som vi har sett ”self-actualization”. Taylor, i 
den mån han explicit talar om självförverkligande, använder sig av 
både ”self-realization” och self-fulfillment”, medan bara titeln Self-
Fulfillment bär tydlig vittnesbörd om vilken term Gewirth föredrar i 

302 Bland anklagelserna som Gewirth omnämner finns bland annat; att självförverk-
ligande leder till egoism; att idealet är elitistiskt; att önskningarna är oändliga eller 
aldrig tar slut, och att självförverkligandeidealet därför är ineffektivt; att själv-
förverkligande är så värdeneutralt att det passar in på både syndare och helgon; att 
självförverkligandet som förespråkas mest avspeglar författarens förförståelse. 
Gewirth, Alan: Self-Fulfilment. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 
1998, s. 4f. 
303 Gewirth medger själv att hans sätt att argumentera för ett visst innehåll hos själv-
förverkligandet i Self-Fulfillment, i viktiga avseenden hör till den kantianska tradi-
tionen, vars framtädande drag han menar är: “that it undertakes to establish what is 
morally right on the basis of apodictic rationality, that is, the appeal to contradiction 
as a way of validating some moral judgements and invalidating others”. Gewirth, 
Alan: Self-Fulfillment, s. 223f. 
304 I mitt primärmaterial förekommer några olika stavningar av dessa termer: Dels 
både ”fulfillment” och ”fulfilment”, samt ”realization” och ”realisation”. I den mån 
jag har behov av att nyttja termerna oöversatta, är principen att jag följer stavningen 
hos författaren, som jag för tillfället uppehåller mig vid. 
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denna bok. Han understryker emellertid att det som förenar termerna 
är mer betydelsefullt än det som skiljer dem åt. 

All three of these terms signify not only a kind of reflexive relation 
but also a favorable development wherein persons achieve goods that 
are somehow inherent in their ”natures,” by unfolding certain of there 
latent powers. In this way each development is both a process of 
valuable growth and the outcome of that process.305

Vad som enligt Gewirth dock skiljer ”self-fulfillment” från ”self-reali-
zation” och ”self-actualization” är att det är något gott i sig som åtrås 
för dess egen skull, och att det kännetecknas av val, kreativitet och 
kapacitetsutveckling.306 Detta är de skäl, tillsammans med att ”self-
fulfillment” är den av termerna som används mest av vanligt folk, som 
Gewirth anför för sitt beslut att använda sig av ”self-fulfillment”.307

Gewirth menar att självförverkligande, enligt den mest allmänna 
idén, handlar om att förverkliga sina djupaste önskningar och sina 
mest värdiga kapaciteter.308 Det är absolut ingen tillfällighet att 

305 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 6. 
306 Mer specifikt lyfter Gewirth fram fyra skillnader mellan “self-fulfillment” och 
“self-realization” (främst utifrån hur denna term används av de brittiska idealistiska 
filosoferna T.H. Green, F.H. Bradley och Bernard Bosanquet): (1) “Self-realization” 
kan tyckas antyda att självet inte är fullt ”verkligt”, innan realiseringsprocessen har 
slutförts, medan kapaciteterna som utvecklas i ”self-fulfillment är verkliga, genom att 
de existerar som inneboende krafter hos självet. (2) ”Self-realization” gäller främst 
kapacitetsförverkligande, medan även aspirationsförverkligande innefattas i ”self-
fulfillment”. (3) ”Self-realization” kan konstrueras som endast bestående av 
aktiviteter som har syften bortom sig själva (är medel till ett mål), medan ”self-
fulfillment” åtminstone delvis består i aktiviteter som är värdefulla i sig. (4) För vissa 
personer kan ”self-realization” tyckas vara något icke eftersträvansvärt, eftersom dess 
aktiviteter anses som alltför krävande. Enligt Gewirth är dock ”self-fulfillment”, 
åtminstone i form av aspirationsförverkligande, önskat av alla.  
    Mellan ”self-actualization” (främst utifrån de humanistiska psykologerna Abraham 
H. Maslow, Carl Rogers och Erich Fromms användning av termen) och ”self-
fulfillment” noterar Gewirth tre skillnader: (1) Med ”self-actualization” antyds att 
potentialerna är bestämda även om aktualiseringen ännu inte har ägt rum, medan 
självet i ”self-fulfillment” kan vara obestämt både i sin potentialitet och i sin 
aktualitet. Den förstnämnda termen lämnar enligt Gewirth större utrymme för 
kreativitet än den förstnämnda termen: ”in fulfilling oneself one creates oneself in that 
one creates both one’s powers (by giving them determinate form) and one’s 
developed states or activities.” (2) Frihet och val har en viktigare plats i ”self-
fulfillment” än i ”self-actualization”, där aktualiseringen kan vara automatisk på ett 
sätt som i mycket påminner om de naturliga mognadsprocesser som råder i växtriket. 
(3) Med ”self-fulfillment” ges en större oberoende roll för kapaciteter, som varandes 
objekt för självförverkigande, medan det med ”self-actualization” främst är behov 
(”needs”) hos självet, som behöver aktualiseras. Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 7f.  
307 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 6ff. 
308 A.a., s. 3. 
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Gewirth inkluderar både förverkligandet av önskningar och av 
kapaciteter i sin formulering av idén om självförverkligande. Tvärtom 
menar han att det egentligen finns två former av självförverkligande: 
Aspirationsförverkligande (”aspiration-fulfillment”) och kapacitets-
förverkligande (”capacity-fulfillment”). Aspirationsförverkligande 
korresponderar, i förhållande till beskrivningen av självförverklig-
andeidén ovan, till förverkligandet av ens djupaste eller överordnade 
önskningar, medan kapacitetsförverkligande korresponderar till akt-
ualiseringen av de värdigaste eller bästa kapaciteterna.309

Åtskillnaden mellan dessa är central för Gewirth, eftersom det rör 
sig om två innehållsligt helt olika former av självförverkligande, som 
kräver två olika typer av moraliskt berättigande. Kriteriet för aspira-
tionsförverkligande är direkt personligt, medan kriteriet för kapacitets-
förverkligande i viktiga avseenden är opersonligt eller objektivt. 
Gewirth menar nämligen att medan aspirationerna eller önskningarna i 
hög grad skiljer sig från person till person, så finns det en relativt stor 
allmängiltighet vad gäller de bästa kapaciteterna som vi som män-
niskor finner hos oss själv.310 Samtidigt betonar Gewirth att separa-
tionen av de olika självförverkligandeformerna kan medföra både 
risker och svårigheter. 

If what is best in you does not correspond to what you most deeply 
want, then the way may be opened for authoritarian or paternalistic 
imposition of standards of perfection that take no account of your own 
desires or wishes. And, conversely, if what you most deeply desire 
takes no account of what is best in you, of what can bring your best 
capacities to fruition, then aspiration-fulfillment may result in 
disappointment and even disaster for you.311

Så i slutänden vill Gewirth alltså hävda och etablera en grundläggande 
identitet mellan dessa två former av självförverkligande. Han menar 
nämligen att om självförverkligande ska bli något annat än ett 
ineffektivt ideal, så måste det ha kontakt med såväl aspirationerna, 

309 Gewirth menar att de två olika självförverkligandeformerna i viss mån kan kopplas 
till två skilda traditioner i västerländsk filosofi: ”Aspiration-fulfillment reflects the 
liberal tradition of John Stuart Mill’s insistence that ‘free scope’ should be given to 
‘different experiments of living,’ as well as corresponding emphases in Rouesseau 
and the German Romantics of the nineteenth century. Capacity-fulfillment reflects the 
perfectionist exaltations of reason found in Plato and Aristotle as well as, variously, in 
Kant and Hegel and such of  their nineteenth-century continuators as T.H Green and 
F.H. Bradley.” Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 15. 
310 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 16. 
311 A.a., s. 17. 
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som med personernas faktiska kapaciteter.312 Jag kommer längre fram 
återkomma till om Gewirth lyckas med detta projekt, utan att identi-
teten åstadkoms på den ena självförverkligandeformens bekostnad. 
Dessförinnan ska jag förstås närmare granska vad Gewirth menar är 
aspirations- och kapacitetsförverkligandets innehåll och mål. Först ska 
dock lite intresse ägnas åt Gewirths moralteori. 

Ur det mänskliga handlandets förutsättningar 
Som redan nämnts har Gewirth arbetat mycket med mänskliga 
rättigheter och rättfärdigandet av dessa, vilka han anser vara den 
högsta principen för universalistisk moral. Jag är emellertid här 
tvungen att främst begränsa redogörelsen och analysen av Gewirths 
moralteori till dess direkta relation till teorin om självförverk-
ligande.313 Till att börja med åtskiljer Gewirth i Self-Fulfillment tre 
typer av moral: Universalistisk moral, partikularistisk moral och
personalistisk moral.314 Universalistisk moral innebär för honom 
universell opartiskhet. 

On this definition a morality is a set of precepts which require that all 
persons be treated with impartial affirmative considerations for their 
respective goods or interests. Such a morality is interpersonally 
egalitarian: it requires that a person give equal consideration to other 
persons’ needs or interests as one’s own, so that it is morally wrong to 
treat other persons as mere means to one’s own ends.315

Den partikularistiska moralen befrämjar däremot inte allas intressen 
lika, utan istället främjas vissa personers intressen framför andra. 
Denna morals förfördelande handlingskrav kan exempelvis springa 
såväl ur kärleksförhållanden, som ur patriotism.316 Den personalistiska 

312 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 59. 
313 Således kan inte här riktas något större intresse mot Gewirths försök till grund-
läggning av en universalistisk moral, och argumentation för mer eller mindre 
specifika mänskliga rättigheter. Men eftersom det finns en koppling mellan Gewirths 
”rättfärdigandesituation”, och hans antropologi och komponenterna i kapacitetsför-
verkligandet, vilka hör till denna studies intresseområden, kommer inte rättfärdigandet 
att helt förbigås. 
314 Personalistisk moral, som Gewirth förstår den, ska inte sammanblandas med den 
filosofiska riktningen personalismen. Att som personalismen betrakta personen som 
en oreducerbar realitet med oberoende värde, är snarare mer förenligt med Gewirths 
universalistiska etik. Men överhuvud taget ligger inte fokus hos Gewirths tre typer av 
moral på människosynen, i så hög grad som hos personalismen. 
315 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 52.  
316 A.a., s. 52. 
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moralen består slutligen ”in counsels or precepts for living a good life, 
a life that best fulfills one’s intellectual, aesthetic, and other capacities 
in ways that contribute to one’s development and dignity.”317 Utifrån 
denna moral finns det inga direkt nödvändiga krav på att ta hänsyn till 
någon annans, än ens egna, intressen eller önskningar.318 Dessa tre 
typer moraltyper har det gemensamt att de ställer krav på handlandet, 
som syftar till att befrämja viktiga intressen för personer. Dessa typer 
av moral har dock olika uppfattning om vilka intressena är, liksom de 
också skiljer sig åt i den distributiva frågan om vilka personer som bör 
få sina intressen främjade.319

Men i en mening är det bara den universalistiska moralen som är 
”moral”. Gewirth är nämligen kantian nog för att inse att om något 
verkligen ska vara moraliskt måste dess krav gälla universellt. Och 
utifrån den universalistiska moralens perspektiv, som Gewirth i 
grunden skriver utifrån, är varken den partikularistiska eller personal-
istiska moralens föreskrivna handlingar eller dygder ”moraliska”, i 
betydelsen att vara baserade på universalistisk moral; mer specifikt på 
mänskliga rättigheter. De kan därför inte sägas gälla universellt. Så är 
exempelvis självrespekt en moralisk dygd enligt Gewirth, eftersom 
den har sin grund i och föreskrivs av den universalistiska moralen 
(man måste enligt Gewirth leva upp till den universalistiska moralen 
för att kunna respektera sig själv), medan självkänsla är en klokhets-
dygd, eftersom den saknar nämnda egenskap. Dock kan den betraktas 
som en moralisk dygd utifrån den personalistiska moralens 
perspektiv.320 Men från den universalistiska moralens perspektiv, 
måste en dygd för att vara moralisk vara något som alla bör utveckla, 
och för att en rättighet ska vara moralisk krävs att alla andra 
människor har denna rättighet.321

Man kan ju nu fråga sig vad Gewirth ska med den personalistiska 
och partikularistika moralen till. Jo, framför allt menar Gewirth att 
både den personalistiska och partikularistiska moralen har viktiga 

317 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 54.
318 Värt att notera i denna defintion är dock att den innehåller restriktioner för 
egenintresset – ens utveckling och värdighet ska befrämjas. En egoistisk moral, som 
står redo att berättiga vad som helst som man själv vill, behöver exempelvis inte 
godkännas av den personalistiska moralen.  
319 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 55. 
320 A.a., s. 94ff. 
321 I Self-Fulfillment, där Gewirths syfte bland annat är att visa på enheten mellan de 
olika moraltyperna, är hans inklusiva moralförståelse inte lika explicit som i andra 
delar av hans produktion. Se exempelvis, Gewirth, Alan: Human Rights. Essays on 
Justification and Applications. The University of Chicago Press, Chicago och London 
1982, s. 51. 
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bidrag att ge till självförverkligandet; i synnerhet till den form som 
han kallar för kapacitetsförverkligande. Negativt uttryckt skulle man 
kunna säga att den universalistiska moralen inte ensam förmår 
bestämma vilka kapaciteter som bör utvecklas för att den specifika 
individen ska göra det ”bästa” av sig själv. I nästkommande avsnitt 
ska innehållet i kapacitetsförverkligandet närmare uppmärksammas.  

Här tänkte jag emellertid dröja ytterligare ett tag vid relationen 
mellan de tre typerna av moral. Gewirths uppfattning är trots allt att 
”the requirements of justified personalist and particularist moralities 
are not only compatible with universalist morality but are derivable 
from it”.322 Således tänker sig Gewirth en överensstämmelse mellan 
universalistisk moral, och åtminstone vissa delar av den personal-
istiska och partikularistiska moralen.323 Men det behövs ett objektivt 
kriterium, vilket återfinns hos den universalistiska moralen, för att 
frambringa ”the essential unity of moral rightness”.324

Gewirths argumentation för principen om mänskliga rättigheter,325

som den högsta principen för universalistisk moral, liksom även för 
komponenterna i självförverkligandet, bygger på en idé om det 
mänskliga jaget som en rationell, syftesinriktad (faktiskt eller potenti-
ellt) handlingsagent. Och det är själva handlandet, eller vad Gewirth 
förstår som den mänskliga handlingssituationen, som argumentationen 
tar utgångspunkt i. Detta dels eftersom all moral direkt eller indirekt 
har att göra med handlande, och dels för att ingen människa kan und-
komma själva handlandets kontext.326 Det handlande som är relevant 
för såväl moral som för självförverkligande har enligt Gewirth två 
allmänna egenskaper: 

Voluntariness or freedom is the procedural generic feature of action; it 
consists in controlling one’s behavior by one’s unforced choice while 
having knowledge of relevant circumstances. Purposiveness or intent-

322 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 158. 
323 Gewirth är en god representant för vad Isaiah Berlin ser som ”den naturliga 
tendensen hos alla utom ett litet fåtal tänkare att tro att alla de ting som de anser goda 
måste vara nära förbundna, eller åtminstone förenliga med varandra.” Berlin, Isaiah: 
Fyra essäer om frihet. Ratio, Stockholm (1969) 1984, s. 140. 
324 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 145. 
325 Gewirth brukar också kalla sin princip för mänskliga rättigheter ”the Principle of 
Generic Consistency” (PGC): ”Act in accord with the generic rights of your recipients 
as well as yourself.” I sin fullhet utvecklas denna i de tre första kapitlen av Reason 
and Morality, men eftersom han har försökt att tillämpa den enda sedan dess, 
förekommer sammanfattningar av den i andra böcker. Se, Gewirth, Alan: Reason and 
Morality. The University of Chicago Press, Chicago och London, 1978, kap 1-3; 
Human Rights. Essays on Justification and Applications, s. 52ff; The Community of 
Rights, s. 8ff; Self-Fulfillment, s. 75ff. 
326 Gewirth, Alan: The Community of Rights, s. 13. 
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ionality is the substantive generic feature of action; it consists in 
aiming to attain some end or goal which constitutes one’s reason for 
acting; this goal may be either the action itself or something to be 
achieved by the action. Since, moreover, the aim of acting is to 
succeed in one’s purposes, when purposiveness is extended to the 
general conditions required for such success, it becomes the more 
general feature which I /.../ call well-being.327

Frihetens och välbefinnandets nödvändighet för allt lyckat mänskligt 
handlande, föranleder alltså Gewirth att kalla dem för ”the generic 
features of action”. Sedan försöker han visa (med vad han kallar för 
”the dialectically necessary rational argument”) att eftersom varje 
handlingsagent måste anse sig ha rätt till frihet och välbefinnande, i 
och med att detta behövs för att lyckas med handlandet, som är 
inriktat på att uppnå syften som handlingsagenten själv ser som goda, 
så måste denne acceptera att alla andra har dessa rättigheter till frihet 
och välbefinnande i lika omfattning.328 Gewirth vill alltså visa att man, 
för att undgå självmotsägelse, måste acceptera att man själv har dessa 
rättigheter, liksom att dessa rättigheter måste generaliseras till alla 
syftesinriktade människor. Det är ur dessa mänskliga rättigheter till 
frihet och välbefinnande (”generic rights”) som Gewirth sedan 
härleder mer specifika rättigheter.329

Som jag har utlovat ska jag inte gå djupare in på argumenten som 
har med Gewirths rättfärdigande av mänskliga rättigheter att göra. 
Några saker kan dock utifrån det som framkommit vara på sin plats att 
notera. Dels att det som främst (eller bara) tycks förutsättas, om den 
till synes isolerade mänskliga agenten i handlingskontexten, är ett 
egenintresse (önskan om att förverkliga sina egna syften) och rational-
itet (för att skaffa sig kunskap om hur detta på ett effektivt sätt bör 
göras, och sedan även för att kunna leva upp till kravet om logisk 
konsistens). Denna tillsynes reduktionistiska människosyn blir det 
tillfälle att återkomma till lite längre fram i kapitlet. 

Sedan är det värt att understryka att behovet av frihet och 
välbefinnande för lyckat, syftesinriktat handlande gäller såväl för den 
universalistiska moralen, som för den personalistiska och partikular-
istiska, enligt Gewirth. Och genom detta finns det då möjlighet att 
rättfärdiga åtminstone väsentliga delar av den personalistisk och den 
partikularistisk moralen, eftersom de också förutsätter de objektiva 

327 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 79f. 
328 A.a., s. 81f. 
329 Detta är exempelvis precis vad Gewirth är sysselsatt med i kapitel 5-8 i The 
Community of Rights där han försöker rättfärdiga rätten till privat egendom, till 
anställning, till ekonomisk demokrati och till politisk demokrati.  
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kriterierna frihet och välbefinnande. Även dessa typer av moral, som 
kan föreskriva handlande riktat mot mer specifika mål, som 
exempelvis personlig framgång eller hängivenhet mot närstående, 
måste inkludera frihet och välbefinnande i medlen för att nå dessa 
mål;330 vilka är rättigheter som Gewirth alltså menar att man måste 
erkänna att alla har.

Så har således den universalistiska moralen, i form av Gewirths 
princip om mänskliga rättigheter, vunnit insteg i den personalistiska 
och partikularistiska moralen. Genom detta har även dessa typer av 
moral, som visserligen föreskriver annat handlande än den universal-
istiska moralen, fått kontrollerande komponenter, av objektiv art. 
Något förenklat kan man säga att Gewirth menar att innehållet hos 
såväl den personalistiska som den partikularistiska moralen kan 
betraktas som riktigt (dock ej moraliskt riktigt, ur den universalistiska 
moralens perspektiv), så länge det inte strider mot de universella 
mänskliga rättigheterna. Den universalistiska moralen sätter således de 
yttre gränserna för de andra typerna av moral. Genom detta har det 
blivit möjligt att ösa ur såväl den universalistiska, den personalistiska 
och den partikularistiska moralens fatabur, när det gäller att bestämma 
kapacitetsförverkligandets innehåll och mål. Och mot kapacitets-
förverkligandet har det nu blivit dags att skarpare rikta blicken. 

Det bästa
Som vi har sett uppfattar Gewirth handlandet, som helt grundläggande 
för moralen. Handlandet, som i den mest generellt relevanta betyd-
elsen består i frivilligt och syftesinriktat beteende,331 är också grund-
läggande för vilka kapaciteter som kan komma ifråga i kapacitets-
förverkligandet. Det är nämligen primärt kapaciteter för handling som 
är av intresse, och således hamnar exempelvis inte kapaciteter för 
blodcirkulation eller för att blinka med ögonen inom ramen för 
kapacitetsförverkligande. Några initiala avgränsningar för kapacitet-
erna ligger också i detta att Gewirth menar att förverkligandet av sig 
själv, enligt kapacitetsförverkligandet, innebär att uppnå det bästa som 
finns i en att bli:332 För det första är det ju det ”bästa” som man ska bli, 

330 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 109f. 
331 A.a., s. 64. 
332 A.a., s. 59. 
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och då är det inte alla utan de ”bästa” kapaciteterna som måste 
komma ifråga i kapacitetsförverkligandet.333

För det andra är det ”bästa” inte pålagt utifrån, utan finns snarare 
inneboende i de kapaciteter eller potentialer som man har och kan 
utveckla; även om det inte från början står klart hur de ska utvecklas.  

The best that ‘is in’ you is not in you as something that is preexisting 
or ready-made /.../. Rather, it gets developed out of preexisting 
materials that can be turned in different directions through autono-
mous choice and habituation. These preexisting materials are person’s 
capacities.334

Kanske kan man uttrycka detta som att målet (i form av det bästa) är 
från början i högre grad obestämt än medlen (i form av kapaciteterna) 
för att identifiera och uppnå detta mål. Gewirth tycks hur som helst 
vilja distansera sig från en enkel essensialism, där målet redan från 
början ligger klart hos den individuella människan, eftersom detta mål 
gäller evigt och universellt.335 Men inte heller alla självförverklig-
andets kapaciteter behöver vara tydliga för oss, även om de för 
Gewirth är preexisterande material, och som sådant i en mening 
bestämt från början. 

Since self-fulfillment is a reflexive relation, the capacities involved in 
it are both passive and active: they both undergo development and 
they bring about this development. So capacities are two-faced: on the 
one hand they are abilities or powers that are latent before they are 
exercised or actualized; on the other hand they are abilities to bring 
about this exercise. On this model, the human self consists in its 
capacities for bringing about changes in things, including itself; it is a 
kind of energizing force whose functioning stems from within itself.336

Utifrån Gewirths synsätt är det inte bestämt på förhand vilka passiva 
eller latenta kapaciteter som kommer att utvecklas i självförverklig-
andeprocessen. En poäng för Gewirth med att tala om ”passiva” 
kapaciteter, är dock att understryka att de ändå tillhör oss eller är i oss, 
även om vi inte är medvetna om dem eller har utvecklat dem. De 
skapas inte plötsligt eller tillförs oss utifrån, utan bör betraktas som 

333 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 65. Jag ska snart återkomma till vad denna 
avgränsning kan innebära och hur urvalet är tänkt att gå till, enligt Gewirth. 
334 A.a., s. 60. 
335 Om det finns något tydligt antiessensialistiskt drag hos Gewirth så återfinns detta, 
som vi kommer att se, snarare i aspirationsförverkligandet än i kapacitetsförverklig-
andet.
336 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 63. 
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medfödda.337 För att kort föregå en frågeställning som jag avser att 
återkomma till längre fram, så finns det utifrån detta synsätt i princip 
två möjligheter att se på omgivningens funktion i frambringandet av 
aktiva kapaciteter: Antingen den negativa; omgivningen ska inte sätta 
hinder för den process som individen själv rår över, eller den mer 
positiva; den kan befordra aktualiseringen och utvecklingen av 
kapaciteter (bidra till att passiva kapaciteter blir aktiva). 

Nu har det så blivit dags att återvända till frågan om vilka 
kapaciteter som faller inom ramen för de ”bästa”. Kapaciteter, som 
Gewirth förstår dem, är nämligen inte normativa i meningen att de gör 
det möjligt för personer att fungera eller fungera bra. Att något är en 
kapacitet, medför inte att den därmed behöver vara värd att aktivera 
eller förverkliga. I bland annat detta avseende menar Gewirth att 
kapacitetsbegreppet skiljer sig från ”capabilities”, så som det inte 
minst har använts av Amartya Sen.338 Gewirths icke normativa 
förståelse av kapaciteter skiljer sig också från den man möter hos 
Maslow. Den sistnämndes förståelse tycks nämligen inte lämna någon 
öppning för att kapaciteter skulle kunna vara dåliga eller 
ohälsosamma. De är som bekant goda eller neutrala.339

Det normativa i Gewirths teori kommer istället med det ”bästa”, 
och det är också där som den grundläggande kopplingen mellan 
Gewirths universalistiska moral och kapacitetsförverkligandet ligger. 
Mer specifikt kan länken sägas vara förnuftet, som dels har en central 
roll i Gewirths rättfärdigande av mänskliga rättigheter, och som också 
är den epistemologiskt bästa kapaciteten. Att förnuftet är den 
epistemologiskt bästa kapaciteten är en av Gewirth uttalad premiss,340

337 I detta aveende (att även passiva kapaciteter är hos oss) är Gewirth samstämmig 
med Maslow, vilket han knappast skulle förneka. Han skulle dock antagligen vilja 
understryka att det ligger en väsentlig skillnad mellan honom och Maslow, vad gäller 
i vilken grad det på förhand är bestämt vilka passiva kapaciteter som kommer att bli 
aktiva i självförverkligandeprocessen. Som redan framkommit är ju en huvudkritik 
från Gewirth mot Maslow och andra humanistiska psykologer, att självförverkligandet 
i alltför hög grad blir till en automatisk process, där föga eller ingen plats finns för 
(det rationella) valet. 
338 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 63. 
339 Även behoven (”needs”) har en liknande normativitet hos Maslow: Det är i princip 
alltid rätt och välgörande att få behov tillfredsställda. Skulle det inte vara det, är det 
helt enkelt inte något behov som har tillfredsställts, utan något som har misstagits för 
ett sådant. 
340 Gewirth menar alltså att förnuftet är den epistemologiskt bästa kapaciteten (den 
bästa kapaciteten för att förvissa sig om- och bevara sanningen). Han kallar denna 
aktivitet för förnuftets ”veridical capacity”. Denna förnuftsaktivitet har att rätta sig 
efter den deduktiva och induktiva logiken. ”The norms by which this activity proceeds 
are primarily the canons of deductive and inductive logic, including in the former the 
operations of conceptual analysis and in the latter the deliverances of sense 
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liksom att det som rättfärdigats genom förnuftet måste höra till de 
bästa mänskliga kapaciteterna, och därmed är en del av kapacitets-
förverkligandet.341 Av detta följer sedan att Gewirths universalistiska 
moral, som rättfärdigats genom förnuftet, måste accepteras som en del 
av kapacitetsförverkligandet, liksom även de delar av den 
personalistiska och partikularistiska moralen som har rättfärdigats på 
motsvarande sätt. Förnuftet är således i detta avseende en praktisk 
kapacitet med instrumentell funktion, i meningen att kapacitetsför-
verkligandets olika komponenter kan klargöras genom denna kapa-
citet. Det är enligt Gewirth alltså med hjälp av förnuftet som man kan 
komma fram till vad som är det bästa i en själv, och vilka mål som bör 
eftersträvas.342

Men även om Gewirth som synes tilldelar förnuftet en ytterst 
central roll i självförverkligandet, distanserar han sig från ett mer 
traditionellt aristoteliskt synsätt, enligt vilket själva förnuftsaktiviteten 
eller sökandet efter sanning blir ett mål i sig, genom vilket självför-
verkligandet sker.343 Gewirth vänder sig även uttryckligen mot försök, 
så som utilitarismens, att finna ett enda mål för människan att 
eftersträva, som eventuellt en rad skiftande värden kan samlas i.344

Men om det nu är förnuftet som ensamt ska användas för att avgöra 
vilka kapaciteter som är de bästa, är det inte så att det bästa blir det 
samma för alla människor? Nej, kriteriet för det ”bästa” i kapacitets-
förverkligandet är objektivt, men inte nödvändigtvis syftet. Kapaci-

perception.” Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 71ff. En möjlig intern kritik att rikta 
mot Gewirth här skulle kunna göra gällande att denna epistemologiskt inriktade 
förnuftsaktivitet inte är någon kapacitet – inte har sin grund i människors 
preexisterande material. Och eftersom den inte är någon kapacitet kan den ännu 
mindre vara någon av våra ”bästa” kapaciteter, och således kan inte detta förnuft eller 
denna förnuftsaktivitet utgöra någon del av kapacitetsförverkligandet. 
341 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 92. 
342 A.a., s. 75. 
343 Avståndstagandet från ett sådant synsätt, liksom Gewirths ambition att utforma en 
självförverkligandeteori som undkommer anklagelser för elitism, framkommer inte 
minst när han gör en åtskillnad mellan två typer av aktiviteter eller kontexter som 
förnuftet används i: “One kind is purely intellectual; it consists in the theoretical use 
of reason in the sciences and in much of philosophy. The other kind is much more 
inclusive; it comprises the application of rational criteria to the many other, practical 
contexts of human life, including the moral, the aesthetic, the technical, and so forth. 
If the use of reason is confined to the former purely intellectual context, then what 
emerges as the best that it is in one to become – the best kind of life – is solely that of 
the scientist or theoretical philosopher. For it is in such a life that the ascertainment of 
truth is pursued for its own sake. This would exclude from ‘the best kind of life’ the 
myriad activities of the masses of ordinary persons who are not scientists or 
philosophers, and as capacity-fulfillment it would confine self-fulfillment to a narrow 
range of intellectuals.” Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 74f. 
344A.a., s. 108f. 



145

teter är kapaciteter för handling och värderas utifrån hur de fullgör sitt 
syfte.345 Målet eller syftet med kapacitetsförverkligande är att göra det 
bästa av sig själv, utav det som finns i en. Och så tillvida som 
människor har delvis olika potentialer eller kapaciteter, vilket Gewirth 
tror, finns det ju möjlighet att det bästa jag kan bli skiljer sig från det 
bästa du kan bli. Det är alltså fullt möjligt att det mer konkretiserade, 
innehållsliga syftet för vilka de bästa kapaciteterna ska väljas skiljer 
sig åt. Detta innebär att det ”bästa” man kan bli, liksom de ”bästa” 
kapaciteterna kan skilja sig åt från individ till individ, men det bästa 
sättet, för att hitta det bästa i sig själv och välja de bästa kapaciteterna 
för att realisera detta, är universellt – ett nyttjande av förnuftskapa-
citeten.346

Sedan finns det ändå, utöver förnuftet, en ganska stor universalitet 
när det gäller de bästa kapaciteterna i Gewirths självförverkligande-
teori. Dels sätter den universalistiska moralen väsentliga gränser för 
vilka kapaciteter som kan komma ifråga som de ”bästa”. Mitt 
kapacitetsförverkligande får nämligen inte innebära ett kränkande av 
mina eller någon annan människas rätt till frihet och välbefinnande; 
eller av andra universella rättigheter som härletts ur dessa. En 
eventuell kapacitet för dryckenskap (kränker min egen frihet) eller för 
ficktjuveri (kränker andras frihet och välbefinnande), är exempelvis 
uteslutna utifrån Gewirths perspektiv. Men det finns också en relativt 
stor universalitet hos de ”bästa” kapaciteterna, vilka än mer direkt 
hänger ihop med den betoning som Gewirth lägger vid (det lyckade) 
handlandet, och friheten och välbefinnandet som dess nödvändiga 
förutsättningar. De relevanta kapaciteterna i kapacitetsförverkligande 
är främst kapaciteterna för handling, och det är enligt Gewirth 
rationellt att betrakta frihet och välbefinnande (”the generic features of 
action)” som de bästa praktiska kapaciteterna, eftersom de möjliggör 
det övriga förverkligandet av kapaciteter, som så att säga lever i och 
av handlandet. 

My main points will be that capacity-fulfillment, as achieving the best 
that is in one to become, comprises a good life for the persons who 
attain it, and that such fulfillment includes the use of freedom and 
well-being in ways that are maximally effective for the agent. This 
effectiveness involves the development of prudential virtues that are 
directly incorporated into the various phases of these features of 

345 Gewirth lanserar ”the Purposive Ranking Thesis”, som en metod för att bedöma 
sina kapaciteter. Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 69ff. 
346 Gewirth medger att förnuftet kan användas både för goda och onda syften. Han 
menar dock att inga onda syften i sig kan rättfärdigas genom förnuftet. Gewirth, Alan: 
Self-Fulfillment, s. 86. 
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action, in that persons can act to develop for themselves their 
possession of the necessary goods of action.347

Frihet och välbefinnande är alltså inte något statiskt som man antingen 
kan ha eller inte ha, utan ett slags kapaciteter som behöver utvecklas 
och användas på bästa, effektivaste sätt, för att kapacitetsförverklig-
andet ska bli möjligt. Men även för användningen av frihet och välbe-
finnande gäller gränserna som den universalistiska moralen uppställer: 
Ens egen och andra människors frihet och välmående får ej kränkas. 

Frihet och välbefinnande förhåller sig enligt Gewirths synsätt till 
varandra som medel och mål.348 Han delar vidare upp välbefinnande i 
tre nivåer: 

Basic well-being consists in having the essential preconditins of 
action, such as life, physical integrity, mental equilibrium. Nonsub-
tractive well-being consists in having the general abilities and 
conditions needed for maintaining undiminished one’s general level of 
purpose-fulfillment and one’s capabilities for particular actions; 
examples are not being lied to or stolen from. Additive well-being
consists in having the general abilities and conditions needed for 
increasing one’s level of purpose-fulfillment and one’s capabilities for 
particular actions; examples are education, self-esteem, and opport-
unities for acquiring wealth and income.349

Det är främst de två sista nivåerna, och i synnerhet då den tredje, 
tillväxande nivån som blir relevant i och med självförverkligandet. 
Som synes är välbefinnande en väldigt vid kapacitet, och den rymmer 
i sig flera andra kapaciteter och dygder från den personalistiska och 
partikularistiska moralen.350 Även frihet är ju en minst sagt vid 
kapacitet, som behöver bistånd av dygder från framför allt den 
personalistiska moralen, för att på ett lyckat sätt kunna bidra till 
handling.351 Autonomin, som involverar en förmåga att sätta regler för 
sitt handlande och sedan följa dessa regler eller lagar, förstår Gewirth 
som ett komplement till den generella frihetsidén. Även autonomin 
klassar han som en av de främsta mänskliga kapaciteterna, inte minst 

347 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 110. 
348 Gewirth påpekar också att frihet och autonomi inte är tillräckliga för ett gott liv, 
eftersom de inte så som välbefinnandet förmår specificera syftet. Gewirth, Alan: Self-
Fulfillment, s. 121. 
349 A.a., s. 80. 
350 Exempelvis bidrar den personalistiska moralen till utvecklandet av dygder som 
hjälper personen att skydda sig mot hot mot det den andra välbefinnandenivån, alltså 
den nivå där man håller sin syftesförverkligande och handlingsförmåga intakt. 
Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 122.  
351 A.a., s. 114. 
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för att den bidrar till att man har ett starkt självdisciplinerat jag.352  För 
min egen del ska jag nu disciplinera mig till att lämna redogörelsen av 
Gewirths kapacitetsförverkligande. 

Det djupaste genom det bästa 
Det har nämligen blivit hög tid att närmare syna den del i Gewirths 
självförverkligandeteori, som han kallar för aspirationsförverkligande. 
Med aspirationer förstår Gewirth de djupaste önskningar (”deepest 
desires”). Dessa gör anspråk på att bli förverkligade eller att uppnås; 
anspråk som individen starkt kan känna. Men det är inte aspiration-
erna som manar fram alla våra handlingar. Vi väljer ofta att handla 
utifrån mer triviala önskningar eller behov. Aspirationsförverkligande 
är således inte en aspekt utav varje fritt vald handling; inte ens om den 
får önskat resultat.353 Aspirationer är med andra ord inte liktydigt med 
vad som helst som vi vill eller önskar. 

Gewirth medger att starka naturliga, biologiska behov, efter exem-
pelvis mat och dryck, kan vara aspirationer. Men eftersom han inte 
riktar något direkt intresse mot sådana, förefaller det rimligt att tolka 
honom som att det finns mer väsentliga eller ”djupare” typer av 
aspirationer.354 Tveklöst menar Gewirth att de flesta aspirationerna inte 
är medfödda. Såväl yttre som inre omständigheter och hinder påverkar 
vilka aspirationer som bildas eller utvecklas. En svårt nödställd person 
kanske inte har fler aspirationer än de som hon har i egenskap av att 
vara en biologisk varelse. Gewirth medger också att det finns något 
elitistiskt redan i detta att ha aspirationer.355 De miljömässiga faktor-
erna är alltså viktiga när det gäller vilka aspirationer vi har eller 
saknar.

Förverkligandet av aspirationer kan också bidra till att nya 
aspirationer uppkommer. I detta ser inte Gewirth något direkt tragiskt, 
som att vi aldrig tycks bli nöjda eller tillfredsställda. Istället menar han 
att idén om förbättring är central för aspirationsförverkligande (liksom 
för kapacitetsförverkligande). De nya aspirationerna och potentialerna, 
som uppstår i förverkligandeprocessen, är och pekar mot en förbät-

352 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 114. 
353 A.a., s. 26f. 
354 Gewirth tycks inte med aspirationerna vara inne på samma linje som Maslow. 
Maslow betonar ju det samband som finns mellan de grundläggande behoven och 
självförverkligandebehoven, i och med deras fysiska, biologiska aspekt.   
355 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 31. 
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tring av vad man tidigare var.356 Samtidigt är reflexion och kunskap i 
någon mån en förutsättning för denna positiva självutveckling. 

Vad gäller objekten för aspirationsförverkligandets strävan så vill 
Gewirth vara öppen för en pluralitet av mål.357 Han vänder sig också 
uttryckligen mot försök att hitta ett generellt objekt för våra aspira-
tioner, som exempelvis lycka.358 Men jag är ytterst tveksam till om 
Gewirth verkligen är beredd att acceptera en pluralitet, där en grund-
läggande, faktisk motsättning finns mellan ens djupaste önskningar, 
vilken gör dem praktiskt oförenliga. Jag tror att han har gott hopp om 
att den eventuella motsättningen i pluraliteten bara är skenbar, eller 
åtminstone inte total.359 Till den mångsidighet hos aspirationernas 
objekt, som Gewirth likväl vill förorda, kan också tillfogas att 
objekten inte behöver vara interna, utan också kan vara externa. De 
djupa önskningarna behöver alltså inte bara gälla vad som är bra för 
mig och mitt liv, utan kan vara riktade mot tillstånd i världen och hos 
andra människor. De externa aspirationerna är dock inte frikopplade 
från individen, utan de är rotade hos individen som har dem, och de 
uttrycker dennes identitet när de förverkligas.360

Gewirth betonar vidare att den aspirerande personens strävan 
antingen kan vara inriktad på att bli en viss person, eller mot att uppnå 
vissa resultat eller värden. Om fokus alltför ensidigt blir själv-
orienterat eller objektorienterat kan resultatet bli en av följande 
extremer: Självförnekelse eller självförstoring.361 Gewirth menar dock, 
på ett sätt som påminner om Taylors synsätt, att dessa två slags 

356 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 31f. 
357 A.a., s. 42f. 
358 Vad Gewirth dock kan tänka sig är att exempelvis lyckan kan följa som en viktig 
komponent i olika faser av förverkligandeprocessen, men inte att den skulle vara den 
viktigaste eller enda komponenten i aspirationsförverkligandet. Gewirth, Alan: Self-
Fulfillment, s. 46f. 
359 Om Gewirths tilltro till att konflikten mellan aspirationer inte behöver vara total, i 
den förordade pluraliteten, vittnar exempelvis följande yttranden: ”Many women have 
aspirations toward each of these [family and career], but find it very difficult or 
impossible to satisfy both. Social institutions /.../ may help to mitigate such conflicts.” 
Samt ”There need not be a conflict of aspirations if they are carefully organized while 
taking due account of one’s abilities and circumstances.” Gewirth, Alan: Self-
Fulfillment, s. 43. 
360 Som huvudexempel på en självförverkligandemodell som har rent interna aspira-
tionsobjekt anför Gewirth autenticitetsidealet, och det är Charles Taylors The Ethics 
of Authenticity som får tjänstgöra som källa. Tyvärr tycks Gewirth emellertid ha 
förbisett dialogiciteten i Taylors antropologi, samt att Taylor själv i denna bok 
uttryckligen propagerar för förverkligande av externa önskningar eller aspirationer. 
Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 48ff; Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 
82.
361 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 19. 
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aspirationsinriktningar egentligen är nära sammanbundna, just genom 
att de är våra djupaste önskningar. 

/.../ desires that are deepest are usually not only stronger than others in 
their motivational force; they express the most intimate yearnings of 
the self, and they reflect most directly the values and the very 
definition of the self as an conative entity. What one aspires to is 
rooted in one’s conception of oneself as the kind of person one most 
wants to be as having a certain identity, living a certain kind of life, 
and attaining certain kinds of experiences and values. In this regard, 
aspirations are higher-order desires; they are desires to have not only 
the object of one’s desires but also to be a person who is characterized 
both as having those desires and as being successful in attaining them. 
An important element of self-evaluation, and also possibly of elitism, 
thus enters into all aspirations. In this way aspirations toward certain 
objects or values are unified with aspirations about oneself.362

Liksom Taylor hänvisar Gewirth till Harry G. Frankfurt vad gäller 
distinktionen mellan första- och andragradsönskningar. Man skulle 
kunna hävda att den betydande skillnaden mellan Taylor och Gewirth 
(och Frankfurt) är att Taylor med begreppet ”starka evalueringar”, 
vilket uppmärksammades i föregående kapitel, mer tydligt inför en 
kvalitativ dimension. I den starka evalueringen, till skillnad mot den 
svaga evalueringen, åtföljs önskningen av värde. Därmed behöver inte 
önskningen bara vara ”starkare” eller ”djupare”, utan den kan också 
vara ”värdefullare” eller ”bättre”.363 Den kvalitativa dimensionen 
reserverar Gewirth, som vi har sett, till stor del för kapacitetsförverk-
ligandet. Men enligt ett alternativt sätt att se det ligger det egentligen 
ingen skillnad här mellan Gewirths aspirationer och Taylors starka 
evalueringar. Också för Gewirth, vilket citatet ovan indikerar, hänger 
aspirationerna och värden nära samman. Det är nämligen främst 
genom aspirationförverkligandet, som självförverkligandet anses som 
något gott i sig av de aspirerande personerna. 

It is in this attainment with its higher-order background that self-
fulfilment as aspiration-fulfillment consists; and it is because of its 
connection with such depth of desire in relation to one’s self-
conception that aspiration-fulfillment is regarded as a great good by 
the persons who have the aspirations.364

362 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 23.  
363 Taylor använder inte så som Gewirth de superlativa formerna ”djupast” och ”bäst”; 
inte minst av epistemologiska skäl, och för att en för Taylor främmande slutgiltighet 
möjligen antyds med denna form. 
364 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 24. 
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Men trots att Gewirth menar att innehavandet av aspirationer i sig är 
något gott,365 är han inte fullt beredd att låta detta, främst subjektivt 
upplevda värde tjäna som grund för vad som är det kvalitativt bästa 
för individen att vara eller bli. För detta krävs ett mer objektivt 
kriterium än vad aspirationerna kan erbjuda. Man skulle kunna se det 
som att Taylor och Gewirth uppmärksammar och söker lösningen på 
samma problem: Det ohejdade aspirationsförverkligandets individ-
uella relativism. Taylors strategi håller sig framför allt på en 
ontologisk nivå, där han etablerar det mänskliga självet som socialt 
och relationellt. Utifrån denna människosyn är det omöjligt eller 
destruktivt för individen att försöka uppställa mål och värden, i 
isolation från det sammanhang som han eller hon är människa i och 
genom. Människolivets relationella karaktär gör det i princip omöjligt 
att söka aspirationsförverkligande eller göra starka evalueringar 
oberoende av kriterier som har uppkommit helt eller delvis utanför en 
själv.

För Gewirth finns det knappast några objektiva kriterier i 
aspirationerna värda namnet (vilket kan sägas vittna om hans mindre 
relationella människosyn). Och när han beaktar ”tesen om aspirations-
förverkligandets autonomi”, vilken säger att aspirationer är sina egna 
rättfärdiggörare och att de varken behöver eller tillåter bedömningar 
från externa källor,366 finner han den inte helt tillfredsställande. Det 
vill säga att han accepterar på ett sätt att aspirationer, som varandes 
något gott sig, är sina egna rättfärdiggörare. Och han menar att man 
kan och ska försöka finna ut vilka som är de riktiga aspirationer, som 
man inbördes ska försöka bedöma och rangordna. Men detta till trots 
kommer de att förbli relativa, och således kommer deras förverk-
ligande inte medföra att det bästa förverkligas. Man kan också se det 
på ett annat sätt: Gewirth vill etablera en väg som den universalistiska 
moralen kan ta sig in i aspirationsförverkligandet via. 

Nära samman med Gewirths uppdelning mellan aspirationsförverk-
ligande och kapacitetsförverkligande, hör en klassisk filosofihistorisk 
uppdelning mellan två delar hos självet: En begärsmässig (”appetitive-
conative”) sida och en rationell sida.367 Man kan tycka att Gewirths 
uppdelning av de två formerna av självförverkligande är konstlad och 
stel, men den motsvarar trots allt en klassisk syn på människan som 
tudelad, som han medvetet ansluter sig till. Med ett sådant synsätt 

365 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 32.  
366 A.a., s. 51. 
367 A.a., s. 14. 
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uppstår frågan om vilket förhållande som ska råda mellan de olika 
delarna.

Gewirth pekar på två alternativa modeller, som har skilda svar att 
ge. Antingen en egalitär modell, enligt vilken jämvikt och harmoni 
ska råda mellan de olika aspekterna eller delarna, eller en hierarkisk 
modell, enligt vilken en aspekt (vanligtvis förnuftet) ska kontrollera 
och organisera den eller de andra delarna. I Gewirths självförverklig-
andeteori är det tveklöst den hierarkiska modellen som får företräde, 
eftersom det är förnuftet som ska förvärva de relevanta kunskaperna 
om det totala självet; kunskaper som sedan ska vara avgörande för hur 
självet organiseras.368 Den hierarkiska modellen kan således också 
sägas göra sig gällande när Gewirth försöker förena de olika typerna 
av moral. Här handlar det enkelt uttryckt om att låta förnuftet, och 
andra framstående kapaciteter, bli bedömare, kontrollanter och 
vägledare av aspirationsförverkligandet. Och ”syntesen” kommer inte 
minst tydligt till uttryck när välbefinnandekapaciteten (dess tredje 
nivå), som i sig ligger nära aspirationsförverkligandet, får blanda sig i 
urvalet av syften och mål:  

/…/ now purposes or aspirations are not taken as independent 
variables; instead, they, are critically evaluated by operational reason 
and by one’s other capacities. They are therefore purged of the 
weaknesses attendant upon aspiration-fulfillment as such.369

Jag har redan tangerat frågan om hur individuellt unika eller univ-
ersella de potentialer är, som Gewirth menar är relevanta i 
självförverkligandet.370 Tidpunkten är emellertid nu kommen för att 
mer handfast gripa tag i denna fråga. Om vi börjar i kapacitets-
förverkligandet, så menar förstås inte Gewirth att ”det bästa som är i 
en att bli” är detsamma för alla människor. Men det är helt klart så att 
han tänker sig att många av de mest nödvändiga kapaciteterna för att 
nå detta mål är desamma och finns hos i princip alla människor (även 
om det kan finnas skiftningar i graden och utformningen som 
kapaciteterna har hos olika människor). Kapaciteter som förnuft, 
autonomi och välbefinnande är således att betrakta som universella 
potentialer.

368 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 139f. 
369 A.a., s. 124. 
370 Med potentialer förstår jag här både aspirationerna och de ”bästa” kapaciteterna. 
Gewirth själv föredrar bara att tala om de sistnämda som potentialer. Han skulle dock 
antagligen instämma i att aspirationer åtminstone är potentialer i meningen att de kan 
vara frön till nya (kanske ännu djupare) aspirationer. 
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Men även de kapaciteter som Gewirth lyfter fram och kopplar 
samman med den partikularistiska moralen tolkar jag som i grunden 
universella potentialer. Jag ser inget som tyder på något annat än att 
han tänker sig att hängivenhet mot vänner och familj, liksom lojalitet 
mot gemenskaper är mänskliga kapaciteter med en mycket stor 
utbredning. Om kärleken, när den är som bäst, säger han följande:  

In loving, you care for the other person and effectively consider her 
point of view. The capacity for such love is one of the best of human 
qualities, and its fulfillment conduces powerfully to achieving the best 
that is in one to become.371

Att en kapacitet eller dygd inte är direkt påbjuden av den universal-
istiska moralen, behöver alltså inte göra den mindre universell. Den 
kan ändå vara del av det bästa för alla människor. Sedan är i allmänhet 
inte det specifika objektet, som olika människors kärlek riktas mot, 
generellt. Men detta behöver utifrån Gewirths synsätt inte innebära att 
själva kapaciteten som sådan inte kan vara det. 

Som Gewirth framställer den personalistiska moralens kapaciteter 
och dygder, så förefaller även dessa vara i grunden universella. Det 
tillväxtinriktade välbefinnandet (”additive well-being”) är enligt 
Gewirth den viktigaste praktiska kapaciteten, utifrån den personal-
istiska moralens kontext. Det tillväxtinriktade välbefinnandet består i 
att ha de förmågor och förutsättningar som behövs för att öka ens 
möjligheter för specifika handlingar, och graden eller mängden upp-
nådda syften. Denna kapacitet kan innefatta sådant som reflektion, 
värdering och rangordnande av ens viktigaste mål, och den är förstås 
(för att kunna realiseras) ytterst beroende av de miljömässiga 
förutsättningar, och den grad av välbefinnande och självförverklig-
ande som man har uppnått.372 I vilken omfattning denna kapacitet har 
realiserats skiljer sig kraftigt åt mellan individer och mellan olika 
delar av världen, liksom skillnaden kan vara stor när det gäller det 
konkreta uttryck som denna vida kapacitet får hos olika personer. Men 
detta behöver inte innebära att Gewirth inte skulle kunna se den som 
en universell potential för människan. 

Sedan räknar säkerligen Gewirth med en hel del mer individuellt 
unika kapaciteter, som delar i kapacitetsförverkligandet, även om han 
inte direkt går in på några sådana. Men dels kan deras utvecklande 
begränsas mer av den universalistiska moralens krav, än vad fallet är 
med exempelvis autonomin. Och än mer väsentligt: De förefaller inte 

371 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 146. 
372 A.a., s. 123f. 
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vara lika fundamentala som de universella kapaciteterna, eftersom de 
inte lika direkt har med de grundläggande förutsättningarna för lyckat 
mänskligt handlande att göra. Handlandet är ju vidare det som 
Gewirth betraktar som mest väsentligt för människan och moralen, 
liksom för självförverkligandet. 373

Den stora universaliteten hos kapacitetsförverkligandets potenti-
aler, kan också ses mot bakgrund av Gewirths ambition att införa 
perfektionistiska, men inte elitistiska, drag i självförverkligandet. För 
detta behöver det ”bästa” vara det bästa för människan, där inte 
människan och hennes kapaciteter förstås på ett sätt som exkluderar 
större delen av mänskligheten. Gewirth menar också att det ”bästa” i 
kapacitetsförverkligandet korresponderar till det bästa hos personer i 
genomsnitt.374

Utrymme för mer kontextuella och individuellt unika potentialer 
kan man med större framgång söka i det som Gewirth kallar för 
aspirationsförverkligande. Även här återfinns dock universella och 
medfödda potentialer, i form av vissa biologiska behov. Men som 
tidigare har påpekats är det inte dessa som han betraktar som de 
viktigaste eller mest karaktäristiska aspirationerna.375 Gewirths obe-
fintliga vilja att se någon betydelsefull universalitet hos aspirationerna 
kan också ses mot bakgrund av en huvudtes i hans argumentation, för 
ett självförverkligande där både de djupaste önskningarna och de bästa 
kapaciteterna är inkluderade.  

Gewirth menar ju att aspirationsförverkligandets otillräcklighet 
ligger i dess relativism; dess oförmåga att på egen hand garantera att 
förverkligandet av mina djupaste önskningar också kommer att 
innebära att det bästa hos mig förverkligas. Så på motsvarande sätt 
som det var viktigt för Gewirth att förstå kapacitetsförverkligandets
”bästa”, som något som ligger inom räckhåll för människor i allmän-
het, blir det också viktigt för honom att förstå aspirationsförverklig-
andet som något som inte förmår att bidra med motsvarande typ av 

373 Man kan läsa Gewirth som att kapacitetsförverkligande helt enkelt är ett medel för 
det lyckade handlandet, vilket han ju menar bygger på frihet och välbefinnande. 
Exempelvis skriver han: /.../ with regard to capacity-fulfillment as achieving the best 
that is in one to become, what is best here is whatever is found by reason to lead to or 
consist in the fullest development of freedom and well-being, within the limits set by 
the universalist morality of human rights.” Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 112. 
374 A.a., s. 182. 
375 En anledning till att Gewirth inte fäster någon större vikt de ”naturliga” aspiration-
erna kan vara att han inte anser att dessa går att göra till objekt för kontroll och val, i 
samma grad som med aspirationer i allmänhet. Det är exempelvis mer möjligt för mig 
att fatta beslut om att ge upp min livslånga dröm om att lära mig franska, än att 
upphöra med mina vanor att äta och dricka. 
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objektiva kriterier. Detta kan bland annat åstadkommas genom att 
hävda att en persons aspirationer inte har något gemensamt (eller 
väldigt lite) med andra personers aspirationer; vilka i sin tur inte heller 
påminner om varandra. 

Som jag tolkar Gewirth finns det hur som helst ingen betydande 
universalitet hos aspirationerna i grunden. I vilken grad är då 
aspirationer individuellt unika? På den frågan kan man få olika svar 
beroende på hur man tolkar aspirationernas förening med kapacitets-
förverkligandet och de universella mänskliga rättigheterna. Vilken 
konsekvens får denna förening för individualiteten hos aspirations-
förverkligandets potentialer?

Till att börja med läser jag Gewirth som att potentialerna i högre 
grad är individuellt unika än kontextuellt gemensamma. Han under-
stryker visserligen att den sociala kontexten begränsar och påverkar 
vilka aspirationer vi har, och jag tror inte att han menar att det är 
möjligt att som individ helt ta sig bort ur detta förhållande. Han är 
också inne på att det är en viktig del av självförverkligandet att dela 
värden med andra.376

Men som jag mer uttryckligt kommer hävda i nästkommande 
avsnitt, är Gewirths människa inte socialt konstruerat i någon djupare 
omfattning. Individen lever inte i någon isolering, utan påverkas och 
formas av det sociala sammanhang som hon lever i. Men i princip till 
hela denna påverkan kan självet (åtminstone idealt) ha ett själv-
ständigt, bedömande förhållande. Så jag ansvarar och bestämmer i den 
meningen själv mina aspirationer. Ungefär som om omgivningen 
skulle ge mig fröet, men jag har fortfarande makten att välja vilken 
blomma det ska bli. Och jag har också möjligheten (för att fortsätta 
metaforen) att bland hela den blomsterkollektion som jag väljer, 
bestämma vilka som ska stå längst fram, och vilka jag inte ska ha kvar 
nästa år. Men jag läser också Gewirth som att vi har möjlighet, att än 
mer kontextbefriat, skapa våra egna aspirationer. 

Men så kan man också tolka Gewirths självförverkligandeteori som 
att det universella gör ett slags återtåg in i aspirationerna, med hjälp av 
kapacitetsförverkligandet och den universalistiska moralen. Jag tänker 
inte fördjupa mig i, utan blott antyda, resonemanget här. Det är 
möjligt att hävda att när de i hög grad individuella, och till viss del 
kontextuella, aspirationerna ställs inför kontroll och bedömning av 
universella kapaciteter som lever upp till objektiva kriterier, så 
kommer de aspirationer som rekommenderas att se ganska likadana 
ut; åtminstone för människor med ett väl framskridet kapacitets-

376 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 195. 
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förverkligande. Den universalistiska moralen sätter sedan ytterligare 
gränser för de kontextuella och de individuellt unika potentialerna. 
Gewirth tänker sig, som vi redan har varit inne på, att aspirationerna 
(åtminstone i utgångsläget) är relativa. Det är svårt att se att Gewirth 
skulle ha något problem med att aspirationerna blev mer universella, 
så länge de inte blir främmande för personen som har dem. För skulle 
inte mina aspirationer kännas som ”mina”, så skulle det enligt Gewirth 
få stora konsekvenser för min motivation för att självförverkliga mig. 
Med denna antydan om problem lämnar vi nu det universella för ett 
tag, till förmån för den självförverkligande individens förhållande till 
sin mer näraliggande sociala miljö. 

Mer än instrument 
I det två senaste kapitlen har det bland annat framkommit att för 
Maslow är självförverkligande inte minst en utvecklingsprocess mot 
en närmast total självtillräcklighet och ett stort oberoende i 
förhållande till omgivningen. För en sådan utveckling ger Taylors 
teori däremot inget stöd i sig, eftersom den mänskliga individens 
självförståelse, de mål och värden som hon eftersträvar (och även den 
möjliga autonomin), enligt denna teori, är oundvikligt konstituerade 
av och i relation med det som omger individen.  

Man skulle kunna säga att Maslow och Taylor, med avseende på 
självförverkligande individer, ger uttryck för en atomistisk respektive 
en social, relationell syn.377 Gewirths teori, som i en långt mindre grad 
håller sig på en deskriptiv nivå, kan ses som ett försök att inta en 
mellanposition, mellan Maslows och Taylors syn på vilken funktion 
omgivningen har för individens självförverkligande. För Gewirth vill 
å ena sidan betona den sociala kontextens betydelse för självförverk-
ligandet, samtidigt som han vill hävda oberoendets och den välut-
vecklade autonomins nödvändighet för ett lyckat självförverkligande. 
Låt oss nu titta närmare på den uppfattning som Gewirth förordar. 

Självförverkligande är för det första inte möjligt på egen hand. Det 
sociala sammanhanget har, enligt Gewirth, mer än en instrumentell 
betydelse för individens självförverkligande. 

This context operates not only as an efficient cause that helps to 
generate self-fulfillment; it is also constitutive of self-fulfillment. The 

377 Denna distinktion bygger på Taylors åtskillnad mellan två radikalt skilda uppfatt-
ningar om människans relation till samhället – atomismen och den sociala tesen – som 
diskuterades i föregående kapitel. 
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self-fulfilled person does not live in isolation; an important part of his 
being fulfilled consists in his having friends and other associates with 
whom he can share mutually appreciated values.378

Här ser vi exempel på hur den partikularistiska etiken ger nödvändiga 
bidrag till självförverkligandet. Att dela saker i nära relationer är en 
del av att göra det bästa av sig själv. Det kan dock vara på sin plats att 
notera en skillnad gentemot det sätt som det sociala sammanhanget, 
med dess dialogiska relationer, uppfattas som konstitutivt av Taylor. 
För Taylor är nämligen den sociala kontexten (liksom hela det 
kulturella och historiska ramverket) konstitutivt, inte bara för 
självförverkligandet, utan för självet. Den som jag ”är” eller kanske 
tror mig kunna bli, är sprunget ur och oupplösligt förenat med det 
sammanhang som jag lever i. Jag kan enligt Taylor inte förstå mig 
själv på annat sätt än i relation till omgivningen.  

Gewirth vill också tilldela den sociala kontexten en stor betydelse 
för självet. Bland annat anför han i The Community of Rights en tes 
om hur den sociala miljön bidrar till personutvecklingen (”the social 
contribution thesis”). Men tesen är inte direkt inriktad på vad slags 
bidrag det sociala sammanhanget ger till vår självförståelse, utan till 
vår handlingsförmåga.379 Man kan säga att Gewirth är en traditionell 
liberal i den meningen att han har en ytterst hög tilltro till vad 
utbildning förmår att göra för människor; men då återigen främst som 
medel.

Gewirth har dock kännedom om, och hyser viss sympati med, ett 
synsätt som påminner om Taylors. Han menar att det är en ontologisk 
tes som hör till den kommunitariska traditionens syn på självförverk-
ligande:

/…/ membership in a community is a part of the very identity of 
individuals; such membership makes them who they are; it is 
constitutive of their beings and hence of their self-fulfillment as 
bringing to fruition who they are, both in their aspirations and their 
best capacities.380

Men den avgörande frågan för Gewirth är hur långt eller djupt sam-
hället påstås konstituera sina medborgare. Hans farhåga är att om de 

378 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 195. 
379 ”Because of the society’s contributions all persons are to some extent ‘social 
products’: the nurturing they receive from their social context, beginning with the 
family but continuing on to the wider society, is a necessary condition of their being 
successful purposive agents.” Gewirth, Alan: The Community of Rights, s. 83. 
380 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 197. 
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sociala sammanhangens konstitutiva förmåga är för djupgående, går 
vår egen frihet och rationella autonomi förlorad. Man skulle kunna 
säga att om Gewirth ska vara beredd att acceptera att självet är socialt 
konstruerat eller konstituerat, så måste åtminstone undantag göras för 
den mänskliga individens rationella autonomin.381

Detta är knappast överraskande eftersom Gewirths rättfärdigande 
av sin universalistiska moral och av självförverkligandet bygger på att 
det finns en sådan. Men detta undantag eller denna tudelning av 
självet, får sedan stora konsekvenser för i vad mån Gewirths teori alls 
kan göra rättvisa åt någon tes om individen som socialt konstituerad. 
För som redan framkommit i analysen är det just det som undantas, 
och därmed förblir objektivt, som ska användas för att bedöma vad av 
det socialt konstituerade som kan accepteras, vad som bör ersättas och 
vad som bör förbättras. Denna helt grundläggande för självet i 
Gewirths teori, har sin karft och riktighet genom att inte vara socialt 
konstituerad. Så för att uttrycka det lite skarpt: Ett själv med förmåga 
att lyfta sig upp ur sin sociala konstitution, skiljer sig från ett själv 
som saknar denna förmåga. 

Nu menar Gewirth inte att vi har eller kan utveckla någon sådan 
förmåga till fulländning,382 men som jag läser honom är den ideal och i 
hög grad möjlig. Som tidigare framkommit anser Gewirth dock inte 
att den rationella autonomin är tillräcklig för självförverkligande – det 
behövs mening och innehåll som går utöver denna; som bland annat 
det sociala sammanhanget kan ge. Ökat oberoende, i betydelsen själv-
tillräcklighet, är alltså inget idealt eller något som förordas i Gewirths 
självförverkligandeteori. I detta avseende skiljer sig denna teori 
väsentligen från Maslows.  

Däremot är själförverkligandet i Gewirths teori förbundet med ökat 
oberoende, förstått som (rationell) autonomi, självstyre. Häri ligger en 
klar likhet med Maslows teori, i vilken det emellertid inte läggs någon 
vikt vid rationaliteten hos autonomin.383 I likhet med Maslow betonar 

381 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 198f; The Community of Rights, s. 91f. Utifrån 
vad analysen hittills har visat förefaller det rimligt att anta att Gewirth vill göra fler 
undantag än så. Överhuvud taget är ju kapaciteterna i potentiell form medfödda, och 
inte någon social produkt i grunden, enligt Gewirths sätt att se det. Och de mest 
betydelsefulla kapaciteterna har ju som konstaterats en stor universalitet, vilket kan 
rimma illa med att de även är socialt konstituerade. 
382 Man skulle kunna se detta som huvudorsaken, enligt Gewirth, till varför något 
slutgiltigt självförverkligande aldrig fullt ut uppnås. Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 
226f.
383 Även enligt Taylor har autonomin (i synnerhet begärsautonomin) en viktig roll i 
självförverkligandet, men autonomin undkommer inte, som hos Maslow och Gewirth, 
att vara konstruerad av och i relation till ett sammanhang. 
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även Gewirth rätten till negativ frihet som en viktig förutsättning för 
självförverkligandet, i synnerhet vad gäller aspirationsförverk-
ligande.384 Även när rättigheter innebär krav på andra att ge positiv 
assistans, så får syftet med sådan hjälp aldrig vara att öka personens 
beroende, utan snarare att bidra till dennes rationalitet och 
självkontroll.385 Beroende är inte heller något som kännetecknar bra, 
nära relationer: ”The relationships of family, love, and friendship, at 
their best, are marked by freedom or voluntariness of commitment and 
caring and the great strength of the desire for the other person’s good 
for her own sake.”386 Så även om Gewirth i sin självförverkligande-
teori ger mycket mer utrymme för omgivningens positiva funktion, så 
delar han med Maslow en i grunden atomistisk människosyn. Denna 
framkommer inte minst tydligt i den idé om självet (”the reasonable 
self”), som han utifrån sin princip om mänskliga rättigheter vill 
förorda, istället för ”kommunitariska extremer”: 

Such a self is aware of its own agency needs and rights, and it has a 
sense of personal responsibility for their fulfilment, but it also takes 
due account of the agency needs of other persons, respecting their 
rights as well as one’s own and maintaining a certain equitableness or 
mutuality of consideration between oneself and others, as required by 
the universality of human rights. Thus the reasonable self recognizes 
that it has obligations toward others as well as rights against others, 
and that these must be embodied not only in individual actions but in 
social and political institutions, which thereby constitute a community 
of rights. 387

För detta själv är relationerna till andra människor primärt rättighets-
relationer, och det vore närmast löjligt att påstå att detta själv skulle 
vara konstituerat av sin sociala kontext. Det är den enskildes 
förhållande till omgivningen som regleras genom dessa relationer, 
utan att dessa relationer kan bidra till att förändra självet eller 
personen (så som en rationell, handlande, och syftesinriktad varelse) i 
grunden.

Men värn är här också uppsatt mot en eventuell instrumentalisering 
av andra människor. Så även om det på ett sätt vore lämpligt att 
använda människor som medel för att få det egna självförverkligandet 
mer fullödigt, så är det inte tillåtet. De får inte göras blott till medel 
för det egna självförverkligandet. Däremot menar Gewirth att staten 

384 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 34, 39. 
385 A.a., s. 208. 
386 A.a., s. 144. 
387 A.a., s. 88f; The Community of Rights, s. 93. 



159

eller samhället inte bör tilldelas mer än instrumentellt värde. Det 
rättfärdigade och riktiga samhället är snarare ett medel för att skydda 
individers lika rättigheter – inkluderandes möjligheterna för självför-
verkligande – än ett mål eller något gott i sig.388

Gewirth menar att det genom självförverkligandet är möjligt att bli 
en mer social varelse,389 vilket är ett empiriskt påstående (som kan 
ifrågasättas). Men i Gewirths antropologi har påståendet en tveklös 
giltighet, när man kontrasterar den tänkta ursprungliga individ, som är 
kapabel att ta till sig argumentet för mänskliga rättigheter, med den 
individ som är långt kommen i sin självförverkligandeprocess. För ser 
man till människan i Gewirths ”rättighetsmänniska” så förutsätts 
egentligen bara egenintresse, rationalitet och syftesinriktning – 
egenskaper som hon inte har sin omgivning att tacka för, i någon 
större omfattning. Genom dessa egenskaper är hon sedan förmögen att 
inse att hon har jämlika rättighetsrelationer till alla andra människor.  

Men den självförverkligande individen, som visserligen delar 
egenskaper med rättighetsmänniskan, inser att det är mycket mer utav 
henne som måste aktiveras och ett större innehåll som måste ges åt 
hennes liv, om något självförverkligande ska komma till stånd. Och 
detta kan innebära mer än bara rättighetsrelationer, vilket i sin tur kan 
innebära att fler kapaciteter aktualiseras. Det kan också innebära att 
omgivningen släpps in för att ge självförverkligandet ett rikare 
innehåll – dock utan att autonomin förloras. Individen som förverk-
ligar sig själv behöver omgivningen mer än rättighetsmänniskan, och 
är således en mer social varelse. Men den självförverkligande 
individen har en bevarad identitet med rättighetsmänniskan, genom att 
hon bör styras av samma grundläggande kapaciteter. Den sociala 
kontexten behövs, som Gewirth säger, för att konstituera eller ge 
självförverkligandet ett rikare innehåll, men inte för att konstituera det 
mest grundläggande för självet. 

Här har kunnat konstateras att den universalistiska moralen har 
fundamental betydelse för Gewirths självförverkligandeteori. Inte 
minst fungerar de universella mänskliga rättigheterna som ett skydd 
mot rent självcentrerade, egoistiska former av självförverkligande. 
Och Gewirth menar att självförverkligande inte kommer till stånd 
genom att bara vara inriktad på att förverkliga sig själv, utan det 
framväxer i väsentlig grad som biprodukt av strävan efter andra 
värden.390

388 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 197; The Community of Rights, s. 97. 
389 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 86. 
390 A.a., s. ix, 132. 
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Men om egoism och självförverkligande nu inte är förenliga för 
Gewirth, hur är det då med altruism och självförverkligande? Ja, i 
princip gäller samma sak, i alla fall om vi ser till en fullskalig altruism 
där jaget glömmer eller bortser från sig själv och sina intressen, till 
förmån för kärleken till andra människor (vad Gewirth kallar för en 
”ensidig altruism”). För som Gewirth ser det är kapacitetsförverk-
ligandet (att göra det bästa av sig själv) inte möjligt om vi förminskar 
eller förnekar oss själva. Självförverkligandet måste ske med bevarad 
integritet, självkontroll och autonomi, annars är risken stor att något 
annat än självet ifråga förverkligas. Inte heller finns det något krav, 
som springer ur Gewirths argument för mänskliga rättigheter, på att 
individen (som visserligen inte kan upprätthålla ett extremt 
egenintresse) helt ska upphöra med att bry sig om egna intressen. I 
linje med principen för allmänna mänskliga rättigheter lägger istället 
Gewirth krutet på vad han själv kallar för en ”moderat altruism”.391

Denna har väsentliga skillnader i förhållande till det som här förstås 
som altruism. För även om Gewirths självförverkligandeteori, med 
hjälp av de universella mänskliga rättigheterna, omöjliggör ett själv-
förverkligande som blott och bart är inriktat på att realisera de egna 
intressena och potentialerna, så ska dessa likväl förbli centrala. Och 
det är en full utveckling av personen, utifrån det som i stor omfattning 
finns hos denne, som är målet för självförverkligandet;392 inte den fulla 
utvecklingen av världen eller andra.  

Sedan argumenterar ju Gewirth för att det är rationellt, sett utifrån 
sig själv och det egna självförverkligandet, att åtminstone inte hindra 
andras utveckling, och att ha personer och sammanhang som man bryr 
sig om. Men hela hans argumentation utgår egentligen ut från den 
självintresserade, syftesinriktade individens perspektiv. Och som jag 
läser Gewirth är inte hans grundtanke att man i självförverkligandet 
ska lämna detta perspektiv, utan bara möjligtvis vidga det. En kärlek 
eller hängivenhet till människor eller företeelser utanför en själv, som 
sker på bekostnad av ens egen förmåga att välja och kontrollera det 
egna handlandet är inte förordad av Gewirths teori. Detta eftersom det 
egna självskyddet då ges upp, vilket man, sett utifrån sin egen 
utveckling, generellt har mer att förlora än att vinna på.393

391 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 88. 
392 A.a., s. 64. 
393 Det ska sägas att Gewirth beaktar den typ av moraliska hjältar som har givit sig 
hän åt en ”extrem” altruism. Och han vill varken fördöma dessa, eller hävda att deras 
liv inte kan vara en form av självförverkligande. Detta gör han genom att betrakta det 
moraliskt överdådiga, altruistiska handlandet som en av flera möjliga former av 
självtranscendens. Men självtranscendens är ingen integrerad, nödvändig del av 
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Motivationsfrågans lösning? 
Om någon händelsevis känner att han eller hon ännu inte riktigt blivit 
klok på varför Gewirth menar att vi bör självförverkliga oss, eller 
varför vi försöker att självförverkliga oss, så tänker jag nu göra ett lite 
mer samlat försök att skapa bot och lindring på denna punkt. Jag 
kommer dock inte i första hand att koncentrera mig på positiva 
konsekvenser, som att vi exempelvis blir mer moraliska och sociala 
varelser, enligt Gewirth, när vi förverkligar våra kapaciteter på ett sätt 
som lever upp till den universalistiska moralens krav.394 För även om 
detta i sig kan vara goda skäl till att ge sig in i en självförverkligande-
process, så torde det vara en tämligen allmän mänsklig erfarenhet att 
detta inte ensamt räcker för att motivera de flesta av oss till att gå in i 
ett kanske livslångt projekt.  

Gewirth skulle knappast heller säga emot mig här. Han kanske 
skulle påpeka att en förutsättning för att det i det långa loppet ska 
kännas motiverande att utvecklas mot en mer moralisk och social 
varelse, är att denna utveckling inte sker på bekostnad av den jag är, i 
såväl aktualiserad som potentiell form. Och detta krav uppfyller 
förstås den mer moraliska och sociala människan som Gewirth åsyftar, 
för utvecklingen mot denna människa har skett genom aktualisering 
av kapaciteter som ju (per definition) är i människan.

Men även om den mer moraliska och sociala människan har 
förverkligat mycket av det bästa som är i henne att bli, så har det i 
allmänhet krävts mer än ett kapacitetsförverkligande baserat på den 
universalistiska moralen, mer än förnuftsargument, för att motivera 
henne att ta sig dit.395 Mot detta har Gewirth i stort inget att invända. 
Och sett mot denna bakgrund presenterar sig ytterligare ett skäl till 
varför han vill ge plats åt aspirationsförverkligandet och den 
personalistiska moralen; nämligen deras starkt motiverande kraft. 
Aspirationer är ju just det som vi i djupet av oss själva önskar mest. 
De upplevs som något gott i sig. ”The person who has aspirations has 
something to live for that is significant for him, something that gives 
meaning, zest, and focus to his life.”396 Denna lockelse och 
meningsgivande förmåga har inte kapacitetsförverkligandets det 
”bästa”. Likaså erkänner Gewirth att den personalistiska moralen, 

självförverkligandet i Gewirths teori, även om den kan vara ett ”rationellt komple-
ment”. Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 177ff. 
394 A.a., s. 86. 
395 Det är också Gewirths uttalade åsikt att psykologisk motivation är särskilt från 
rationellt rättfärdigande. Gewirt, Alan: Self-Fulfillment, s. 144. 
396 A.a., s. 32. 
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enligt vilken aspirationsförverkligandet i sig kan vara moraliskt, kan 
ha mindre problem med motivation än den universalistiska. Detta 
eftersom den i så hög grad är inriktad på individens strävan efter ett 
gott liv.397

Med dessa insikter i bagaget ligger slutsatsen att ett rent 
kapacitetsförverkligande, baserat helt på den universalistiska moralen, 
inte kommer att lyckas som självförverkligande. Dels kommer det inte 
att lyckas som självförverkligande, vilket Gewirth själv understryker, 
eftersom man själv inte är med, i form av ens djupaste önskningar. Det 
kommer inte att vara något riktigt självförverkligande. Därmed 
kommer det också misslyckas av den anledningen att man inte önskar 
att förverkliga sig själv tillräckligt mycket. Men nu menar Gewirth att 
han inom ramen för sin självförverkligandeteori har löst frågan om 
varför eller hur människor ska vilja ett kapacitetsförverkligande, 
baserat och rättfärdigat genom den universalistiska moral, som han 
själv förespråkar. 

/.../ there is ultimately no disconnection between capacity-fulfillment 
and aspiration-fulfillment. What one aspires to may already represent 
an ideal for one’s full development, and while this is initially 
grounded in one’s actual desires, the failings of those desires can lead 
one to try to correct them by connecting them to objective parts of the 
self that have their own standards of excellence and satisfaction.398

Gewirths tanke här är således att människor som är indragna i 
aspirationsförverkligande, med dess naturliga motivation, ska söka 
efter bistånd hos kapacitetsförverkligandet, med dess objektiva 
kriterier, när de upptäcker att den ideala utveckling som de eftersträvar 
inte lyckas fullt ut. Så kan då objektiva värden och den universalist-
iska moralen bli del i självförverkligandet, utan att den ursprungliga 
goda motivationen går förlorad. Jag skulle vilja komma med några 
kommentarer till detta försök att lösa motivationsfrågan. 

Om man bortser från de antaganden här som vi redan har varit inne 
på – att aspirationer är relativa och att det finns objektiva kapaciteter – 
så finns det några andra empiriska antaganden som jag till att börja 
med skulle vilja peka på. För det första att aspirationsförverkligande 
på egen hand inte lyckas som självförverkligande, eftersom det 
”bästa” och objektiva hos en själv inte förverkligas, enligt Gewirth. 
Detta ska i sin tur motivera människor att ta hjälp av kapacitets-
förverkligandet.

397 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 54.
398 A.a., s. 159. 
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Men om nu misslyckandet i det första fallet motiverar människor 
att söka sig till en syntetisk självförverkligandeform i stil med den 
som Gewirth förespråkar, så borde denna behöva visa sin duglighet 
för människor för att de inte ska motiveras att söka sig till ytterligare 
en annan form av självförverkligande. Gewirth skulle kunna replikera, 
utifrån sin egen teori, att kapacitetsförverkligande är något mycket 
krävande och tidsödande. Och om hans självförverkligandemodell inte 
direkt visar sin framgång, så kan det exempelvis bero på att man ännu 
inte har utvecklat sin förnuftskapacitet tillräckligt för att på ett riktigt 
sätt kunna rangordna sina aspirationer och välja de rätta medlen för att 
förverkliga dem. Det kan mycket väl vara så, men det förändrar inte 
det faktum att han har byggt in ett empiriskt antagande – när en 
självförverkligandemodell misslyckas så är man motiverad att söka sig 
till en annan eller en kraftigt modifierad modell – som i konsistensens 
namn borde tillämpas även på hans egen modell. 

Sedan kan man också mot Gewirths försök att lösa motivations-
frågan ovan, ställa ett annat av hans yttranden om kapacitetsförverk-
ligande: ”self-fulfillment as capacity-fulfillment necessarily involves 
that the self effectively accept egalitarian moral requirements, first in 
actions, but then also in attitudes, motivations, and character.”399 Som 
Gewirth framställer kapacitetsförverkligandet här, kan man undra om 
syntesen av de två självförverkligandeformerna inte innebär mer än 
små förändringar och förbättringar av aspirationsförverkligandet. 
Kapacitetsförverkligandet kräver inte minst en förändring i motiva-
tionen, så frågan om styrkan hos motivationen i det ursprungliga 
aspirationsförverkligandet verkligen förblir intakt, förefaller inte helt 
omotiverad. 

Möjligen har jag här och tidigare i analysen varit orättvis mot 
Gewirth, och i för hög grad tolkat hans teori som en självförverk-
ligandemodell där de individuella strävandena och önskningarna får 
leva en tynande tillvaro under den universella etikens och det 
objektiva förnuftets ok. Att individualitet tämjs i hans teori är helt 
klart, och det är ju egentligen en uttalad avsikt från Gewirths sida. 
Men i vilken grad den urholkas får jag här lämna som en öppen fråga. 
Viktigt att understryka kan dock vara att Gewirth inte själv tänker sig 
(inte ens idealt) att det finns en identisk form av självförverkligande 
för alla människor. Och det goda i sig, eller möjligen till och med det 
högsta goda, som självförverkligandet är,400 påstår inte Gewirth är 
något gott i objektiv mening. Utan det är något gott i sig för personen 

399 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 79. 
400 A.a., s. 14. 
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som strävar efter att uppnå det. Sedan blir detta goda så att säga 
sanktionerat av den universalistiska moralen, i det självförverkligande 
som innefattar kapacitetsförverkligandet, med dess objektiva kriterier. 
Och det är viktigt att självförverkligandet förblir ett subjektivt upplevt 
gott, för att det ska kunna upprätthålla sin motiverande kraft. 

En blick mot döden 
I Maslows teori om självförverkligande kunde konstateras en spirande 
optimism – en stark tro på människans möjligheter – som i hög grad 
var upphängd på en skarp åtskillnad mellan en ren och god mänsklig 
natur, och en kultur, som saknar karaktärsdrag som är goda i sig, och 
som inte alls är så väsentlig för människan, som den egna naturen. 
Även om distinktioner mellan inre och yttre, mellan individ och 
samhälle är primära i Gewirths antropologi, finner man hos honom 
inte samma dualistiska tolkning av denna typ av förhållanden. Den 
mänskliga naturen är inte helt igenom god, och alla potentialer 
förtjänar inte att förverkligas. Alla kapaciteter är inte bäst, liksom inte 
alla aspirationer är djupast. Det sociala sammanhanget saknar inte 
heller förmåga att ge positiva bidrag till individens flora av 
aspirationer. Gewirth hyser också kraftigt tvivel om möjligheten att nå 
något slutgiltigt självförverkligande. Han föredrar istället att betona 
självförverkligande som en pågående process:  

There is no climatic nirvana, but there can be sequences of self-
improvment that overcome the effects of allienation and achieve 
cherished values. One’s best is never finalized, but it can be more 
fully approached.401

I ljuset av Gewirths hela självförverkligandeteori, framstår ett 
yttranden av nämnda typ likväl lätt som en slags realistisk anmärkning 
eller reservation. För var finns egentligen det stora, oöverkomliga 
problemen för människans självförverkligande? Hur uppstår 
alienationen? Varför når hon inte enda fram? Utifrån Gewirths 
uppfattning eller modell av självet, verkar svaret eller grunden, ytterst 
sett, inte stå att finna hos människan. Visst finns det en motsättning 
mellan förnuft och begärskrafter hos Gewirths människa, men inom 
denna motsättning finns också – i och med rationaliteten – den 
principiellt full tillräckliga lösningen att tillgå. Självets enhet och 

401 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 227. 
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koherens är mer fundamental, än vad konflikter och motsättningar är 
för detta själv. Vi kan som människor behöva jobba hårt för att 
etablera blottlägga den harmoniska ordningen hos oss själva – och 
kanske hinner vi inte under vår egen livstid – men vi har resurserna, 
för en uppgift som trots allt inte är principiellt omöjlig. I slutänden går 
saker ihop i Gewirths teori, så som universalistisk, partikularistisk och 
personalistisk moral går ihop, om man bara håller sig till rätt 
överordnad princip och håller var sak på sin plats. 

Med Reinhold Niebuhrs teori om självförverkligande, som det nu 
har blivit dags att styra kosan mot, kommer bilden av människolivet 
att innehålla betydligt djupare, och delvis oöverbryggbara, motsät-
tningar. I den mån en lösning, ett mänskligt självförverkligande ändå 
är möjligt, så bär inte människan själv helt på resurserna för detta. 
Begränsningar och ändlighet är en så pass väsentlig del av människo-
livet, att inte ens en mänsklig rationalitet räcker till för att hitta rätt. 
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6. Självförverkligande som rekonstruktion 

Hos Reinhold Niebuhr (1892–1971) finner man, som hos Taylor, en 
kritik av naturvetenskapens förmåga att klarlägga det mest väsentliga 
för människan och hennes självförverkligande. Denna kritik står i 
direkt relation till niebuhrs egen antropologi, enligt vilken människan 
har två sidor eller aspekter: Natur och frihet. Den förstnämnda är i 
grunden åtkomlig genom naturvetenskapligt studium, men båda 
sidorna behövs för att komma åt och förstå vad människan och hennes 
möjligheter egentligen är. 

An object which has both surface and depth cannot be correctly 
interpreted in terms of one dimension when it has in fact two. That is 
why science which is only science cannot be scientifically accurate. 
This is particularly true of Geisteswissenschaft in contrast to physical 
science. It is more particularly true of psychology which deals with a 
dimension of depth in the human spirit, transcending the scientific 
method. Every rigorous effort to remain within the confines of pure 
science reduces psychology to physiology, and physiology to bio-
mechanics. The ultimate unity and the transcendence of the human 
ego are indeed beyond pure science. Yet it is a necessary undertaking 
to inquire into the realities of that region ”beyond”.402

För att undersöka de bortersta eller yttersta dimensionerna av den 
mänskliga verkligheten, är det lämpligt att ta hjälp av teologin, vilket 
även denna undersökning av teorier om självförverkligande nu ska 
göra.

Om protestantisk teologi kan generellt sägas att den inte brukar 
kännetecknas av att betona självförbättring och personlig utveckling 
som ideal eller mål för människan. Huvudskälet är att sådan strävan 
och målsättning anses leda till en egocentrism och självupptagenhet, 
som står i vägen för ett sant mänskligt liv, vilket levs genom tros-
mässig relation till Gud. Denna uppfattning delas i grunden även av 
Niebuhr, som för egen del intog en position i gränslandet mellan 
luthersk och reformert tradition. Han kom att bli ledande för den 

402 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. A Christian Interpretation.
Vol. I  & Vol. II. Charles Scribner’s Sons, New York 1946, s. 73 (vol. 1). 
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amerikanska uppgörelsen med den fram till 1930-talet dominerande 
liberalteologin, samtidigt som han markerade distans gentemot Karl 
Barths motsvarande nyortodoxa uppgörelse med liberalteologin i 
Europa. Vidare är Niebuhr, tillsammans med John Bennet, den person 
som har blivit sammankopplad med framväxten av den kristna 
realismen. Den kristna realismen kännetecknas bland annat av att den 
försöker inta en mellanposition mellan alltför optimistisk, utopisk syn 
på människan och samhällets möjligheter å ena sidan, och en 
motsvarande alltför negativ uppfattning, å andra sidan.403

Att Niebuhr trots allt är en förespråkare av självförverkligande som 
ett viktigt kristet ideal, kan ses mot denna bakgrund. För det är hans 
uppfattning att människolivet inte ska levas i förnekelse, försakelse 
och utan ambitioner. Samtidigt är det viktigt för honom att betona 
människans ofrånkomliga begränsning, och den ständiga risken för 
övermod och självförträfflighet. Det självförverkligande som Niebuhr 
i sin teori förespråkar, är nära förbundet med självutgivande kärlek. 
Denna kärlek är människan inte förmögen till på egen hand, vilket är 
en anledning till att vi måste söka oss bortom det hos självet 
inneboende, för att komma åt den sannaste och fullkomligaste 
möjligheten för människan. 

Natur och frihet
Tidigare har vi stött på tänkare som till viss del talar om själv-
förverkligande i termer av kvantitativ, expansiv utveckling (i synner-
het tänker jag då på Maslow, men till viss del även Gewirth). Niebuhr 
distanserar sig med tydlighet från ett sådant sätt att se på 
självförverkligande. Snarare än att kapaciteter eller möjligheter ska 
utvecklas, realiseras eller utvecklas, så handlar självförverkligande för 
Niebuhr om att finna harmoni eller rätt förhållande med Gud, sig själv 
och andra. Och detta sker, för att uttrycka det enkelt (eller väldigt 
komplicerat) genom att människan underordnar sig Guds vilja, snarare 
än genom att utveckla några specifika kapaciteter – bortsett från tro 
och tillit. 

403 För en kärnfull beskrivning av vad som brukar uppfattas som kännetecknande för 
Niebuhrs kristna realism. Se, Kamergrauzis, Normunds: The Persistence of Christian 
Realism. A Study of the Social Ethics of Ronald H. Preston. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 2001, s. 45ff.  
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Detta niebuhrska synsätt på självförverkligande ligger redan i hans 
grundsyn på människan, enligt vilken människan befinner sig inom 
ramarna och möjligheterna för frihet. 

The obvious fact is that man is a child of nature, subject to 
vicissitudes, compelled by its necessities, driven by its impulses, and 
confined within the brevity of the years which nature permits its 
varied organic forms, allowing them some, but not too much, latitude. 
The other less obvious fact is that man is a spirit who stands outside of 
nature, life, himself, his reason and the world.404

Vare sig naturen eller friheten (anden) ska primärt förstås som delar 
hos människan,405 med ett specifikt, konkret innehåll. De är för 
Niebuhr snarare strukturer eller ramar, och som sådana präglar och 
bestämmer de det mänskliga livet. Men de betecknar, som vi kommer 
att se, också den horisontella och den vertikala dimensionen hos män-
niskolivet. Naturen med dess nödvändigheter, beroende, ändlighet, 
impulser och växlingar ger livet form och gränser. Denna naturens 
ordning är olika gestaltad för olika arter (och kön), men alla varelser 
är underställda en sådan ordning.406

Men det specifika för människan är att hon genom sin frihet har 
möjlighet att överskrida eller transcendera naturen. Ja, hon har 
egentligen inte bara möjligheten, utan så som varandes människa så 
gör hon det med en slags nödvändighet. Och det är inte heller möjligt 
för människan att ”återvända” till något slags föreställt primitivt 
urtillstånd, där hon bara skulle vara en ren naturvarelse. Friheten för 
Niebuhr kan delvis förstås som en kraft som pockar på att nyttjas, och 
den ska nyttjas, för det är i egenskap av denna som människan har en 
viss gudalikhet.  

Förmågan till transcendens, som hör friheten till, är för människan 
vidare av dubbel art. Den innebär dels en förmåga att transcendera de 
naturliga processerna, genom vilken hon har möjlighet att välja mellan 

404 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol I, s. 3f. 
405 Den mänskliga ”friheten” och den mänskliga ”anden” används som synonyma 
termer av Niebuhr. Jag kommer i analysen i stort att föredra den förstnämnda termen. 
Frihetsbegreppet, för Niebuhr, har begränsning som sin motsats, och refererar till en 
aspekt av människan. Det är således i första hand ett antropologiskt begrepp, och ska 
inte sammanblandas med frihetsbegreppet, som man i allmänhet möter det inom den 
politiska filosofin eller i moralfilosofisk diskussion.    
406 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 27. Den aspekt av 
naturelementet som Niebuhr betonar mest, och som ibland kan framstå som en 
synonym, är ändligheten. Med ändlighet avser Niebuhr i första hand dödligheten, men 
också det begränsade och partiella (icke-universella) i perspektiv och ståndpunkter. 
Nödvändigheten är en ytterligare aspekt av naturen, som är central för Niebuhr. Dock 
uppfattar han inte naturen som något helt statiskt, skyddat från förändring. 
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olika alternativ som naturen ger henne. Men människan ges också 
möjlighet att transcendera sig själv, i meningen att hon själv kan 
uppställa alternativ och mål för sin existens.407 Eller som Niebuhr 
också formulerar det: ”Human consciousness not only transcends 
natural process but it transcends itself.”408 Men människan har inte 
möjlighet att transcendera naturen, så att hon blir helt fri från den. 
”There is no point in human history in which the human spirit is freed 
of natural necessity.”409 Hennes svaghet, beroende, ändlighet och 
inblandning i den naturliga världens tillfälligheter och nödvändigheter 
är bestående – människan är inte Gud. Kristendomen betonar enligt 
Niebuhr att det inte ligger något ont eller någon källa till ondska i 
detta förhållande.410 Det är inte så att naturen och människans 
bundenhet till de naturliga processerna är ont, medan människans 
frihet är god. Även om människans gudslikhet ligger i den senare, så 
står Gud bakom bägge. 

Kategorierna natur och frihet fungerar för Niebuhr också som 
nycklar vid tolkningen av andra tanketraditioner, i synnerhet i första 
volymen av The Nature and Destiny of Man. Hans kritik blir ofta att 
dessa traditioner har framhävt eller förhärligat den ena sidan på 
bekostnad av den andra. Någon form av dualism är för Niebuhr inte 
någon lösning på den mänskliga existensens dilemma, som trots allt 
ligger eller har sin grund i detta att hon både har sin natur och sin 
frihet; att hon både är ändlig och gudalik. Den vanligaste strategin 
som människan lockas till är, som Niebuhr ser det, att hon överbetonar 
sin frihet, genom att hon vill eller tror sig vara mer än vad hon är. 
Därmed försöker hon dölja sin ändlighet. Men möjligheten finns också 
genom att människan har lätt att absorberas av sina naturliga impulser, 
vilket leder till att hon förnekar sin frihet.411 Dessa båda strategier är 
två former av synd (högmod och sensualitet). 

Med detta sagt om Niebuhrs grundförståelse av människan, kan vi 
så sakteliga börja närma oss frågan om vad han menar att vi trots allt 
ska försöka uppnå, vad det är för någon lösning som ska eftersträvas; 
vad slags självförverkligande vi bör söka. Till att börja med bör sägas 
att den kristna realism som Niebuhr representerar, i likhet med mycket 
annan protestantisk teologi vid tiden, manar till engagemang, ansvar 
och positiv förändring av samhället, och världen i stort. Niebuhr 
trodde tveklöst på möjligheten av en väsentlig utveckling av 

407 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 162f. 
408 A.a., s. 55. 
409 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 2. 
410 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 150. 
411 A.a.,  s. 179. 
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människans kapaciteter och förmågor. Men det finns gränser för vad 
som kan uppnås med en sådan utveckling. Och dessa begränsningar 
har just sin grund i att människan inte bara är utrustad med frihet. 

Though all human capacities are subject to development, and the 
cultural achievements and social institutions of mankind are capable 
of an indeterminate development, the extension of human power and 
freedom in either individual life or in the total human enterprise does 
not change the human situation essentially. Man remains a creature of 
nature on every stage of his development.412

Så den mänskliga grundsituationen kan inte i grunden förändras. 
Friheten ställer människan inför oändliga möjligheter, men inte inför 
möjligheten att undkomma sin ändlighet. Genom sin frihet lockas 
likväl människan till att ignorera de gränser som naturen, och förnuftet 
uppställer.413 Detta kan ses som det mest väsentliga uttrycket för 
människans vilja att vara mer än hon är. Och när hon på så sätt genom 
sin frihet bygger ett högt torn åt sig själv, står människan utan 
möjlighet att se vad hon verkligen är och vad hennes riktiga mål bör 
vara. Motsvarande problem, med att på ett riktigt sätt se och förstå sig 
själv, uppstår också om människan underskattar eller förnekar sin 
frihet.

Vad menar då Niebuhr att vi ska göra för att inse och uppfatta vad 
vi verkligen är, och för att lösa det problem som förhållandet mellan 
natur och frihet ställer oss inför? Jo, Niebuhr menar att vi för detta 
behöver ett transcendentalt perspektiv, något som människan i sin 
självtranscendens kan finna en fast punkt i, som gör det möjligt för 
henne att mer nyktert uppfatta sin situation – sina begränsningar och 
möjligheter. Vad människan mer specifikt behöver är Gud. Genom 
människans frihet kan detta bli möjligt att uppnå. Niebuhr hävdar 
nämligen följande: “Man does not know himself truly except as he 
knows himself confronted by God. Only in that confrontation does he 
become aware of his full stature and freedom and of the evil in 
him.”414

Det dilemma som hör till den mänskliga existensen är med andra 
ord inte möjligt för människan att lösa helt på egen hand. Men 
behovet av konfrontation med Gud innebär, som konstaterats, inte att 
lösningen eller den sanna människan uppstår genom att det befintliga 

412 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 70. Se även, Niebuhr, Reinhold: The 
Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 69. 
413 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 17. 
414 A.a., s. 131. 
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hos människan ersätts av något mer evigt eller gudomligt. För Gud är 
visserligen domare, och dömer som sådan människan från ett mer 
evigt och objektivt perspektiv, än det som människan själv till fullo 
kan inta, så som varandes en ändlig och historisk varelse. Men Gud är 
också skapare, och står som sådan bakom människan, både som ändlig 
och fri varelse. Gud befriar inte människan från naturen, från det 
tillfälliga och historiska, utan möter och konfronterar människan i den 
historiska existensen, men också från något som ligger utanför denna 
existens. Vi behöver enligt Niebuhr just en sådan religiös tro, ”which 
has discovered the centre and source of life to be beyond and yet 
within historical existence.”415

Men denna insikt, liksom själva förbindelsen med Gud, är som 
Niebuhr ser det egentligen bara möjlig genom tro. ”To make faith the 
requirement of the ultimate meaning of existence”, skriver Niebuhr, 
“is to recognize the divine mystery as impenetrable by human 
reason.”416 Denna tro är vidare det slutgiltiga uttrycket för människans 
frihet, “in the sense that faith achieves a point of transcendence over 
all the contingent aspects of man’s historic existence, individually and 
collectively.”417 Här framkommer återigen hur Niebuhr uppfattar frihet 
som motsatt naturen, som något som förmår transcendera det 
tillfälliga, situationsbestämda och historiska; och som sådant som 
något gudomligt.  

Men friheten är, enligt Niebuhr, också något som människan nästan 
är helt oförmögen att nyttja på ett gott och riktigt sätt. Fast tron, som 
den högsta eller slutgiltiga formen av friheten, ”involves the 
consciousness of an element of corruption in any specific expression 
of that freedom.”418 Märk väl att detta element av korruption i den 
mänskliga friheten inte helt kan elimineras med tron, men genom att 
människan i tron är ställd inför en evig och dömande makt, får hon 
möjlighet att se sin egen felaktiga användning av friheten – sin synd. 
Därmed får hon också möjlighet att inse vad hon verkligen (utan 
under- eller överskattning av sig själv) är; nämligen en varelse som är 
svag, beroende och ändlig, som del av och i naturen, samtidigt som 
hon genom sin frihet har en stor förmåga för transcendens, men också 
en oförmåga att använda denna frihet på ett helt riktigt sätt. 

Vad ska då människan göra med sin frihet? Jo, idealt ska hon i tro 
underordna den Guds vilja. Detta kan kanske uppfattas som att 
människan ska ge upp sin frihet. Men utifrån vad som redan 

415 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 91. 
416 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 146. 
417 A.a., s. 146. 
418 A.a., s. 146. 
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framkommit, om att människans båda dimensioner har sin plats i 
strävan efter målet, kan man kanske ana att Niebuhr knappast menar 
att friheten ska ges upp. Nej, vad som döljer sig här är den i kristen 
tradition inte helt ovanliga uppfattningen att människan inte alls är fri 
på egen hand. För Niebuhr innebär nämligen den mänskliga själv-
centreringen en slags fångenskap, som gör det omöjligt att utnyttja 
frihetens alla möjligheter. 

Human personality is so constructed that it must be possessed if it is to 
escape the prison of self-possession. The infinite regression of its self-
transcendence represents possibilities of freedom which are never 
actualized in self-possession; for self-possession means self-
centredness. The self must be possessed from beyond itself.419

Att på detta sätt tas i anspråk utifrån, innebär således inte att självet 
ger upp sin frihet och vilja, utan att självet visas på rikare och riktigare 
möjligheter att använda friheten. Tankegången kan delvis exempli-
fieras med en självcentrerad person som förändras mot mindre själv-
centrering, och som därmed får fler möjligheter att se alternativ för 
vad eller vilka det är meningsfullt att rikta handlingar mot; fler 
alternativ än vad som ges när man betraktar sig själv och det man 
innehar, som det enda som kan vara ett mål i sig. Men Niebuhr går 
egentligen längre än så eftersom han menar att friheten faktiskt 
fördärvas, om den bara aktiveras och centreras kring de egna 
intressena. Därmed fördärvas på sätt och vis också självet, eftersom 
förmågan till självtranscendens, som hör till den sanna människan, 
inte nyttjas.420

Att inte nyttja eller att ge upp sin frihet, eller någon annan del av 
sig själv, vore som Niebuhr ser det att förneka sig själv. Men den 
mänskliga fullkomning, den ideala möjlighet som kristendomen 
förespråkar handlar enligt Niebuhr inte om självförnekelse, utan om 
självförverkligande.421 Individen med sin mänskliga konstitution och 
sin partikularitet ska inte förstöras i självförverkligandet, utan vad som 
idealt bör ske är just att friheten underordnas den universella, 
gudomliga viljan.422 Men detta innebär att en radikal omorientering 
eller transformering av självet måste komma till stånd, för att 
självförverkligande ska bli möjligt. Här ligger startpunkten för 
självförverkligande, och inte i att man försöker söka eller utveckla det 

419 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 111f. 
420 A.a., s. 110. 
421 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 251. 
422 A.a., s. 252. 
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som man själv (i sin självcentrering) uppfattar sig vara. Centralt för 
Niebuhrs förståelse och diskussion av självförverkligandet, blir i linje 
med detta Jesus ord i Matteusevangeliet 10:39: ”Den som finner sitt 
liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall 
finna det.”423

The self is too great to be contained within itself in its smallness. The 
Gospel observation that “whoso seeking to gain his life will lose it” is 
thus not some impossible rule imposed by Scriptural fiat. It describes 
the actual situation of the self, which destroys itself by seeking itself 
too immediately. The true self dies if the contingent self tries too 
desperately to live.424

Med hjälp av Niebuhrs egen terminologi skulle man kunna säga att en 
självcentrerad person, en individ som bara är besatt av sig själv och 
sina egna ändamål, inte kan åstadkomma något självförverkligande, 
eftersom det som denna person försöker förverkliga inte är det sanna, 
utan det kontingenta självet. Eller som Niebuhr också uttrycker det: 
”consistent self-seeking is bound to be self-defeating”.425 Man finner 
emellertid inte sig själv genom att bara ”förlora” sig själv, sin 
självcentrering. Som vi redan har varit inne på, så måste människan 
gripas och uppfattas från en slags punkt bortom sig själv, för att den 
nya människan, det nya livet ska kunna komma till stånd. ”The self 
must lose itself to find itself in faith and repentance; but it does not 
find itself unless it be apprehended from beyond itself.”426 Självet 
måste relateras eller gripas av något utifrån, något större, för att också 
få ett mål som är större och mer slutgiltigt, än de mål som självet i sin 
ändlighet och självcentering förmår att uppställa för sig. Och det är 
Kristus gudomliga självutgivande kärlek som, enligt Niebuhr, är det 
perfekta målet eller normen för människan.427

423 Se exempelvis, Niebuhr, Reinhold: Moral Man and Immoral Society. A Study in 
Ethics and Politics. Charles Scribner’s Sons, New York (1932) 1960, s. 56; Man’s 
Nature and His Communities, s. 81. 
424 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 174. 
425 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 81. 
426 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 151. 
427 A.a., s. 174. 
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Den självutgivande (o)möjligheten
Självförverkligandet förutsätter således en självutgivande kärlek.428

För Niebuhr är detta framför allt uttryckt med NT:s agapenorm eller 
kärleksbud, som med utgångspunkt i Guds och Kristus självutgivande 
kärlek, manar människan till samma typ av kärlek. Men Niebuhrs 
betoning ligger här snarare på den inställning och inriktning som 
denna kärlek innebär, än på de gärningar som kan följa ur den. Den 
självutgivande kärleken blir också norm för det goda:  

In New Testament faith the same love (Agape) of Christ which 
symbolizes the suffering and forgiving love of God by which the 
sinful recalcitrance of the human heart is finally vanquished, is also 
the norm of goodness for those who seek to walk in newness of life.429

Niebuhr gör således den självutgivande kärleken helt central i sin teori 
om självförverkligande, där ”self-giving is bound to contribute 
ultimately to self-realisation.”430 Detta innebär i sin tur att det 
självförverkligande som Niebuhr förespråkar, inte börjar i ett själv-
centrerat och egoistiskt själv, utan istället utesluter en sådan 
inriktning. 

The perceptual relevance of the norm of Agape to the structure of 
human existence lies in the fact that it is both the fulfillment of the 
self’s freedom and the contradiction of every actual self-realization is 
partly an egoistic and a premature closing of the self within the 
itself.431

Och i och med att vägen till självförverkligande går via självutgivande 
kärlek och genom uppenbarelse och insikt om ett annat, sannare själv, 
så kan det av Niebuhr förespråkade självförverkligandet verkligen 
beskrivas som att vinna sig själv genom att förlora sig själv. Men att 
beskriva förhållandet mellan självutgivande kärlek och självförverk-
ligande, som att det förstnämnda vore medlet till det sistnämnda (som 
varandes mål), skulle inte alls vara att göra rättvisa åt den ställning 

428 Niebuhr talar om såväl ”Agape”, ”self-sacrificial love”, som ”self-giving love”. 
Det finns möjligen vissa olika accenter hos termerna för Niebuhr, men jag vill mena 
att de i princip fungerar som synonymer. Det rör sig i samtliga fall om en kärlek som 
är Guds, som människan är mottagare av, men som också är relevant för människan 
som ideal att försöka realisera. Jag kommer för egen del att föredra ”självutgivande 
kärlek”. 
429 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 171. 
430 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 81. 
431 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 178f. 
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som den självutgivande kärleken har för Niebuhr. En beskrivning som 
ligger mer i linje med hans sätt att se det, är att den självutgivande 
agapekärleken är målet, eller den högsta normen för människolivet, 
medan självförverkligandet är den icke avsedda eller kalkylerade, men 
i kristen tro utlovade, biprodukten av denna kärlek och av nåden.432 På 
så sätt finns en viss överensstämmelse mellan Niebuhrs teori och 
Taylors och Gewirths. De båda filosoferna menar ju som bekant inte 
heller att självförverkligande primärt uppnås genom att direkt sikta på 
det.433

Hur förstår då Niebuhr kärleksbudet och vad innebär egentligen en 
självutgivande kärlek? Jo, Niebuhr menar att de teologiska dygderna 
(tro, hopp och kärlek), vilka korresponderar till den mänskliga 
friheten,434 så som ”lag” för den syndiga människan är perfekt uppen-
barat i och med ”Du skall” i det dubbla kärleksbudet. Vad som 
emellertid avses är inte någon lag som formuleras i regler, vilka anger 
de handlingar som bör utföras. Utan vad som egentligen beordras är 
ett tillstånd eller inställning – en kärlek som transcenderar lagen så 
som lydnad. 

/.../ what is commanded is a state of heart and mind, a harmony 
between the soul and God (“Thou shalt love the Lord thy God”), a 
harmony within the soul (“with all thy heart, and all thy soul, and all 
thy mind”), and a harmony between the self and the neighbour (“thy 
neighbour as thyself”) which, if attained, would exclude all 
commandment. Such a commandment can be understood as stating an 
ultimate condition of complete harmony between the soul and God, its 

432 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 175; An Interpretation of Christian 
Ethics, s. 33; Moral Man and Immoral Society, s. 56. 
433 Om man ser till hur Niebuhr, i jämförelse med de tidigare analyserade författarna, 
skyddar sitt förespråkade självförverkligande från självcentrering, så påminner hans 
strategi mest om Taylors. För både Niebuhr och Taylor betraktar självcentrering som 
ett hinder, inte bara för själva självförverkligandeprocessen, så som Gewirth, utan 
även som hinder för en riktig förståelse av sig själv; vad slags själv som ska 
förverkligas. Maslow uppfattar ju egentligen inte självcentrering eller egoism som 
hinder för självförverkligande, på något av dessa sätt. Hans värn mot självcentrering 
ligger i resultatet av självförverkligande, och inte i förutsättningarna eller processen. 
Skillnaden mellan Taylor och Niebuhr ligger här framför allt  i att medan Taylor 
kanske främst betonar självcentreringen som ett hinder för att förstå sig själv som 
konstituerad av och i relation till andra och till de betydelsehorisonter som vi har, så 
motverkar självcentrering för Niebuhr framför allt möjligheten att få en annan 
orientering, ett annat riktigare perspektiv på sig själva. Det blir anledning att 
återkomma till detta tema i kapitel åtta. 
434 Till naturelementet hos människan korresponderar enligt Niebuhr istället den 
naturliga lagen, som till skillnad mot kärleksbudet är tentativ. Se, Niebuhr, Reinhold: 
The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 271.   
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neighbour and itself in a situation in which this harmony is not a 
reality.435

Men denna fulländade harmoni som människan manas till och (på ett 
sätt) har potential för, och som kan bli verklig genom ett liv i helt 
självutgivande kärlek, är alltså inte någon verklighet. Denna åtskillnad 
mellan en verklighet å ena sidan, och en meningsfull perfektion som 
är omöjlig att uppnå å den andra, är ett centralt drag i Niebuhrs 
tänkande, som inte minst gör sig gällande i hans uppfattning om 
självförverkligande och Kristus agapekärlek. Kristus anger nämligen 
den slutgiltiga fullkomningen eller normen för människan på jorden 
och i historien. Och denna perfektion är inte så mycket en komplett 
samling av dygder, eller ett liv som inte alls överträder vissa bestämda 
lagar, utan en fullkomligt uppoffrande kärlek.436 Samtidigt definierar 
Niebuhr den självutgivande kärleken som själens harmoni med Gud, 
bortom den syndfulla och ändliga historiens gränser;437 alltså som 
något omöjligt för människan, eftersom hon delvis är en naturvarelse. 
Således är den självutgivande kärleken å ena sidan människans högsta, 
slutgiltiga möjlighet, samtidigt som den är en omöjlighet för henne.438

Även själva förutsättningen för självutgivande kärlek – trons seger 
över ångesten – är enligt Niebuhr i realitet lika omöjlig helt uppnå. 

Such faith and such love are ultimate possibilities which can not be 
claimed as actual achievements. Yet there are partial realizations of 
them in history, so long as they are not proudly claimed as 
achievements. These impossible possibilities describe the true norms 
of the self in its freedom over nature and history.439

Det finns således grader av fullkomning i livet, men inte någon 
fullständig sådan. Att det finns grader och tillfällen av fullkomning i 

435 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 286. 
436 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 68. 
437 Niebuhr definierar här tre typer av harmonier, där den första är oskuldsfullhet och 
endast kan gälla liv som bara har en naturdimension; den andra är ömsesidig kärlek 
och kan bara gälla liv som också har frihet (människan), och den tredje harmonien är 
då den offrande kärleken, vilken förutsätter att naturen helt har transcenderats. 
Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 78. 
438 En tes som Niebuhr förfäktar (i något avtagande grad) från Moral Man and 
Immoral Society och framåt, är att individer har betydligt större förutsättningar än 
samhällen att handla oegoistiskt, och i bästa fall självuppoffrande. Som konsekvens av 
denna uppfattning menar Niebuhr att samhällen och grupper inte alls bör försöka att 
realisera kärleksidealet. Istället menar han att ”equal justice is the most rational 
ultimate objective for society.” Niebuhr, Reinhold: Moral Man and Immoral Society, 
s. 234.      
439 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 176. 
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livet, men att vi inte får eller ska göra anspråk på att vi därmed besitter 
något som vi själva har uppnått, är en återkommande tanke hos 
Niebuhr. Självförverkligande handlar egentligen inte om att något ska 
presteras, utan mer om intention eller inställning. Utifrån detta 
överraskar det kanske inte helt att Niebuhr även säger: ”It must be 
observed /…/ that the promised self-realization does not include the 
self’s physical security or historical success.”440 Det är inte minst Jesus 
Kristus liv och död på korset som får Niebuhr att sluta sig till detta, 
vilket ytterligare understryker Jesus Kristus roll som den förebildliga, 
fullt förverkligade människan.  

Men handlar inte självförverkligande nu egentligen om 
självförnekelse, när den fysiska säkerheten och överlevnaden faktiskt 
kan komma att riskeras? Jo, det gör det i en mening. I Niebuhrs 
tolkning av den självutgivande, självoffrande kärleken kan det egna 
fysiska välbefinnandet helt sättas på spel, och i den meningen rör det 
sig rimligen om självförnekelse eller självavsägelse, kanske även 
utifrån Niebuhrs teori. För det som den enskilda människan kan bli 
tvungen att göra avkall på, hör till människans naturelement, vilket vi 
tidigare har sett att Niebuhr menar har sin plats i självförverkligandet. 
Så möjligen blir Niebuhr här en aning motsägelsefull. Det ska dock 
sägas att det som nu diskuteras är idealfallet, den fullt förverkligade 
självutgivande kärleken i form av Kristus, där synden är fullständigt 
besegrad. Som tidigare har konstaterats är inte denna kärlek 
fullständigt realiserbar för den jordiska människan, och därmed inte 
heller konsekvenserna som springer ur denna lagöverskridande kärlek. 

Det bör också understrykas att den närmast extrema självupp-
offringen, som sätter det fysiska livet på spel, för Niebuhr faktiskt kan 
bli ett självförverkligande, genom att självcentreringen är så totalt 
bruten, att inga egentliga hinder föreligger för människan i den 
transcendenta, vertikala dimensionen. Och denna dimension kan 
likaså hotas, om självet alltför desperat och självcentrerat försöker att 
leva.441

Det ofrånkomligt onda 
Självförverkligande kan som konstaterats egentligen bara följa som 
den icke avsedda konsekvensen av självutgivande kärlek. Därmed blir 

440 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 175. Se även, Niebuhr, Reinhold: Moral 
Man and Immoral Society, s. 263. 
441 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 176. 
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frågan om var människan finner motivationen för självförverkligande 
på sätt och vis inte så intressant för Niebuhr. I och med att människan 
inte kan uppnå självförverkligande genom att direkt sikta på det, vore 
det så sett bäst om hon inte alls eftersträvade självförverkligande. Men 
åtminstone om man ser till sådana självcentrerade typer av 
självförverkligande som Niebuhr distanserar sig från, är det uppenbart 
att han ser dem som rotade i självbevarelsedriftens eller överlevnads-
instinktens starkt motiverande kraft. Denna naturliga instinkt kan 
människan, till skillnad mot djuren, med hjälp av sin frihet omvandla 
till olika former av självförverkligande.442 Sådana former är dock 
otillräckliga. Att allt för ensidigt, konsekvent försöka förverkliga sig 
själv, kommer inte leda till något egentligt självförverkligande, utan 
snarare till självförstörelse.  

Det är emellertid främmande för Niebuhr att döma ut överlevnads-
instinkten som sådan. Ingen del av människans natur är ond (eller god) 
i sig, och kan inte heller determinera människans öde. Och som jag 
ska återkomma närmare till längre fram betonar Niebuhr starkt den 
stora möjlighet som den mänskliga individen genom sin frihet har, att 
omvandla och omreglera sitt medfödda bagage. För människan finns 
ingen ren djurisk, ”naturlig” impuls eller instinkt.443 Överlevnads-
instinkten är således inte någon tillräcklig förklaring till människans 
självcentrering, och än mindre är den ett godtagbart försvar för 
självcentrering och egoism. 

Men om vi nu ändå föreställer oss att jag (så som många 
människor, enligt Niebuhr), har omvandlat min överlevnadsinstinkt 
till en form av självförverkligande, där mitt övermod, fåfänga och 
vilja till makt kommer väl till uttryck. I detta läge skulle Niebuhr 
kunna tänkas säga till mig att om jag vill försöka förverkliga mitt 
sanna jag, och inte den självcentrerade, kontingenta variant som jag 
har tagit fasta på, så måste jag förlora mitt falska jag och söka den 
självutgivande kärleken, istället för självförverkligande. Jag för min 
del är ganska nöjd med mitt liv och den form av självförverkligande 
som jag har hängett mig åt, och känner mig därför inte direkt lockad 
av den till synes radikalt annorlunda väg som Niebuhr föreslår. Och 
känslan av ointresse tilltar bara när det plötsligt råkar slinka ur 
Niebuhr att den självutgivande kärleken är ett ouppnåeligt ideal. Så 
frågan inställer sig: Varför, eller hur ska jag kunna finna motivation 

442 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 21, 81; Moral Man and 
Immoral Society, s. 41. 
443 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man, Vol. I, s. 40. 



180

till att eftersträva den självutgivande kärleken, istället för den form av 
självförverkligande som jag är upptagen av.444

Niebuhr skulle i detta läge kunna tänkas anföra, att jag nog inte är 
så tillfreds med min situation som jag föreställer mig eller tror att är. 
Kanske han också påpekar att det kärleksideal som jag bör försöka 
realisera, om än gudomligt i grunden, inte behöver vara helt 
främmande för mig. Som redan framkommit hävdar Niebuhr att 
kärleksidealet (det dubbla kärleksbudet) är den högsta, absoluta 
normen för människolivet. Och om detta ideal fullt ut skulle realiseras 
i ett människoliv, så skulle det kunna innebära en trefaldig harmoni 
för jaget (med Gud, med sig själv och med sin nästa), som inte är 
möjlig att uppnå på annat sätt. Men problemet, om vi nu hänger oss 
kvar vid exemplet för några sekunder till, är ju att jaget känner sig 
tämligen tillfreds med den (visserligen felaktiga) väg som han 
vandrar. Så hur ska då en helt annan typ av strävan kunna motivera 
jaget?

Ja, en slags grundläggande motivation kan nog enligt Niebuhr 
sägas ligga i det att människan, trots vad individen själv påstår, 
ändock inte har funnit den ro eller den harmoni som hon ändå önskar. 
För en människa, som både är naturvarelse och fri ande, kan inte finna 
någon fullständig ro i något mindre än kärleksidealet, och de 
teologiska dygderna tro, hopp och kärlek, som pekar mot idealet.445

Men individen ska egentligen inte behöva upplysas om att dess 
syndiga, självcentrerade levnadssätt är tokigt, för att ana att det är det. 

No man, however deeply involved in sin, is able to regard the misery 
of sin as normal. Some memory of a previous condition of blessedness 
seems to linger in his soul; some echo of the law which he has 
violated seems to resound in his conscience. Every effort to give the 
habits of sin the appearance of normality betrays something of the 
frenzy of an uneasy conscience. The contrast between what man is 
truly and essentially and what he has become is apparent even to those 
who do not understand that this contrast is to be found in every human 
being and has its seat in the will of man.446

Människan har alltså möjlighet att känna eller ana något sant eller 
essentiellt, som numer har avvikits ifrån. Det är enligt Niebuhr bara 
Kristus som totalt kan uppenbara den stora kontrasten mellan vad 

444 Med detta inte sagt att Niebuhr inte kan se överlevnadsinstinkten som grunden till 
människans egenkärlek. Se, Niebuhr, Reinhold: An Interpretation of Christian Ethics, 
Harper & Row, San Fransisco 1987 (1935), s. 25. 
445 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 286. 
446 A.a., s. 265. 
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människan har blivit, och vad hon egentligen borde vara eller 
essentiellt är. 447 Men lagen bidrar således till att upplysa människan 
om att hon inte är vad hon borde vara. ”Borde vara” är nog inget dumt 
uttryck i sammanhanget, för i kontrasten uppenbaras inte bara två 
alternativa levnadsalternativ, utan kontrasten kommer kännas 
besvärande för människan och hennes samvete. Man skulle kunna 
säga att vi här har att göra med vad som brukar kallas för lagens andra 
bruk. Människans ursprungliga rättfärdighet eller perfektion är, som 
Niebuhr uttrycker det, närvarande för människan som lag.448 Men 
denna lag som även den syndiga, fallna människan har, är inget som 
hon besitter, utan hon upplever den som något saknat. Och den 
ursprungliga rättfärdigheten, som människan erfar som lag, innehåller 
de tre perfekta relationerna som det dubbla kärleksbudet uttrycker.449

Så även om den perfekta självutgivande kärleken inte är någon fullt 
realiserbar möjlighet för människan, är den inte heller något helt 
främmande för henne.450 Så sett finns det en slags grundläggande 
drivkraft mot den sanna, förverkligade människan, som kan upplevas 
som saknad eller längtan.  

En vanlig kritik mot teorier om självförverkligande tar fasta på vad 
som skulle kunna betraktas som de destruktiva eller ondskefulla 
tendenserna hos människan. Kritiken ifrågasätter varför människor 
överhuvud taget ska realiseras, när det är så mycket (inte minst i 
mänsklighetens historia) som tyder på att människans potentialer inte 
bara är goda, eller inriktade mot det goda. Vi har i tidigare kapitel 
kunnat se hur de behandlade författarna på olika sätt försöker lösa 
eller förhålla sig till detta problem.  

447 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. 1, s. 266. 
448 Niebuhr vänder sig mot katolicismens tendens att göra en för skarp åtskillnad 
mellan ursprunglig rättfärdighet (för vilken de teologiska dygderna nu finns) som gått 
förlorat i syndafallet och en naturlig rättvisa (naturlig lag) som förblivit oförstörd. 
Anledningen till att en sådan skarp åtskillnad inte bör göras är att relationen mellan 
den mänskliga friheten och människans naturliga funktioner är allt för komplex. Det 
finns ingen ”ren” natur, opåverkad av människans historia och frihet, och det tänkta 
”naturliga” är kontinuerligt inblandat i synden. Som konsekvens av detta kan man nog 
säga att den naturliga lagen och de teologiska dygderna kommer närmare varandra för 
Niebuhr, än vad som är vanligt i traditionellt katolskt tänkande. Niebuhr, Reinhold: 
The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 280f. 
449 A.a., s. 288f. 
450 Niebuhr som i grunden ansluter sig till Anders Nygrens distinktion mellan män-
niskans självtjänande kärlek (Eros) och den gudomliga kärleken (Agape), kritiserar 
emellertid Nygren för att göra åtskillnaden för skarp. Enligt Niebuhr blir Agape hos 
Nygren endast en beskrivning av Gud, och något helt irrelevant för människans 
relationer. Med detta görs den självutgivande kärleken till något utopiskt,  medan den, 
som Niebuhr ser det, (om ej fullt realiserbar) trots allt gör sig gällande för människan 
som lag och nåd. Se exempelvis, Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 178. 
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En av de mest klassiska strategierna mötte vi hos Gewirth, som 
erkänner att människans potentialer inte bara är goda eller bra. Utifrån 
detta hävdar han sedan att inte hela människan ska förverkligas, utan 
bara de potentialer som förnuftet har godkänt. Maslows strategi har 
vissa likheter med Gewirths, i och med att han går med på att det finns 
potentialer och behov som inte bör realiseras. Men dessa är enligt 
Maslows sätt att se det, inte sant, autentiskt mänskliga, utan snarare 
konsekvenser av att ett eller flera av de grundläggande behoven ej har 
tillfredsställts. Och efter att på detta sätt ha ”definierat” bort det onda 
från människan, kan Maslow fortsatt hävda att hela människan ska 
realiseras. I Taylors teori om självförverkligande, där det autentiska 
självet eller människan ska realiseras finns dock inte någon så pass 
”enkel” möjlighet att skilja gott från ont, sant från falskt hos 
människan. Det goda eller riktiga kan man på sin höjd bara gradvis 
artikulera, upptäcka och inrikta sitt liv mer mot, och denna process har 
knappast några förutsättningar att helt fullkomnas. 

Niebuhr påminner i sitt försök att lösa problemet med självförverk-
ligande för en människa som inte bara har potentialer för gott, mest 
om Taylor. Det finns också en likhet mellan Taylor och Niebuhr i 
seriositeten som de tar detta problem på, och i uppfattningen att någon 
entydig, slutgiltig lösning inte finns att tillgå. Ondskan är till att börja 
med ett allvarligt problem för människan och hennes förutsättningar 
för självförverkligande, utifrån Niebuhrs synsätt. Men det är 
främmande för honom att primärt placera ondskan hos eller i män-
niskan, på så sätt att man skulle kunna säga att vissa av människans 
delar eller impulser är onda i sig. Människans ondska är inte ofrån-
komlig på grund av att den är en essentiell del av människan, utan 
snarare på grund av människans ständiga benägenhet att bruka sin 
frihet oriktigt. Hon gör det genom sin böjelse för att omvandla sitt 
partiella och ändliga jag, och sina partiella och ändliga värden, till 
något evigt och objektivt gott. I detta ligger människans synd.451

Uppfattningar om människan som fundamentalt god och som 
tillräcklig måttstock för livet och det som finns, kan därmed ses just 
som utslag av denna synd. 

Men friheten är såledels inte ond i sig, och nyttjandet av den 
behöver absolut inte heller bara leda till ont: ”/.../ the same freedom 
which gives human life a creative power, not possesed by the other 
creatures, also endows it with destructive possibilities not known in 

451 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 122. 
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nature.”452 Och denna dubbeltydighet, som har sin grund i den 
mänskliga friheten, gör sig egentligen gällande i alla mänskliga 
uttryck. Ingenting av människan är fritaget från hennes korruption. 
Det finns inga obefläckade naturliga behov som människan kan ty sig 
till, vilket Maslow var benägen att tänka. Inte heller finns det något 
förnuft, som hos Gewirth, med möjlighet att fälla helt riktiga 
omdömen om resten av människan. För även om Niebuhr absolut 
betraktar förnuftet som en viktig mänsklig kapacitet, riskerar det enligt 
honom alltid att förbli en tjänare av partiella, relativa intressen: ”/---/ 
the unity of vitality and reason in human nature, guarantees that 
egoistic purposes will be pursued with all vital resources which an 
individual or collective will may control.”453 Något rent förnuft, helt 
obefläckat av andra krafter som hör människolivet till, går således inte 
att separera ut. 

Men egentligen är det utifrån Niebuhrs icke-dualistiska 
människosyn inte bara principiellt omöjligt, utan också poänglöst att 
försöka förhindra att även ont eller dåligt utvecklas i självförverklig-
andeprocessen, genom att försöka undanta eller undanröja vissa delar 
av människan från denna process. Detta eftersom roten till problemet 
inte ligger i att någon del eller aspekt av människan skulle vara ond. 
Jag har inte här för avsikt att gå något djupare in på Niebuhrs 
syndförståelse,454 men det kan ändå vara på sin plats att understryka 
konsistensen eller beständigheten som han menar att den mänskliga 
synden har. Om arvsynden säger Niebuhr bland annat följande: 

Original sin, which is by definition an inherited corruption, or at least 
an inevitable one, is nevertheless not to be regarded as belonging to 
his essential nature and therefore is not outside the realm of his 
responsibility. Sin is natural for man in the sense that it is universal 
but not in the sense that it is necessary.455

Att synden inte är naturlig eller ”nödvändig” innebär inte minst att 
människan är ansvarig för synd, och att hon inte kan uppfatta den som 
normal. Men hennes synd är oundviklig eftersom människan inte 
förmår erkänna den bestämda och ändliga karaktären som hennes liv, 

452 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, s. 122f. Se även, The Nature and Destiny of 
Man. Vol. I, s. 104, 122; Man’s Nature and His Communities, s. 21f. 
453 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol II, s. 259. 
454 Niebuhrs mest genomarbetade och beryktade behandling av syndbegreppet 
återfinns i andra delen av den första volymen av The Nature and Destiny of Man. 
455 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 242. 
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trots friheten, har.456 Sedan yttrar sig synden enligt Niebuhr antingen i 
olika former av högmod (försök att dölja sin ändlighet) eller 
sensualitet (försök att dölja sin frihet), som är olika försök att lösa det 
ångestframkallande problemet med att både vara en fri varelse och en 
ändlig, naturvarelse.457

Utifrån syftet här är det emellertid av störst intresse att notera de 
högst begränsade möjligheterna för att endast förverkliga goda 
potentialer, som följer av uppfattningen om syndens oundvikliga 
fortlevnad i människolivet. Ja, egentligen kommer människan, som 
Niebuhr ser det, aldrig att stå inför bara goda möjligheter: ”/.../ history 
is filled with endless posibilities of good and evil.”458 Och genom sin 
synd är människan oförmögen att helt låta bli att välja den onda 
möjligheten. Även om hon i viss mening skulle lyckas resa sig till en 
högre nivå av godhet, så raderar inte detta ut risken för ondska.  

Niebuhr instämmer med Paulus om att rättfärdighet inte är något 
som människan faktiskt kan inneha, annat än genom tro. Han säger 
vidare om denna rättfärdighetslära: ”It recognizes the sinful corruption 
in human life on every level of goodness. It knows that the pride of sin 
is greatest when men claim to have conquered sin completely.”459 Det 
möjliga rättfärdigandet är något som försiggår i den vertikala dimen-
sionen (gentemot Gud), medan föreställningen om att man lyckats 
uppnå något sådant i den horisontella dimensionen bara riskerar att 
öka syndens omfattning, i form av högmod, självhävdelse och 
självtillräcklighetstro. Så själva idén om att man på egen hand kan 
lyckas utvecklas och förverkligas, på ett sätt som löser ondskans eller 
syndens problem, tenderar snarast att förvärra det som ska undvikas. 

Återigen ser vi exempel på hur Niebuhr tydligt distanserar sig från 
optimstiska uppfattningar om människan och hennes självförverk-
ligande. Men det förtjänar också att påpekas att han också vill 
avgränsa sig från alltför pessimistiska teorier om människan och 
hennes natur.460 Människan är enligt honom inte helt fördärvad och 
synden är inte ”nödvändig”. Det finns en ideal möjlighet, en ursprung-
lig rättfärdighet som människan inte helt saknar medvetande om. Det 

456 Ur den mänskliga situationen med både frihet och ändlighet framspringer enligt 
Niebuhr oundvikligt (men ej med ”nödvändighet”) ångesten, som är den interna 
förutsättningen för synd. Ångesten är dock inte identisk med synd, för den ideala 
möjligheten - att genom tro nå en sådan trygghet så att den syndiga tendensen till 
självhävdelse kan överkommas - finns alltid, även om den i praktiken aldrig helt nås. 
Se, Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 182f.   
457 A.a., s. 179. 
458 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 155. 
459  A.a., s. 104. 
460 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 296. 
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finns ett självförverkligande där människan är försonad med sin 
essentiella struktur, och de onda potentialerna är uteslutna till förmån 
för den sanna människan. Men denna ideala möjlighet bygger, som 
redan har konstaterats på att människan erkänner sin belägenhet, sin 
otillräcklighet, och söker sitt hem och trygghet i den gudomliga 
agapen; vilket i realiteten aldrig är riktigt fullt möjligt. 

Till individualitetens försvar 
Niebuhr ser människan som föränderlig, både vad gäller natur och 
frihet, men han anser däremot att denna grundstruktur är närmast 
omöjlig att undkomma. Men det har också framkommit att Niebuhr 
anser den självutgivande kärleken vara kungsvägen till självförverk-
ligande. Båda dessa saker kan tyckas antyda en relativt stor 
universalitet vad gäller de mänskliga potentialer som ska förverkligas. 
Men vi har också kunnat notera att Niebuhr hävdar att det partiella, 
individuellt unika inte ska förstöras eller förtryckas i självförverklig-
andet. Faktum är att han hävdar att det bara är kristendomen som kan 
ge den enda riktiga grunden för verklig individualitet,461 och att det är 
där som individualiteten, både som idé och som faktum, når sin högsta 
utveckling.462 Uppgiften som jag nu närmast tänker gripa mig an är att 
undersöka vad det individuellt unika, det universella respektive det 
kontextuella har för plats i Niebuhrs självförverkligandeteori. 

Individualiteten är som Niebuhr ser det en produkt av naturen och 
har sin grund i kroppens partikularitet. Denna form av individualitet 
delar människan med alla fysiska organismer,463 men den verkliga 
mänskliga individualiteten är även grundad i den mänskliga friheten 
eller anden.464 Niebuhr menar att ”genuin individualitet” både innebär 

461 Niebuhr menar exempelvis att det individuella jaget i idealismen blir uppslukat av 
det universella förnuftet, likt hur individen i mysticismen uppsugs i det gudomliga, 
medan den unika individualiteten identifieras med naturlig djurlikhet och betraktas 
som ond. I romantiken, som i grunden hyllar individen som källa för mening, riskerar 
individen i slutänden att gå förlorad i glorifierandet av nationen. Genom den 
empiriska och naturalistiska traditionen löper istället ett förnekande av den  
transcendentala individualiteten (anden eller friheten). Niebuhr delar dessutom 
farhågan med en del samtida tänkare, om att individualiteten håller på att förstöras i 
den egna mekaniska, kommersiella och opersonliga tidsåldern. Hans samlade 
konklusion blir följande: ”Without the presuppositions of the Christian faith the 
individual is either nothing or becomes everything.” Se exempelvis, Niebuhr, 
Reinhold: Human Nature, s. 75, 58, 83, 70ff, 66, 92. 
462 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 57. 
463 A.a., s. 54. 
464 A.a., s. 55. 
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att vara åtskild från annat skapat och att vara unik. I båda fallen spelar 
den mänskliga förmågan till självtranscendens och självmedvetande 
en viktig roll. Vi upplever oss som separata individer, genom att vi 
med hjälp av vårt medvetande kan göra en skarp åtskillnad mellan oss 
själva och resten av världen. Alltså är självförståelsen central för 
mänsklig individualitet. Men med förmågan att transcendera sig själv 
kan också det som Niebuhr uppfattar som det individuellt unika 
uppstå.

It thereby gains the possibility for those endless variations and 
elaborations of human capacities which characterize human existence. 
Every impulse of nature in man can be modified, extended, repressed 
and combined with other impulses in countless variations. In 
consequence no human individual is like another, no matter how 
similar their heredity and environment.465

Som synes uppfattar Niebuhr den mänskliga individualiteten som 
något mycket mer än den partikularitet som vi har, blott i egenskap av 
att vara skapade. Den genuina individualiteten bygger således dels på 
vår självförståelse som separerade och partikulära, dels på vad vi gör 
med vår eventuellt redan helt unika uppsättning kapaciteter och 
impulser. Så medan människan har en form av individualitet redan 
från födseln, är den genuina individualiteten något som konstrueras 
och utvecklas med tiden.466 Niebuhr kan således knappast sägas 
ansluta sig till någon romantisk idé om en medfödd, individuellt unik 
kärna – en originalitet – att förverkliga eller vara sann gentemot.  

Vi ska lite längre fram behandla frågan om vilket behov och vilken 
relation som den självförverkligande individen bör ha till sin 
omgivning. Det kan dock vara på sin plats att redan här notera att 
Niebuhr inte tänker sig individualitetens utveckling som någon i 
grunden social process. Det är från början till slut i betydande grad 
individen själv som bestämmer och konstruerar sin individualitet,467

465 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 55. 
466 A.a., s. 56. 
467 Niebuhr vänder sig exempelvis i en not mot psykologen George H. Mead, och hans 
uppfattning att ”mind presupposes and is the product of the social process.” Inte minst 
på denna punkt har Mead influerat Taylors synsätt. Det finns ju en ansvarspoäng med 
att inte gå med på allt för sociologiska förklaringar till hur individen konstitueras – 
om individen konstruerar sig själv så kan rimligtvis inte något större ansvar falla på 
någon annan eller något för vad denna individ är, och kanske inte heller på vad denna 
individ gör. Möjligen kan denna ansvarsaspekt ha varit avgörande för Niebuhrs 
synsätt. Det är hur som helst tydligt att han ofta betonar just det individuella ansvaret.
Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 56f.  
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även om den sociala kontexten kan influera hur individen väljer att 
forma sin individualitet. 

Vidare är det värt att ytterligare understryka att tonvikten i 
Niebuhrs förståelse av vad individualiteten består i, inte ligger på hur 
och med vad vi är skapade, utan på hur vi utarbetar, begränsar, vari-
erar och kombinerar det som vi har givits. Mig veterligen så 
tematiserar inte Niebuhr direkt några eventuellt mer specifika 
kapaciteter eller impulser. Och han tänker sig tveklöst att sådana 
kapaciteter och impulser, som exempelvis självtranscendens, förnuft, 
sexualitet, naturlig sympati och självbevarelsedrift, återfinns i princip 
helt universellt hos människor, utan någon betydande kvalitets-
skillnad. Däremot förefaller Niebuhr mer öppen för skillnader i styrka 
eller kvantitet hos dessa egenskaper. Sin verkliga individualitet 
förvärvar dock den mänskliga individen genom att med sin frihet 
bearbeta sitt delvis universella grundmaterial. 

Men friheten är enligt Niebuhr något universellt hos människan. 
Hans syn på den mänskliga friheten innehåller även följande paradox: 
Medan friheten utgör grund för den genuina individualiteten, så är den 
också människans nyckel till det universella. Niebuhr skriver: ”while 
man may be universal as free spirit, he is always parochial and tribal 
in the achievements of organised community.”468 Som ren 
samhällsvarelse kan inte individen nå den grad av universalitet i 
inställning och perspektiv, som är möjlig att nå när han eller hon med 
hjälp av sin frihet transcenderar detta sammanhang. Och den själv-
utgivande kärlek, som är den allmänna vägen till självförverkligande 
enligt Niebuhr, är en möjlighet för individen, men inte för kollektiv 
eller samhällen. Det sanna jaget, för vilken denna kärlek åtminstone är 
en ”impossible possibility”, är just ett jag som inte framhäver det 
kontingenta och situationsbestämda, utan snarare höjer sig över 
sådant.

By asserting /.../ contingent and arbitrary factors of an immediate 
situation, the self loses its true self. It increases because it gives its 
immediate necessities a consideration which they do not deserve and 
which they cannot have without disturbing the harmony of creation.469

Däremot menar ju Niebuhr att individualiteten, det partikulära och 
unika har sin plats i självförverkligandet. Han anser även att 
realiserandet av de egna talangerna har sin plats i självförverk-

468 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 62. 
469 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 252. 
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ligandet.470 Men med det individuellt unika måste i slutänden samma 
sak gälla som med friheten, vilken utgör grund för skapandet av den 
genuina individualiteten: Den blir tolerabel och kreativ först när den 
har funnit sin källa, ändamål och norm i Guds vilja.471 Så individ-
ualiteten får trots allt en något underordnad plats i Niebuhrs 
självförverkligandeteori. Den ska inte uppslukas av det universella 
och eviga, med den ska finna sin plats inom ramarna för det 
universella. Det universella här emellertid inte primärt att förstå som 
någon inneboende kapacitet eller förmåga, utan som framför allt 
uppstår eller gestaltas för människan i relationen till Gud. 

Men vad har nu egentligen det sociala sammanhanget för funktion i 
Niebuhrs självförverkligandeteori? Av analysen hittills har kunnat 
anas att Niebuhr å ena sidan menar att individen närmar sig sin högsta, 
mest riktiga destination när hon transcenderar sin relativa och 
tidsbundna kontext. Samtidigt som den andra människan på sätt och 
vis tycks vara målet för självförverkligandet, så som varandes objekt 
för den självutgivande kärleken. Här kan kanske både läsaren och jag 
vara i behov av vissa klargöranden.  

En lämplig startpunkt kan väl vara att avfärda möjligheten för att 
bedöma Niebuhrs människosyn som atomistisk eller antisocial. En 
social samexistens är som Niebuhr ser det naturlig för allt liv, 
inklusive människans. Självcentrerad strävan efter oberoende innebär 
utifrån detta en störning av den harmoni och interrelation som 
existensen naturligt har.472 Men den sociala drivkraften hör till 
naturelementet, som ju bara är den ena aspekten av människan. I sin 
frihet står självet, som Niebuhr uttrycker det, utanför alla relationer.473

Även om detta innebär att en individ har möjlighet att göra sig relativt 
perspektivmässigt oberoende av sin sociala kontext, inte minst genom 
att sätta denna kontext i perspektiv, så innebär det inte att individen på 
en mer fysisk nivå kan göra sig oberoende. Men genom att människan 
har sin frihet, och med den en separerande individualitet, är det inte 
möjligt för människa att möta människa som ren naturvarelse. 
Kärleken är istället den möjlighet som presenterar sig. 

Love is a requirement of freedom because the community to which 
man is impelled by his social nature is not possible to him merely 
upon the basis of his gregarious impulse. In his freedom and 
uniqueness each man stands outside of, and transcends, the cohesions 

470 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 83. 
471 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 276. 
472 Niebuhr, Reinhold: An Interpretation of Christian Ethics, s. 56.  
473 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 257. 
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of nature and the uniformities of mind which bind life to life. Since 
men are separated from one another by the uniqueness and 
individuality of each spirit, however closely they may bound together 
by ties of nature, they cannot relate themselves to another in terms 
which will do justice to both the bonds of nature and the freedom of 
their spirit if they are not related in terms of love. In love spirit meets 
spirit in the depth of the innermost essence of each. The cohesions of 
nature are qualified and transmuted by this relationship, for the other 
self ceases to be merely an object, serviceable to the self because of 
affinities of nature and reason. It is recognized as not merely but as 
itself a subject, as unique centre of life and purpose.474

Det finns en viss likhet här mellan Maslows och Niebuhrs analys av 
den mänskliga situationen. Som bekant menar Maslow att en 
anledning till att människan har så pass svårt att förverkliga sig själv, 
har att göra med att de naturliga instinkterna och behoven är mycket 
svagare hos människan än hos andra djur. Men medan Maslow 
föreskriver människan att uppöva en bättre förmåga till att lyssna och 
följa sin natur, så framstår detta inte alls som någon lösning för 
människan, enligt det niebuhrska synsättet. Det vore för Niebuhr, som 
vi redan har kunnat konstatera, att förneka eller förtrycka den 
mänskliga friheten. Han sätter istället hoppet till en bevarad, men 
transformerad natur, genom vilken det är möjligt att se andra 
människor som ändamål i sig själva. Av detta följer även en minskad 
självcentrering och självupptagenhet, och förbättrade förutsättningar 
för självutgivande kärlek och självförverkligande. 

Jag tror att man kan tala om en något tilltagande tendens i Niebuhrs 
sena författarskap till att betona det sociala sammanhangets förmåga 
att bidra till denna transformationsprocess, och en motsvarande 
minskad accentuering av Gudstron, som förutsättning för att självet 
ska kunna dras ut ur sig själv och kunna möta sin nästa som ett 
subjekt.475 I slutet av Man’s Nature and His Communities återkommer 
den numera bekanta tanken om att självförverkligande inte nås genom 
att försöka realisera ett egocentriskt, atomistiskt förstått själv. Men de 

474 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. I, s. 271f. 
475 Direkt efter det ovan citerade stycket fortsätter Niebuhr: ”This ‘I’ and ‘Thou’ 
relationship is impossible without the presupposition of faith for two reasons: (1) 
Without freedom from anxiety man is so enmeshed in the vicious circle of 
egocentricity, so concerned about himself, that he cannot relaese himself for the 
adventure of love. (2) Without relation to God, the world of freedom in which spirit 
must meet spirit is so obscured that human beings constantly sink to the level of 
things in the human imagination.” Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of 
Man. Vol. I, s. 272. 
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nådekrafter som kan hjälpa människan till denna insikt och motivation 
är här av uttryckligt social art: 

/---/ the forces which draw the self from its undue self-concern are 
usually forces of  ”common grace” in the sense that they represent all 
forms of social security or responsibility or pressure which prompt the 
self to bethink itself of its social essence and to realise itself by not 
trying too desperately for self-realisation.476

Inte minst är det familjen som Niebuhr anser har stor förmåga att 
vidga individens fokus och hjälpa denne att relatera till andra. Men 
Niebuhr betonar även trygghetskänslan som en nödvändig 
förutsättning för självutgivande kärlek och självförverkligande. Här 
behövs också samhället och det nära sociala sammanhanget, för att 
tryggheten ska kunna infinna sig.477 Vad som således återfinns hos 
Niebuhr är ett synsätt, enligt vilket andra människor inte ”bara” är 
mål, i egenskap av att vara de som den ideala självutgivande kärleken 
ska riktas mot, utan också medel, eftersom de kan ge individen vissa 
grundresurser, utan vilka självförverkligande genom självutgivande 
inte alls kan bli möjligt. 

Men det kan vara på sin plats att understryka att den något större 
sociala betoningen i Niebuhrs senare författarskap, inte egentligen 
förändrar de uppfattningar om individens relation till det sociala 
sammanhanget, som tidigare har kunnat konstateras i analysen. Den 
mänskliga individen förblir väsentligen icke-relationell (sett till 
mänskliga relationer), vad gäller konstituerandet av sig själv. 
Omgivningen kan bistå med nödvändiga förutsättningar, men självet, 
dess ideal och individualitet skapas inte i någon direkt relation till 
omgivningen (som i exempelvis Taylors teori), utan framför allt 
genom individens egen frihet och självbestämmande. Och den högsta 
normen för mänskligt liv står ej att finna i kontexten, utan i och genom 
individens transcendens av denna kontext. Det bör också understrykas 
att Niebuhr inte heller i sitt senare författarskap lockas till att 
romantisera kring det sociala sammanhanget, även om han i större 

476 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 96. 
477 Niebuhr hänvisar till Erik H. Eriksons begrepp ”basic trust”. Likheten med 
Maslows teori kan dock vara värd att notera. För även om Maslow och Niebuhr har 
kraftigt skilda idéer om självförverkligande, så närmar sig Niebuhr här Maslows tanke 
om att de grundläggande behoven (bl a. trygghetsbehovet) måste vara tillfredsställda 
för att det egentliga självförverkligandet ska kunna bli möjligt. Och Maslows 
självförverkligande människa, som i flera bemärkelser har transcenderat sitt 
sammanhang och är tämligen oberoende, har likväl en gång i tiden befunnit sig på 
lägre behovsnivåer, och har då varit ytterst beroende av sin omgivning för att få dessa 
behov tillfredsställda. Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 83. 
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grad betonar dess betydelse. Det kan göra mycket, men också vålla 
otrolig skada. ”The social life of man can /.../  be both the source of 
common grace and of demonic evil.”478

Inte för allt och alla 
Av det nära sambandet mellan självförverkligande och självutgivande 
kärlek, som återfinns i Niebuhrs teori,479 följer också ett nära samband 
mellan självförverkligande och den etik och moral som sammanfattas 
i det dubbla kärleksbudet. Som framkommit av analysen, ansluter sig 
Niebuhr till den vanliga uppfattningen att det som anmodas i budet är 
snarare ett visst sinnelag eller en sinnelagsetik, än en regeletik. Jag har 
inte här för avsikt att, utöver det som redan framkommit i analysen, 
försöka klargöra vad Niebuhr menar att detta sinnelag och inriktning 
består i. Jag tänker helt enkelt nöja mig med att avslutningsvis peka på 
några begränsningar, vad gäller realiseringen och tillämpningen av 
denna moral, vilka följer av Niebuhrs teori. 

För det första så kommer den moral som kärleksidealet implicerar 
att förbli en ”impossible possibility” för den ändliga människan i 
historien. Människan, med sin givna struktur (natur och frihet), förmår 
som vi har sett inte att fullt realisera det som fordras av henne. Vidare 
finns det en dubbel begränsning när det gäller för vad eller vilka detta 
käreleksideal kan eller bör vara normativ. Tidigare har konstaterats att 
agapekärleken, om än gudomlig i grunden, inte är helt främmande för 
människan (det finns en slags naturlig drivkraft mot den). Men detta 
innebär inte att den universellt uppfattas som normativ. För den 
gudomliga, självutgivande kärleken transcenderar historien, som 
Niebuhr uttrycker det.480 Och det innebär bland annat att den måste 
uppfattas av människan i hennes frihets transcendens – en frihet som 
människan har stor benägenhet att missrikta, men som den som 
verkligen uppfattar kärleksidealet som normativt, försöker underordna 
Gud. Så det krävs en slags medveten intention från människan, som 
inte alla har eller når till. Agapekärleken blir således ”bara” normen 
för det goda, ”for those who seek to walk in newness of life.”481

En ytterligare begränsning ligger för Niebuhr i att den 
självutgivande kärlekens förverkligande endast bör sökas av individer. 

478 Niebuhr, Reinhold: Man’s Nature and His Communities, s. 94. 
479 Vi ska snart återkomma till detta samband. 
480 Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. Vol. II, s. 68. 
481 Niebuhr, Reinhold: Faith and History, 171. 
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From the perspective of society the highest moral ideal is justice. 
From the perspective of the individual the highest ideal is 
unselfishness. Society must strive for justice even if it is forced to use 
means, such as self-assertion, resistance, coercion and perhaps 
resentment, which cannot gain moral sanction of the most sensitive 
moral spirit. The individual must strive to realise his life by losing and 
finding himself in something greater than himself.482

I Moral Man and Immoral Society, som citatet är hämtat från, gör 
Niebuhr sin skarpaste åtskillnad  mellan individens å ena sidan, och 
samhällets moraliska förutsättningar och lämpliga ideal, å den andra. 
Den självutgivande kärleken framstår här som ett ideal enbart inom 
individualetiken, medan rättvisa är det högsta idealet inom 
socialetiken. Skiljelinjen består i grunden genom hela Niebuhrs 
författarskap: Den självutgivande kärleken ska inte bli norm för större 
(eller mindre) organismer än mänskliga individer. För dessa är istället 
rättvisan den adekvata normen. Men i grunden är den självutgivande 
kärleken och rättvisan allt annat än två väsensskilda ideal eller 
normer. Rättvisan är hos Niebuhr direkt härledd ur den självutgivande 
kärleken, och idealen står så sett inte i motsättning till varandra. 
Rättvisan kan lite enkelt uttryckt beskrivas som en nödvändig, 
pragmatisk omformulering av den självutgivande kärleken, för en 
problematisk värld och ett komplext samhälle. 

Som egentligen redan har framkommit är inte självförverkligande 
något gott i sig. Det goda i sig som människan bör sträva efter att 
realisera är istället den självutgivande, gudomliga agapekärleken.483 Ur 
denna kärlek kommer sedan (ett icke självcentrerat) självförverk-
ligande följa som en icke avsedd konsekvens. Som Niebuhr bland 
annat uttrycker det: “/---/ self-realization is allowed as the unintended 
but ineviatable consequense of unselfish action.”484 Att självförverk-
ligande kan vara en oundviklig konsekvens utav självutgivande 
kärlek, indikerar ju ett ytterst nära samband mellan självutgivande 
kärlek och självförverkligande, i både tid och rum. I min analys av 

482 Niebuhr, Reinhold: Moral Man and Immoral Society, s. 257. 
483 Men det förtjänar att påpekas att även om, eller på grund av att den självutgivande 
kärleken är det evigt, absolut högsta goda, så står den också i motsättning till den 
mänskliga historien. Den kan inte rättfärdigas från ett rent ändligt, mänskligt 
perspektiv. Utifrån den mänskliga historiens ändliga perspektiv är enligt Niebuhr den 
ömsesidiga kärleken (”mutual love”), som går att förena med ett bevarat egenintresse, 
det högsta goda. Men människan har ju enligt Niebuhr, genom frihetens transcendenta 
förmåga, kapacitet för mer än historien; samtidigt som hon som naturavarelse är 
bunden till ändligheten. Se exempelvis, Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of 
Man. Vol. II, s. 68f.  
484 Niebuhr, Reinhold: An Interpretation of Christian Ethics, s. 33.  
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Niebuhrs självförverkligandeteori har jag egentligen sett dem som 
identiska. Det förefaller mig rimligt att tolka Niebuhr så att vad som 
faktiskt sker om det dubbla kärleksbudet helt realiseras, så att kärleken 
transcenderar lagen i budet, är att det sant mänskliga självet förverk-
ligas eller upprättas. 

Den huvudsakliga anledningen till att Niebuhr trots allt väljer att 
särskilja det självutgivande kärleksbudet och självförverkligandet är, 
som jag ser det, att han vill undvika att göra självförverkligandet till 
något gott i sig (vilket skulle bli följden av identiteten, om inte 
Niebuhr valde den häpnadsväckande strategin att devalvera den 
självutgivande kärlekens värde). Om självförverkligande vore något 
gott i sig, skulle inte självförverkligande kunna upprätthållas som den 
icke avsedda konsekvensen, vilket den behöver vara om det ska vara 
möjligt att bryta med den självcentrering, som enligt Niebuhr står i 
vägen för såväl den självutgivande kärleken, som för ett egentligt 
självförverkligande.485 Så länge vi försöker eller siktar på att för-
verkliga oss, kan vi inte fullkomna det sanna själv, som kräver en 
annan inriktning för att bli verkligt. Den självutgivande kärleken kan 
däremot bättre sökas som något gott i sig, eftersom den förmår att dra 
oss ut ur oss själva och spränga vår självcentrering, vår synd; så att vi 
kan finna oss själva, nästan och Gud – åtminstone idealt. 

Klyftor att överbrygga 
Niebuhrs teori framstår som något av de stora paradoxernas och 
motstridigheternas självförverkligandeteori. Men inte alls som 
Maslow, där det var frågan om att det som för allmänheten kan te sig 
motstridigt, visar förenligt hos den självförverkligande människan. 
Nej, här är motstridigheterna på sätt och vis inneboende i själva 
självförverkligandet, som både är möjligt och omöjligt; som ett riktigt 

485 Inriktningen, självhävdelsens och självcentreringens vara eller icke vara, är 
överhuvud taget avgörande för om Niebuhr ska bedöma aktiviteten som god i sig eller 
inte (synden ligger ju här). Så kan Niebuhr exempelvis inte absolutera religionen och 
strävan efter Gud som något gott i sig, utan avgörande blir inställningen som vi söker 
och är beredda att ta oss till Gud med. ”The ultimate sin is the religious sin of making 
the self-deification implied in moral pride explicit. This is done when our partial 
standards and relative attainments are explicitely related to the unconditioned good, 
and claim divine sanction. For this reason religion is not simply as is generally 
supposed an inherently virtuous quest for God. It is merely a final battleground 
between God and man’s self-esteem. In that battle even the most pious practices may 
be instruments of human pride.” Niebuhr, Reinhold: The Nature and Destiny of Man. 
Vol. I, s. 200. 
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mål, men som när det eftersträvas av människan riskerar att leda 
henne fel. Det är inte så att människan saknar potentialer och resurser. 
Men människan karaktäriseras inte bara utav dessa, utan även av det 
som obevekligt står i vägen för dem. Den mänskliga tillvaron känne-
tecknas närmast av en stor klyfta, som går rakt genom människan, och 
skiljer den hon är, från den självutgivande, sanna, självförverkligade 
människa som hon borde vara. Och trots att denna klyfta kan sägas gå 
rakt genom henne själv, förmår hon inte överbrygga den på egen hand; 
vare sig med något förnuft, någon frihet eller språk. Hon måste ha 
bistånd utifrån, och till detta duger inte några samälleliga, kontextuella 
resurser. Hoppet står istället till Gud. Det är i och genom relation till 
Gud som människan har möjlighet att få glappet i sig själv 
övergbryggat, och sina resurser rättriktade. 

För en människa som inte finner eller erfar detta hopp och 
möjlighet, förefaller inte förutsättningarna för människan och hennes 
självförverkligande så särdeles ljusa, och det kan ligga nära till hands 
att trots allt bedöma Niebuhrs teori som pessimistisk. Det har nu blivit 
dags att stifta bekantskap med ytterligare en teologisk teori om 
självförverkligande, där människans möjlighet till självförverkligande 
dock inte är lika fundamentalt eller tidigt upphängd på människans 
trosmässiga relation till Gud. Även i denna teori är självtranscendens 
ett centralt begrepp. Det som ska transcenderas är visserligen till stor 
del den egna självcentreringen, men inte som hos Niebuhr den 
historiska och kulturella kontexten. Nåväl, det har blivit dags att låta 
Bernard Lonergan ta plats på scenen. 
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7. Vår kurs mot det oförutsägbara 

Likt flera av de tidigare författarna vänder sig Bernard Lonergan 
(1904–1984) mot ensidiga och minimalistiska sätt att förstå 
människan. Det väsentliga hos människan är inte något som i första 
hand karaktäriseras av att vara bestående och att motstå förändring. 
Inte heller står det mest mänskliga nödvändigtvis i motsättning till vad 
som är tillfälligt eller kontextuellt i människolivet. 

/.../ I wish to begin from what is simply human and, indeed, from a 
contemporary apprehension of what it is to be human. There is the 
older, highly logical, and so abstract, static, and minimal apprehension 
of being human. It holds that being human is something independent 
of the merely accidental, and so one is pronounced human whether or 
not one is awake or asleep, a genius or a moron, a saint or a sinner, 
young or old, sober or drunk, well or ill, sane or crazy. In contrast 
with the static, minimal logical approach, there is the contemporary, 
concrete, dynamic, maximal view that endeavors to envisage the range 
of human potentiality and to distinguish authentic from unauthentic 
realization of that potentiality.486

Att människan är en dynamisk och föränderlig varelse innebär 
emellertid inte för Lonergan att det helt skulle saknas någon under-
liggande enhet eller struktur hos henne. Det är just denna struktur som 
gör att det finns en grundläggande likhet mellan människans olika 
typer av förståelse- och kunskapsprocesser, liksom att det trots allt 
finns en fundamental överensstämmelse mellan de metoder som 
används inom såväl naturvetenskap, humanvetenskap och teologi.487

Denna enhet, som återfinns och är rotad i människans kognitions- eller 
medvetandestruktur är dock i sig dynamisk. Den föreligger inte som 
någon stabil, oåtkomlig grund i djupet av en inre mänsklig natur, utan 

486 Lonergan, Bernard: A Second Collection. Darton, Longman & Todd, London 
1974, s. 165.
3 Lonergan, Bernard: Method in Theology. (2nd ed.). Darton, Longman & Todd, 
London 1973, s. 23. Med “metod” åsyftar inte Lonergan en uppsättning regler, utan 
“/.../ a normative pattern of recurrent and related operations yielding cumulative and 
progressive results.” Ur detta mönster kan det sedan vara möjligt att härleda regler. 
Lonergan: Method in Theology, s. 4ff.
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har sin mest väsentliga form just i och genom att människan uppmärk-
sammar, förstår, bedömmer och gör avgörelser; vilket människan gör i 
relation till något som finns att uppmärksamma, förstå, bedöma och 
avgöra. Människans utveckling är för Lonergan intimt förbunden med 
dessa operationer. Finns det principer för utveckling och 
självförverkligande så visar sig dessa i processen, snarare än föregår 
den.

Kunskapsteoretiska, kognitionsteoretiska och metodologiska pro-
blem är centrala i stora delar av Lonergans teologiska och filosofiska 
produktion. Detsamma kan sägas gälla för det som här kommer att 
förstås som hans teori om självförverkligande. Lonergan kan vidare 
sägas stå i en thomistisk tanketradition, även om beteckningen 
”thomist” är omtvistad.488 Vad som hur som helst låter sig sägas är att 
Thomas var en viktig förebild och inspiration för hans tankeutveck-
ling,489 i synnerhet från 1938 (då han verkligen började läsa och hänge 
sig åt Thomas) till mitten av 50-talet. Efter detta vändes hans intresse i 
högre grad mot samtida tänkare.490

Även om Lonergan kanske inte hör till de mest lättillgängliga 
tänkare som har trampat denna jord, är det han önskar att kommuni-
cera inte något som är främmande för människor och deras medvetan-
den. Tvärtom menar han att de mänskliga medvetandeoperationer, 
som är grundläggande i hans kognitionsteori, är något som individen 
själv ytterst sett har att upptäcka, eftersom det just är hos mänskliga 
subjekt som de finns och verkar. Både i Insight och Method in 
Theology, som är Lonergans huvudverk (och som även kommer att 

488 “Lonergan did not /.../ have the same respect for classical Thomism that he had for 
Thomas. Under five headings /…/ he criticizes that school: there was an overemphasis 
on logic; it took its notion of science from Aristotele’s Posterior Analytics; it 
concentrated on the metaphysics of the soul to the neglect of psychological intro-
spection; there was a similar stress on human nature to the neglect of human history; 
finally, it gave undue weight to first principles. Thomism today must reverse these 
five trends, not to the exclusion of the interest of classical Thomism, logic, 
metaphysics, and the rest, but to the their subordination to more fundamental factors.” 
Så som Crowe också påpekar var Lonergan inte heller positivt inställd till att 
kategoriseras som ”transcendental thomist”. Crowe, Frederick E: Lonergan. Geoffey 
Chapman, London 1992, s. 52f. För en redogörelse av Lonergans egen relation till 
thomismen, se, Jonsson, Ulf: Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan’s 
Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism. 
Peter Lang, Frankfurt am Main 1999, s. 102ff. 
489 “After spending years reaching up to the mind of Aquinas, I came to twofold 
conclusion. On the one hand, that reaching had changed me profoundly. On the other 
hand, that change was the essential benefit.” Lonergan, Bernard: Insight. A Study of 
Human Understanding (Revised students’ edition). Darton, Longman and Todd, 
London 1958 s. 748. 
490 Jonsson, Ulf: Foundations for knowing God, s. 103. 
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utgöra primärmaterialet i denna analys), uppmanar han läsaren att 
själv delta och upptäcka, och om denne inte godtar invitationen; ”he 
will find not merely this chapter but the whole book about as a blind 
man finds a lecture on color.”491

Den kunskapstörstande människan 
Likt Platon och Aristoteles, och många efterföljare, åtskiljer Lonergan 
tre typer av utveckling hos människan:492 ”/---/ in man there is the 
threefold development of the organism, the psyche, and intelli-
gence.”493 Den första delas med både växter och djur, den andra bara 
med djur, medan den sista är specifik för människan; och tillika den 
högsta och mest ”mänskliga”.494 En sak som emellertid på den här 
punkten skiljer Lonergan från många av hans föregångare, är den 
uttryckliga anti-dualistiska tendensen: ”/.../ in any plant, animal, or 
man, there is to be affirmed an individual, existing unity.”495 Den 
trefaldiga utvecklingen kan inte sägas korrespondera till en tredelad 
människa. Men detta innebär inte att Lonergan skulle mena att det inte 
finns någon väsentlig skillnad mellan den mycket mer tentativa org-
aniska och psykiska utvecklingen å ena sidan,496 och den utveckling 
som gäller intelligens och kunskap, å den andra. Den sistnämnda är 
dock den typ av utveckling som Lonergan uppfattar som avgörande 
för människan, och som denna analys kommer att ta sin utgångspunkt 
i.

Kunskap är nämligen helt centralt i Lonergans självförverkligande-
teori, och då inte bara kunskap om världen och människan, utan om 
sig själv som kunskapande subjekt, som indragen i kunskapssökande 
medvetandeprocesser. I Lonergans epistemologi finns ett återkom-
mande avfärdande av en empiristisk uppfattning om att vetande skulle 

491 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 7.
492 Åtminstone är denna trefaldiga utveckling den som erkänns i större delen av 
Insight. Men Loenergan räknar, som vi kommer att se, optimalt sett även med en 
fjärde typ av utveckling för människan – den religiösa.    
493 Lonergan, Bernard: Insight, s. 459. 
494 Att människan delvis går igenom samma typer av utveckling som annat liv, 
innebär emellertid inte att dessa gemensamma typer av utveckling får samma 
utformning hos olika arter. Skillnaden mellan människan och andra djur ligger således 
för Lonergan inte bara i att människan har (åtminstone) en utvecklingstyp ytterligare, 
utan även i att den psykiska utvecklingen är mycket mer omfattande och intrikat hos 
människan, än vad den är hos andra djur. Se, Lonergan, Bernard: Insight, s. 467, 473.   
495 Lonergan, Bernard: Insight, s. 459. Det finns vare sig någon tydlig dualism inom 
själen, som hos Platon, eller någon dualism mellan kropp och själ, som hos Descartes. 
496 A.a., s. 575. 
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uppstå genom ren sinneserfarenhet, genom perception. I den mån det 
är möjligt för människan att vara blott empiriskt medveten, skiljer hon 
sig inte från de högre djuren.497 För att förstå vad människan som 
kognitionell varelse är, hur hon som sådan fungerar, och hur hon kan 
nå större kunskap och ett större mevetande, är det enligt Lonergan 
väsentligt att skilja på olika nivåer av medvetande och intentionalitet, 
eller kognition.498 I Method in Theology framställer han dessa nivåer 
på följande sätt: 

In our dream states consciousness and intentionality commonly are 
fragmentary and incoherent. When we awake, they take on a different 
hue to expand on four successive, related, but qualitatively different 
levels. There is the empirical level on which we sense, perceive, 
imagine, feel, speak, move. There is an intellectual level on which we 
inquire, come to understand, express what we have understood, work 
out the presuppositions and implications of our expressions. There is 
the rational level on which we reflect, marshal the evidence, pass 
judgment on the truth or falsity, certainty or probability, of a 
statement. There is the responsible level on which we are concerned 
with ourselves, our own operations, our goals, and so deliberate about 
possible course of action, evaluate them, decide, and carry out our 
decisions.499

Människan har alltså enligt Lonergan en empirisk upplevelseinriktad 
nivå, en intellektuell förståelseinriktad nivå, en rationell sanningsbe-
dömningsnivå, och slutligen en moralinriktad ansvarsnivå. Som 
Lonergan ser det erkänner en ren eller naiv empirism bara den första 
nivån, där det är omöjligt att etablera någon form av förståelse. Dessa 
fyra medvetandenivåer ska vidare ej ses som några slags potentialer 
som vi kan utveckla eller realisera. Snarare bör de betraktas som en 
given struktur eller ett dynamiskt mönster, som innehåller operationer 
som kan utvecklas, och genom vilka bland annat vissa potentialer kan 
bli medvetna och tillgängliga för oss.  

Att tala om nivåerna som en struktur eller mönster, som Lonergan 
gör, tjänar väl till att understryka hur nära relaterade han anser dessa 

497 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 9f. 
498 I Insight talar Lonergan främst om kognitionsnivåer och kognitionsstrukturer, 
medan han i Method in Theology framför allt talar om medvetande- och 
intentionsnivåer, respektive strukturer. En skillnad mellan termerna är att det 
kognitionella främst refererar till de tre första nivåerna i strukturen, medan den fjärde 
nivån är mer tydligt inkluderad i de sistnämnda termerna (dessa nivåer ska med början 
i citatet nedan närmare uppmärksammas). Jag kommer i min analys låta kognitions- 
och medvetandenivåer/strukturer vara synonyma (när inte annat anges), och använder 
mig i allmänhet av den mer inklusiva, senare betydelsen. 
499 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 9. 
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nivåer vara. Lonergan kan visserligen säga: ”On all four levels, we are 
aware of ourselves but, as we mount from level to level, it is a fuller 
self of which we are aware and the awareness itself is different.”500

Medvetandet om oss själva blir alltså större för var nivå. Men detta är 
inte ett stadietänkande som det mer enkelriktat uppstigande, vilket vi 
såg exempel på med Maslows behovshierarki, där själva uppstigandet 
innebär att man i hög grad lämnar de tidigare behovsstadierna bakom 
sig; åtminstone som motiverande, dominerande faktorer.501 För 
Lonergan är inte medvetandenivåerna kronologiskt åtskilda i ett 
människoliv, så att den empiriska nivån skulle vara något som vi vid 
en viss ålder lägger bakom oss. Det är snarare så att vi normalt sett 
opererar på alla dessa nivåer (eller åtminstone de tre första) i en tät 
tidsmässig följd, inom ramen för en och samma kunskapsakt eller 
medvetandeprocess. Kunskap etableras inte genom operationer på en 
av nivåerna, utan i hela denna struktur. Mänsklig kunskap är som 
Lonergan uttrycker det en dynamisk struktur.502

Med medvetande förstår Lonergan vidare inte något slags inåtvänt 
tittande, utan ”an awareness immanent in cognitional acts.”503 Han är 
här ute efter en faktor, ett element eller komponent som går utöver 
själva innehållet i handlingen. Och denna faktor är vad som skiljer 
kognitionella handlingar från omedvetna skeenden, som exempelvis 
ett skägg som växer. Sedan är medvetenheten av olika slag, beroende 
på om vi exempelvis rör oss på den empiriska eller den rationella 
nivån.504

Men det är inte så, vilket jag nyss var inne på, att medvetande-
operationerna upplevs i isolering, och att vi därefter genom att 
undersöka dem kan nå ett relationsmönster som sammanlänkar dem. 
Tvärtom är medvetandets enhet enligt Lonergan given. Det finns så att 
säga en struktur som är tidsmässigt primär i förhållande till 
medvetandet i människolivet, och själva medvetandets operations-
mönster eller struktur är del av upplevelsen av de olika medvetande-
nivåernas mer specifika operationer.505 Detta innebär dock inte att vi 
inte skulle kunna undersöka, objektivera och analysera de olika 

500 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 9. 
501 Med jämförelsen här mellan Lonergans medvetandenivåer och Maslows 
behovsnivåer, vill jag på intet sätt göra gällande att de skulle vara några helt 
motsvarande fenomen. Med jämförelsen vill jag bara peka på att relationen mellan 
nivåer skiljer sig, trots att både Lonergan och Maslow här rör sig inom ramen för ett 
tydligt hierarkiskt tänkande. 
502 Lonergan, Bernard: Collection. Darton, Longman & Todd, London 1967, s. 223.
503 Lonergan, Bernard: Insight, s. 322. 
504 A.a., s. 320ff. 
505 Lonergan, bernard: Method in Theology, s. 17. 
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medvetandeoperationerna, deras olika funktioner och funktionella 
enhet,506 vilket mycket väl kan leda till att man lär känna dem bättre.  

Men hur som helst finns det enligt Lonergan en enhet hos 
medvetandet, ett immanent normativt mönster som gör att vi försöker 
att vara uppmärksamma, intelligenta, förnuftiga och ansvariga. 
Lonergan menar att om man känner sig benägen att betvivla mönstrets 
existens, ”one can try the experiment of attempting to escape experi-
ence, to renounce intelligence in inquiry, to desert reasonableness in 
critical reflection.”507 Och som jag snart ska ska gå närmare in på, så 
bidrar detta normativa mönster till att vi spontant, men inte omedvetet 
och blint, rör oss från operationer på en medvetandenivå till 
operationer på en annan.508

Man kan ju fråga sig varför detta sker, varför nivåerna hänger 
samman i en människa. Och man kan även ställa sig den i detta 
sammanhang kanske än mer relevanta frågan: Vad har egentligen 
denna dynamiska medvetandestruktur, som de olika medvetandenivå-
erna ingår och verkar i, att göra med självförverkligande? För att 
besvara den första frågan och för att närma sig ett svar på den andra, 
är det lämpligt att närmare försöka utveckla den ställning som 
förståelse, kunskap och vetande har i Lonergans tänkande. Den fjärde 
medvetandenivån ovan, som är den nivå som är mest direkt sysselsatt 
med värden, ansvar och handlande, och minst relevant för 
utvecklandet av mänsklig kunskap, ska av denna anledning tillsvidare 
lämnas därhän.509

Som har framkommit i de tidigare kapitlen är det inte ovanligt att 
tilldela vissa eller vissa typer av behov, begär, önskningar eller 
preferenser en viktig eller grundläggande roll i en självförverkligande-
teori. Så även hos Lonergan, där det just är ett mänskligt begär som 
betydelsemässigt står i särklass: Det rena begäret att veta (”the pure 
desire to know”), eller ”the Eros of his mind”, som han också kan 
omtala detta begär. Det är inte det enda begäret som Lonergan 
erkänner, men det står enligt honom i särställning och kan näppeligen 
förstås genom analogi med andra begär. Denna radikala skillnad från 

506 Det är inte minst detta som Lonergan själv gör i Insight och Method in Theology. 
Och jag rör mig själv på denna nivå, när jag försöker återge Lonergans syn på 
medvetandet, samtidigt som just detta medvetandemönster enligt Lonergan är 
verksamt i mig. 
507 Lonergan, Bernard: Insight, s. 416. 
508 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 18f. 
509 Jag följer i detta avseende Lonergans egen framställning i Insight, där denna nivå 
egentligen först gör sig gällande i det 18:e av de 20 kapitlen. 
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andra begär är en anledning till att Lonergan har valt att kalla det för 
det rena begäret att veta.510

By the desire to know is meant the dynamic orientation manifested in 
questions for intelligence and for reflection. /---/ It is not any insight 
or thought. It is not any reflective grasp or judgment. It is the prior and 
enveloping drive that carries cognitional process from sense and 
imagination to understanding, from understanding to judgment, from 
judgment to the complete context of correct judgments that is named 
knowledge. The desire to know, then, is simply the inquiring and 
critical spirit of man.511

Det är således det rena begäret att veta som spontant driver oss från en 
medvetandenivå till en annan. Det förhindrar oss från att känna oss 
nöjda och belåtna med det rena flödet av yttre och inre upplevelser, 
och får oss istället att söka förståelse av dessa upplevelser. Det kräver 
riktig förståelse av oss, och involverar oss i lärandets självkorriger-
ande process, där ytterligare frågor frambringar kompletterande 
insikter. Intelligens och förnuftighet flödar så att säga fram ur begäret. 
Begäret driver oss också till att söka det obetingade (”the uncon-
ditioned”), och till att bara ge vårt okvalificerade samtycke till det 
obetingade.512 Det hindrar oss också från att nöja oss med hörsägen 
och legender, och med overifierade hypoteser och oprövade teorier. 
Dessutom, genom att det bidrar till att ytterligare intelligens- och 
reflektionsfrågor reses, så exkluderar begäret självbelåten inaktivitet. 
För om frågor förblir obesvarade kan inte människan vara nöjd och 
tillfreds, och om svar sökes, är hon inte overksam.513

Begäret att veta är alltså inte identiskt med förståelsen eller 
reflektionen, eller med den kognitiva processen i stort. Begäret är 
snarare själva roten eller den sammanhållande drivkraften bakom hela 
kognitions- eller medvetandeprocessen. Men även om inte identitet 
råder, så finns det egentligen ingen annan kanal eller något annat sätt 
för begäret att komma till uttryck, än i och genom kognitiva processer 

510 Lonergan, Bernard: Insight, s. 348. 
511 A.a., s. 348. 
512 Det obetingade är enligt Lonergan något betingat, vars betingelse är uppfyllda. Det 
är absolut, eftersom alternativen är uteslutna, och vårt rationella medvetande 
approximerar mot det; ett universum av fakta som ska fattas och sant kan bejakas och 
verkligen är. Lonergan menar att vi som mänskliga jag är något obetingat, och att det 
därför ska bejakas. ”I am a knower, if I am a concrete and intelligible unity-identity-
whole, characterized by acts of sensing, perceiving, imagining, inquiring, under-
standing, formulating, reflecting, grasping the unconditioned and judging. The 
fulfilment of the conditions is given in consciousness.” Lonergan, Bernard: Insight, s.
319ff, 635. 
513 A.a., s. 348. 
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hos människor, nu och genom historien. Så det förefaller tveksamt om 
begäret att veta, på ren individnivå, på något meningsfullt sätt kan 
sägas föregå individens kognitionsprocesser. Däremot föregår begäret 
att veta, i form av dess frukter genom historien, den enskilda 
individens kognitiva verksamhet. Denna tanke hos Lonergan ska jag 
återkomma till längre fram, när den självförverkligande individens 
förhållande till omgivningen ska undersökas. 

Begäret att veta är, som Lonergan ser det, vidare den inneboende 
källan till den mänskliga transcendensen,514 som inte minst kommer 
till uttryck i detta att de olika medvetandenivåerna har en drift utöver 
den tidigare nivån och utöver sig själva, till en annan medvetandenivå. 
Undersökning, insikt och formulering (den andra nivån) reproducerar 
inte bara innehållet hos sinneserfarenheten, utan går bortom sinnes-
erfarenheten. Och reflektionen och bedömningen (den tredje nivån) 
nöjer sig inte med objekten för tanke, antaganden och definition, utan 
går bortom till ett universum av fakta; till vad som sant kan bejakas 
och verkligen är.515 ”All development is development inasmuch as it 
goes beyond the initial subject, but in man this ‘going beyond’ is 
anticipated immanently by the detachment and disinterestedness of the 
pure desire.”516

Avskildheten och opartiskheten är två ytterligare bestämningar som 
Lonergan ofta förser begäret att veta med, inte minst för att betona 
begärets transcenderande karaktär, och den stora kontrasten och 
spänningen därmed, mellan begäret å ena sidan, och å andra sidan den 
bundenhet, begränsning och egennyttighet, som också hör människo-
livet till. Här anas kanske en dialektik eller spänning hos människan, 
som påminner om den spänning mellan natur och frihet som uppmärk-
sammades i Niebuhrs teori. Även detta tema blir det anledning att 
närmare utveckla längre fram. 

Som jag nyligen har varit inne på är inte begäret att veta identiskt 
med intelligensens förståelseframmanande frågor eller med reflektion-
ens fattande och bedömning, vilket bland annat har att göra med den 
starkt transcendenta karaktären hos begäret – en tendens att föra 
subjektet bortom vad det var – som har konstaterats. Lonergan talar 
också om begäret att veta som oinskränkt (”unrestricted”), och denna 
bestämning syftar till att tydliggöra ett anslutet, men kanske ännu mer 
speciellt drag hos begäret. Det slutgiltiga målet för begäret är 
nämligen egentligen inte någon specifik förståelse eller kunskap om 

514 Lonergan, Bernard: Insight, s. 636. 
515 A.a., s. 635. 
516 A.a., s. 474. 
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något enskilt objekt. Frågor som leder till en sådan specifik förståelse 
eller kunskap, är som Lonergan ser det manifestationer av begäret. 

Men den erövrade kunskapen kommer inte göra begäret fullt 
tillfredsställt. Vad som snarare kommer att ske, om kunskapen är 
riktig (något liknande sker ofta om den är felaktig), är att den nya 
kunskapen kommer att mana till nya upplevelser och erfarenheter, nya 
frågor för förståelse och insikt, och ny reflektion om ifall vi har fattat 
riktigt; om det verkligen är så som vi förstod det. De tre första 
medvetandenivåerna opererar alltså oförtrutet. Men den mest 
väsentliga poängen här, är att det rena begärets egentliga mål ligger 
bortom det specifika kunskapssökande som vi för tillfället är 
sysselsatta med. Målet för det rena begäret att veta är enligt Lonergan 
inget annat än varat, som består av två komponenter: ”(1) all that is 
known, and (2) all that remains to be known.”517 Varat är egentligen 
allting som finns, för det finns ingenting skilt från varat, som så att 
säga är allinklusivt.518

Jag har kanske ännu inte tillräckligt understrukit hur central 
existensfrågan är för mänskligt tänkande, enligt Lonergans sätt att se 
det. Men han menar faktiskt att själva syftet med mänsklig tankeverk-
samhet är att avgöra om det som tänks existerar eller ej.519 Och denna 
bedömning utförs på den tredje medvetandenivån, där existensfrågan 
”Är det?” reses.520 Genom ett jakande svar på denna fråga blir det 
möjligt för den mänskliga individen att ta sig vidare från förståelse till 
vetande om objektet ifråga. Den kanske mest grundläggande 
existensfrågan för oss som människor gäller om vi som mänskliga 
individer är vetare eller ej. Här måste vi ge ett jakande svar, vilket vi 
har goda skäl att göra enligt Lonergan. Men kan existensen hos det vi 
bedömer inte bejakas, så är objektet inte någon del av varat. Och 
eftersom varat är allinklusivt, vilket innebär att ingenting kan finnas 
skilt från det, blir konsekvensen att det som inte kan bejakas som 
existerande ingenting är. ”/.../ what cannot be affirmed, cannot be.”521

Efter denna lilla utvikning ska jag genast återvända till det rena 
begäret att veta, och dess förhållande till varat. Eftersom nu varat 
består av det som vets och allt som återstår att veta är varat som helhet 

517 Lonergan, Bernard: Insight, s. 350. 
518 A.a., s. 377. 
519 A.a., s. 354. 
520 Så ansluter sig Lonergan också till Thomas vad gäller uppfattningen att gudskun-
skap inte handlar om att veta vad Gud är, utan om att veta att Gud är. Och med en 
sådan uppfattning förvånar det kanske inte att Lonergan levererar ett Gudsbevis; 
vilket han gör i kapitel XIX av Insight. Lonergan, Bernard: Insight, s. 634.
521 A.a., s. 496. 
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okänt för oss, och eftersom varat är det rena begärets mål, så är målet 
för människans rena begär att veta alltid okänt. Målet kan som bäst bli 
mer känt för oss under en livsprocess, där förståelse och bedömnings-
förmåga utvecklas, som frukt av det rena begäret.522 Men genom att 
det rena begäret likväl just eftersträvar varat är detta begär oinskränkt. 
Kunde begäret tillfredsställas med mindre än varat så skulle det inte 
vara oinskränkt, liksom det inte skulle ha varat som mål, utan något 
mer inskränkt och begränsat. 

As other desire, it has its satisfaction. But unlike other desire, it is not 
content with satisfaction. Of itself, it heads beyond one’s own joy in 
one’s own insight to the further question whether one’s own insight is 
correct. It is a desire to know and its immanent criterion is the attain-
ment of an unconditioned that, by the fact that it is uncondition-ed, is 
independent of the individual’s likes and dislikes, of his wishful and 
his anxious thinking.523

Det rena begäret kan kanske framstå som väldigt vagt och diffust, 
eftersom dess egentliga mål är något som personen som drivs av 
begäret har ytterst liten kännedom om. Ja, på ett sätt kan man säga att 
den som inte känner hela varat (vilket ingen människa gör), inte alls 
känner varat. För processen, genom vilken en person kommer att 
känna eller veta varat i allt högre grad, kan enligt Lonergan inte enkelt 
beskrivas som en successiv summering av allt mer vetande. En tillväxt 
i vetande av vara kan inte reduceras till en tillväxt i mängden, för det 
ytterligare vetande som springer ur det rena begärets oinskränkta 
rådande, innebär att det man redan vet transformeras genom att detta 
förstås på en högre integrationsnivå;524 en nivå som den nya 
kunskapen har berett vägen för. Jag ska vad det lider återkomma till 
denna högre integration. 

Men även om varat i sig, så som beståendes av allt vi vet och allt 
som återstår att veta, är något tämligen främmande för oss (vilket med 
andra ord innebär att det rena begärets mål är oss främmande), så 

522 ”The pure desire heads for an objective that becomes known only through its own 
unfolding in understanding and judgment, and so the dynamism of universal process 
is directed, not to a generically, specifically, or individually determinate goal, but to 
whatever becomes determinate through the process itself in its effectively probable 
realization of its possibilities.” Lonergan, Bernard: Insight, s. 450. 
523 A.a., s. 596. 
524 Metafysiken är den underliggande kunskapsintegrerande grundprincipen, som för 
oss fram till högre integration. Dess princip att transformera, förena, och integrera 
andra avdelningar av mänsklig kunskap, är enligt Lonergan i sig en drift som springer 
ur det rena begäret att veta. Filosofins mål är vidare den allintegrerande kunskap som 
kan nås därmed. Se exempelvis, Lonergan, Bernard: Insight, s. 390, 418. 
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menar Lonergan samtidigt att varat i en annan mening inte alls befin-
ner sig på distans från oss. För i det universella begäret att veta är den 
spontana och operativa föreställningen eller aningen om varat (”the 
notion of being”) innefattad, vilken konstituerar allt kognitionellt. 
Lonergan skriver: “/.../ the pure desire to know is the notion of being 
as it is spontaneously operative in cognitional process and being itself 
is the to-be-known towards which that process heads.”525 Så varat, som 
föreställning, är alltså något i högsta grad konkret och närvarande hos 
människan rent intentionsmässigt, även om varat i sig är något 
avlägset i realiteten.  

I Method in Theology talar Lonergan om de transcendentala 
föreställningarna eller aningarna (”the transcendental notions”), för att 
understryka den transcenderande karaktären som finns hos våra olika 
kognitionsmässiga medvetandeoperationer. Så är en transcendental 
föreställning, exempelvis i en fråga för förståelse eller bedömning, det 
som intenderas i frågan; det ”to-be-known” just i denna fråga. De är 
med avseende på objekt, förmedlarna mellan okunnighet och kun-
skap.526

Not only do the transcendental notions promote the subject to full 
consciousness and direct him to his goals. They also provide the 
criteria that reveal whether the goals are being reached. The drive to 
understand is satisfied when understanding is reached but it is 
dissatisfied with every incomplete attainment and so it is the source of 
ever further questions. The drive to truth compels rationality to assent 
when evidence is sufficient but refuses assent and demands doubt 
whenever evidence is sufficient.527

Så även om vårt begär att veta eftersträvar ett vara som vi är långt 
borta från, och vars innehåll vi föga känner, är vår belägenhet så som 
människor inte helt hopplös i förhållande till detta mål. Vi kan inte se 
det rena begärets slutgiltiga mål, så som vi i vår hunger kan föreställa 
oss ett välfyllt, vackert och väldoftande middagsbord framför oss. Vi 
kan, för att uppnå det rena begärets mål, inte heller gå så enkelt, 
planmässigt tillväga, som vi kan göra om vi bestämmer oss för att 
tillfredsställa matintagsbegäret, i linje med hur vi föreställde oss dess 
uppfyllelse. Men vi kan märka att vi inte har uppnått detta mål genom 
att otillfredsställelse kvarstår, och genom att fler frågor reser sig. Och 
vi har vissa kriterier eller grundprinciper att försöka hålla oss till, i vår 
strävan och successiva frammarsch mot varat (i sig). Och dessa är 

525 Lonergan, Bernard: Insight, s. 374. 
526 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 34f. 
527 A.a., s. 35. 



206

förvisso universella, men de varken kan eller behöver egentligen på-
bjudas utifrån, för de är redan i bruk i våra kognitionsprocessers dyna-
miska struktur, i den mån vi är medvetna och intentionella människor. 
Vad vi behöver lära oss är att så är fallet, vi måste bejaka oss själva 
som vetare, och vi behöver sedan bli bättre på att efterleva dessa 
internt givna föreskrifter. 

Det kan nu vara tillfälle att stanna upp ett ögonblick för att se vart 
vi så långt har kommit. Jag vill mena att vad som hittills har fram-
skymtat är en på sätt och vis tämligen traditionell eller klassisk själv-
förverkligandeteori. Intelligens och rationalitet har tagit plats som 
universella och prominenta förmågor. De är visserligen inte mål i sig 
själva, men nödvändiga medel för att utföra de operationer, som det 
fundamentala begäret att veta kräver. Detta begär kan ses som svaret 
på frågan om varför vi ska självförverkliga oss. Det är grundat i oss 
som människor, samtidigt som det orienterar oss mot ett mål som vi 
ännu inte känner, men har förutsättningar att successivt arbeta oss 
fram mot. Och det rena begäret och dess mål är, som vi snart mer ska 
komma in på, inte bara av intresse för vetandet i sig:  

It invites man to become intelligent and reasonable not only in his 
knowing but also in his living, to guide actions by referring them, not 
as an animal to a habitat, but as an intelligent being to the intelligible 
context of some universal order that is or is to be.528

Läsaren har måhända redan erfarit en vaknande skepticism hos sig 
själv, gentemot den tillsynes ensidigt rationalistiska, optimistiska och 
okomplicerade synen på människan och hennes utveckling, som än så 
länge har abstraherats ur Lonergans teori. Det som vi hittills har varit 
inne på är centralt, men det finns ändå anledning att modifiera och 
komplicera denna bild en aning, vilket också ska göras. Jag tänker 
dock skynda långsamt med denna uppgift. En ensidighet i fram-
ställningen så långt ska jag emellertid direkt försöka råda bot på. 

Det är helt klart så att skapandet och tillgodogörandet av kunskap 
är centralt i Lonergans människosyn, men detta får inte förstås i rent 
kvantitativa termer. Mänsklig utveckling för Lonergan kan inte 
reduceras till att fyllas av kunskap och vetande, som man delvis själv 
verkar för att insamla. Människans intellektuella och rationella 
operationer innebär, som Lonergan uttrycker det, också en trans-
cendens av det opererande subjektet.529 Människan kan således inte 
reduceras till en behållare som förblir intakt, bortsett från att inne-

528 Lonergan, Bernard: Insight, s. 473. 
529 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 76. 
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hållet och världen utanför blir större. För just den transcendens som vi 
tidigare har kunnat konstatera hos de olika medvetandenivåerna (att de 
går utöver och utvidgar det som föregick), innebär en självtranscend-
ens för subjektet;530 en självtranscendens som är något mer än en rent 
kvantitativ expansion. Vårt förfrågande och undersökande skärper vår 
observationsförmåga, vår förståelse utvidgar det fält av erfarenhets-
data som vi kan behärska enormt, och genom reflektion och bedömn-
ing tvingas vi till att i vårt undersökande uppmärksamma ännu fler 
data, liksom vi i vår förståelse tvingas till att revidera det som tidigare 
har uppnåtts.531 Den mänskliga individen kan således nå en större 
värld, vilket leder till att individen och dess värld inte bara utvidgas, 
utan också förändras i grunden – en förändring som även följer ur den 
revision som reflektionen manar oss till. 

Självtranscendens för Lonergan har en innebörd av att gå bortom 
det ”tidigare” självet, mot en position, en nivå, ett perspektiv, som är 
vidare, mer opartiskt och objektivt. Genom den andra medvetande-
nivåns frågor för förståelse rör vi oss mot konstruerandet av en 
världsåskådning och ett utforskande av vad vi själva skulle kunna vara 
och göra. Därmed har vi enligt Lonergan en självtranscendens, som tar 
sig bortom det tidigare subjektet.532 Med den tredje medvetandenivåns 
reflektionsfrågor får emellertid självtranscendensen en ytterligare 
dimension, i och med att det som är oberoende av subjektet sökes. 
”For a judgment that this or that is so reports, not what appears to me, 
not what I imagine, not what I think, not what I wish, not what I 
would be inclined to say, not what seems to me, but what is so.”533

Dessa typer av oinskränkta frågor för intelligens och för reflektion 
(samt för övervägande, som härnäst snart ska behandlas), vilka utgör 
transcendentala föreställningar, öppnar för något som tidigare inte var 
tillstädes. Sålunda konstituerar de, som Lonergan uttrycker det, vår 
kapacitet för självtranscendens.534

Självförverkligandets moraliska självtranscendens 
På upplevelsenivån, förståelsenivån och sanningsbedömningsnivån rör 
det sig emellertid om en rent kognitiv självtranscendens. Vad dessa tre 

530 Självtranscendens förstår Lonergan som ”the achievement of conscious 
intentionality”. Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 35. 
531 Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 169. 
532 A.a., s. 104. 
533 A.a., s. 104. 
534 A.a., s. 105. 
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nivåer i riktigt samarbete kan etablera är en självtranscendens inom 
kunskapsfältet. Men det har nu blivit dags att mer explicit återkomma 
till den fjärde medvetandenivån,535 som länge har lämnats obeaktad, 
vars frågor för övervägande kan göra självtranscendensen moralisk.536

För att det ska röra sig om fullskalig moralisk självtranscendens krävs 
dock att vi inte bara rör oss från bedömning av fakta till avgöranden 
eller bedömningar av värde. Vi måste också röra oss från blott vetande 
till görande.537 I den moraliska självtranscendensen effektueras således 
i handling det som nåtts kunskap om genom bedömning. 

Så som det i Lonergans kunskapsteori finns ett tydligt avståndstag-
ande från en ren empirism, finns i Lonergans moralteori, där ”det 
goda” är centralt, en kraftig udd mot moraluppfattningar som likställer 
det goda med det som förefaller eller betraktas som gott av enskilda 
individer eller samhällen. Det sant goda är inte det som gillas, önskas 
eller framstår som njutbart. Det sant goda är kopplat till värde och 
förutsätter att bedömning eller övervägande görs,538 så som förståelsen 
eller insikten förutsätter reflektion och bedömning för att bli till 
vetande eller kunskap. Värdeomdömen är enligt Lonergan enkla och 
jämförande. ”They affirm or deny that some x is truly or only 
apparently good. Or they compare distinct instances of the truly good 

535 Denna nivå framträder enligt Lonergan först mellan tre och sex års ålder. 
Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 121. 
536 A.a., s. 104. 
537 A.a., s. 37. Jag kommer i det följande, där självförverkligandets förhållande till 
moralen kommer att behandlas, att luta mig mot Lonergans moralteori som den fram-
ställs i Method in Theology, framför framställningen i Insight. Den mest väsentliga 
skillnaden gäller synen på det goda, en skillnad som Lonergan själv har beskrivit på 
följande sätt: ”In Insight the good was the intelligent and reasonable. In Method the 
good is a distinct notion. It is intended in questions for deliberation: Is this worth-
while? Is it truly or only apparently?” Genom identiteten I Insight mellan det goda å 
ena sidan, och det intelligenta och förnuftiga å den andra, så handlar moral i denna 
bok mycket om att erövra kunnighet och villighet till att utföra det som har nåtts 
kunskap om, genom den kognitiva processen mot vetande. Moral handlar således i 
Insight främst om motivation och frihet, medan erövrandet av kunskap om det goda, 
eller värderandet blir en fråga som därutöver blir intressant i Method in Theology.
Därmed inte sagt att kunskapen i allmänhet, eller det ”intelligibla och förnuftiga” 
saknar relevans för Lonergans moraluppfattning i Method in Theology. Om inte 
identiskt med goda, så är det intelligibla och förnuftiga åtminstone konstituerande för 
det goda i den senare boken; vilket kommer att framkomma. Lonergan, Bernard: A
Second Collection, s. 277.
538 Vad vi möter här är en uppfattning som påminner något om Taylors och Gewirth. 
Inspirerade av Frankfurt åtskiljer både Taylor och Gewirth värderingar av första- och 
andra ordningen, och förordar de sistnämndas plats i moralen, framför de 
sistnämndas. Det är just uppfattningen om värderingar av andra ordningen (som de 
egentligt moraliska eller goda), som jag menar har likheter med Lonergans 
uppfattning. Det blir i där centralt att i värdebedömningar skilja det sant goda från det 
som framstår som gott. 
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to affirm or deny that one is better or more important, or more urgent 
than the other.”539 Det goda för Lonergan är inte någon platonsk idé, 
placerad i en för människan avskild eller otillgänglig värld. Även om 
vår insikt om det goda är bristfällig, är det inte så att det finns något 
objekt att söka där ute eller där borta någonstans för att öka insikten. 
Det goda är, likt varat, något som vi förhåller oss till, och som verkar i 
eller med oss, så som människor. Vi har redan varit inne på de 
transcendentala föreställningar eller aningar som opererar i våra olika 
medvetandeprocesser. Och en sådan transcendental föreställning är 
enligt Lonergan just den transcendentala föreställningen om det goda 
(”the transcendental notion of the good”), som riktar oss mot det goda. 

/.../ as the transcendental notions of the intelligible, the true, the real 
head for a complete intelligibility, all truth, the real in its every part 
and aspect, so the transcendental notion of the good heads for a 
goodness that is beyond criticism. For that notion is our raising 
questions for deliberation. It is our being stopped with the disenchant-
ment that asks whether what we are doing is worth while.540

Lonergans tanke tycks vara den att när vi väl har nått dit att en fråga 
för övervägande eller bedömning uppstår är vi ute efter det goda 
bortom kritik, vilket är gott i alla sina aspekter. Innan en sådan fråga 
uppstår kan vi vara tillfreds med det vi gillar eller önskar; med det 
som framstår som gott för oss. Men när frågan väl har uppstått är inte 
detta längre en möjlighet. Vi är enligt Lonergan nu istället där att vi 
bedömer värden, och då är det inte längre något rent subjektivt, 
vanemässigt, konventionellt som kan tillfredsställa oss: ”/.../ the 
transcendental notion of the good so invites, presses, harries us, that 
we could rest only in an encounter with a goodness completely 
beyond its powers of criticism.”541 Att vi sedan i praktiken inte når det 
sant goda är på sätt och vis en annan sak, som har sina förklaringar, 
vilka jag ska återkomma närmare till längre fram. Men en förklaring, 
att omnämna redan nu, har att göra med den i allmänhet begränsade 
tid som vi har för värdemässiga överväganden. Situationer kräver att 
vi fattar avgöranden mellan handlingsalternativ, vilket ändar 
värderingsprocessen; ibland innan vi på sätt och vis är ”klara” med 
den. Detta behöver för den skull inte innebära att besluten blir 
godtyckliga eller inautentiska. 

539 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 36. 
540 A.a., s. 36. 
541 A.a., s. 36. 
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/.../ the process of deliberation and evaluation is not itself decisive, 
and so we experience our liberty as the active thrust of the subject 
terminating the process of deliberation by settling on one of the 
possible courses of action and proceeding to execute it. Now in so far 
as that thrust of the self regularly opts, not for the merely apparent 
good, but for the true good, the self thereby is achieving moral self-
transcendence; he is existing authentically; he is constituting himself 
as originating value; and he is bringing about terminal values, namely 
a good of order that is truly good and instances of the particular good 
that are truly good.542

Här framkommer att Lonergan ser ett nära samband mellan vilka vi är 
å ena sidan, och vilka värderingar och handlingar som vi gör och 
utför, å den andra. Vi har, om man så vill, i praktiken som existerande 
människor inte samma förutsättningar att nå det goda bortom all 
kritik. Och förutsättningen är i grunden vilken grad av självtranscend-
ens som vi har nått. Lonergan påpekar själv att hans moraluppfattning 
förutsätter existensen av ett transcenderande subjekt:543 ”/.../ a rounded 
moral judgment is ever the work of a fully developed self-
transcending subject”.544

Det har visserligen implicit sagts tidigare, men det är viktigt att 
understryka att den moraliska självtranscendensen inte är något som 
kan ske oberoende av transcendensen på de tidigare eller lägre med-
vetandenivåerna. Kunskap eller kännande av det goda nås inte genom 
att blott transcendera sig själv, i meningen att man ser bortom sin 
partiskhet och sina egna intressen. Den kunskap som det rena begäret 
att veta har drivit oss mot är fundamental även i våra värdeomdömen, 
i vilka tre komponenter förenas enligt Lonergan: 

First, there is knowledge of reality and especially of human reality. 
Secondly, there are intentional responses to values. Thirdly, there is 
the initial thrust towards moral self-transcendence constituted by the 
judgment of value itself.545

Som tidigare konstaterades menar Lonergan att ingenting kan existera 
skilt från det allinklusiva varat, vilket följaktligen borde gälla även det 
goda, och värden i allmänhet. Detta manifesteras också i citatet, enligt 

542 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 50. Med ”liberty” förstår Lonergan 
självbestämmande, och han understryker att ”liberty” således är något annat än 
indeterminism. 
543 Detta så som Aristoteles etik förutsätter existensen av dygdiga människor. 
Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 41n. 
544 A.a., s. 41. 
545 A.a., s. 38. 
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vilket det goda inte kan höra till någon helt annan sfär eller verklighet, 
eftersom den första komponentens kunskap om verkligheten eller 
varat är central i värdeomdömen. Samtidigt är denna komponent inte 
tillräcklig: Faktaomdömen är inte identiska med värdeomdömen.  

En anledning till detta, nämligen att den fjärde medvetandenivåns 
överväganden utöver vetande handlar om görande, har vi redan varit 
inne på. Denna aspekt är tydligast representerad i den tredje kompo-
nenten, där vi drivs mot den fulla moraliska självtranscendensen, i 
vilken utförandet av handlingen är en del (till denna aspekt är nog 
också den andra komponenten tänkt att bidra). Men en ytterligare 
anledning till att den kunskap som vi erövrar genom de föregående 
medvetandenivåerna inte är tillräcklig för värdebedömning, kan 
kanske utrönas genom att dröja ett litet slag vid den andra 
komponenten. 

För vad Lonergan här primärt avser med ”intentionella responser 
till värden”, är en viss typ av känslor. Känslor kan nämligen svara mot 
värden, och så sett förbinda oss med värden. Det är emellertid inte så 
att känslor skulle vara en helt distinkt kunskapsform vad gäller 
värden.

Initial responses /.../ answer to what is intended, apprehended, 
represented. The feeling relates us, not just to a cause or an end, but to 
an object. Such feeling gives intentional consciousness its mass, 
momentum, drive, power. Without these feelings our knowing and 
deciding would be paper thin. Because of our feelings /---/ we are 
oriented massively and dynamically in a world mediated by 
meaning.546

Lonergan skiljer på två klasser av objekt som det kan finnas intent-
ionella responser till. Den första klassen rör sig kring det angenäma 
eller oangenäma, det tillfredsställande och otillfredsställande. Som jag 
förstår Lonergan är denna klass en slags motsvarighet till den, så att 
säga, premoraliska nivån där saker bara förefaller goda eller dåliga. 
De har inte potential för den entydighet som värden (”values”), vilka 
utgör den andra klassen, kan ha.547 Värden kan antingen vara personers 
ontiska värde eller det kvalitativa värdet hos skönhet, förståelse, 
sanning, dygdiga handlingar.548

546 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 30f. 
547 ”What is agreeable may very well be what also is a true good. But it also happens 
that what is a true good may be disagreeable.” Lonergan, Bernard: Method in 
Theology, s. 31. 
548 Lonergan skiljer på vitala, sociala, kulturella, personliga och religiösa värden, som 
förhåller sig hierarkiskt. De värden som Lonergan främst har i åtanke här är person-
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Här är inte platsen för en mer ingående analys av Lonergans 
värdeteori. Det primära intresset här är istället den betydelse som 
känslor eller responsen till värden har för självtranscendensen, och hur 
de förhåller sig till det rena begäret att veta, och dess fullkomning. Vi 
har sett att Lonergan menar att känslor relaterar oss till objekt. Inte så 
att känslan föregår själva intenderandet eller uppmärksammandet, utan 
snarare så att detta hamnar i ett slags vidare meningssammanhang. 
Och detta vidare meningssammanhang behöver inte vara mer subjekt-
ivt, så att objektet just får en mening för en själv på ett individuellt 
relativt sätt. Lonergan tycks snarare mena att vår känslomässiga 
respons till värden kan göra vår kunskap mer objektiv, eftersom den 
kan bidra till självtranscendensen: ”In general, responses to value both 
carries us towards self-transcendence and selects an object for the sake 
of whom or of which we transcend ourselves.”549

Som synes inkluderar Lonergan skönhet, förståelse och sanning 
bland exemplen på värden som våra känslor responderar till, vilket 
återigen indikerar att framgångsrik mänsklig perception, förståelse och 
reflektion inte försiggår i ett vakuum, utan snarare i en dynamisk 
struktur. Värden, eller det goda, som primärt varandes det som 
intenderas i frågor för överväganden, är också en transcendental före-
ställning.550 Och vår intentionella respons till värden tycks enligt 
Lonergan fylla själva värdebedömningen med ett slags patos och 
riktning, som inte faktabedömningen i sig förmår. Det gäller då inte 
bara motivationen att utföra eller effektuera värderingsprocessens 
resultat, utan också drivkraften mot det som är det riktiga målet för ett 
värdeomdöme som, om våra intentionella responser till värden får leda 
oss rätt, är något som kan ta oss bortom det vi tidigare var; något som 
får oss att transcendera oss själva. Och denna transcendens som sker 
på den fjärde medvetandenivån har därmed också en positiv funktion 
för ett framgångsrikt utförande av operationerna på de tidigare 
nivåerna, vilka befordras av denna moraliska transcendens. 

Vad vi tycks nå fram till är en uppfattning om att det rena begäret 
att veta, för att nå en gradvis tillfredsställelse och en positiv 
utveckling, måste bestå av eller manifesteras i något mer än ett rent 
intellekt och ett rent förnuft. Att ett rent förnuft och ett rent intellekt i 
sig är otillräckliga är en uppfattning som också kommer till uttryck i 
Lonergans tanke om att den fjärde medvetandenivån, så som varandes 

liga och religiösa värden, som har att göra med personen i dennes självtranscendens. 
Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 31f. 
549 A.a., s. 31. 
550 A.a., s. 34. 



213

ansvarighetens nivå, har en kontrollfunktion i förhållande till de 
tidigare nivåerna. 

As the fourth level is the principle of self-control, it is responsible for 
proper functioning on the first three levels. It fulfils its responsibility 
or fails to do so in the measure that we are attentive or inattentive in 
experiencing, that we are intelligent or unintelligent in our investi-
gations, that we are reasonable or unreasonable in our judgments. 
Therewith vanish two notions: the notion of pure intellect or pure 
reason that operates on its own without guidance or control from 
responsible decision; and the notion of will as an arbitrary power 
indifferently choosing between good and evil.551

Den fjärde nivån behövs således för att vi ska kunna vara 
uppmärksamma, vara intelligenta, vara förnuftiga. Vi är autentiska när 
vi är just detta, och det är naturligt för oss att vara det, i den meningen 
att vår dynamiska, kognitiva struktur på sätt och vis föreskriver oss att 
vara det. Men vi är det inte per automatik. Människan är, som 
Lonergan uttrycker det en konkret ”unity-in-tension”. Denna spänning 
eller spänningsförhållande hos människan, som gör att hon på sätt och 
vis hela tiden är en valplats för autenticitet och inautenticitet, för 
framsteg och tillbakagång, ska nu successivt ägnas mer intresse. Jag 
tänkte dock inledningsvis göra det utifrån den självtranscendens som 
nu har uppehållit oss ett tag. 

I citatet ovan talar Lonergan om en självkontrollsprincip. När 
Lonergan väl inkluderar principer i sin teori, så ska de i allmänhet inte 
förstås som några fast formulerade grundregler, som vi relativt enkelt 
skulle kunna efterleva, och som vi skulle kunna härleda mer specifika, 
allmänna normer från.552 Som tidigare konstaterades förutsätter 
Lonergans moralteori existensen av självtranscenderande subjekt, 
vilket även gäller den självkontroll, som så att säga inte är 
självtranscendensoberoende. I den optimala, självtranscendenta 
självkontrollen utgår denna från det som Lonergan betraktar som 

551 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 121. Här i citatet är det inte minst 
intressant att notera att Lonergan explicit tar avstånd från föreställningen om ett rent 
intellekt eller rent förnuft som, om det får verka själv, rent och ostört, är den förmåga 
som i princip kan garantera att bedömningar och beslut blir riktiga. Gewirth är som 
tidigare konstaterats, i gammal god kantiansk anda, en tydligare anhängare av idén om 
ett sådant rent förnuft som bör få härska allenarådande. 
552 ”Universally prior to any choice or action there is just the transcendental principle 
of all appraisal and criticism, the intention of the good. That principle gives rise to 
instances of the good, but those instances are good choices and actions. However, do 
not ask me to determine them, for their determination in each case is the work of the 
free and responsible subject producing the first and only edition of himself.” 
Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 83.  
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värden. Men i det motsatta fallet kan den utgå från helt andra grunder, 
och då blir också självkontrollen av annan art:  

It can tend to be mere selfishness. Then the process of deliberation, 
evaluation, decision, is limited to determining what is most to one’s 
advantage, what best serves one’s interests, what on the whole yields a 
maximum of pleasure and a minimum of pain.553

Här sökes inte det goda bortom all kritik, utan snarare ett sådant 
partikulärt gott, som bara framstår som gott för en själv och ens egna 
syften, men inte är det. Som framkom i ett tidigare citat är det enda 
sättet att frambringa ett partikulärt gott som också är ett sant gott, att 
regelbundet välja och sikta på det sant goda,554 vilket är oberoende av 
vad individen själv gillar eller ogillar, önskar eller räds. 

Om således den moraliska självtranscendensen förstås som en 
fundamental del i Lonergans teori om självförverkligande, tycks vi 
därmed återfinna en uppfattning som vi har mött i flera av de tidigare 
behandlade teorierna: Egoism låter sig inte förenas med självförverk-
ligande. Och ett altruistiskt beteende är snarast kännetecknande för en 
självförverkligad person. 

Jag vill dock understryka att självtranscendensen är en förutsättning 
för full autenticitet (och moralisk självtranscendens), men att den inte 
bör ses som något som föregår autenticiteten, i Lonergans teori. 
Förhållandet är dialogiskt och dynamiskt. Genom att utföra våra olika 
medvetandenivåers operationer riktigt transcenderas vi, och genom 
den successiva självtranscendensen kan vi utföra dessa operationer än 
bättre, och nå en självtranscendens som allt mer inkluderar det sanna 
och det goda. Och det finns ingen annan väg mot ett autentiskt 
mänskligt liv, än den som går via, och bidrar till, en än större 
självtranscendens. Autentisk realisering av mänsklig potentialitet är, 
som Lonergan uttrycker det, en självtranscenderande process.555

Integration och autenticitet 
Så långt kan det förefalla som om Lonergans teori inte innefattar 
några större principiella hinder eller svårigheter för människans 
självförverkligande. I den självtranscendensprocess som vi drivs mot, 
vilken Lonergan beskriver, är det ingenting av det som är eller hör till 

553 Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 168. 
554 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 50.
555 Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 166. 
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människan och verkligheten, som måste exkluderas. Hela den brokiga 
mångfald som finns, är så att säga inviterad till den högre integration, 
där det till synes motsägelsefulla och inkoherenta upplöses,556 för att 
istället visa sig hänga samman i ett allt större organiskt helt. Och så 
framställt verkar ju Lonergan inte erkänna eller ange någon potential 
för destruktion eller ondska i människolivet, något som riktigt kan 
förklara varför de flesta människor ändar sina liv långt ifrån målet. 
Således verkar det för Lonergan inte här finnas något stort problem 
som behöver lösas. Men det finns det!  

Den rapsodiska bild jag i detta stycke har tecknat av Lonergans 
självförverkligandeteori är måhända inte felaktig, men den är ideal-
iserad och förenklad. Problemet är inte någon eller några bestånds-
delar hos människan eller världen, som eventuellt skulle kunna 
exkluderas. Det potentiellt goda ligger enligt Lonergan i den totala 
mångfalden, vilken även inkluderar objekt som tycks betydelselösa 
eller som vi känner olust inför.557 Att så är fallet har att göra med den 
ständiga process som människans liv och kunskap befinner sig i (ända 
tills det onåbara idealet att begripa hela varat har uppnåtts). Lonergan 
skriver:

/.../ man’s concrete being involves (1) a succession of levels of higher 
integration, and (2) a principle of correspondence between otherwise 
coincidental manifolds on each lower level and systematizing forms 
on the next higher level.558

En viss mångfald hos världen eller en själv är alltså i allmänhet inte 
något som man når en slutgiltig högre integration, förståelse och 
systematisering av.559 Utan i allmänhet kan varje högre integration bli 
del av en mångfald, som står öppen för ytterligare högre integration, 
där den förstås på ett nytt sätt i ett mer omfattande sammanhang. Och i 
och med denna process är det möjligt att det som för närvarande 
framstår som betydelselöst eller betydelsefullt, kan framstå som sin 
motsats vid ett senare tillfälle. Det är också genom en successivt allt 
högre integration som vi får kunskap om den enhet och koherens, som 

556 Motsägelsers upprinnelse är enligt Lonergan existensen av skilda förståelseakter 
med avseende på samma objekt. Lonergan, Bernard: Insight, s. 676f.  
557 A.a., s. 606f. 
558 A.a., s. 532. 
559 Det finns hos Lonergan en tydlig tanke om att den mångfald, som ska integreras i 
högre system i människans utveckling, är universums, snarare än exklusivt 
människans: ”/.../ the higher system of intellectual development is primarily the 
higher integration, not of the man in whom the development occurs, but of the 
universe that he inspects.” Lonergan, Bernard: Insight, s. 469. 
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Lonergan är övertygad om ytterst sett finns hos varat. Men koherensen 
och de högre förenliga systemen, är således ingenting som vi kan 
deducera oss fram till från fasta regler och axiom, som har etablerats 
på lägre nivåer. För även dessa kan nämligen hamna i annat ljus och 
sammanhang, om de inte undantas från den allt högre integrationens 
dynamiska och dialektiska process. Samma icke-statiska synsätt går 
igen i Lonergans uppfattning om den enhet som han menar finns hos 
det mänskliga subjektet. 

The unity of a subject in process of development is dynamic. For as 
long as further advance is possible, the perfection of complete 
immobility has not yet been attained, and, for that reason, there cannot 
be reached the logical ideal of fixed terms, accurately and immutably 
formulated axioms, and absolutely rigorous deduction of all possible 
conclusions. The absence, however, of a static unity does not preclude 
the presence of a dynamic unity /---/. 

Development, then, seems to be from a initial state of undifferent-
iation through a process of differentiation and specialization towards a 
goal in which the differentiated specialties function as an integrated 
unity.560

Det finns således en enhet hos det mänskliga subjektet, men 
utveckling kan inte förstås som att bygga till eller infoga mer till 
denna enhet, eftersom enheten i sig är i en slags rörelse eller för-
ändring.561 Liksom vår förmåga att sluta oss till vad en framtida enhet 
kan vara konstruerad eller bestå i, är begränsad, eftersom vi saknar 
fasta punkter att deducera denna enhet från, så blir inte heller frågor av 
typen ”Passar detta ihop med den jag är?” särdeles adekvata, eftersom 
”den (eller det) jag är” är något som befinner sig i dynamisk rörelse. 
Men för att åter understryka poängen som förde oss in på detta med 
enhet: Det är svårt att på förhand exkludera några potentialer från 
mänsklig utveckling och självförverkligande. I grunden finns det 
enligt Lonergan två alternativa och riktiga möjligheter, i den själv-
transcenderande mänskliga utvecklingen, för såväl det som förefaller 

560 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 138. 
561 Jag har tidigare i analysen varit inne på liknande aspekter av i grunden samma 
tanke om en dynamisk utvecklingsrörelse. Denna har vi stött på i samband med 
tillväxten av kunskap, som inte kan ses som en gradvis summering av allt mer 
kunskap. Istället går kunskapen igenom en slags kvalitativ nydaning, i ljuset av ny 
kunskap – ingen del av kunskapen förblir således i något rent statiskt tillstånd. Likaså 
har den dynamiska rörelsen och enheten konstaterats i Lonergans idè om själv-
transcendens, där subjektet går ”bortom” det tidigare subjektet. Den enhet som finns 
mellan de ”två” subjekten är enligt Lonergan inte statisk, utan just av det dynamiska 
slaget. Vi ska snart fördjupa hur detta hänger samman med Lonergans tanke om att en 
spänning oundvikligt hör till det mänskliga subjektet, i och med självtranscendensen. 
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ont, dåligt eller ointressant, som för det som förefaller gott, bra eller 
intressant. Antingen kan det få en plats i en förestående högre inte-
gration, eller så kan det upplösas, i och med att det i en bedömning 
inte visar sig vara del av varat; alltså inte vara något som finns. 

Men kontinuerlig växt tycks, som Lonergan själv säger i uttrycklig 
anslutning till Maslow, vara sällsynt,562 och utveckling tar tid: 

/.../ complete self-development is a long and difficult process. During 
that process one has to live and make decisions in the light of one’s 
undeveloped intelligence and under the guidance of one’s incomplete 
willingness. And the less developed one is, the less one appreciate the 
need of development and the less one is willing to take time out for 
one’s intellectual education.563

Tidigare uppmärksammades att Lonergans moralteori förutsätter 
existensen av självtranscenderande subjekt, och att graden av själv-
transcendens blir avgörande för att välja och sikta på det goda bortom 
kritik. Det är samma tanke som återkommer i citatet, där en ökad 
utvecklingsgrad uppenbarligen öppnar vägen till vidare utveckling. 
Dels för att ens förmåga att fatta utvecklingsfrämjande beslut för-
bättras, dels också genom att uppskattningen av, och viljan till, 
utveckling blir större för den mer självutvecklade.564 Och motsatt: 
Brist på utveckling är ett hinder för utveckling. Ett liknande synsätt 
har tidigare, inte minst tydligt, framkommit i Maslows självförverklig-
andeteori, enligt vilken de självförverkligande människorna, som 
domineras av självförverkligandebehovet, har en radikalt annorlunda 
motivation än andra människor. Men hos Lonergan är det mycket 
tydligare än hos Maslow, att en hög grad av självförverkligande eller 
självutveckling inte är någon garanti för vidare utveckling.  

Ett skäl till att så är fallet är den nära länken mellan utveckling och 
tillbakagång, som återfinns i Lonergans teori. För även om den lyck-
ade utvecklingsprocessen är kumulativ, kan en enda villfarelse i 
princip avbryta denna process och fortplanta sig, så att en motsvar-
ande kumulativ tillbakagång tar vid. Vår kärlek till konsistens kan 
enligt Lonergan få oss att successivt avfärda fler och fler av våra miss-
uppfattningar. Men efter att ha gjort ett misstag, så kan samma 
svaghet för konsistens leda oss till att göra fler.565 Ett ytterligare skäl, 

562 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 39. 
563 Lonergan, Bernard: Insight, s. 627. 
564 I Method in Theology skriver Lonergan också: ”As self-transcendence promotes 
progress, so the refusal of self-transcendence turns progress into cumulative decline.” 
Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 55. 
565 A.a., s. 715. 
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som i grunden kvarstår genom utveckling, till att människan har svårt 
att fullt ut ta stegen mot utveckling, har att göra med självtranscend-
ensen, och att människan därmed är en enhet i spänning. Möjligheten 
för självtranscendens är inte något som med nödvändighet upplevs 
som en positiv möjlighet. 

/.../ there emerges into consciousness a concrete apprehension of an 
obviously practicable and proximate ideal self; but along with it there 
also emerges the tension between limitation and transcendence; and it 
is no vague tension between limitation in general and transcendence in 
general, but an unwelcome invasion of consciousness by opposed 
apprehensions of oneself as one concretely is and as one concretely is 
to be.566

Självtranscendensen, människans möjlighet att gå bortom det hon 
tidigare var, innebär alltså hela tiden en spänning mellan självet som 
transcenderande och självet som transcenderat. Att utvecklas mot att 
bli ett mer idealt jag, kan i väsentlig mening innebära att man går från 
något sämre, något mindre autentiskt till något bättre, något mer 
autentiskt. Men det kan också (och samtidigt) innebära en stor 
psykologisk utmaning, i och med att man kanske ska lämna något som 
man var mycket van och hemma med, något som man har haft sin 
identitet i. Som tidigare har konstaterats handlar mänsklig autenticitet, 
för Lonergan, i grunden om att följa de föreskrifter (var uppmärksam, 
var intelligent, var förnuftig, var ansvarig) som är givna med 
människans medvetandestruktur. På så sätt är inte autenticitet något vi 
lugnt och säkert kan besitta, utan autenticiteten lever i ständig 
motsättning, och utmaning från, inautenticitet. ”It is ever a withdrawal 
from unauthenticity, and every successful withdrawal only brings to 
light the need for still further withdrawals.”567 Vi kan ha 
förutsättningar för autenticitet, men inte födas eller ha autenticitet, på 
något primärt sätt i förhållande till handling. Autenticitet för Lonergan 
blir således något som hela tiden måste praktiseras och erövras, 
snarare än uttryckas. Och som påpekas i citatet så bidrar allt 
upphävande av inautenticitet till att vi får upp ögonen för allt mer 
inautenticitet att upphäva. 

566 Lonergan, Bernard: Insight, s. 477. 
567 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 110. 
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Hjälp att likna Gud 
Detta är egentligen fortfarande samma tanke om att självutveckling 
skapar möjligheter för självutveckling, som återfinns här. Men vad 
som nu mer har bringats fram i ljuset är den krävande, eller kanske 
mer nedslående, aspekten som denna tanke också har hos Niebuhr. Ut-
veckling och självtranscendens, som skapar förutsättningar och bidrar 
till utveckling, kunskap och moral, förmår emellertid inte att fram-
bringa något helt harmoniskt, stabilt, tryggt och fridfullt tillstånd för 
individen. Eller som Lonergan kan uttrycka det: ”/---/ both develop-
ment and tension pertain to the very nature of man”.568 Och utifrån 
Lonergans teori förefaller det snarast som att det spänningsfyllda i 
människolivet tilltar med utveckling, eftersom det med ökad 
autenticitet uppenbaras allt mer inautenticitet att upphäva. 

Som tidigare konstaterats är motsättningen eller spänningen mellan 
natur och frihet grundläggande i Niebuhrs antropologi. Det finns 
onekligen en benägenhet hos Lonergan, att tematisera människolivet 
på liknande sätt; som innehållandes en oundviklig, ofrånkomlig spän-
ning mellan begränsning och transcendens, mellan det som samman-
binder henne med övrigt liv och det som skiljer ut henne:  

As a man cannot divest himself of his animality, so he cannot put off 
the Eros of his mind. To inquire and understand, to reflect and judge, 
to deliberate and choose, are as much an exigence of human nature as 
walking and sleeping, eating and drinking, talking and loving.569

Som redan vid flera tillfällen har framkommit är människans 
dynamiska enhet central för Lonergan, och det går i detta avseende 
knappast att anklaga honom för dualism. Däremot finns det hos 
Lonergan, åtminstone i jämförelse med Niebuhr, en dualistisk tendens 
vad gäller värderingen eller bedömningen av den konstruktiva kraften 
hos dessa två element eller aspekter av människan. För medan friheten 
hos Niebuhr är ytterst tvetydig; som varandes källa både till 
människans självtranscendens och till hennes högmod, så har det rena 
begäret och dess operationer, en närmast entydig karaktär hos 
Lonergan. Att underordna sig eller låta det rena begäret råda är i 
princip alltid riktigt för människan, enligt Lonergans sätt att se det. 
Tillbakagång eller stagnation i självutveckling, kan egentligen alltid 
förstås som brist i förmåga och villighet till att låta det rena begäret 
styra och dominera. Sammanhängande med detta finns också en viss 

568 Lonergan, Bernard: Insight, s. 631. 
569 A.a., s. 474. 
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negativ förståelse av den andra sidan eller aspekten av människans 
natur hos Lonergan, eftersom det i princip är det som vi delar med 
djuren som omöjliggör det rena begärets totala rådande, som kvar-
håller människan – utveckling till trots – i ett oundvikligt spännings-
förhållande. Och medan det rena begärets sida, genom sin opartiskhet 
och avskildhet, är just ren, så är det den andra sidan som innehåller 
källorna till självupptagenhet, inskränkthet, felslut och villfarelser.570

Men en viss tendens till en negativ förståelse av djur/ natur-sidan hos 
människan finns, vilket tidigare har konstaterats, även hos Niebuhr. 
För det är ju denna sida som ofrånkomligt skiljer människan från Gud. 

Så vad denna jämförelse, som inte har fokuserat det rent 
innehållsliga eller substantiella, kan sägas komma ner till är en relativt 
stor samstämmighet mellan Lonergan och Niebuhrs synsätt, vad gäller 
uppfattningen om ett centralt, problemfyllt och, framför allt, oundvik-
ligt spänningsförhållande mellan två aspekter, element eller delar hos 
människan. Det är centralt och oundvikligt eftersom det ingår i själva 
definitionen av människan.571 Skulle det kunna upplösas skulle egent-
ligen inte människan längre vara människa. Och skulle denna, dock 
omöjliga, upplösning ske genom att den trots allt mest prominenta, 
transcenderande sidan av människan entydigt segrade, skulle detta 
rent definitionsmässigt innebära att människan snarare blev Gud, 
istället för människa.572 Det problemfyllda ligger vidare inte minst i att 
denna spänning (på det stora hela) inte upplevs som positiv av männi-
skan, och är något att försöka lösa. 

Den stora skillnaden mellan Lonergans och Niebuhrs respektive 
uppfattningar om spänningen mellan människans två aspekter kan 
kanske sägas komma ner till en inte ovanlig skiljelinje mellan prote-
stantiskt och katolskt tänkande. För detta att Lonergan har större tilltro 
till, en mer entydig och positiv uppfattning om den transcenderande 
sidan av människan och om vad den faktiskt kan åstadkomma, än vad 
Niebuhr har, kan förstås som en skillnad i uppfattningar om männis-
kans behov av nåd, om hur ”långt” eller nära målet som människan 
kan ta sig utan gudomligt bistånd. En huvudsaklig anledning till att 

570 Se exempelvis, Lonergan, Bernard: Insight, s. 473.  
571 Även i Insight, där Lonergan kanske betonar och värderar det intelligenta och 
rationella medvetandet som högst, skriver han: ”/.../ the specifically human, the 
antropomorphic, is not a pure intelligent and rational consciousness but a 
consciousness in tension between the pure desire and other desire.” Lonergan, 
Bernard: Insight, s. 657. 
572 Att denna förståelse av förhållandet mellan människa och Gud finns hos Lonergan, 
att Gud, i viss mening, är det Vara som det rena begärets totala styre skulle innebära 
eller uppnå, enligt Lonergans sätt att se det, är något som ännu inte har påvisats. 
Denna ofullständighet ska emellertid inte framställningen få lida av så länge till. 
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denna analys av Lonergans teori om självförverkligande, så länge har 
hållit Gud ”utanför”, är att detta tillvägagångssätt ganska väl följer 
Lonergans uppfattning om människan egna förutsättningar för utveck-
ling. För det rena begäret är, vilket konstaterats, den universella källan 
till mänsklig utveckling och självtranscendens, och hos detta begär 
finns i sig inga brister.  

Detta till trots är det, som vi har sett, oerhört svårt för människan 
att underställa sig de preskriptioner som den egna medvetandestruk-
turen ställer henne inför, att gå bortom sig själv, att förverkliga en 
fordrande autenticitet som ständigt avslöjar mer och mer som inaut-
entiskt. Ett oinskränkt begär att förstå riktigt, är inte samma sak som 
en oinskränkt förståelsehandling. Det kan här finnas ett glapp att över-
brygga, som kräver en villighet att gå bortom sig själv; en villighet 
som kan göra självtranscendensen till en aktualitet. Och det finns ett 
tillstånd eller relationell rörelse,573 som mer än något annat förmår att 
aktualisera självtranscendensen. Kapaciteten för självtranscendens blir 
nämligen aktualitet, enligt Lonergan, när vi blir förälskade eller 
kära.574

Then one’s being becomes being-in-love. Such being-in-love has its 
antecedents, its causes, its conditions, its occasions. But once it has 
blossomed forth and as long as its lasts, it takes over. It is the first 
principle. From it flow one’s desires and fears, one’s joys and 
sorrows, of discernment of values, one’s decisions and deeds.575

Redan när den moraliska självtranscendensen diskuterades, konstater-
ades att Lonergan lägger stor vikt vid övergången från kunskap till 
handling, och att han inte anser kunskapen vara tillräcklig för att 
förmå denna övergång. Det konstaterades också att den typen av 
känslor, som Lonergan anser vara intentionella responser till värden, 
har en central roll i värdebedömningar och i den moraliska själv-
transcendensen; inte minst för att de förmår att ta oss bortom det som 
blott förefaller oss gott, intressant eller lustfyllt. Dessa synsätt kan 
sägas återkomma här i citatet, där det görs gällande att detta att vara 

573 ”Being in love” eller att vara förälskad, som det här är frågan om, är enligt 
Lonergan, ”not just a state of mind and heart. It is interpersonal, ongoing.” Lonergan, 
Bernard: A Second Collection, s. 173.  
574 Jag har fortsättningsvis valt att översätta Lonergans ”being in love” med ”vara 
förälskad”, inte för att antyda någon slags ytlighet i upplevelsen eller tillståndet, utan 
för att betona den kraft och självtranscenderande förmåga som ”being in love” innebär 
för Lonergan. Med svenskans ”vara kär” tycks mig ofta ett något mer balanserat och 
stabilt tillstånd impliceras, och det är inte där tyngdpunkten i Lonergans begrepp 
ligger.     
575 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 105. 
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förälskad kan bli en första princip som omdanar eller skapar önsk-
ningar och känslor, som kan få oss att urskilja värden, fatta beslut och 
utföra handlingar. Att vara förälskad är således en stor kraft som 
förmår mycket. 

Man kan fråga sig om att vara förälskad kan stå i strid med det rena 
begäret, eller sätta det på undantag. Detta är ingenting som Lonergan 
problematiserar i mitt material, där all mellanmänsklig kärlek som 
omnämns,576 omtalas och erkänns som viktig. Han säger att vanliga 
människor transcenderar sig själva på ett seriöst och beständigt sätt 
när de är förälskade,577 vilket inte antyder att han skulle se något 
grundläggande problem här. Men det finns hur som helst en form av 
förälskelse att vara i – ”being in love with God” – som är extraordinärt 
förenlig, för att inte säga nödvändig för det rena begärets process mot 
varat; inte minst eftersom denna förälskelse (till skillnad mot ren 
mellanmänsklig) delar oinskränktheten med det rena begäret. 

Being in love with God, as experienced, is being in love in an 
unrestricted fashion. All love is self-surrender, but being in love with 
God is being in love without limits or qualifications or conditions or 
reservations. Just as unrestricted questioning is our capacity for self-
transcendence, so being in love in an unrestricted fashion is the proper 
fulfilment of that capacity.578

Genom att vara förälskad i Gud kan således det rena begäret att veta, 
de transcendentala föreställningarna bli till en faktisk självtranscen-
dens, som har sitt mål bortom en själv, bortom människan. Tidigare 
uppmärksammades att det allinklusiva varat, som består av allt som 
vets och allt som återstår att veta, är målet för det rena begäret att veta. 
Men allt som återstår att veta ska egentligen inte förstås eller efter-
strävas antropocentriskt (och än mindre egocentriskt), eftersom det lätt 
gör bilden av varat mer inskränkt och begränsat; mindre allinklusiv. 
Utifrån Lonergans teori innebär en inskränkt bild av varat inte något 
problem för det rena begäret att veta i sig, eftersom det (per definition) 
har det allinklusiva varat som mål. Inte heller kan de transcendentala 
föreställningarna drabbas av något motsvarande problem. Den 

576 Exempelvis ”the love of intimacy, of husband and wife, of parents and children.” 
Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 105. 
577 Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 170f.
578 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 105f; A Second Collection, s. 171. 
Lonergan har inte en exklusivistisk, negativ syn på förekomsten av olika religioner: 
”/.../ I am inclined to interpret the religions of mankind, in their positive moment, as 
the fruit of the Spirit, though diversified by the many degrees of social and cultural 
development, and distorted by man’s infidelity to the self-transcendence to which he 
aspires.” Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 174.
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transcendentala föreställningen om det goda har, egentligen oavsett 
vad vi tycker, tänker och gillar, det goda bortom all kritik som sitt 
mål. Problemet ligger snarast i att vi med vår vilja och vårt handlande, 
inte förmår matcha den oinskränkthet, den slutgiltighet, den all-
inklusivitet, den självtranscendens, som vi trots allt har kapacitet för, 
och som vi når autenticitet genom. 

If man’s will matched the detachment and the unrestricted devotion of 
the pure desire to know, the problem of evil would not arise. 
Inversely, as long as will fails to match the desire of intellect, intellect 
may devise its efficacious methods but the will fails to give them the 
co-operation they demand.579

Men genom att vara förälskade i Gud ges vi andra förutsättningar att 
leva upp till den oinskränkthet, som vi å ena sidan har så som 
människor, men som å andra sidan (genom oinskränktheten) har ett 
mål som går långt bortom oss själva. Ja, som vi i en mening själva, 
genom våra intressen, självhävdelser, reservationer ”orena” begär, 
själva står i vägen för. Det rena begärets mål kan bara bli mer känt i en 
process av allt högre integration, av det som successivt etablerats 
genom förståelse, bedömning och överväganden. Men de mänskliga 
intressenas glasögon är inte tillräckliga om en sådan utvecklings-
process ska kunna fortgå, utan att vändas till tillbakagång. Ju större 
och riktigare perfektionen är, desto längre bortom människans 
normala räckvidd kommer den att ligga.580

Det redskap som människan kan få tillgång till för att verkligen nå 
bortom sig själv, till det mest transcendenta, är tron (”faith”), som är 
den kunskap som föds ur religiös kärlek.581 Genom tron blir det möj-
ligt för människan att upptäcka, samtycka och förstå sanningar, på ett 
sätt som annars inte vore möjligt. Det kanske mest specifika med att 
vara förälskad i Gud och att nå trons kunskap, är kanske emellertid att 
detta inte är något som kan produceras av mänsklig kunskap och 
mänskliga val. Det är en Guds kärleksgåva.582 Hur framgångsrikt den 
mänskliga individen än brukar sina medvetandenivåers operationer i 
linje med det rena begäret, kommer hon därigenom ändå inte kunna nå 
den förälskelse i Gud, som möjliggör en fullständigare självtranscend-
ens; och därmed också ett större vetande. 

579 Lonergan, Bernard: Insight, s. 717. 
580 A.a., s. 725. 
581 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 115. 
582 A.a., s. 106. 
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Eftersom den fullkomning som Guds kärleksgåva kan frambringa 
inte kan produceras med mänskliga krafter, innebär den på ett sätt ett 
brott med den mänskliga utvecklingen i övrigt. Detta understryks i en 
mening i slutet av Insight, där Lonergan omtalar denna ”absolut över-
naturliga lösning” som den, på den biologiska, den psykiska och den 
intellektuella utvecklingen följande, fjärde utvecklingsnivån hos 
människan.583 Den spänning som enligt Lonergan hör människolivet 
till, avtar inte heller genom det dynamiska tillstånd, som Gud ger 
människan. Tvärtom ökar – i den mer fullkomliga självtranscendensen 
– egentligen kontrasten mellan en själv å ena sidan, och det man 
tidigare var, ens sociala och kulturella miljö, ens historia, å den 
andra.584 Inte heller att vara förälskad i Gud är för Lonergan ett stabilt 
tillstånd som vi kan besitta, och som förmår ända livets processartade 
karaktär. Här mer än någonsin öppnas möjligheten till en alltid mer 
omfattande självtranscendens. Men vägen framåt nås ofta bäst genom 
att vända sig bakåt; genom rannsakan och avslöjanden av de omfat-
tande villfarelser som är inbyggda i ens liv. Tron har, enligt Lonergan, 
inte minst förmågan att omintetgöra tillbakagång och förfall; vilket är 
en förutsättning för framsteg och utveckling.585

If human progress is not to be ever distorted and destroyed by the 
inattention, oversights, irrationality, oversights, irrationality, irre-
sponsibility of decline, men have to be reminded of their sinfulness. 
They have to acknowledge their real guilt and amend their ways. They 
have to learn with humility that religious development is dialectic, that 
the task of repentance and conversion is life-long.586

Att som här tala om omvändelse förstärker förstås intrycket av brott 
med övrig mänsklig utveckling. Och visst innebär det ett slags brott, 
när självet, med invanda personliga antaganden och vanliga, kulturellt 
etablerade perspektiv, ska utmanas och transcenderas. Samtidigt är ju 
detta, vilket jag i min analys har försökt åskådliggöra, något som 
ligger redan i den rent kognitiva eller intellektuella utvecklingsnivån, 
där vi utmanar och går bortom oss själva, genom successivt ny 
kunskap, högre integration och avslöjanden av missuppfattningar. 
Föreställningen om varat har exempelvis förmågan att påvisa hur 
begränsad vår kunskap är, genom att den ställs i kontrast till en 
mycket mer omfattande aning.587

583 Lonergan, Bernard: Insight, s. 741. 
584 A.a., s. 726. 
585 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 117. 
586 A.a., s. 117f. 
587 Lonergan, Bernard: A Second Collection, s. 33. 
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Men problemet här, som vi har sett, är vår bristande villighet och 
benägenhet att realisera den utvecklingspotential som vi har. Den 
fjärde, högsta medvetandenivån – där moraliska överväganden görs, 
som implicerar utförande – lyckas, enligt Lonergans teori, bättre att 
komma till rätta med vilje- och motivationsproblematiken, genom att 
bland annat inkorporera känslomässiga responser till värden, i 
medvetandendeprocessen. Och det är också som ett medvetande på 
denna nivå, som erfarenheten av att vara förälskad i Gud kan förstås, 
menar Lonergan; men då detta medvetande bringat till fullkomning... 

...as having undergone a conversion, as possessing a basis that may be 
broadened and deepened and heightened and enriched but not 
superseded, as ready to deliberate and judge and decide and act with 
the easy freedom of those that do all good because they are in love. So 
the gift of God’s love occupies the ground and root of the fourth and 
highest level of man’s intentional consciousness. It takes over the 
peak of the soul, the apex animae.588

Tron har också förmågan att frambringa mer transcendenta värden, i 
vars ljus de mer antropocentriska relativiseras, samtidigt som en mer 
transcendent och absolut grund med detta ges för etablerandet av 
värden.589 Vår transcendentala föreställning om det goda får så att säga 
bättre förutsättningar att finna det goda bortom all kritik. Vidare, 
genom att som i citatet förstå detta att erfara och vara i Guds kärleks-
gåva, som en fullkomning av den fjärde medvetandenivån understryks 
kontinuiteten med övrig mänsklig utveckling, trots att källan här är en 
annan.

Vi har en sista summerande fråga att beröra i detta avsnitt: Kan ett 
självförverkligande som bygger självtranscendens verkligen vara ett 
självförverkligande? Vad blir, så att säga, kvar av det ”ursprungliga” 
självet om det hela transcenderas? Lonergan säger att Gud skapade oss 
till sin avbild, för vår autenticitet består i att vara lik honom, i själv-
transcenderande, i att vara ursprung till värden,590 i sann kärlek.591 Man 

588 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 107;  A Second Collection, s. 173. 
589 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 116. 
590 Tanken att vara ursprung till värden har vi tangerat tidigare, när det konstaterades 
att självtranscenderande subjekt förutsätts i Lonergans moralteori. Genom de själv-
transcenderande personernas förmåga att omfatta det goda (bortom kritik) kunde de 
själva frambringa värden som inte bara framstår som goda. Förälskelsen i Gud 
möjliggör också detta, och människan förverkligar även i detta avseende en guds-
likhet. ”/.../ at the summit of the ascent from the initial infantile bundle of needs and 
clamors and gratifications, there are to be found the deep-set joy and solid peace, the 
power and the vigor, of being in love with God. In the measure that that summit is 
reached, the the supreme value is God, and other values are God’s expression of his 
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kan kanske också lägga till att vi ska vara lika Gud i uppmärksamhet, i 
intelligens, i förnuft. Men som har framkommit är inte detta några 
egenskaper eller förmågor som är exklusivt gudomliga, och därmed 
främmande för människan. Det gudomliga i detta sammanhang ligger 
snarast i perfektionen, i att det inte finns någon inskränkning, och 
inget glapp mellan potential och aktualitet. Bortsett från denna 
(väsentliga) skillnad är det gudomliga att avbilda, något i högsta grad 
mänskligt. Vi behöver således inte förneka eller förtrycka oss själva, 
som individer och människor, för att bli självförverkligade och 
autentiska. Och självtranscendensen har hos Lonergan, precis som hos 
Niebuhr, inte något direkt inslag av självförnekelse. Det handlar om 
att gå bortom, utvidga det vi var eller är; inte om att ersätta det. Men 
det kan förefalla som att det kan handla om att ersätta och förneka (om 
man exempelvis bortser från Lonergans antropologi), eftersom det 
som framstår som riktigt, intressant, lustfyllt, gott för oss kan behöva 
vika hädan i ett mer inklusivt, transcendent perspektiv, som gör vidare 
utveckling och större transcendens möjlig. Lonergan kan sägas 
instämma med det något paradoxala synsätt som vi har mött i flera av 
de tidigare kapitlen: Mänsklig perfektion eller självförverkligande nås 
inte genom att sikta på (vad vi tror är) mänsklig perfektion. I så fall 
kommer man att ställa sig i vägen för den självtranscendens, genom 
vilken vi kan bli mer autentiska; och därmed både mer gudslika, och 
mer i linje med det rena begär, som är allmänmänskligt. 

I början av detta avsnitt diskuterades frågan om hela människan, 
alla potentialer har plats i självförverkligandet, enligt Lonergans teori. 
Det konstaterades att inget ska exkluderas. Det kan dock vara på sin 
plats att något ytterligare kvalificera eller modifiera detta svar, i ljuset 
av några markanta drag i Lonergans teori. För det första står det klart 
att vissa potentialer är mer centrala och prominenta än andra, men 
grundmetoden för att rangordna och samordna den totala mångfalden, 
är inte så entydig som den är hos Gewirth, när det gäller att tilldela ett 
universellt, rent och klarseende förnuft kommandot (i Gewirths teori 
har förnuftet också funktionen att exkludera potentialer). Även 
Lonergan har en universell ordning för ögonen, men denna kan i 
grunden inte härledas eller etableras utifrån en grundprincip. Hans 
metod att inbördes ordna den totala mångfalden av potentialer är 
istället en högre integration, som gradvis kan approximera varat och 

love in this world, in its aspirations, and in its goal. In the measure that one’s love of 
God is complete, then values are whatever one loves, and evils are whatever one hates 
so that, in Augustine’s phrase, if one loves God, one may do as one pleases, Ama
Deum et fac quod vis.” Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 39. 
591 A.a., s. 117. 
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den universella, riktiga ordningen, men som aldrig är given på förhand 
eller är universaliserbar. Min nya högre integration kommer aldrig 
vara likadan. Och jag kan aldrig ta över din, för den bygger på tidigare 
integrationer, som inte var mina. 

Att ingenting ska exkluderas från självförverkligandet bygger i 
Lonergans fall på hans ontologi, enligt vilken bara det finns, vars 
existens korrekt kan bejakas. Och ingenting som finns – inget som är 
del i varat – ska ju exkluderas enligt Lonergan. Däremot ska det som 
så att säga ”inte finns” direkt exkluderas, när det har avslöjats som just 
sådant. Vi har mött en liknande tankegång hos Maslow, som menar att 
alla potentialer ska förverkligas, samtidigt som han menar att inga 
potentialer utan betydande positiva effekter kan räknas som just 
potentialer. Samtidigt är skillnaden mellan Maslow – som genom en 
definition har ”exkluderat”, så att han inte behöver exkludera – och 
Lonergan – som egentligen inte själv anger vad som finns eller ej, 
utan bara hur vi bör gå till väga för att avgöra saken – kanske inte helt 
obetydlig. 

Från och med andra 
Vi har än så länge inte sett mycket av vad individen har eller bör ha 
för relation till sin omgivning, enligt Lonergans teori, vilket det nu ska 
kompenseras för. Man kan hos Lonergan till att börja med notera en 
metodologisk eller deskriptiv individualism, enligt vilken förståelse 
och beskrivning av den mänskliga individen är möjlig, utan att relatera 
henne till andra människor och samhället som hon lever i.592

Människan är absolut en del av varat, men Lonergan säger också: ”/.../ 
at any stage of his development a man is an individual, existing unity 
differentiated by physical, chemical, organic, psychic and intellectual 
conjugates.”593 Att en människa är en individuell enhet, är således 
något som följer henne från födsel till död, även om enheten, som 

592 Lonergan erkänner mot slutet av Insight i en not att han har behandlat personliga 
relationer torftigt, i denna bok. Men han försvarar detta med att han anser att 
personliga relationer bör studeras i den större kontexten av ett sökande efter tro, ”for 
the new and higher collaboration of minds that has God as its author and its guide”, 
vilket kräver ett (ännu) större verk. Individer sätts in i en sådan kontext mot slutet av 
Insight, men det är uppenbart (utifrån boken i övrigt) att mänskliga individer har 
större förutsättningar att studeras, denna kontext förutan. Dock understryker han att 
den knapphändiga behandlingen av personliga relationer i Insights inte ska uppfattas 
som ”a denial of their singular importance in human living.” Lonergan, Bernard: 
Insight, s. 731. 
593 A.a., s. 470. 
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konstaterats, är dynamisk och föränderlig. Denna enhet är vidare 
primär för Lonergan, när det gäller att studera och förstå människan, 
vilket inte innebär att han anser att den mänskliga individen är en 
nomad, som lever och utvecklas oberoende av omgivningen. Nej, även 
för Lonergan är människan en samhällsvarelse. Det är i det inter-
subjektiva samhället som individen lär känna sig själv,594 och det är 
samhällets socialisering som gör människan till människa i en fullare 
betydelse.

As it is only within communities that men are conceived and born and 
reared, so too it is  only with respect to the available common 
meanings that the individual grows in experience, understanding, 
judgement, and so comes to find out for himself that he has to decide 
for himself what to make of himself.595

Det är alltså i förhållande till en samhällelig omgivning som individen 
utvecklas i att bruka sina kognitiva och moraliska funktioner. Men 
som vi har sett tidigare är dessa i grunden operationer som är givna 
eller följer ur de allmänmänskliga kognitions- eller medvetandestruk-
turerna. Strävan att förstå är exempelvis inte kulturellt eller socialt 
konstruerad, men samhället kan likväl bidra till att utveckla eller 
forma hur vi förstår. 

För att komma lite djupare i analysen av individens relation till om-
givningen, kan det emellertid vara på sin plats att ta med sig 
Lonergans definition av samhälle: ”Community coheres or divides, 
begins or ends, just where the common experience, common under-
standing, common judgment, common commitments begin and 
end.”596 Utifrån denna förståelse, där samhälle börjar och slutar vid det 
gemensamma, och med vad som har framkommit om den kompli-
cerade, kritiskt prövande, mödosamma processen mot lyckosam 
mänsklig utveckling i bakhuvudet, kan man kanske ana att Lonergan 
inte anser samhällen i allmänhet vara helt tillräckliga eller optimala, 
när det gäller individuell utveckling. 

Hos Lonergan finns också centrala synsätt som gör gällande att det 
materiella oberoendet ökar med mänsklig utveckling och högre 

594 Lonergan, Bernard: Insight, s. 536. 
595 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 79. 
596 Detta är som synes ingen geografisk definition av samhälle, vilket innebär att ett 
geografiskt förstått ”samhälle” kan innehålla många lonerganskt förstådda samhällen. 
Lonergan understryker också att det, i denna mening, finns samhällen av många olika 
slag; som lingvistiska, religiösa, kulturella, sociala, politiska, liksom även att hemmet 
kan utgöra ett samhälle. Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 79. 
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integration,597 och utvecklingen från barndom till relativ mognad är 
inte minst en tillväxt i autonomi. Dessutom innebär individuell 
utveckling inte minst att ens förmåga att låta det rena begäret att veta 
råda ökar;598 det begär som är oinskränkt, och således har ett egentligt 
mål bortom samhällens och kulturers räckvidd. Det finns också hos 
Lonergan en tendens att förstå intersubjektivitet negativt. Han har 
dock ingen illusion om att det skulle vara möjligt för individen att 
göra sig fri från sin tradition och sitt kulturella sammanhang, så som 
vi kan ställa oss utanför den lagstyrda naturen. 

So it is that man stands outside the rest of nature, that he is a historical 
being, that each man shapes his own life but does so only in 
interaction with the traditions of the communities in which he happens 
to have been born and, in turn, these traditions themselves are but 
deposit left him by the lives of his predecessors.599

Det är för Lonergan viktigt med kunskap om traditionen, och att vi så 
att säga håller oss aktiva i interaktionen. För liksom individer kan vara 
mer eller mindre autentiska eller inautentiska, kan också traditioner 
och samhällen vara det. Och tar vi som individer en inautentisk 
tradition som vår standard eller norm, så kan vi inte göra mer än att 
autentiskt förverkliga inautenticitet.600 Men Lonergan får i stort sägas 
propagera för en konstruktiv, ackumulerande hållning till traditionen, 
snarare än ett dekonstruktiv, kritisk. Mer effektivt än att satsa på att 
riva ner och undanröja felaktigheter, är ofta att försöka bygga upp mer 
sanning, i vars ljus felaktigheter successivt kommer att försvinna.601

Denna uppfattning hos Lonergan, kan emellertid inte reduceras till en 
naiv modernistisk utvecklingstro. Den har också sin grund i, vad jag 
själv vill mena är en tämligen realistisk förståelse av nödvändigheten 
och betydelsen som tro (”belief”) har i mänskligt liv; både individuellt 
och kollektivt. Det har förhoppningsvis framgått att kunskap, och 
processen genom vilken kunskap kan skapas, är ytterst central i 
Lonergans självförverkligandeteori. Han har emellertid ingen illusion 

597 Lonergan, Bernard: Insight, s. 467, 469. 
598 A.a., s. 678. 
599 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 81. I kontrast till ett radikalt social-
konstruktivistiskt perspektiv, är det tydligt att Lonergan tänker sig ett jag, som trots 
allt inte helt kan reduceras till interaktionen, utan som är en enhet som visserligen 
deltar och formas av interaktionen, men som i någon mån kan separeras från; om än 
inte undgå den. 
600 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 80. 
601 A.a., s. 44. 
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om att varje individ själv skulle kunna skaffa sig kunskap om allt vad 
världen rymmer på detta sätt. 

To appropriate one’s social, cultural, religious heritage is largely a 
matter of belief. There is, of course, much that one finds out for 
oneself, that one knows simply in virtue of one’s own inner and outer 
experience, one’s own insights, one’s own judgment of fact and value. 
But such immanently generated knowledge is but a small fraction of 
what any civilized man considers himself to know. His immediate 
experience is filled out by an enormous context constituted by reports 
of the experience of other men at other places and times.602

Detta förhållande, att det mesta av det vi anser oss veta är sådant vi 
blott (måhända välgrundat) tror på, gäller såväl vardagsmänniskan 
som vetenskaparen.603 Tro har stor potential för ondska, eftersom den 
till skillnad mot sann kunskap kan vara felaktig. Men detta gör inte 
tron mindre nödvändig: ”/---/ the policy of believing nothing is as 
illusory as the Cartesian programme of doubting everything that can 
be doubted.”604 Det är emellertid inte bara omöjligt att generera allt det 
man litar på själv; det är inte heller önskvärt att försöka göra det. Vi 
har varken tid eller förmåga att undersöka allt själva. Dessutom 
kommer vi därmed att framför allt sysselsätta oss med att repetera 
kunskapsprocesser, förståelsehandlingar som redan gjorts av andra.605

Och med detta kommer föga framsteg att kunna ske, vare sig 
individuellt eller kollektivt.  

Kunskap och kunskapsutveckling, och följaktligen även 
självförverkligande, har en djupt social karaktär för Lonergan, även 
om mycket jobb görs av enskilda individer. Vi måste samarbeta för ut-
veckling. Och mänsklig kunskap är alltså ingen individuell besittning, 
utan snarare en gemensam fond som vi kan hämta ur genom att tro, 
och bidra till genom att utföra våra kognitiva operationer och 
rapportera dess resultat riktigt. Vi lär av andra, genom att ösa ur den 
gemensamma fonden, som absolut kan lida av förbiseenden, felaktig-
heter, fördomar, men som är allt vi har att utgå från, leva med och 
förhålla oss till. Att avfärda all tro från kunskapen vore att återvända 
till primitivism. Vad som istället är att föredra är ett kritiskt och 
osjälviskt förhållande till den gemensamma kunskap, som vi får till-
gång till genom tro.606

602 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 41. 
603 A.a., s. 42f. 
604 Lonergan, Bernard: Insight, s. 687. 
605 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 41f. 
606 A.a., s. 43f. 
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En ytterligare, mycket viktig aspekt av mänsklig utveckling att 
omnämna, där individen är klart beroende av sin omgivning är, som vi 
har sett, självtranscendensen, vilken aktualiseras lättast och mest 
fullständigt genom att vara förälskad. Och förälskelseobjektet, som får 
oss att transcendera oss själva, kan inte utgöras av oss själva. Utan det 
är, som redan framkommit, andra människor, och ultimat sett Gud, 
som Lonergan har i åtanke. Å andra sidan bidrar ju en ökad grad av 
självtranscendens i allmänhet till en ökad spänning mellan individen, å 
ena sidan, och en antropocentrisk kultur eller samhälle, som bygger på 
det gemensamma, å den andra sidan. 

Sammantaget förefaller det som att Lonergan tillmäter individens 
mänskliga och samhälleliga omgivning stor och konstruktiv betydelse. 
Den är inte något som individer ska eller kan söka något totalt 
oberoende i förhållande till. Samhället och traditionen, kan visserligen 
leda individen snett, men erbjuder hur som helst mer än bara 
begränsningar och hinder. Individ och samhälle är emellertid inte 
heller tänkt att sammanfalla, och möjligheten av ett trots allt tämligen 
självständigt och aktivt tolkande förhållande, möjliggörs i Lonergans 
teori primärt genom att individen inte är i grunden eller på djupet 
konstituerad av sin omgivning, utan tycks ha och behålla en slags 
individuell enhet, som inte springer helt ur kontexten. 

Även om individen hur som helst är mycket central för Lonergan, 
så kan man inte säga det samma om originaliteten. Självförverklig-
ande handlar inte om att finna eller utveckla något individuellt unikt. 
Detta kommer inte minst till uttryck i Lonergans förståelse av 
autenticitet, som handlar om att använda våra allmänmänskliga med-
vetandenivåers operationer på ett riktigt sätt, aktualisera själv-
transcendensen, vara lik Gud. 

Med detta inte sagt att Lonergan skulle mena att inte människor, 
eller enskilda exemplar av andra arter (om än i mindre grad) inte 
skulle ha någon unik individualitet. Människan är, som vi har sett, en 
individuellt existerande enhet i varje steg av sin utveckling, som är 
fysiskt, kemiskt, organiskt, psykiskt och intellektuellt differentierad.607

Och differentieringen och olikheten tenderar i allmänhet att öka med 
utveckling: ”Development in general is a process from the undif-
ferentiated to the differentiated, from the generic to the specific, from 
the global and awkward to the expert and precise.”608

Poängen är emellertid att Lonergan inte tilldelar originaliteten och 
dess utveckling något större värde eller status i självförverkligandet. 

607 Lonergan, Bernard: Insight, s. 470. 
608 Lonergan, Bernard: Insight, s. 571. 
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Välutvecklad originalitet är inte något gott i sig, och tycks knappast 
heller vara något tydligt tecken på självförverkligande. I Method in 
Theology formulerarar Lonergan också en syn, där utveckling i 
slutänden tycks ta sig förbi de differentierade, mot det mer allmänna 
och integrerade: ”Development /.../ seems to be from an initial state of 
undifferentiation through a process of differentiation and 
specialization towards a goal in which the differentiated specialities 
function as an integrated unity.”609 Från ett samhällsperspektiv sett 
tycks denna utvecklingsprincip peka mot ett idealt samhälle, som är 
något mer än summan av självförverkligande individer, och som gör 
mer än garanterar dessa individers frihet. Det individuellt unika 
försvaras i Lonergans teori inte primärt genom någon idé om att denna 
originalitet skulle vara uttryck för en sann kärna eller natur, utan 
genom att det unika, skillnader, specialisering har sin plats i en mer 
utvecklad, integrerad och omfattande enhet; en enhet som är mer än 
summan av skillnaderna. Och skillnaderna som har sin plats i enheten, 
uppnås inte i första hand genom att eftersträva dem i sig, utan genom 
att vi lever upp till krav, som de universella medvetandestrukturers 
ställer oss inför så som människor. 

Ett varnande finger 
Med denna analys har grunden lagts klar för en eventuell högre 
integration, inom ramen för denna avhandling. I Del II har emellertid 
syftet varit att klargöra och förstå Maslows, Taylor, Gewirths, 
Niebuhrs och Lonergans teorier om självförverkligande. Det behövs 
emellertid fortfarande en större kunskap för att kunna bedöma vad 
som faktiskt skulle kunna vara värt att integrera, och vad som snarare 
bör förkastas. En jämförelse av teorierna, skulle kunna vara till gagn 
för detta. Skärpta konturer och större kontraster medger inte alltid en 
harmonisk allinklusivitet, utifrån ett föränderligt studiesubjekts 
perspektiv. Jag måste därför redan nu höja ett varnande finger för att 
slutet inte blir så lyckligt som man kanske skulle kunna önska. 
Enheten är fortfarande fjärran, och kanske är den inte helt och hållet 
eftersträvansvärd. 

609 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 138. 
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8. Skärpta konturer 

Fem teorier om självförverkligande har vid detta skede blivit 
klarlagda. Nu är det så dags att, genom min försorg, låta dessa teorier 
komma i samtal med varandra. Och som alltid i samtal med människor 
som man står lite främmande inför, så ingår det i samtalspremisserna 
att man får vara beredd att lyfta sig lite ur sin mest interna och hem-
vana kontext. Denna svårfrånkomliga konsekvens kommer förhopp-
ningvis att lindras och vägas upp av att vissa likheter och skillnader 
mellan teorierna kommer att träda i tydligare dager; vilket kan ha en 
praktisk funktion i förhållande till mitt överordnade problem. Den 
jämförande analysen i detta kapitel kommer sedan att ligga till grund 
för den kritiska diskussion, som jag ämnar föra i det nionde och sista 
kapitlet, vilken är tänkt att leda fram till ett svar på det överordnade 
problemet: Vad bör känneteckna en godtagbar teori om självförverk-
ligande?

Men om vi inte ska gå händelserna i förväg, är det alltså det åttonde 
kapitlet som nu närmast ligger framför oss. Grundstrukturen i detta 
kapitel kommer att utgöras av de sju frågeställningar, som jag har mött 
mitt material med i de fem föregående kapitlen. Jämförelsen av varje 
frågeställnings analyssvar kommer att utföras under separata rubrik, i 
den ordningsföljd som angavs redan i inledningskapitlet. 

1. Vad är det som ska förverkligas eller uppnås? 
2. Vilket är förhållandet mellan självförverkligande och moral? 
3. Är självförverkligande och altruism förenligt? 
4. Är människans potentialer individuella, kontextuella eller univers-

ella?
5. Vilken är eller bör den självförverkligande individens relation till 

omgivningen vara? 
6. Vilka är människans drivkrafter till eller mot självförverkligande? 
7. Hur undgår man att eventuellt onda eller dåliga potentialer 

förverkligas?

En teoretisk fråga eller ett tema som utöver dessa metodiska fråge-
ställningar ska nu ges större uppmärksamhet än i analyserna, och som 
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kommer att löpa likt en röd tråd genom kapitlet, är om teorierna är att 
betrakta som internalistiska eller relationistiska. Detta tema kommer, 
som vi ska se, också ge en ny vinkel till vad det är för viktiga problem 
som står på spel i de olika frågeställningarna.  

I löpet av kapitlet avser jag nyansera begreppen internalism och 
relationism ytterligare. Detta är nödvändigt, för trots att jag menar att 
distinktionen mellan internalism och relationism är ett gott redskap för 
att förstå flera djupgående skillnader i synen på mänskligt själv-
förverkligande, är de inga homogena stortheter. Tvärtom menar jag att 
man i mitt material möter exempel på vad som kan förstås som olika 
typer av internalism respektive relationism. Mitt uttryckliga försök att 
sätta ord på detta förhållande kommer dock att låta vänta på sig till 
kapitlets avslutning, där en bro också byggs mot denna avhandlings 
stundande upplösning. 

Inneboende potentialer eller utåtriktade strukturer 
Trots att de fem självförverkligandeteorier som här har uppmärk-
sammats är skrivna inom olika vetenskapliga discipliner och utifrån 
till viss del skilda idétraditioner, och trots att de på det stora hela är 
distinkta och särpräglade, är frånvaron av likheter dem emellan långt 
från total. Likheterna som både är substantiella och metodologiska, är 
visserligen sällan av kontroversiell art, vilket för den delen inte be-
höver innebära att de är ointressanta. Vi har exempelvis hos samtliga 
författare mött en betoning av livets processartade, dynamiska och 
framåtsyftande karaktär, liksom försök att urskilja det specifika eller 
väsentliga för människan, eller i den mänskliga livssituationen. Vi har 
mött samsyn vad gäller uppfattningen att självförverkligandeprocessen 
medför någon form av positiv förändring eller omvandling för det 
mänskliga subjektet. 

Däremot har ingen av författarna betonat eller förstått självförverk-
ligandet som ett primärt lyckligt, och entydigt harmoniskt tillstånd, 
som det i allmänhet är möjligt att fullständigt uppnå inom det 
individuella människolivets ram. Det råder också samsyn om ett nära 
samband mellan självförverkligande och moral, samt om uppfattning-
en att självförverkligande medför att man i någon mening blir en 
bättre moralisk människa eller bedömare. Enighet råder också om att 
det finns ett samband mellan självförverkligande och minskad egoism. 
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Men under dessa likheter döljer sig, som nu mer ska uppmärksammas, 
i många fall betydligt mer grundläggande skillnader.610

Denna avhandling bär titeln Den potentiella människan, och själv-
förverkligandeteorier kan, som vi har sett, med gott fog sägas temati-
sera en potentiell människa; en föränderlig människa som kan eller 
bör bli något som hon ännu inte är. Men vari ligger denna 
potentialitet? Varför och hur kan hon bli något bättre eller riktigare? 
Gewirth, som har den uttryckliga ambitionen att utforma en självför-
verkligandeteori utifrån insikter om andra självförverkligandeteorier, 
dess förtjänster och problem, menar att den mest allmänna idén om 
självförverkligande handlar om att förverkliga sina djupaste önsk-
ningar och värdigaste kapaciteter.611 Även om denna förståelse av idén 
om självförverkligande tveklöst är vanlig, för att inte säga domin-
erande,612 är den dock inte helt okontroversiell, sett utifrån mitt 
material.  

För det första finns det ingen självklar enighet om detta fokus på 
önskningar och kapaciteter – potentialer – när det gäller att uttrycka 
vad självförverkligande handlar om. Niebuhr menar exempelvis att 
självförverkligande främst är att förstå som en viss inställning eller 
intention. Ett sätt att försöka upplösa denna oenighet mellan Gewirth 
och Niebuhr, skulle kunna vara att säga att den förstnämnde lägger 
tyngdvikt vid processen och dess grundförutsättningar (potentialerna), 
medan den sistnämnde betonar produkten av processen, och att det 
därför egentligen bara rör sig om två skilda aspekter av samma 
självförverkligande.

En sådan slutsats kan dock vara lite förhastad, om inte rent felaktig, 
vilket jag hoppas ska framkomma inom ramen för detta kapitel. 
Möjligheten att analytiskt åtskilja självförverkligande som process och 
som produkt, behöver för den delen inte innebära att de i praktiken 
tänks existera som två kronologiskt åtskiljbara fenomen. Som jag snart 
ska återkomma till, är det i synnerhet för Taylor, Niebuhr och 
Lonergan tveksamt om det i realiteten föreligger någon gräns mellan 
självförverkligande som process och som produkt. 

610 Några av de gemensamma likheterna kommer jag att återkomma till i kapitel nio. 
611 Eller som han själv uttrycker denna idé: ”/…/ self-fulfillment consists in carrying 
to fruition one’s deepest desires or one’s worthiest capacities.” Som numer är 
välbekant, så talar inte Gewirth i sin egen teori om de ”värdigaste” kapaciteterna, utan 
de ”bästa”. Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 3. 
612 Filosofen Richard Norman anger exempelvis förverkligandet av ens potentialer, 
som den mest vanliga idén om självförverkligande, och menar att det är i denna 
tolkning som självförverkligandet har nått störst popularitet, också utanför filosofins 
domän. Norman, Richard: The Moral Philosophers, s. 162f. 
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Den stora oenigheten har nämligen att göra med vad som ligger, 
eller kan ligga, implicit redan i Gewirths formulering av den allmänna 
idén om självförverkligande. Gewirths tanke är den att oenigheten 
kommer sedan, i den substantiella frågan om vilka potentialerna är.613

Hans självförverkligandeteori är, i synnerhet när det gäller kapacitets-
förverkligandet, en argumentation på den substantiella, innehållsliga 
nivån (för vissa specifika kapaciteter). Men vad jag menar är mer eller 
mindre förutsatt i Gewirths idé är en form av internalism, som 
visserligen är oproblematisk för Maslow, men som inte självklart 
delas av de resterande författarna.  

Skillnaden mellan internalism och vad jag förstår som relationism, 
ligger inte i första hand på en substantiell nivå. Det rör sig inte primärt 
om skilda uppfattningar om vilka potentialerna är, utan vad de är, hur
de uppkommer och finns, vad de betyder och för vem. Internalismen 
saknar inte uppfattningar i sådana frågor, men dessa är i allmänhet 
underförstådda eller implicerade. Detta kan förstås mot bakgrund av 
den internalistiska tendensen att likställa frågan om vad självet är,
med frågan om vad självet eller individen har eller består av. Hos 
Maslow finner man denna likställning, inte bara förutsatt, utan explicit 
utförd: ”Self-actualization is intrinsic growth of what is already in the 
organism, or more accurately of what is the organism itself.”614

Den mest långtgående internalismen finner man i mitt material just 
hos Maslow. Hos honom råder det inget som helst tvivel om att 
självet, eller det som ska förverkligas, är det som finns hos individen. 
Klar- eller blottläggandet av självet blir möjligt genom introspektion, 
samt genom vetenskaplig empirisk forskning. Den kanske mest 
genomförda relationismen finner man, å andra sidan, hos Taylor. För 
honom är frågan om vad självet är, inte en fråga om vad som finns 

613 En motsvarande uppfattning, att den grundläggande idén är gemensam och att 
skillnaderna ligger på den innehållsliga nivån, finner man exempelvis hos den uttalade 
perfektionisten Thomas Hurka (självförverkligande förstår Hurka som en ekvivalent 
till perfektion). Hurka beskriver perfektionismen som en moralisk teori som startar i 
en uppfattning om det goda mänskliga livet, eller det i sig eftersträvansvärda livet. 
Vidare säger han: ”Certain properties /…/ constitute human nature or are definitive of 
humanity – they human humans. The good life /…/ develops these properties to a high 
degree or realizes what is central to human nature. Different versions of the theory 
may disagree about what the relevant properties are and so disagree about the content 
of the good life. But they share the foundational idea that what is good, ultimately, is 
the development of human nature.” Hurka, Thomas: Perfectionism. Oxford University 
Press, New York 1993, s. 3. Utifrån detta perspektiv eller modell blir det sedan 
möjligt att betrakta såväl Aristoteles, Thomas, Marx, Hegel, Bradley, Nietzsche, 
Platon, Spinoza, Leibniz, Kant, Green och Bosanquet som personer som kommer med 
innehållsliga variationer på en och samma teori eller modell. 
614 Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. 134. 
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hos, eller besitts av, individen, utan det är en fråga om identitet, om 
vad vi identifierar oss med. I den mån det som självet identifierar sig 
med är något som finns hos individen, så konstitueras inte självet av 
detta för att det finns där, utan för att självet identifierar sig med det. 
Identifikationen är emellertid inte möjlig, utan ett språkligt tolknings-
sammanhang, genom vilket det som identifieras kan få betydelse och 
bli till något som just kan identifieras och bli meningsfullt för 
självet.615

För Maslow har sådan identifikation inget att säga om vad eller 
vilka vi är, och ska förverkliga. Egentligen har inte heller den kunskap 
eller den medvetenhet som möjligen kan springa ut ur introspektion 
eller vetenskaplig forskning någon påverkan här. Sådan medvetenhet 
om oss själva och våra potentialer kan från Maslows perspektiv 
uppenbara vad vi är, och därmed underlätta, och kanske vara 
nödvändig, för att vi ska kunna realisera dem, men det förändrar 
egentligen inte vad vi själva är och vilka potentialer som finns. Vi har 
vårt innehåll och är vad vi är (om än kanske orealiserat), i princip 
oberoende av kännedomen om det. 

Gewirths mer moderata internalism är inte, som Maslows, i första 
hand ett empiriskt påstående, utan en medveten modell av det 
mänskliga självet. Karaktäristiskt för denna modell är likväl att självet 
förstås som en mer eller mindre ordnad uppsättning av krafter, 
förmågor och potentialer, och att självet dessutom har ett centrum, 
som dess beslutsmakt utgår ifrån.616 Likt självet hos Maslow  
definieras detta själv snarare utifrån ett tänkt innehåll, än utifrån dess 
relation och orientering i förhållande till ett sammanhang eller till 
föreställda externa faktorer. En motsättning mellan inre och yttre, vad 
som är självets substans och vad som inte är dess substans, blir 
därmed grundläggande för definitionen av självet, och därmed för 
uppfattningen om vad som ska förverkligas. Internalismen hos både 
Maslow och Gewirth bidrar också till en förkärlek för att omtala och 
betrakta självet som något som består av eller innehar delar. 

För både Maslow och Gewirth är det i grunden potentialer av olika 
slag, vilka kan förstås som interna; som något som innehas eller utgör 

615 Internalism som en tolkningsram för självförståelse är inget som Taylor vänder sig 
mot, utan snarare uppfattar som en väsentlig del av den moderna identiteten. Tanken 
att vi har i oss ett unikt sätt att vara kan därför ses som en viktig föreställning för att 
förstå och upptäcka oss själva. Men den är i så fall just detta – en viktig metod för vårt 
identitetsskapande – och inte en beskrivning av hur vi är konstituerade. Det vi i så fall 
upptäcker hos oss själva är inte något preexisterande, utan något som uttrycks och 
artikuleras, och som blir meningsfullt för oss som en del av oss själva, genom att tol-
kas internalistiskt. Se exempelvis, Taylor, Charles: The Ethics of Authenticity, s. 61f. 
616 Gewirth, Alan: Self-Fulfillment, s. 14. 
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del av den individuella människan. Utöver åsiktsskillnader när det 
gäller frågan om vilka dessa potentialer är, så skiljer sig Maslow och 
Gewirth åt när det gäller uppfattningen om vilken tillgång självet har 
till sina potentialer. Det som tydligare är etablerat i Gewirths 
internalistiska modell av självet, är en slags position där självet kan 
granska och bedöma sina potentialer. Man kan tänka sig att Maslow 
också förutsätter en sådan typ av position, som åtminstone 
introspektion kan bli möjlig från. Denna position har dock inte samma 
fundamentala betydelse för Maslow, eftersom potentialerna så att säga 
har sin egen inneboende normativitet, oberoende av ett eventuellt 
värderande subjekt.

Jag vill mena att Maslow och Gewirth emellertid förenas i 
uppfattningen om potentialerna som i grunden givna (ej nödvändigtvis 
medfödda) och befintliga hos självet, innan man själv ”får syn på” 
eller blir medveten om dem.617 Det är däremot mycket viktigare för 
Gewirth att detta sker, att självet så att säga granskar sitt innehåll. 
Detta eftersom vi själva, i form av det rationella centrumet hos självet, 
behöver vara med och avgöra vad som ska förverkligas, just för att 
något riktigt självförverkligande ska komma till stånd. 

Det finns flera anledningar till att man inte möter samma fokus på 
internalistiskt förstådda potentialer i Taylors, Niebuhrs och Lonergans 
teorier; i synnerhet inte sådana som innehas av självet. Ett skäl – som 
återfinns hos dem samtliga, men som kanske är särskilt tydligt hos 
Niebuhr – är att betoningen ligger mer på målet, som i hans teori 
främst är att förstå som Gud och Guds självutgivande kärlek. Denna 
inriktning på ett i princip ouppnåeligt mål skulle kanske kunna 
kritiseras för att vara orealistisk, naiv och möjligen riskabel. Är det 
inte bättre att koncentrera sig på det befintliga; de rådande, nära-
liggande förutsättningarna? 

Just en sådan typ av invändning för oss dock till en av de mest 
grundläggande skillnaderna mellan Maslows och Gewirths antropo-
logier å ena sidan, och Taylors, Niebuhrs och Lonergans, å den andra. 
Utifrån de tre sistnämndas sätt att förstå människan är det för det 
första inte givet att det som i vissa avseenden, både rumsligt och tids-
mässigt, är eller befinner sig avlägset från en enskild individs kropp 
och plats i världen, inte kan vara väsentligt för vad denna individ är 
eller förstår sig själv som. Detta eftersom definitionen eller modellen 
av självet är mycket mer upphängd på relationer, identitet, var hjärtat 
finns, än vad som mer innehållsligt innehas eller återfinns hos självet. 

617 ”Få syn på” är kanske den mest typiska internalistiska metaforen eller sinnebilden 
för självkännedom. 
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För det andra finns, i synnerhet i Taylors och Lonergans teorier, en 
annan sida av samma mynt, som innebär en kritisk inställning till en 
vanlig internalistisk föreställning. Föreställningen är den att vi har en 
relativt direkt, oproblematisk eller privilegierad kunskaps- och 
medvetandemässig tillgång till det som, internalistiskt sett, hör till 
självet; i jämförelse med det som inte hör till självet. Både Taylors 
och Lonergans kunskapsteorier innebär emellertid ett ifrågasättande av 
att det skulle finnas saker som vi har någon slags otolkad 
direkttillgång till, vare sig det finns ”innanför” eller ”utanför” oss 
själva. Detta gör att inte heller en egen natur eller egna potentialer kan 
bli någon oproblematisk och säker utgångspunkt för självförverklig-
andet. I de mån som potentialer existerar så gör de det genom att 
tolkas och förstås av ett mänskligt medvetande. Man skulle kunna 
uttrycka det som att potentialer inte är något som finns, som vi kan ”få 
syn på”, utan de skapas i väsentlig mening genom att vi finner eller 
sätter ord på dem och förstår dem. I och med att det inte finns något 
innehåll som kan betraktas som primärt eller primitivt i förhållande till 
vår kunskap, kommer fokus för både Taylors och Lonergans teorier att 
ligga på en helt annan nivå, än hos i synnerhet Maslow. Innehålls-
frågan kan så att säga inte besvaras oberoende av frågor om hur 
innehåll skapas, blir tillgängligt och meningsfullt för oss. 

Lite förenklat skulle man kunna säga att den ställning potentialer 
har i Maslows och Gewirths teorier, intas av några slags grund-
strukturer i Taylors och Lonergans teorier. Hos Taylor har vi mött 
dem i form av den föreställningsberoende självförståelsen, dialog-
iciteten, språkligheten och orienteringen mot det goda, och hos 
Lonergan är det människans kognitions- eller medvetandestruktur, 
med sina fyra nivåer, som är den mest fundamentala strukturen. Men 
dessa grundstrukturer är inte i första hand att förstå som några 
potentialer, vars förverkligande är det som i sig leder till självförverk-
ligande. Utan de är snarare att förstå som allomfattande teoretiska 
ramverk, inom vilka självförverkligande kan bli möjligt och potent-
ialer tillgängliga för oss. För det är enligt både Taylor och Lonergan 
inom, och med hjälp av, sådana strukturer som all människans 
kunskap eller förståelse äger rum. Kunskapen och förståelsen av vad 
vi själva är, är på intet sätt undantagen från detta förhållande. Denna 
självförståelse är i sig att betrakta som en väsentlig del av självför-
verkligandet, eftersom det vi själva är, just är vad det är genom vår 
kunskap, förståelse och tolkning av oss själva, våra identiteter och 
mål.

Av detta följer att självförståelse, självkännedom eller självkunskap 
får en annan ställning och funktion i förhållande till självförverklig-
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andet, än vad som är fallet i Maslows och Gewirths teorier.618 För uti-
från de sistnämndas respektive internalistiska synsätt får inte självkän-
nedomen eller självförståelsen samma konstituerande funktion. 
Självet, som i väsentlig grad definieras utifrån vad det anses besitta 
eller inneha, har helt eller delvis detta innehåll, oberoende av känne-
domen om det. Självförståelse kan utifrån detta ses som en avslöjande 
eller kartläggande aktivitet, vilken kan gagna och ha en instrumentell, 
strategisk funktion i förhållande till självförverkligandet.  

Ett sådant synsätt står i tydlig kontrast till det som representeras av 
Lonergan, men kanske ännu tydligare av Taylor, enligt vilket självför-
verkligande och självförståelse är svåra att särskilja, eftersom självet 
ifråga är det själv som just finns och blir till genom sin egen själv-
förståelse. I och med att självförståelse och självkunskap för Lonergan 
och Taylor inte handlar om att avslöja någon helt eller delvis stabil 
egen natur eller uppsättning av potentialer – från en slags position som 
inte sammanfaller med denna natur – är även självförståelsen något 
som kommer att förbli oavslutat. 

Men vart har nu detta fört oss? Är det så att potentialer inte alls kan 
sägas referera till något väsentligt i Taylors, Niebuhrs och Lonergans 
teorier? Jo, absolut, bara inte begreppet potentialer begränsas till 
något, som uttömmande kan beskrivas som ett innehåll, något som 
finns hos individen, som ger möjlighet för något kommande, något 
som ännu inte har realiserats. Fröet kan ses som en central internal-
istisk metafor för att tänka potential, och denna metafor uttrycker en 
högst väsentlig aspekt av begreppet potential, nämligen att innefatta 
en kapacitet eller möjlighet för att bli något annat – exempelvis (ur ett 
rent fröperspektiv) en planta – utan att, så som potential, sammanfalla 
med detta som den innebär möjlighet för. Problemet med metaforen är 
emellertid att den just är en bild för att tänka potentialer, som ett exist-
erande föremål, som substans som föreligger. Metaforen kan också 
göra det naturligt att tänka processen från potential till aktualitet, till 
förverkligad potential, som ett ett enkelt orsakssammanhang. 

Jag vill mena att det finns goda skäl för att förstå begrepp som 
autenticitet, självtranscendens, självutgivande kärlek, integration så 
som man möter dem hos Taylor, Niebuhr och Lonergan, som potent-

618 Att självkännedom är en väsentlig del av självförverkligande och ett gott liv, är en 
gammal tanke som har bred anslutning; och mitt material utgör generellt sett inget 
undantag. Ofta brukar denna tanke sammankopplas med Sokrates och tidigt grekiskt 
tänkande. Des Jardins skriver exempelvis: ”The ancient Greek directive to ‘know 
thyself’ and Socrates claim that ‘the unexamined life is not worth living’ imply that 
the good life involves a process of self-examination and self-fulfillment.” Des Jardins, 
Joseph R: Environmental Ethics, s. 224.  
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ialer för mänskliga själv; samtidigt som de också är mål. De finns 
nämligen något oavslutat i dessa begrepp. För den jordiska 
människan, finns de inte bara som ett ännu icke uppnått mål, utan som 
en möjlighet. Denna möjlighet är emellertid inte uttömd, eller ligger 
helt färdig för realisering i själva potentialen. Potentialen som 
möjlighet får snarare sin substans succesivt, genom att stå i en slags 
relation med målet; och andra möjliga faktorer. Att ha, få eller uppleva 
en potential blir i sig en slags process, som handlar om att uppleva den 
som betydelsefull, bättre förstå vad den som möjlighet innebär, vad 
den kräver, och vad som ännu skiljer den från full realisering. Detta 
kan således betraktas som en mindre statisk potentialförståelse, än när 
man primärt förstår potentialer som kapaciteter och egenskaper, som 
ligger färdiga hos individen för att utvecklas. 

Självförverkligande och moral 
En relativt vanligt förekommande invändning mot självförverkligande 
gör gällande att självförverkligandet är otillräckligt eftersom det inte 
kan fungera som underliggande princip för moralen. Självförverklig-
andet kan på egen hand inte tala om hur vi ska handla.619 Bland mina 
författare finns det en viss samsyn om en förbindelse mellan själv-
förverkligande och moralutveckling, men inte om hur stark denna för-
bindelse är, eller hur tillräcklig den (ur självförverkligandet 
springande moralutvecklingen) är.  

Jag vill mena att det i mitt material är möjligt att urskilja tre olika 
inställningar till den nyss anförda formen av kritik, eller om man så 
vill: Tre skilda grunduppfattningar om förhållandet mellan självför-
verkligande och moral. En första uppfattning, som representeras av 
Gewirth, instämmer med kritiken, och menar att självförverkligandet 
bör kompletteras med en självförverkligandeextern moralteori eller en 
uppsättning moralprinciper. Den andra uppfattningen, som Maslow 
och Niebuhr kan sägas representera, har inget till övers för invänd-
ningen, utan menar att moral närmast är identiskt med självförverk-
ligande. Självförverkligande anses alltså vara fullt tillräckligt för att 
frambringa moral, eller är vägen till moralen. Den tredje uppfatt-
ningen, som Taylor och Lonergan företräder, kan ses som något av en 
mellanposition. Självförverkligande är eller kan vara den fullt tillräck-

619 Se exempelvis, Norman, Richard: The Moral Philosophers, s. 164.  
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liga vägen till moralen, samtidigt som moral och moralisk kunskap i 
vissa avseende är distinkt i förhållande till självförverkligande.620

Den universalistiska rättighetsmoral som Gewirth företräder, utgör 
ett slags fundament för självförverkligandet, eftersom den är avgör-
ande för båda vilka kapaciteter som bör förverkligas, och vilka ramar 
som aspirationsförverkligandet bör hålla sig inom. Hans hållning 
innebär således inte bara att självförverkligandet behöver kompletteras 
med en moralteori, för att självförverkligandet ska kunna ge väg-
ledning eller riktlinjer för människans moraliska handlande. Hans tes 
är egentligen ännu starkare: Utan rättighetsmoralen kommer över-
huvud taget inget riktigt självförverkligande att kunna uppnås. Det 
som också utmärker Gewirths uppfattning om relationen mellan 
självförverkligande och moral är att förhållandet är i grunden externt. 
Detta eftersom en genomförd och praktiserad rättighetsmoral inte med 
nödvändighet behöver befordra eller leda till självförverkligande; även 
om det för Gewirth inte heller finns någon grundläggande motsättning 
mellan dessa storheter. 

Trots de stora skillnaderna mellan det substantiella innehållet i 
Maslows och Niebuhrs moralteorier, liksom mellan sätten att berättiga 
och grundlägga dessa teorier, så intar de en liknande position när det 
gäller uppfattningen om självförverkligandets tillräcklighet för 
moralen. För Niebuhr medför självförverkligandet, förstått som 
realiserandet av den självutgivande kärleken och dess inställning, rik-
tiga relationer och riktigt moraliskt handlande i förhållande till såväl 
Gud, sig själv, som till andra. Det är för Niebuhr själva den responsiva 
hållningen, inställningen, attityden som är nyckeln för det moraliska 
handlandet. Den självutgivande kärlekens moral medger heller inte 
någon formulering i generella moralprinciper – utöver själva 
nästankärleken. Denna betoning av inställningen, hållningen, liksom 
avtåndstagandet från tillämpbara explicita moralsystem, medför att det 
inte kan finnas någon annan väg till den högsta, sanna moralen, än den 
som går genom självförverkligande som självutgivande kärlek.621

620 Även om författarna skiljer sig åt i sina substantiella moraluppfattningar, liksom 
när det gäller tron på möjligheten och önskvärdheten av att etablera en universell 
mänsklig moral, kan de sägas vara överens om att moral bland annat handlar om 
normer och riktlinjer för handling som har viss allmängiltighet. 
621 Dock finns det en slags otillräcklighet med den självutgivande kärlekens moral, 
och således med självförverkligandet. Denna ”otillräcklighet” gäller då socialetikens 
domän, som hos Niebuhr är tydligt separerad från individualetiken. Medan den 
självutgivande kärleken är normen för den sistnämnda, så är rättvisan normen för den 
förstnämnda. Och på den sociala, samhälleliga arenan kan den självutgivande 
kärleken få negativa konsekvenser, eftersom den genom sin radikalitet kan visa sig 
passa dåligt i förhållande till moraliska och politiska situationer, som hör den sociala 
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För Maslow finns det egentligen inte heller någon annan väg till 
den naturalistiska moral som han förespråkar, än den som går genom 
självförverkligande. De självförverkligande människorna lyckas just 
förverkliga och leva i enlighet med den natur, som är den enda källa 
som Maslow erkänner för moralen. Till skillnad mot Niebuhr önskar 
sig Maslow en systematisering av denna moral (som då bör ske utifrån 
ett studium av de självförverkligande människornas moral), samt en 
implementering av den i samhället. Detta innebär dock inte att 
moralen skulle kunna bli fullt tillgänglig och integrationsbar för 
människor, oberoende av självförverkligandet. Den huvudsakliga 
poängen med att universalisera självförverkligandets naturalistiska 
moral är för Maslow instrumentell. Ett samhälle där denna moral 
dominerar ger bättre möjligheter för människor att självförverkligas, 
inte minst genom att den, som Maslow ser det, kommer påbjuda och 
leda till att individer i stor omfattning lämnas i fred och oberoende. 

Ett markant särdrag med Taylors och Lonergans självförverklig-
andeteorier är att det i dessa läggs större vikt på individens kunskap, 
förståelse och tolkning, än vad fallet är i de övriga teorierna. Detta är 
något som också gör sig gällande i deras moralteorier. För både Taylor 
och Lonergan är det goda ett centralt begrepp, och frågor om 
människans kunskap, kännedom och tillgång till det goda är ett 
centralt problemkomplex. Det som står på spel i relationen till det 
goda är nämligen inte bara ren intellektuell kunskap om det goda, utan 
också en slags motivationsmässig kontakt som också gör en som 
människa förmögen att handla i enlighet med det goda. Även om det 
goda är en distinkt kategori för både Taylor och Lonergan, finns det 
en skillnad mellan deras teorier, när det gäller i vilken mån 
kännedomen om det goda förutsätter självförverkligande, eller 
åtminstone en påbörjad självförverkligandeprocess. I detta avseende 
föreligger ett närmare, mer nödvändigt förhållande i Lonergans teori, 
och hans uppfattning kan så sett sägas komma närmare Niebuhrs, 
medan Taylors uppfattning snarast hamnar närmare Gewirths. 

För Taylor är det goda, eller pluraliteten av gott, i en mening inte så 
problematisk i en och samma kultursfär. Det finns en relativt stor 
samstämmighet. Men att det finns samstämmighet innebär inte att 
människor känner sig starkt förbundna till dessa värden, att de i 
praktiken efterlevs, och inte att de kommer att fortleva. Här ligger på 
sätt och vis kärnan i Taylors moraliska projekt i Sources of the Self;

verkligheten till. Likväl finns det ingen grundläggande motsättning mellan 
självutgivande kärlek och rättvisa, eftersom rättvisan, som Niebuhr förstår den, ytterst 
sett är sprungen eller härledd ur den självutgivande kärleken. 
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nämligen att försöka artikulera och påvisa de moraliska källor som 
kan sätta oss i närmare förbindelse med det goda, och understödja vårt 
engagemang för dessa värden.622 Det finns många olika sådana 
moraliska källor i en kulturtradition, och idealet om autentiskt 
självförvekligande är tveklöst en sådan potentiell källa eller kanal. 
Detta innebär att självförverkligande, även om det upplevs som ett 
mål i sig, kan bli medel för moralen. Kan är centralt här, för 
sambandet är inte nödvändigt, även om självförverkligande kan vara 
en av de bästa moraliska källorna. Även om inte det goda och själv-
förverkligande sammanfaller i Taylors teori, innebär detta likväl att 
Taylors uppfattning hamnar långt från Gewirths. Det är inte en 
normativ moralisk teori som ska läggas till grund för självförverk-
ligande, utan självförverkligande är snarare en väg som kan leda till 
att det goda får normativitet för individer. 

Hos Lonergan råder ett tätare samband mellan det goda och 
självförverkligandet, och ett fullkomligt självförverkligande samman-
faller med fullständig kännedom om det goda. Det är hos honom 
också tydligare att kännedom om det goda bortom all kritik, som kan 
ses som följd av moralisk självtranscendens, förutsätter visst självför-
verkligande, förstått som tidigare steg av självtranscendens. Eller som 
vi tidigare har sett: ”/.../ a rounded moral judgment is ever the work of 
a fully developed self-transcending subject”.623 Entydigare än hos 
Taylor är alltså självförverkligande hos Lonergan en nödvändig 
förutsättning för kännedom om det goda, och handlande i enlighet 
med det goda. Till skillnad mot Maslow och Niebuhr är dock den 
moraliska självtranscendensen ändå en distinkt process. Den transcen-
dentala föreställningen om det goda, som enligt Lonergan kan få oss 
att söka det goda bortom all kritik, är inte identisk med de 
motsvarande föreställningarna om det sanna eller verkliga, men de är 
relaterade och kan befordra varandra. 

Vad är då det goda som Taylor och Lonergan pratar om? Vad är det 
för moralisk realism de håller sig med? Jag tänker inte nu helt plötsligt 
fördjupa mig i dessa frågor, men ett litet klargörande kan vara på sin 
plats för att ytterligare försöka tydligöra en aspekt av deras relation-
istiska människosyner. Till trots för att det goda framstår som mindre 
enhetligt i Taylors teori, och att Lonergan är mer explicit, eller 
förutsätter mer, om det mänskliga medvetandet anser jag att det går att 
kategorisera deras respektive moraliska realism, som reflektiv realism,
för att låna ett begrepp från Maria Antonaccio.  

622 Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 518. 
623 Lonergan, Bernard: Method in Theology, s. 41. 
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Antonaccio menar att det karaktäristiska för reflektiv realism, i 
förhållande till andra former av moralisk realism, är att den reflektiva 
realismen inte grundar moralpåståendens sanningsanspråk på en 
kunskapsprincip som är extern i förhållande till det individuella 
medvetandet. Därmed skiljer sig reflektiv realism enligt Antonaccio 
från klassisk realism, som föreställer sig att värden är ontologiskt 
verkliga och upptäcks genom det mänskliga förnuftet. Moraliska 
värden är i detta synsätt grundade i någon idé om det objektivt verk-
liga, som naturens ordning (eller människans natur). En annan mer 
pragmatisk variant av moralisk realism grundar moralens sannings-
anspråk i en intersubjektiv överenskommelse bland deltagarna i ett 
språkspel eller ett levnadssätt. Här är det konsensus i intellektuella 
auktoritetsrelationer inom en språklig kommunitet som kan ge objek-
tiviteten åt moraliska påståenden. Antonaccio framställer den refletiva 
realismen i relation till dessa: 

In contrast to both approaches, reflexive realism affirms the truth-
status of moral claims by adopting an objective standard through the 
medium of consciousness itself. That is, reflexive realists argue that 
the search for an objective standard of truth and value can only 
proceed by means of the first-person standpoint. The good is 
discovered through the medium of consciousness as it reflects on 
itself; yet at the same time, the act of reflexivity reveals the good to be 
a perfection or ”higher condition” that transcends or surpasses 
consciousness.624

Denna karaktärisering av den reflektiva realismen stämmer väl in på 
det relationistiska sätt som Taylor och Lonergan menar att det är 
möjligt för människan att ha tillgång till det goda på. Det goda är 
ingen objektiv realitet att få syn på genom att lyfta sig ur ens 
subjektiva realitet, eller något som har en direkt, tolkningsoberoende 
auktoritet. Kunskapen om det goda är en process som utgår från det 
individuella medvetandet, och som är bunden av de medel som finns 
tillgängliga där. Men det individuella medvetandet är inget stabilt, 
utan i högsta grad dynamiskt och reflexivt, och kan så att säga vidgas, 
integrera och komma i förbindelse med mer. Detta ska dock inte 
förstås som att något tillförs utifrån, utan det är snarast händelser i 
eller för medvetandet, som är möjliga genom medvetandets relation-
ella karaktär. Vad som därmed kan bli möjligt är att självet får större 
del eller tillgång till det goda, men knappast så att hon besitter det, 

624 Antonaccio, Maria: Picturing the Human. The Moral Thought of Iris Murdoch. 
Oxford University Press, New York 2000, s. 119. 
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utan det hör i så fall till självet, genom självets egen relationalitet och 
reflexivitet.

En slutsats som jag menar att man kan dra av denna typ av 
relationism är att frågan om självförverkligande är en tillräcklig grund 
för moralen kompliceras. För det goda är ingenting som innebor i en 
medfödd mänsklig natur, och om självförverkligande handlar om att 
realisera en sådan, så behövs (om vi nu utgår från Taylor och 
Lonergan) onekligen något mer än självförverkligandet för att män-
niskan ska bli moraliskt god. Samtidigt är inte det goda, när det blir 
tillgängligt för individen, i grunden att förstå som att någon extern 
moralteori eller moralprinciper, med externt grundad auktoritet, läggs 
till självet och självförverkligandeprocessen. Utan detta är snarast 
något som sker (eller kan ske) genom självförverkligandet, som då är 
en process som inte minst handlar om att integrera och göra saker 
relationellt tillgängliga för sjävet, och därmed till en väsentlig del av 
självet; utifrån ett relationistisk synsätt. Detta är som jag ser det en 
viktig konsekvens av en människosyn, som inte förutsätter en intern-
alistisk definition av självet: Möjligheten för att dra entydiga gränser 
för vad som hör eller inte hör till självet och självförverkligande-
processen, liksom vad som är internt och externt, gives inte.625

Innan jag går vidare med nästa frågeställning önskar jag komma 
med några ytterligare reflektioner, som anknyter till relationen mellan 
självförverkligande och moral. Något som kan sägas utmärka Gewirth, 
utöver att han vill lägga en moralteori som fundament för självför-
verkligandeteorin, är hans relativt stora tilltro till etisk teori- eller 
systembildning på individnivå.626 Denna inställning kan sättas i 
samband med hans, också utmärkande, förståelse av mänskligt liv och 
utveckling, som snarare karaktäriserat av kontinuitet än av brott. 
Gewirth betonar vikten av motsägelsefrihet och koherens, i såväl 
moralisk teori, som vad gäller individuella önskningar och personlig 
inriktning. Han tänker sig att detta är en inte oviktig ingrediens i 
självförverkligandet.

Det mest intressanta här är, som jag ser det, den underliggande 
tilltro som Gewirth har till möjligheten att ur vissa principer och kapa-
citeter härleda och innehållsbestämma det förestående självförverklig-

625 Utifrån en relationistisk människosyn har också frågor om autonomi och 
heteronomi föutsättningar att hamna i ett annat ljus. 
626 Även Maslow har här en positiv attityd, i och med den naturalistiska moral som 
han förespråkar och vill se universaliserad, men den är som sagt inte nödvändig för 
självförverkligande (även om den kan underlätta), utan i grunden en konsekvens av 
denna process.   
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andet.627 Att exempelvis på ett koherent och motsägelsefritt sätt sam- 
och rangordna ens önskningar är, om bara de yttre omständigheterna 
tillåter det, i grund och botten tillräckligt för att en riktig realisering 
ska kunna komma till stånd. Både Taylor och Lonergan kan betrakta 
ett motsvarande koherent samordnande som önskvärt, men har mindre 
tro på möjligheten att kunna etablera en ”slutgiltig” koherens, som 
inte bygger på vissa förbiseenden, missuppfattningar och begräns-
ningar i perspektiv.  

Av detta följer åtminstone en mer modest förväntning på vad som 
kan åstadkommas med koherens, och hur bestående den kan vara. Och 
än mer väsentligt: Man kan inte förvänta sig att de fortsatta utveck-
lingslinjerna uttömmande ska kunna härledas från en sådan koherens-
princip, liksom det förefaller tvivelaktigt om just den etablerade 
koherensen ska kunna bestå genom den ökade insikt och perspektiv-
rikedom, som en eventuell kvalitativ utveckling kan tänkas komma att 
föra med sig.  

Det är möjligt att också se detta mot bakgrund av min distinktion 
mellan internalism och relationism. Utifrån Gewirths internalistiska 
människosyn där självet och självförverkligandet i grunden konstitu-
eras av tillgängliga kapaciteter och aspirationer, är det inte bara önsk-
värt, utan det finns också en större principiell möjlighet för självet att 
överskåda vad hon är och kommer att bli, än vad fallet är hos Taylor, 
Niebuhr och Lonergan. För dessa tre konstitueras det mänskliga 
självet i större eller mindre grad i relation till mål eller ideal, som 
Gud, det goda, det sanna, det verkliga, vilka är fenomen eller kate-
gorier som inte minst karaktäriseras av att vi inte fullt känner dem 
eller att de inte är besittningsmässigt tillgängliga för oss som männi-
skor. Med detta kan man säga att en slags ofrånkomlig oförutsäg-
barhet är inbyggd i självförverkligandet, på ett sätt som saknar 
motsvarighet i Gewirths teori om självförverkligande. 

Det är markant att Gewirth i mitt material är den som minst kopplar 
samman självförverkligande med radikal omvandling, transformering 
eller brott, för det mänskliga subjektet. Maslow är kanske den som, 
näst efter Gewirth, sätter tillit till möjligheten att ur generella principer 

627 Det är givetvis inte helt rättvisande att påstå att Gewirth menar att 
självförverkligandet helt kan bestämmas på detta sätt, eftersom han också menar att 
självförverkligandet följer som bieffekt av sökandet efter andra värden. Men om inte 
annat så har Gewirth en stor tilltro till möjligheten att på förhand, utifrån vissa 
principer, bestämma en hel del av dessa värden. Jag har också svårt se hur sökandet 
efter vissa värden, utifrån Gewirths teori, ska kunna ses som något från kapacitets- 
och aspirationsförverkligandet åtskilt. 
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ge en viss innehållsbestämning av självförverkligandet.628 Men dessa 
principer (moraliska eller ej) når man enligt Maslow bäst fram till 
genom att studera självförverkligande människor, vilka skiljer sig 
radikalt från människor i allmänhet (genom att de i högre grad har 
aktualiserat sina potentialer). Maslows självförverkligande människor 
har bland annat ett helt annat förhållande till sin omgivning. De har en 
mycket mer kreativ, utvecklingsfrämjande inriktning, de är i många 
avseenden okonventionella, och många dikotomier och motsatser har 
upplösts för dem. Det förefaller således som att självförverkligandet, 
åtminstone i praktiken, skulle innebära en väsentlig omvandling av 
individen.629

Altruismen som öppning eller hot 
Det kanske tydligaste uttrycket för en omvandlingstanke är kanske 
självtranscendensbegreppet, som är centralt i både Niebuhrs och 
Lonergans teorier. Självtranscendensen är något, som förutom att den 
för båda är nära förbunden med självförverkligandet, också har en 
nära förbindelse med altruism. Transcendens, i betydelsen över-
skridande, behöver förstås inte implicera en mer radikal och grund-
läggande omvandling av subjektet, utan skulle kunna tänkas som en 
rent kvantitativ utveckling, utifrån en genom utveckling fortsatt 
konstant kärna. Det är emellertid inte så som Niebuhr och Lonergan 
förstår självtranscendens. Istället finns det i deras användning av 
begreppet en tydlig udd mot invanda, i synnerhet självcentrerade, sätt 
att vara människa på. Varken Niebuhr eller Lonergan tänker sig att det 
”tidigare” självet överges i och med självtranscendensen. Istället 
handlar självtranscendensen snarare om att i någon mening gå ut över 
sig själv, vilket leder till en slags omvandling och omorientering, 
genom att man som människa både ser världen och sig själv i ett annat 

628 I och med att självförverkligandets potentialer, enligt Maslow, är givet med den 
medfödda naturen, så finns det en principiell förutsägbarhet i hans teori. Fullt kan vi 
bara nå kunskap om dessa potentialer när de har aktualiserats, vilket gör att det bara är 
det universella som i praktiken kan förutsägas. 
629 Men denna radikala skillnad mellan självförverkligande människor och genom-
snittsmänniskan förklaras, som vi har sett, inte med någon grundläggande skillnad 
mellan de olika grupperna, vad gäller deras natur eller potentialer. Förklaringen ligger 
i att de självförverkligande människorna i stor omfattning har aktualiserat sina 
potentialer, vilket inte folk i allmänhet har gjort. Och utifrån uppfattningen att 
människor, sedda utifrån deras potentialitet, i grunden är mycket lika, kan sedan 
Maslow hävda att de generella principerna, som alstras ur studiet av självförverklig-
ande människor, bör få universell tillämpning, även om de självförverkligande 
människorna i det faktiska, praktiska livet skiljer sig radikalt från andra. 
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ljus; och kanske med en annan referenspunkt. Både Niebuhr och 
Lonergan betraktar omorienteringen och det nya sätt som man genom 
självtranscendensen förstår världen och sig själv på, som något 
positivt; som något i viss mening mer autentiskt och sant mänskligt.630

Hos Taylor förekommer inte något självtranscendensbegrepp, men 
hans ”hyper goods” – som kan ge individen en annan, starkare stånd-
punkt för bedömningar och värderingar, och kan sätta mycket av en 
själv och ens övertygelser i kritisk ljus – förmår enligt honom att 
frambringa omorienteringskonsekvenser, som påminner om de som 
Niebuhr och Lonergan sammankopplar med självtranscendens. 
”Hyper goods” och de transcendenta perspektiv som människan kan få 
någon slags tillgång till, tänks av författarna ifråga inte i första hand 
(om ens alls) som absoluta, men dock som i någon mening mer 
objektiva, än de perspektiv eller ståndpunkter, som individen annars 
(som mer självcentrerad och inkrökt i sig själv) har tillgång till. 

En fråga som har rests i analyserna är om självförverkligande och 
altruism är förenliga. Man kan se svaren på denna fråga i ljuset av hur 
central ställning omvandling, transformering och självtranscendens får 
i de olika teorierna, liksom i vilken grad egoism och självcentrering 
anses som ett hinder för ens goda självförståelse och självförverklig-
ande. Som redan konstaterats anser samtliga författare, om de får säga 
det själva, att självförverkligande och altruism är förenligt. Men om 
man som här med altruism förstår att man i inställning och handling 
ser till andra och deras intressen, helt utan egenintresse,631 blir det 
svårare att få ett jakande svar från Maslow och Gewirth. De menar 
båda att det finns ett samband mellan självförverkligande och större 
social omsorg och välvilja. Men omsorg om andra som sker på 
bekostnad av de egna intressena och den egna kontrollen, ser de 

630 En av de mer tydliga skillnaderna mellan Niebuhrs och Lonergans förståelse av 
självtranscendensbegreppet är att det för Niebuhr är mer nära och exklusivt knutet till 
den självutgivande kärleken och upphävandet av självcentrering. Detta fokus är 
centralt även för Lonergan, men självtranscendensen blir för honom även ett centralt 
kunskapsteoretiskt begrepp och redskap. 
631 Som Gene Outka har påpekat särskiljer vissa filosofer altruism (jag har moralisk 
skyldighet att befrämja andras intressen, men inte mina egna) från etisk universalism 
eller neutralism (jag har moralisk skyldighet att befrämja allas intressen, inklusive 
mina egna). Outka, Gene: Agape. An Ethical Analysis. Yale University Press, New 
Haven och London 1972, s. 12fn. Detta är i mitt tycke en något problematisk åtskill-
nad, eftersom den tycks förutsätta en egocentriskt och internalistiskt själv, som förblir 
trots sin altruism. Hos såväl Niebuhr, Taylor och Lonergan finns en slags tanke om att 
det eventuellt egocentriska självet, genom att förstå och identifiera sig själv med det 
sådant som finns utanför självet (internalistiskt förstått, begränsat till den fysiska 
kroppen), just bidrar till att förändra vad självet förstår som sig själv. Således kan 
frågan om vad som är egna intressen därmed hamna i ett lite annat läge. 
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snarast som ett hot mot självförverkligande.632 Denna inställning kan 
ses som ytterligare ett uttryck för uppfattningen att självförverkligande 
och mänsklig utveckling inte inkluderar eller förutsätter en radikal 
omvandling eller transformering av jaget. En slags central kärna eller 
grundinställning förblir, i synnerhet hos Gewirth, konstant genom hela 
utvecklingsprocessen.

Någon motsvarande kontinuitet löper inte genom självförverklig-
andet i Niebuhrs teori, där altruism eller självutgivande kärlek närmast 
blir synonymt med självförverkligande. Och tonvikten här lägger inte 
Niebuhr på en viss typ av handlingar, utan på en inställning och 
orientering i förhållande till sig själv, sin nästa och Gud, vilken den 
självutgivande kärleken bidrar med. Detta blir en nyorientering, en 
radikal omvandling, eftersom egot lösgörs från sin självcentrering, 
vilket leder till att individen bättre, och på ett helt annat sätt, förstår 
hur den egna friheten ska nyttjas. 

En möjlig kritik, som bland annat Gewirth är inne på, mot den 
självutgivande kärleken, så som Niebuhr förespråkar den, liksom 
altruism i allmänhet, är att den leder till självförnekelse eller själv-
utplåning. Enligt denna kritik låter sig inte något sådant alls förenas 
med självförverkligande eller ett fullvärdigt mänskligt liv. Men vare 
sig Niebuhr, eller Taylor och Lonergan för den delen, kan sägas dela 
uppfattningen om ett sådant nära eller nödvändigt samband mellan 
altruism och självförnekelse. Detta kan sägas hänga ihop med att de 
alla vänder sig mot att det skulle råda identitet mellan mina önsk-
ningar och intressen (eller vad som förefaller mig vara det), och vad 
som är riktigt, rätt, gott eller sant för mig. Avståndstagandet från 
denna identitetstanke bygger i sin tur på ett antagande om att det finns 
något mer eller annat än det som jag upplever som mina önskningar 
och intressen, vilket kan ha stor relevans för mig och mitt liv; 
åtminstone om det finns en ambition om att leva bättre, riktigare, 
sannare eller kanske mer mänskligt. 

Även Maslow och i synnerhet Gewirth vill i någon mån kvalificera 
individens önskningar och begär. Alla ska inte nödvändigtvis förverk-
ligas. För Maslow är det de mest naturliga som ska prioriteras, och för 
Gewirth är det de djupaste. Men det steg som såväl Taylor, Niebuhr 
och Lonergan på något sätt vill ta, vilket har stor betydelse för inställ-
ningen till altruism, är steget där ett rent självcentrerat eller själv-
referentiellt perspektiv lämnas; inte minst när det gäller bedömning av 

632 Gewirth förespråkar ju en ”moderat altruism”, som är ett slags värn mot en 
osjälviskhet där jaget ger upp sina intressen och sin kontroll, och där jaget, som 
Gewirth ser det, mer eller mindre utplånas. Maslows självförverkligande människa 
lyckas kombinera sin ”altruism” med själviskhet, och med den största individualism. 



253

önskningar, intressen och värden. För ett sådant perspektiv är 
begränsat.633 Niebuhr menar framför allt att vi behöver Gud, som ju för 
honom är den förebildliga, fullkomliga och inkarnerade självutgivande 
kärleken, för att kunna förstå och bedöma oss själva och våra intressen 
på ett riktigt sätt. Det sant goda är för Lonergan oberoende av vad som 
gillas eller ogillas, önskas eller avskys av den enskilde (icke moraliskt 
självtranscenderade) individen. Och Taylor är som bekant inne på att 
genuin fullkomning endast ges i det som har betydelse oberoende av 
mig och mina begär. Med denna typ av synsätt behöver således ett 
åsidosättande av ens egna intressen och önskningar inte nödvändigtvis 
betraktas som ett farofyllt projekt, med avseende på det egna 
självförverkligandet. Altruism, som kan förstås som en väsentlig form 
eller konsekvens av självtranscendens, kan istället ses som en hjälp 
eller förutsättning för att kunna identifiera det verkligt eftersträvans-
värda och värdefulla för en själv. 

De skilda till inställningarna till altruism mellan Maslow och 
Gewirth å ena sidan, och Taylor, Niebuhr och Lonergan, å den andra, 
kan med fördel också ses mot bakgrund av en tidigare uppmärk-
sammad grundläggande vattendelare. Jag tänker då på huruvida en 
internalistisk människosyn förutsätts eller ej. Ett karaktäristiskt drag 
för internalismen är som sagt att det mänskliga självet primärt 
definieras utifrån vad individen själv innehar eller anses besitta, och 
hennes natur, potentialer (kapaciteter, önskningar, behov, intressen, 
osv.) och mål förstås i grunden som något som just finns eller innehas 
av självet. Utifrån en sådan människosyn, som tydligast representeras 
av Maslow och Gewirth, kan det bli begripligt att altruismens bort-
prioritering av egna önskningar och intressen kan upplevas som ett hot 
mot självet och självförverkligandet; ett hot som inte är tillstädes på 
samma sätt hos Taylor, Niebuhr och Lonergan.  

För dessa tre, som inte i första hand har en rumsligt avgränsad, 
internalistisk förståelse av självet, kan självet och vilka som är dess 
egna intressen vara något som i sig förändras radikalt. Att handla 
altruistiskt kan vara altruistiskt när det sker, men kan få som 
konsekvens att ens orientering, identitet och självförståelse förändras. 
Detta kan sedan få till följd att det som tidigare var ett handlande för 
något annat än en själv, i perspektiv visar sig vara del av det som är 

633 Teologen John Macquarrie är av liknande uppfattning om nödvändigheten av 
frigörelse från självcentrering; vilken bland annat får följande uttryck: ”The fact that 
inevitably I see the world from my own unique centre can be understood in terms of 
my finitude. In that case, it means that I have to become part of a larger whole. My 
outlook is distorted so long as it is confined to the narrow vision of the ‘I’.” 
Macquarrie, John: In Search of Humanity, s. 46. 
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eller blir en själv; i en vidare orientering och självdefinition. Detta 
innebär inte att altruism och vidgning av självet behöver upplevas som 
oproblematiskt, eller sakna inslag av uppoffring.  

Men vare sig för Taylor, Niebuhr och Lonergan är det inte de direkt 
goda konsekvenserna, så som minskat lidande för en själv, ett nöd-
vändigt bevis för att något är sant eller gott.634 För Gewirth och 
Maslow, som inte är direkt öppna för denna typ av förändring av 
självet, som har skapare och mer bestående åtskillnader mellan inre 
och yttre, mellan en själv och andra, ligger så att säga mer i potten 
med altruismen. Det finns mycket av en själv att förlora och åsido-
sätta, och tämligen lite att vinna. För Taylor, Niebuhr och Lonergan är 
förhållandet närmast det motsatta. Och det som ytterst går att vinna är 
självförverkligande, som en vidare eller riktigare orienterad, autentisk 
människa.635

Individualitetens ursprung och förutsättningar 
Det kan konstateras att individualiteten, det individuellt unika i någon 
bemärkelse har en viktig status i samtliga, här beaktade, självförverk-
ligandeteorier. Här är det dock möjligt att skilja på två frågor. Hur 
viktigt eller väsentligt är det, för det första, att i självförverkligandet 
realisera en individuell potentialitet, att utvecklas till en mer unik 
människa?  För det andra: Vad är det som konstituerar denna individ-
ualitet eller originalitet? En viktig förbindelselänk mellan frågorna 
finner man emellertid i vad som kan kallas människans kontextualitet 
och studiesubjektets förändring. Kontextualiteten kan nämligen dels 
vara föremål för värdering, samtidigt som den kan ses som en 
fundamental konstituerande faktor. 

De två författare som värderar kontexten och dess inflytande lägst 
är tveklöst Maslow och Niebuhr. För dem båda råder det ett slags 
dikotomiskt förhållande mellan kontexten och individualiteten. Ingen 
av dem frånkänner miljön eller kontexten inflytande på människan. De 
har dock ingen, eller en högst begränsad, benägenhet att tolka detta 
inflytande i positiva termer. Inflytandet har snarast karaktären av ett 

634 Taylor påpekar vad han menar är ett kardinalmisstag i detta sammanhang, 
nämligen att tro eller föreställa sig att ”a good must be invalid if it leads to suffering 
or destruction.” Taylor, Charles: Sources of the Self, s. 519. 
635 Här har de betydande likheterna mellan Taylors, Niebuhrs och Lonergans syn på 
förhållandet mellan självförverkligande och altruism betonats. Jag kommer snart, när 
det gäller objektet för altruismen, få möjlighet att notera en skillnad mellan Niebuhrs 
synsätt å ena sidan, och Taylors och Lonergans, å den andra. 
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hot mot en naturlig eller sann självförverkligad människa. Även 
kontextens instrumentella betydelse för självförverkligande blir 
således tämligen begränsad i deras teorier. Maslow och Niebuhr har 
emellertid inte samma uppfattning om vad som är hotat. Maslow 
förstår människan och hennes natur, vilken kontexten ytterst sett inte 
är någon del av eller har något att göra med, rent internalistiskt och 
icke-relationellt. Den kontextuella påverkan är på det stora hela ett 
hinder för att lyssna till, och leva i enlighet med den egna naturen. För 
Niebuhr är snarare kontexten ett hinder för en riktig användning av 
den mänskliga friheten; vilken i idealfallet trosmässigt ska under-
ordnas Guds vilja.  

Ser man till Gewirth så har han en mer välvillig uppfattning om 
kontexten, eftersom kontexten i hans teori, utöver att ge förutsättning-
ar, även kan ge positiva bidrag till självförverkligandets innehåll. 
Således har kontexten mer än bara instrumentellt värde i Gewirths 
teori. Samtidigt är Gewirth noggrann med att begränsa det område och 
de kapaciteter som kontexten kan påverka, genom att undanta en del 
av självet från det kulturellt konstruerade, och så sett upprätthålla en 
slags ontologisk distans till den kulturella kontexten. 

Maslow ger vidare uttryck för en uppfattning om att den självför-
verkligande människan är både närmast sin art och sin individualitet. 
Och denna tanke om att det primärt är det universella, allmän-
mänskliga samt det individuellt unika, som ska realiseras eller uppnås 
i självförverkligandet, vill jag mena att även Niebuhr och Gewirth i 
grunden ansluter sig till. Kontexten ska snarast överskridas, vilket 
framför allt i Maslows teori ses som möjligt, genom att självförverk-
ligandet i hög grad gör individen oberoende och självtillräcklig.636

Både Niebuhr och Gewirth är mer skeptiska till möjligheten att helt 
överskrida kontexten, och har trots allt benägenhet att beskriva 
människan som en social varelse.637 Men de sammanlänkar ändå 
självförverkligande med ett slags ökat kontextoberoende, och delar 
uppfattningen om att självförverkligande leder till en större utveckling 
av såväl det individuellt unika, som det universella. Niebuhr anser just 
att den mänskliga friheten har en förmåga att transcendera det 
historiska, kontextuella, men däremot inte naturen och det naturgivna. 

636 Gewirth håller inte självtillräckligheten för ideal eller nödvändig, men oberoendet 
anser han däremot vara nödvändigt för självförverkligande. 
637 För Niebuhr hör den sociala, mer kontextuella aspekten av människan till det som 
han räknar som hennes natur (som hon inte kan göra sig kvitt), medan kontext-
oberoendet hör till det som han räknar som den, i flera avseenden högre och mer 
gudalika, mänskliga friheten. 
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Hos Taylor och Lonergan återfinns inte samma tanke om en 
grundläggande motsättning mellan individualitet och kontext, som den 
som Maslow och Niebuhr, men som till viss del även Gewirth, tänker 
sig. Varken individualitet eller universalitet är för dem något som den 
mänskliga individen i grunden uppnår genom att överskrida eller på 
något sätt distansera sig från kontexten. Lonergan är kanske den, utav 
de fem författarna, som värderar det originella eller individuellt unika 
lägst; åtminstone är han den som minst explicit ger individualiteten 
och originaliteten status av ett separat ideal eller värde. Det yttersta 
målet för människan – det allinklusiva varat – är tvärtom att förstå 
som något universellt, men återigen: Inte i motsättning till kontext-
ualitet. Det är snarast så att i varat är all kontextualitet inkluderad. 
Detta sagt med reservationen att det måste ha klarat av ”testet” som 
våra medvetandestrukturer, i riktigt bruk, ställer allting inför. Denna 
kritiska funktion är således inte bara inriktat på det kontextuella, utan 
på allt som finns eller som vi tror finns. Proceduren utförs inte heller 
från någon objektiv position, utan från vårt eget medvetande och 
kunskap, som är rotad i ett kulturellt och historiskt sammanhang. 

Taylor är mer i linje med Maslow, Gewirth och Niebuhr, i och med 
att han är beredd att betrakta utvecklingen av det individuellt unika 
som ett centralt värde och väsentlig del i självförverkligandet. Detta 
dock under förutsättning att det är befintligt som ett kulturellt ideal, 
och uppfattas som betydelsefullt av kontextuellt konstituerade indi-
vider som söker självförverkligande. Strävan efter originalitet är 
således inte för Taylor en evig, transhistorisk, inneboende mänsklig 
drift, som är central för alla människor, alltid och överallt. Men inom 
ramen för en västerländsk, senmodern förståelse av självförverklig-
ande kan ett originalitetsideal, för Taylor, utgöra både en god och be-
tydelsefull beståndsdel, som kan vara i det närmaste oundviklig; men i 
så fall för att vi just som människor är del av denna kulturella kontext. 

Men vad har egentligen individualiteten, det individuellt unika för 
grund, ur vad framspringer denna (för de flesta teorierna) viktiga 
komponent? En viktig grundsten till svaret är redan lagd med de olika 
inställningarna till kontexten och kontextualiteten, som här har 
noterats. För Maslow och Niebuhr har den sanna, riktiga individ-
ualiteten knappast någon kontextuell grund, medan det för Lonergan 
och Taylor egentligen inte kan finnas någon annan väg till den än 
genom kontexten. När jag nu ämnar att karaktärisera några mer speci-
fika positioner i frågan om individualitetens ursprung, är det dock inte 
bara inställningen till kontexten som är den enda intressanta variabeln. 
En annan relevant variabel eller axel, om än inte helt orelaterad, kan 
sägas löpa mellan internalism och relationism. Genom att sätta dessa 
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två variabler i relation öppnas en möjlighet för att göra en viktig 
distinktion mellan Niebuhrs relationism å ena sidan, och Taylors och 
Niebuhrs, å den andra. 

Bland de mer kontextkritiska eller kontextdistanserade synsätten 
går det att finna flera förklaringsgrunder till individualiteten. En första 
skulle kunna benämnas den biologiska förklaringen. Få skulle idag 
bestrida att vi som enskilda individer biologiskt skiljer oss från 
varandra. Men det karaktäristiska för den biologiska förklaringen till 
individualitetens ursprung är att biologin eller vår fysiska konstitution 
i sig är bestämmande eller avgörande för det mest betydelsefulla i vår 
individualitet.638 Detta synsätt har sin mest entydige företrädare i 
Maslow, som egentligen inte, bortsett från graden av självförverk-
ligande,639 ser någon annan förklaring till individualiteten. Även 
Niebuhr, och kanske till viss del Gewirth, är anhängare av denna 
förklaring, men dock inte som varandes den enda. Att ange denna för-
klaringsmodell som den enda kan föra en in i biologisk determinism, 
eller som Niebuhr ser det: Till en människosyn där människan bara är 
natur, och reduceras till en ren naturvarelse. 

Vilka andra förklaringar till människans individualitet ser då 
Niebuhr och Gewirth? Ja, en förklaring som de i någon mån också har 
gemensam är friheten, vilken för dem båda står i stark kontrast till den 
biologiska förklaringen. Enligt denna förklaringsmodell, om den görs 
till den enda, har individen i princip möjlighet att välja eller uppfinna 
sin individualitet helt fritt.640 Nu är ju inte detta den enda förklaringen 
för Niebuhr och Gewirth. Dels för att frihetens möjlighet till viss del 
är begränsad av de biologiskt bestämnda förutsättningarna för vår 
individualitet. Men också genom en ytterligare faktor, som figurerar 
som förklaring till individualiteten i Niebuhrs, respektive Gewirths 
teorier.

Den ytterligare förklaringen som går att urskönja hos Gewirth kan 
betecknas som den kontextuella förklaringen. Utifrån denna förklar-
ingsmodell är den miljö eller kontext som individen växer och frodas 
i, och påverkas av, betydande för uppkomsten av en individualitet. 
Den kontextuella förklaringen kan om den absoluteras emellertid föra 
i deterministisk riktning. Miljön eller kontexten kan, om de helt be-
stämmer vår individualitet, få en liknande funktion som arvet eller 

638 Som mest betydelsefullt brukar exempelvis inte antalet hårstrån eller 
bukspottkörtelns vikt anses. 
639 Självförverkligandet befordrar ju som uppmärksammats utvecklingen av 
individualiteten, enligt Maslow. 
640 Med exempelvis Jean-Paul Sartres existentialism kan man finna ett tämligen 
renodlat förespråkande av denna förklaringsmodell. 
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biologin får med en renodlad biologisk förklaring. Detta är ett 
problem som föresvävar Gewirth, men som han anser sig lösa eller 
undkomma genom att i slutänden lägga betoningen på friheten som 
förklaring. På så sätt får individen med sin frihet, för Gewirth, en slags 
oberoende ställning i förhållande till både de biologiska och 
kontextuella förutsättningar, som individualiteten bygger på, men ej 
bestäms av. 

För Niebuhr har emellertid inte kontexten alls någon nämnvärt 
positiv funktion i konstituerandet av en sann mänsklig individualitet. 
Den ytterligare förklaring som han har till individualiteten – vilken 
också utgör ett huvudskäl till att jag väljer att, till skillnad mot 
Gewirth, beteckna honom som relationist – kan benämnas den 
existentiella förklaringen. Denna förklaring gör i renodlad form 
gällande att det är i möte med den Andre eller Gud som individualitet-
en uppstår. Grundtanken här är att det är i mötet med något som inte 
är en själv, som det är möjligt att riktigt upptäcka vad en själv, och ens 
individualitet är. Till skillnad mot den kontextuella förklaringen för 
Gewirth, kan den existentiella förklaringen sägas ha en överordnad 
ställning i förhållande till den personliga friheten, som förklarings-
modell. Detta hänger samman med Niebuhrs tidigare diskuterade 
uppfattning om att den mänskliga friheten saknar något, eller inte 
förmår att vara riktig frihet, om den inte underordnas den gudomliga 
viljan; som så att säga är den Andre. 

Detta är, som jag ser det, det utpräglade relationistiska synsättet i 
Niebuhrs teori. Friheten, som är en central aspekt av människan i 
Niebuhrs antropologi, kan inte på ett uttömmande, fullt riktigt eller 
slutgiltigt sätt förstås som en internalistisk del av människan, eller 
som en potential som individen besitter. Det krävs en faktor som inte 
är intern, och en relation till denna faktor för att människan ska kunna 
förstå och utveckla såväl sin individualitet, samt allt utöver detta, i en 
sann riktning. En rent internalistisk modell av människan förmår inte 
inkludera en sådan relation, genom vilken man för sig själv kan bli 
synlig som sann människa. Denna relation (inte bara dess frukter) blir 
med andra ord väsentlig för förståelsen av det mänskliga självet. Detta 
är en position som väsentligt skiljer sig från Gewirths, trots att denne 
har en betydligt mer positiv uppfattning om kontextens påverkan på 
den mänskliga individen. För Gewirth har den rationella, frihets-
bärande kärnan av självet inget behov av relationer av en sådan typ för 
att förstå sig själv och sin individualitet, och den står idealt sett 
oberoende i förhållande till individens externa relationer. Individens 
relationer med andra och med kontexten kan vara betydelsefulla för att 
frambringa ett innehållsrikare själv, men de utgör knappast några 
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nödvändiga kanaler för att detta själv ska kunna förstå sig själv, sin 
frihet och göra en riktig bedömning av sig själv. 

Vad som enligt min mening kan sägas karaktärisera Taylors och 
Lonergans synsätt är att individualiteten utgår från ett slags subjektivt 
medvetande. Detta medvetande eller subjektivitet är inte i sig en 
bärare eller innehavare av individualiteten, men dock en förutsättning 
för utvecklandet av den. Individualitetens framväxt kan snarast förstås 
som något som utvecklas i relation till ett sammanhang. Sammanhang-
et för Taylor är främst ett kulturellt, språkligt meningssammanhang, 
medan det för Lonergan ytterst sett utgörs av varat. Gemensamt för 
både Taylor och Lonergan är emellertid att sammanhanget inte förstås 
som något helt externt i förhållande till det individuella medvetandet – 
något som vi som människor skulle sakna del i. För Lonergan ligger 
det nära till hands att tala om en integration av varat, på ett sätt som är 
något mer främmande för Taylor, när det gäller det kulturella 
ramverket. Det är hos Lonergan likväl fråga om en integration som 
förutsätter en relationalitet, i och genom medvetandets kognitiva 
processer. Det finns inget att integrera oberoende av ett medvetande 
som opererar, och som därmed ger människan möjlighet att integrera, 
och också utveckla en individualitet. 

Jag vill inte påstå att Taylor och Lonergan avfärdar andra förklar-
ingsgrunder till individualiteten, men att andra orsaker i större eller 
mindre grad är tolknings- och kunskapsberoende, och så sett beroende 
av ett subjektivt medvetandes relation eller dialog med ett samman-
hang. Individualiteten är således inte främst att förstå som något som 
är givet eller föregår den relationella processen, som den biologiska 
förklaringen gör gällande. Inte heller är individualiteten något som 
fritt skapas av självet, efter en eventuell interaktion med omgivningen, 
vilket följer av frihetens förklaringsmodell. Det är inte heller så att 
individualiteten stämplas på eller ges till människan utifrån, vilket kan 
göras gällande utifrån den kontextuella förklaringen. I likhet med den 
existentiell förklaringen, är det dock i en aktiv, pågående relation som 
individualiteten (eller sanna individualiteten) blir möjlig. Till skillnad 
mot denna förklaring är relationen, för Taylor och Lonergan, inte 
primärt att förstå som en relation till en specifik eller åtskiljbar 
instans. Det är inte en typ av relation som är individualitetsskapande, 
utan snarare en kontinuerlig relationell process som gör individual-
iteten, som vi känner den, möjlig. 

Här ska emellertid avslutningsvis en grundläggande samstämmig-
het mellan författarna understrykas, som dock vilar på olika förklar-
ingsgrunder: Genom självförverkligandet kan en sannare, riktigare 
eller bättre individualitet utvecklas. 
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Individens ställning 
I såväl Maslows, Gewirths som Niebuhrs teorier förenas den mer eller 
mindre instrumentella värderingen av omgivningen och kontext-
oberoendeidealet, med en eller annan form av individualism. Med 
individualism förstås här antingen (1) uppfattningen om att den 
mänskliga individen är den centrala förståelse, analys- eller beskriv-
ningsenheten (metodologisk individualism), eller (2) uppfattningen 
om att den mänskliga individen är det riktiga målet för mänsklig 
strävan och/eller handling (normativ individualism). Här är det till att 
börja med den andra typen av individualism som ska uppmärk-
sammas, vilken jag även kommer att omtala som individualistisk sam-
hällsyn. Denna kan kontrasteras med kollektivism, där ett kollektiv av 
individer (exempelvis ett samhälle) ges motsvarande fundamentala 
status som den enskilda individen i den normativa individualismen. 

Det är inte ovanligt att denna typ av individualism kombineras med 
någon form av egoism eller egocentrism. I mitt material återfinns ett 
lysande undantag från denna kombination i och med Niebuhrs teori. Å 
ena sidan företräder Niebuhr den kanske starkaste, radikalaste formen 
av altruism. Å andra sidan betraktar han, bortsett från Gud, egentligen 
enbart mänskliga individer som riktiga objekt för den självutgivande, 
altruistiska kärleken. Nationer, samhällen, grupper är absolut inte 
moraliskt irrelevanta, men de är inte några riktiga objekt för självut-
givande kärlek. Inte ens familjen (som förstås i sig kan ses som en 
social grupp) bör vara objekt för självutgivande kärlek, men väl dess 
medlemmar, i egenskap av individer.  

Likaså delar Maslow och Gewirth uppfattningen att det är individen 
som är det relevanta objektet för omsorg och välvilja. Men hos dem 
är, som tidigare har konstaterats, denna individualism förenad med 
egocentrism. En ytterligare skillnad mellan Maslow och Gewirth å ena 
sidan, och Niebuhr (liksom Taylor och Lonergan) å den andra, är de 
förstnämndas individualistiska samhällsförståelse. För dem är 
samhället i grund och botten inget annat än summan av dess individer, 
och samhället har inget mål utöver dess individers mål. Samhället bör 
endast ha instrumentellt värde, medan individer inte får instrument-
aliseras. Enligt Maslow är samhällets enda uppgift att befrämja dess 
individers självförverkligande, och självförverkligandet kan i sig 
definiera ett riktigt samhälle.641 För Gewirth är inte samhällets primära 
uppgift att bidra till de individuella medborgarnas självförverkligande, 

641 Ett riktigt eller gott samhälle kan definieras som det, endast om det bidrar till 
(främst genom att inte förhindra) individernas självförverkligande.   
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utan att skydda individernas mänskliga rättigheter; vilka han dock 
anser vara en grundläggande förutsättning för självförverkligande. I 
Niebuhrs samhällssyn och socialetik, där man möter den självutgiv-
ande kärleken transformerad till rättvisa, har individen inte alls en lika 
privilegierad ställning.  

Lonergan företräder i likhet med Maslow, Gewirth och Niebuhr en 
metodologisk individualism, enligt vilken människan kan studeras och 
förstås som en individuell, avskild enhet. Däremot är det inte så 
tydligt hos Lonergan att individer (bortsett från Gud), skulle vara det 
enda eller ens primära objektet för mänsklig välvilja och altruism. Det 
finns tvärtom en slags humanismkritik hos Lonergan, som just riktar 
sig mot tendensen att göra människan, och kanske i synnerhet den 
mänskliga individen, till slutgiltigt mål och måttstock. I den full-
ändade mänskliga självtranscendensen, som Lonergan ser som ideal, 
är det inte alls förutsatt att så ska vara fallet. Niebuhr menar också att 
en transformering följer med gudstro och självutgivande kärlek – inte 
minst transcenderas individen som självcentrerad – men han tänker sig 
knappast att detta kommer att innebära någon större förändring när det 
gäller värderingen av den mänskliga individen som sådan (blott för 
ens förhållande till andra individer och till Gud). Lonergan distanserar 
sig än mer tydligt från den individualistiska samhällssyn som Maslow 
och Gewirth företräder, enligt vilken samhället inte har något mål 
utöver dess individers mål.642

Den ende som markant tar avstånd från en metodologisk indi-
vidualism är Taylor, för vilken den mänskliga individen är en funda-
mentalt relationell och dialogisk varelse. Det är genom olika typer av 
interaktion med det som omger individen, som individens självförstå-
else formas, förändras och fortlever. Och att abstrahera bort detta vore, 
som Taylor ser det, egentligen att försöka att beskriva och förstå något 
annat än just (hela och verkliga) mänskliga individer. Han menar att 
en separerad och oberoende människa är något helt annat än det vi 
känner igen och förstår som just människa. Taylor är också den i 
materialet som mest explicit tar avstånd från en individualistisk 
samhällssyn, enligt vilken samhället är konstituerat av individer för 
deras mål. För samhället bör enligt Taylor i sig ses som del av, och 
som konstituerande för, den bakgrund gentemot vilken saker kan bli 
viktiga och meningsfulla för mänskliga individer.  

642 Att Lonergan tänker sig ett slags separat samhälleligt mål, kommer bland annat till 
uttryck i hans idé om ett ”ordningens goda”, som är en individoberoende kategori, i 
den meningen att den inte direkt kan härledas och rättfärdigas genom individernas 
önskningar, begär och intressen. 
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Lonergan hävdar på ett motsvarande sätt att det bara är mot en 
gemensam meningsbakgrund som individer kan växa i erfarenhet, 
förståelse och bedömningsförmåga; mot ett eget ansvarstagande. I den 
typ av uppfattning som i synnerhet Taylor, men till viss del även 
Lonergan, företräder kan inte samhället reduceras till ett instrument 
för att tillfredsställa individernas behov, intressen och mål, eftersom 
samhället och traditionen själv är fundamentalt delaktig i konstituer-
andet av individen; i det som individen kommer att uppfatta som sitt 
mål. En individualistisk samhällssyn kommer, utifrån Taylors pers-
pektiv, att skymma mycket av det som gör det begripligt att den 
mänskliga individen är den hon är, och eftersträvar och förstår sig 
själv som hon gör.643

Att Maslow och Gewirth som har kategoriserats som internalister, 
också mest entydigt företräder normativ individualism, ska antagligen 
inte ses som någon tillfällighet. Som framkom i kapitel fyra, menar 
Taylor att atomismen – vilken kan betraktas som synonym med den 
normativa individualismen – implicit eller explicit bejakar den mänsk-
liga individens självtillräcklighet. Självtillräcklighetstanken kan sägas 
få stöd utav den internalistiska människosynen, där det mänskliga 
självet förstås som konstituerat av det hon själv besitter eller innehar. 
Denna uppfattning om självet, i synnerhet i Maslows variant, där 
egentligen ingenting av det individen är och har är kontextuellt 
genererat, kan sägas ha antagit självtillräckligheten redan i bestäm-
ningen eller definitionen av vad självet är, och samtidigt intagit en 
initial distans i förhållande till beroende och relationalitet. Och desto 
mer som såväl självkännedom som potentialer anses vara något som 
individer i huvudsak frambringar och innehar själva, kan normativ 
individualism förefalla som det rimliga och självklara valet. För ju 
mer individen själv ses som källan och innehavaren till sin identitet 
och sina möjligheter, desto mindre förefaller denna individualism 
frånkänna samhället viktiga, konstituerande funktioner, för den 
individuella människan. Detta eftersom samhället och omgivningen 

643 Avslutningsvis utgår Taylor, likt Lonergan, inte heller från att det bara skulle vara 
andra individer som kan vara riktiga objekt för individuell altruism och välvilja. 
Individens suveräna ställning i en stor del av den nutida, västerländska kulturkretsen 
har som Taylor betonar, i sig en historisk förklaring, och är ingen självklarhet sett 
över tid och kulturella gränser. Man kan läsa Taylor så att det inte är något märkligt 
(och inte nödvändigtvis felaktigt) att det just är enskilda individer som ofta ses eller 
önskas som objekt för eventuella välgärningar i västvärlden idag, samtidigt som i 
princip vilken typ av objekt som helst står potentiellt öppna för att bli objekt för 
kärlek och omsorg, förutsatt att den eller det uppfattas som något värdefullt och 
meningsfullt. Men om det gör det eller ej, är i sig något kontextberoende. 
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inte betraktas som särdeles betydande i formandet av individen, och 
för hennes möjlighet att leva ett gott liv. 

De (o)tillräckliga drivkrafterna 
Självförverkligande är som framkommit delvis att betrakta som en 
process. I analyserna har undersökts vilka drivkrafter som de olika 
författarna menar att det finns bakom denna process. Hos Aristoteles 
hade denna drivkraft primärt formen av ett telos, som alla ting och 
organismer genom sina respektive naturer strävar mot att förverkliga. I 
den moderna västerländska världens postteleologiska universum, är 
det emellertid mer vanligt att förstå självförverkligandets drivkrafter i 
termer av behov, begär, önskningar, instinkter, aspirationer och 
intressen. Förekomsten av begrepp av denna typ, vilka anses ha någon 
slags central motiverande kraft, har också kunnat konstateras hos alla 
de här undersökta självförverkligandeteorierna. Det tycks således 
finnas en relativt stor samstämmighet bland författarna om att 
mänskliga individer kan ha eller uppleva, och i större eller mindre 
grad drivas av sådant som önskningar och behov. Men vare sig denna 
uppfattning eller själva samstämmigheten som de delar gör dem 
särdeles originella bland människor i det moderna västerländska 
samhället. Och bra mycket mer intressant är olikheterna mellan flera 
av författarna som snabbt visar sig om man tränger under den tunna 
yta där likheterna återfinns. 

Maslows position är i flera avseenden den mest originella, eller 
extrema om man så vill. För honom är behov eller begär distinkta, i 
förhållande till det han förstår som potentialer. Det är egentligen inte 
behoven som ska förverkligas. För den självförverkligande männi-
skan, som fått sina fyra grundläggande behov tillfredsställda, är det 
växtfrämjande självförverkligandebehovet som driver fram aktualiser-
ingen av de potentialer, som Maslow menar redan finns i människan. 
Skönhet är exempelvis primärt ingenting jag ser och lär mig uppfatta i 
relation till världen, som jag kanske kan känna begär till, och som just 
realiseras när jag uppfattar det eller på något sätt tillägnar mig det. 
Skönhet för Maslow är istället primärt att förstå som en i människan 
inneboende potential, som förverkligas när den aktualiseras av och i 
individen. Och det är det egna självförverkligandebehovet som fram-
bringar aktualiseringen enligt Maslows teori; inte någon relation eller 
möte med omgivningen, som ju den självförverkligande människan i 
princip står oberoende i förhållande till, och inte längre behöver något 
av. Här ser vi åter exempel på Maslows starkt internalistiska män-
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niskosyn, samt hans uppfattning om självförverkligande som något 
som innebär att man blir mer och mer inifråndriven.  

Denna uppfattning hänger vidare samman med ett ytterligare 
karaktäristiskt drag hos Maslows teori; nämligen förståelsen av de 
väsentliga drivkrafterna som i grunden biologiska och instinkts-
liknande. Det är i detta sammanhang noterbart att djuren på sätt och 
vis blir ideala för Maslow, eftersom de har en mer oförstörd direkt-
kontakt med sin natur och sina grundläggande behov.644 De har således 
lättare att drivas av dessa behov, istället för av några mer ytliga begär. 

Detta vittnar om ett kanske än mer intressant drag i Maslows syn på 
människans drivkrafter; nämligen att han i sin teori främst har en 
kvantitativ bedömning av begäran för ögonen. Det är styrkan hos 
begäret som betyder något. Att styrkan sedan i praktiken är en 
otillräcklig ledstjärna för de flesta människor – ytliga begär talar ofta 
med starkare stämma än grundläggande behov – är inget som Maslow 
vill lösa med någon annan bedömningsform. Istället är detta ett tecken 
på sjukdom (inte sällan orsakad av kulturens inflytande), som löses 
med tillfrisknande; varigenom den riktiga styrkan kan sägas bli 
återställd. Idén om ett slags rent, starkt och direkt handlingsframbring-
ande biologiskt baserat behov, som så att säga inte bara talar om vad 
som ska realiseras eller aktualiseras, utan som också ser till att detta 
sker, kommer också till uttryck i Maslows uppfattning om relationen 
mellan självförverkligandebehovet och självförverkligandet (som 
process). För även om de rent begreppsligt refererar till olika saker 
(självförverkligandebehovet till en drivkraft, och självförverkligandet 
till aktualiseringen av potentialer), så är de för Maslow i praktiken 
svåra, och nästan onödiga, att särskilja.645 Ett dominerande självför-
verkligandebehov frambringar obönhörligt självförverkligande. 

Taylor och Lonergan är de som, i förhållande till Maslow, intar den 
i flera avseenden mest radikalt annorlunda positionen. Mellan 
Lonergan och Maslow finns dock några påfallande likheter. För 
liksom självförverkligandebehovet i Maslows teori, så återfinns, i 
form av det rena begäret att veta, även i Lonergans teori en högsta, 
självförverkligandeframbringande drivkraft, som är god i sig. Det är 
antagligen inte helt främmande för Lonergan att erkänna något slags 
biologisk bas för detta rena begäret att veta. Och det ideala, utifrån 
Lonergans teori, vore egentligen att det rena begäret att veta fick råda 

644 Detta innebär emellertid inte att Maslow ger naturen eller icke-mänskliga djur 
högre moralisk status, än vad någon av de övriga författarna gör. 
645 När det gäller Gewirth är det tydligt att han inte inkluderar drivkrafterna i 
självförverkligandet, utan förstår självförverkligandet som själva processen, samt som 
resultatet av denna process. 
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ostört, utan hinder. Men inte ens i idealfallet innebär detta någon 
automatik för människan, där medvetna, intelligenta och rationella 
reflektioner och bedömningar så att säga blir överflödiga. Det är 
snarare tvärtom, eftersom det just är i människans medvetande-
struktur, och denna strukturs operationer, som det rena begäret att veta 
får sitt relevanta och synliga uttryck. Det är där som det rena begäret 
gör sig gällande, och det är där som det avgörs i vad mån det blir 
rådande. Ingen starkare biologisk instinkt kan i sig få oss att följa de 
preskriptioner, som det rena begärets uttryck på de olika medvetande-
nivåerna ger oss. Så människan som lyckas låta det rena begäret att 
veta dominera och komma till fullskaligt uttryck, är inte alls att förstå 
som mer instinktsdriven, utan snarare som mer undersökande, 
reflekterande och kritiskt ifrågasättande; ett ifrågasättande som kan 
drabba själva existensen av eventuella instinkter och biologiska 
drivkrafter hos människan. 

Taylor är ännu mer explicit i sitt avståndstagande från uppfatt-
ningar om att några slags rena biologiska krafter eller grundläggande 
motivationer skulle vara i sig drivande, när det gäller människans 
självförståelse och självförverkligande. Han är också den som mest 
entydigt hävdar att vid bedömningar av värden, begär och önskningar 
är styrkan av föga betydelse. I den för människan typiska förmågan att 
ha kunna göra starka evalueringar, ligger just en kvalitativ dimension 
för Taylor. Vi har inte bara önskningar om vilka önskningar vi vill ha 
(andragradsönskande), utan vi bedömer, värderar ur en kvalitativ 
aspekt eller synvinkel; utifrån vad vi uppfattar som bättre, högre, 
sannare, mer betydelsefullt.646 Att vi har förmåga till detta och gör 
detta, är en central aspekt av det som Taylor kan omtala som 
människans orientering mot det goda. Denna kan i sig kan förstås som 
en grundläggande drivkraft mot självförbättring och självförverklig-
ande. Men denna drivkraft är inte att förstå som något begär som 
människan har, och som något som konkret finns. ”Orienteringen mot 
det goda” är, som ofta hos Taylor, snarast ett försök att begreppslig-
göra en aspekt av hur den mänskliga individen förhåller sig till sig 
själv och sitt sammanhang, och hur hon formar sina mest centrala 
syften och mål.  

Vidare företräder inte minst Taylor och Lonergan, vilket tidigare 
konstaterades i diskussionen kring altruism, en uppfattning om att det 
mest värdefulla eller sant goda är det som är värdefullt oberoende av 

646 Det är som tidigare uppmärksammats, enligt Taylor, de kontextuellt beroende 
kvalitativa distinktionerna, som hör till våra respektive ramverk, horisonter, som gör 
det möjligt att åtskilja högre från lägre, bättre från sämre, osv. 
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mig och mina preferenser. I detta ligger ju också ett avståndstagande 
från att styrkan hos det subjektivt upplevda begäret skulle vara den 
mest riktiga grunden för att bestämma riktningen för vår strävan. 

Något mer av en mellanposition kan Niebuhr sägas inta. I sin 
förståelse av människan som en varelse med natur (vilken inte minst 
är att förstå som en biologiskt styrande och begränsande kategori för 
människan) och frihet, tycks han anse att människan är mer direkt och 
okanaliserat påverkad av biologiska krafter, än vad Lonergan, och i 
synnerhet Taylor anser. Detta kommer bland annat till uttryck i hans 
uppfattning om att överlevnadsinstinkten eller självbevarelsedriften, 
som människan delar med djuren, är en grundläggande drift mot själv-
förverkligande. För att det ska kunna bli tal om något självförverk-
ligande, måste emellertid denna i grunden egoistiska drift omvandlas. 
Och denna transformering av driften kommer, enligt Niebuhr, ytterst 
sett till stånd genom en riktig (gudsunderordnad) användning av den 
mänskliga friheten. Denna underordning är dock möjlig genom att 
människan har en slags drivkraft mot den sanna människan, som hon 
kan erfara som något saknat. 

Till skillnad mot Taylor och Lonergan, som också har inklusiva 
uppfattningar om vad som ska förverkligas, så lutar sig Niebuhr 
egentligen inte alls mot några delvis rationellt baserade kvalitativa 
bedömningar, när det gäller att urskilja vilka begär och önskningar 
som trots allt ska ges prioritet. Den goda urskiljningsförmågan här, har 
hos Niebuhr sin grund i den förvandlade inställningen hos individen, 
som det trosmässiga gudsförhållandet har frambringat.647

Så sett kommer Niebuhrs uppfattning närmare Maslows, än vad 
den kommer Taylors, Gewirths respektive Lonergans. Hos Niebuhr är 
det visserligen inte styrkan hos inneboende behov, som idealt sett 
skapar en slags automatik, utan inställningen, intentionen, som 
springer ur gudstron, vilken i sig kan förstås som springandes ur en 
saknad eller längtan. Men ur detta följer en grundläggande likhet. 
Niebuhr och Maslow delar nämligen ett ideal om en kraft som kan 
dominera och verka i eller med människan, och som står i kontrast 
med mer rationella, kvalitativa bedömningar och värderingar, och som 
idealt sett gör dessa överflödiga. Men förutom att denna kraft för 
Maslow finns i människan, och för Niebuhr hos Gud, finns det i detta 
sammanhang en annan väsentlig skillnad dem emellan, som förtjänar 
att understrykas. Genom Niebuhrs sätt att förstå synden och uppfatta 

647 Tron, och den ur tron omvandlade inställningen, tillmäts stor betydelse även av 
Lonergan. Men även om den perfekta urskiljnings- och bedömningsförmågan i detta 
sammanhang, förutsätter tro för Lonergan, är det åtminstone enligt hans teori, möjligt 
att komma en bra bit längre på rätt väg, utan trons inställning.    
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den som ofrånkomlig för människan, kommer nämligen aldrig det 
tillstånd där kvalitativa bedömningar har blivit överflödiga, att vara 
något som människan kommer i närheten av att, fullt ut och bständigt, 
realisera. Ett stråk av ondska kvarstår på varje nivå av mänsklig 
utveckling, och så sett finns det för Niebuhr ingen stämma som kan 
tala så starkt, entydigt och riktigt, som Maslows självförverkligande-
behov kan göra; för dem som nått tillräckligt långt i självförverklig-
andeprocessen.  

Gewirth, som gör en åtskillnad mellan kapacitetsförverkligande och 
aspirationsförverkligande, finner den för självförverkligandet primärt 
motiverande kraften i aspirationerna, de djupaste önskningarna. Dessa 
kan vara medfödda fysiska eller biologiska behov, men han menar att 
de flesta aspirationerna trots allt inte är medfödda, utan kontextuellt 
framväxta. Det är dock, enligt Gewirth, inte bara aspirationer som 
framdriver och styr vårt handlande, utan det kan ofta vara mer triviala, 
ytliga önskningar och begär. Således är det omöjligt för honom att 
ansluta sig till något automatikideal, i stil med det som återfinns hos 
Maslow. Det krävs medvetna, rationella avgöranden av individen, för 
att hon ska bli en människa som fullt ut realiserar och drivs av sina 
aspirationer.648 Och just människans rationalitet är för Gewirth en 
instans med suverän status vid sådana bedömningar.  

Däremot är Gewirth inte, i kontrast till i synnerhet Taylor, av upp-
fattningen att styrkan hos subjektivt upplevda önskningar och begär 
inte skulle spela någon större roll. Tvärtom tycks Gewirth betrakta 
styrkan som det som framför allt särskiljer aspirationerna, från andra 
önskningar och begär. Och styrkan hos aspirationerna blir således en 
slags garant, eller åtminstone ett tecken, på att de är ”djupast”, mest 
autentiska för individen, och att det är riktigt att försöka tillfredsställa 
eller realisera dem.649 Den kvalitativa bedömningen som inte tar 
hänsyn till styrkan, vilken Taylor ivrar för, reserverar Gewirth för 
kapacitetsförverkligandet, som förutsätter en rationell bedömning av 
vilka som är de ”bästa” kapaciteterna. 

Som framkommit av denna jämförelse identifierar samtliga för-
fattare någon eller någon typ av primär drivkraft bakom självförverk-
ligandet. Hos Maslow är det självförverkligandebehovet, hos Loner-
gan det rena begäret att veta, hos Gewirth är det snarast aspirationerna 
sammantaget, hos Niebuhr är det främst självbevarelsedriften och 

648 Rationella bedömningar krävs också om individen ska bli kapabel att endast 
förverkliga sådana aspirationer som inte står i strid med en universalistisk 
rättighetsmoral. 
649 För Taylor finns inte något sådant samband mellan styrkan hos en önskning och 
riktigheten hos samma önskning.  
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saknaden efter den sanna människan, medan orienteringen mot det 
goda kan sägas vara den mest primära drivkraften hos Taylor. Det är 
emellertid bara Maslow och Lonergan som anser denna drivkraft vara 
i sig tillräcklig, och att dess ohindrade dominans är i sig önskvärd.  

Väsenskilda uppfattningar har också kunnat konstateras när det 
gäller frågan om drivkraftens sätt att finnas och verka i eller med 
människan. Maslow är den som mest entydigt förstår drivkraften som 
ett medfött, biologiskt betingat behov, som kan framdriva människan 
utan att i större omfattning kanaliseras genom medvetandet. Niebuhr 
och Gewirth tycks ha viss benägenhet att förstå drivkraften, eller vissa 
delar av den, på ett liknande sätt. Det som Taylor och Lonergan förstår 
som drivkraften är istället något som i stor omfattning yttrar sig och 
påverkar oss just i och genom medveten bedömning, reflektion och 
värdering. Den bör förstås i detta sammanhang, snarare än som något 
som föregår den. Av detta synsätt hos Taylor och Lonergan följer 
också en kritisk inställning till det automatikideal, som Maslow tydligt 
företräder, och till uppfattningar om att den eventuellt fysiskt 
upplevda styrkan är en tillräcklig grund för att bedöma begäret. 
Gewirth ställer sig också kritisk till ett sådant automatikideal, men det 
får inte så tydligt utslag när det gäller just drivkrafterna. 

Det som här har framkommit kan också ses utifrån distinktionen 
mellan internalism och relationism. I praktiken är självförverkligand-
ets drivkrafter för relationisterna Taylor, Niebuhr och Lonergan inte i 
första hand några rena orsaker som föreligger hos eller för människan, 
vilka ger rätt riktning (Maslow), eller rätt riktning efter bedömning 
(Gewirth). De är snarare något som initierar bedömning, genom att de 
utmanar människan eller bidrar till att ställa saker i perspektiv. Detta 
gäller visserligen inte i någon högre grad för självbevarelsedriften hos 
Niebuhr, men väl om saknaden eller längtan efter den sanna 
människan, som kan sägas initiera ett sökande efter riktning och mål. 
Målet eller Gud är emellertid inget som människan lätt uppnår, men 
det kan bidra – genom att stå i stark kontrast till människan i hennes 
rådande situation – med utmanande insikt om vad hon är och vad hon 
behöver.               

Kan ondskan undgås? 
Drivkraftsfrågan är till viss del relaterad till den fråga som handlar om 
ondskans problematik; om varför den faktiska människan ofta upp-
visar och utvecklar beteenden, egenskaper och mål, som svårligen kan 
karaktäriseras som goda, konstruktiva eller livsbefrämjande. Vad görs 
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i respektive självförverkligandeteori för att hantera och lösa detta 
problem, så att självförverkligande blir något som gör eller leder 
människan till något bättre, och inte tvärtom? Det är för förståelsen 
och hanteringen av detta problemkomplex – kanske mer än någon 
annanstans – av avgörande betydelse om man antar eller utgår från en 
internalistisk eller relationalistisk människosyn. Jag vill mena att 
denna typ av grundföreställning inte bara tar sig uttryck i skilda 
lösningsförslag, utan skilda uppfattningar om vad frågan handlar om. 
Eller om man så vill: Skilda uppfattningar om vilken fråga som bör 
ställas.

Jag har tidigare gjort gällande att det är karaktäristiskt för 
internalismen att primärt förstå naturen, egenskaper, begär, intressen 
eller andra potentialer, som något som finns i eller hos den mänskliga 
individen eller självet, och att detta sedan får en bestämmande status 
för definitionen av detta mänskliga själv, samt för vad hon kan 
utvecklas till. Om sedan självförverkligandet primärt förstås som 
nyttjandet, utvecklandet och realiserandet av sådana potentialer och 
möjligheter, så förefaller det väsentligt att de potentialer som ska 
förverkligas är bra och inte dåliga; om självförverkligande ska kunna 
leda till en positiv utveckling för personen. Det blir utifrån sådana 
internalistiska utgångspunkter naturligt att ta sig an detta ondskans 
problemkomplex med frågan: Är människan, eller hennes potentialer, 
goda, eller är de delvis också onda?650 Om de delvis är det onda, så 
ligger det nära till hands att skrida vidare med frågor som: Vilka av 
hennes potentialer som är onda? Vad kan man göra för att undvika att 
dessa utvecklas? 

Både Maslow och Gewirth, som jag funnit skäl att kategorisera som 
internalister, kan sägas angripa problemet utifrån denna typ av frågor. 
Utifrån den internalistiska definitionen eller modellen av det 
mänskliga självet, som bygger på en skarp och relativt entydig gräns 
mellan det som å ena sidan hör till och utgör detta själv, och det som 
ligger utanför, å den andra, ligger det nämligen nära till hands att börja 
med att försöka lokalisera och placera ondskan och dess rot. Och 
alternativen är i grunden bara två: Antingen finns ondskan hos oss 
som människor, eller så finns den utanför. Gewirth ansluter sig till det 
första alternativet, och Maslow till det andra, och därmed kommer 
också deras totala lösningsförslag på ondskeproblematiken att se 
annorlunda ut. Gewirth menar nämligen att människan även har onda 

650 Principiellt står förstås möjligheten öppen för att människan skulle vara helt ond 
eller bara ha onda potentialer, men en sådan hållning är egentligen helt oförenlig med 
en internalistisk självförverkligandeteori, eftersom det då skulle vara svårt att alls 
finna något värt att förverkliga, eller som skulle leda till självförverkligande. 
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eller dåliga potentialer, och i den mån de finns så hör de till den 
appetativa, begärsmässiga sidan av hans dualistiska människa. Och 
lösningen för Gewirth är den som han själv uppfattar som den gamla 
platonska; att låta förnuftssidan, som i princip inte lider några brister, 
härska och styra över begärssidan.  

Maslow bestrider istället att människan skulle vara ond eller att vi 
skulle ha onda potentialer. De vi har är goda eller neutrala. Dock 
förnekar han inte att mänskliga individer gör onda saker, och att detta 
i en mening har sitt ursprung, sin orsak, hos individen ifråga. Men 
denna ondska har inte sitt ursprung i individens natur eller potentialer, 
och således inte heller i den eventuella realiseringen av dessa. Det är 
tvärtom bristen på förverkligande, bristen på tillfredsställelse av de 
grundläggande behoven, som gör att såväl psykisk sjukdom, som 
ondskefullt, destruktivt, sadistiskt beteende kan utvecklas. Maslows 
huvudförklaring till att sådan brist uppstår är sedan förlagd till 
samhället, som har som sin enda uppgift att bidra med förutsättningar 
för tillfredsställandet av individens grundläggande behov; vilket 
samhället på det stora hela lyckas dåligt med enligt honom.651

Det finns likheter mellan Gewirths rationalistiska lösningsförslag, 
och lösningsförslag och de lösningsförslag som förespråkas av 
Niebuhr och Lonergan, eftersom det hos dem båda finns en slags 
överordnad princip, som om den efterlevs, förhindrar att människan 
utvecklas till något som hon inte bör vara.652 Denna likhet kan dock 
vara bedräglig, eftersom det är utifrån en delvis annan problem-
förståelse som de två sistnämnda söker en lösning. Problemet är 
visserligen detsamma i den meningen att det handlar om att förhindra 
att människan utvecklas i en icke önskvärd, felaktig eller ond riktning. 
Men problemet är vare sig för Niebuhr, Lonergan eller Taylor primärt 
att förstå som rotat i någon eller några mänskliga egenskaper eller 
potentialer. Snarare bör det förstås som något som hör till människans 
livssituation och existentiella förutsättningar. Denna livssituation 

651 Man kan förstås fråga sig om samhället inte avspeglar de människor som skapar 
och lever i det, så att ett eventuellt ont samhälle, åtminstone delvis, måste ses som en 
effekt av onda människor. Maslow kan möjligen hålla med om ett sådant 
avspeglingsförhållande, men skulle samtidigt understryka att i den mån som ett 
samhälle är ont eller dåligt, så beror det på att detta samhälle eller kultur inte är en 
produkt av den mänskliga naturen, utan människors brist på behovstillfredsställelse; 
den brist som hindrar människor att utveckla och leva enligt sina naturer. 
652 Hos Niebuhr är det ultimat sett den gudomliga viljan som utgör denna princip, 
medan det hos Lonergan snarast är de principer som han menar kan härledas ur våra 
medvetandestrukturer, när de efterlevs eller får komma till fullt uttryck.  
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innebär bland annat otillräcklighet, begränsning och ändlighet;653 inte 
minst vad gäller perspektiv, kunskap och förståelse.  

Man skulle förstås kunna tänka sig att detta är några slags externa 
förutsättningar, i förhållanden till det mänskliga självet, och att 
ondskan, i likhet med Maslows synsätt, är förlagd utanför människan. 
En sådan tolkning stämmer dock dåligt överens med Taylors, 
Niebuhrs och Lonergans relationistiska sätt att uppfatta och förstå 
människan. Dessa existentiella förutsättningar är snarare så intimt för-
bundna med möjligheter och de vi är, att vare sig dessa förutsättningar 
eller de vi är, eller förstår oss som, utifrån ett individuellt mänskligt 
medvetande kan sägas äga en självständig existens i förhållande till 
varandra. Det är inte heller så att problemet ifråga, med någon 
konstant nödvändighet springer direkt ur dessa förutsättningar eller 
livsvillkor, så att begränsningen eller otillräckligheten är det som i sig 
bör karaktäriseras som ont. 

Egentligen är varken Taylors, Niebuhrs eller Lonergans förståelse 
och förklaring av varför vi lever, utvecklas och handlar i strid med det 
riktiga, självförverkligade livet uppbyggd på att utpeka företeelser, 
förutsättningar eller potentialer som onda i sig. Egoism, självcent-
rering och självtillräcklighet kan vara självklara hinder för självför-
verkligande, och källor till ont eller destruktivt handlande. Men vare 
sig Taylor, Niebuhr eller Lonergan gör gällande att denna typ av 
företeelser eller beteenden uttömmande skulle kunna beskrivas som 
direkt orsakade av, eller som uttryck för, några slags medfödda egen-
skaper eller potentialer. Självcentrering behöver inte alls betraktas 
som uttryck för någon form av illvilja, utan är snarast att förstå som en 
mer eller mindre oundviklig konsekvens av att vi som mänskliga indi-
vider är begränsade och ändliga.654 Vi är inte allseende och allvetande. 
Vi kan inte ta in eller nå alla tänkbara perspektiv, besitta en allom-
fattande sanning, utan vi är på sätt och vis dömda till en slags blind-
het. Denna blindhet och otillräcklighet är inte heller något som ex-
empelvis bara drabbar en politiker när han eller hon ska fatta beslut 
med långtgående globala och framtida konsekvenser, utan det hör till 

653 Människans ändlighet, begränsning och otillräcklighet är kanske mest explicit och 
kraftfullt poängterad av Niebuhr. Jag vill dock mena att mycket av denna aspekt av 
människolivet, ligger i den typ kontextuell medvetenhet som man möter hos 
Lonergan, och i synnerhet hos Taylor. I deras respektive antropologier betonas inte 
minst svårigheten att nå en position som inte är bunden och begränsad av ens egen 
självförståelse och kunskap.    
654 Det är förstås inte så att Maslow och Gewirth helt förnekar att människan är ändlig 
och begränsad, men de använder inte alls detta förhållande för att förstå och lösa 
problemet med människans missriktade utveckling och beteende. Jag kommer att 
återkomma och ytterligare utveckla detta tema i det sista kapitlet. 
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realiteten för mänskliga individer i allmänhet; även när man har den 
mer modesta ambitionen att handla och leva i enlighet med sitt eget 
bästa.

Dessa typer av begränsningar, som så att säga delvis hör till detta 
att vara människa, är utifrån Taylors, Niebuhrs och Lonergans synsätt 
inte i första hand att förstå som några åtgärdbara defekter hos männis-
kan eller hos samhället. Som människor kommer vi aldrig helt kunna 
undkomma denna problematik. Detta kan förstås låta hopplöst. Att vi 
inte kan undkomma begränsning, undkomma problematiken innebär 
emellertid inte att vi behöver stå maktlösa och handlingsförlamade 
inför den. Det är alltid möjligt att sträva mot mindre blindhet, bättre 
artikulering, större integration, vidgade perspektiv, mindre otillräck-
lighet. Såväl Taylors, Niebuhrs som Lonergans självförverkligande-
teorier är i mångt och mycket försök att visa hur vi kan göra detta, till 
trots av en slags naturgiven begränsning. Just en sådan typ av 
förbättring är helt central i deras teorier, inte bara för att skapa 
förutsättningar för självförverkligande, utan för vad de förstår som 
självförverkligande. Men strävan efter perspektivmässig utvidgning, 
större förståelse och förbättrad inriktning är enligt dessa teorier något 
som på ett eller annat sätt är nödvändigt att föra i kamp och med insikt 
om att begränsning hör till vår mänsklighet – till de vi är. 

Man kan konstatera att den problematik som här är uppe till 
behandling för Taylor, Niebuhr och Lonergan, mindre än för Maslow 
och Gewirth, blir en separat fråga, som kan särskiljas från frågor om 
vad vi är, vad vi ska förverkliga eller uppnå. Det är inte ett problem 
bara för självförverkligande, utan en central antropologisk fråga. 

Som jag sa i inledningen av detta avsnitt är frågan om hur man 
undviker att dåliga eller onda potentialer, attityder och beteenden 
utvecklas genom självförverkligandet, kanske det problem där en 
internalistisk, respektive relationistisk människosyn tydligast avslöjar 
sig. För både Maslow och Gewirth ligger lösningen i att på ett eller 
annat sätt vända sig mot den egna, internalistiskt förstådda mänskliga 
naturen, eller hos en instans eller del av denna. Problemet är ett 
problem för människan och hennes självförverkligande, men 
lösningen finns samtidigt att hämta bland hennes egna resurser. Enkelt 
uttryckt är det för Maslow den mänskliga naturen i sin helhet, den 
samlande uppsättningen potentialer som, om de får möjlighet att 
utvecklas, kommer att leda människan i rätt, god, självförverkligande 
riktning. Ett ökat oberoende i förhållande till kulturen, som är den 
egentliga roten till problemet, kan underlätta detta. För Gewirth är inte 
den mänskliga naturen som helhet lika god och pålitlig som för 
Maslow, men genom den rationella sidan av självet, har hon ändå 
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principiella möjligheter att bringa ordning och lägga band, även på de 
missriktade eller onda krafterna hos henne själv. 

För de tre mer relationistiskt inriktade tänkarna finns inte dessa 
tillräckliga resurser att tillgå i någon egen, internalistisk förstådd 
natur. Utan hon måste vända sig mot, eller ta hjälp av, resurser som 
hon inte entydigt kan sägas inneha hos sig själv. Således återfinns hos 
såväl Taylor, Niebuhr som Lonergan en slags kritisk (och förlåtande)
instans, som mycket väl kan ingå i en vidgad, relationistisk självför-
ståelse, men knappast kan sägas vara hemmahörande i en internatiskt 
förstådd mänsklig natur. Denna instans kan dock inte övertrumfa eller 
omintetgöra de begränsningar som hör till människan och hennes 
livssituation, för denna instans blir tillgänglig för människan just som 
den begränsade varelse som hon är. Dock kan denna instans bringa 
kritiskt ljus, relativisera och sätta i perspektiv, sådant som kan 
karaktäriseras som produkter av människans begränsning. Men den 
kan inte frambringa den totallösning som rationaliteten principiellt kan 
hos Gewirth. 

För Taylor, Niebuhr och Lonergan, som jag tidigare har karaktär-
iserat som relationister, finns sammanfattningsvis inte någon entydig 
eller slutgiltig lösning, på samma sätt som det finns det för Maslow 
och Gewirth. Problemets orsak har inte heller någon entydig placering 
vare sig i eller utanför människan, men det är tveklöst ett problem som 
finns för människan. Som framför allt betonas av Niebuhr står 
människan hjälplös inför det, men inte för den skull ansvarslös. Två 
saker som kan tänkas bli relevanta om det är så att människan på ett 
ofrånkomligt sätt är otillräcklig, när det gäller att handla, utvecklas 
och kanske vilja rätt är för det första självkritik. Självkritik kan 
behöva vara något som ska utföras kontinuerligt, och även utsträckas 
till det som kan framstå som ens bästa eller främsta förmågor, över-
tygelser och ambitioner.  

För det andra kan sådant som nåd, förlåtelse och försoning bli rele-
vant, just för att människan ska kunna hantera och leva med sin oför-
måga att på egen hand få bukt denna typ av problem. I nästkommande 
kapitel ska jag bland annat vidareutveckla något av det som här har 
framkommit om en relationistisk förståelse av människans problem 
med att utvecklas rätt, och med att förhindra motsatta tendenser. 
Denna vidareutveckling kan sägas stå i viss skuld till Taylors, 
Lonergans och i synnerhet Niebuhrs synsätt, samtidigt som diskus-
sionen också kommer att innebära en utmaning även för deras teorier. 
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Mot vidare mål 
Genom detta kapitel har kunnat konstateras att distinktionen mellan 
internalism och relationism är brukbar för att klargöra flera likheter 
och olikheter mellan teorierna. Internalistiska och relationistiska 
uppfattningar om det mänskliga självet är emellertid inte något som 
bara gör sig gällande i olika substantiella uppfattningar om vad 
självförverkligandet bör innehålla och leda till, utan även i skilda sätt 
att förstå problemen. Utifrån ett internalistiskt perspektiv tenderar 
exempelvis egoism och självcentrering bli problem som kan uppstå 
genom självförverkligandet, och som en självförverkligandeteori kan 
behöva förhålla sig till eller lösa. Utifrån ett relationistiskt perspektiv 
tycks istället självförverkligande kunna bli något som innebär att 
problemet löses eller upplöses.  

Detta vittnar också om en annan slutsats som kan dras av kapitlet: 
Vilka frågor som blir mest centrala när det gäller mänskligt självför-
verkligande, tycks till viss del skifta beroende på om det är en 
internalistisk eller relationistisk modell av självet som förutsätts. För 
relationismen är frågor om självets konstitution eller konstruktion av 
central betydelse, eftersom självförverkligande är internt förbundet 
med just detta. Internalismen tenderar mer åt ett synsätt där självet och 
dess potentialer föregår förverkligandeprocessen, vilket gör att 
konstitutionen i sig inte är lika intressant, men väl resultatet av denna 
konstitution, och vad som går att göra med den. Utfrån ett internal-
istisk perspektiv tycks med andra ord innehållsliga, mer eller mindre 
empiriska frågor, träda i förgrunden, medan relationismen på ett 
motsvarande sätt betonar mer ontologiska frågor. 

En skiljelinje som vid återkommande tillfällen har antytts, men som 
kanppast har tematiserats, är den mellan Niebuhrs relationism å ena 
sidan, och den som representeras av Taylor och Lonergan å den andra. 
Skillnaden kan förstås utifrån författarnas skilda uppfattningarna om 
den kulturella kontextens betydelse och funktion. För Niebuhr är det i 
synnerhet två typer av relationer, som gör att hans uppfattning om det 
mänskliga självet kan sägas vara relationistisk: Relationen med 
nästan, och framför allt relationen med Gud. Utan dessa relationer, 
eller när dessa relationer är brustna, har människan egentligen inte 
möjlighet att vara sig själv. Genom dessa konstituerande relationer 
transcenderar eller lyfter sig självet i hög grad ut ur kontexten, vilket 
just är ett huvudskäl till att självet därmed kan bli ett sant själv, enligt 
Niebuhrs teori. Även hos Taylor och Lonergan är denna typ av 
relationer väsentliga (eller det finns åtminstone möjlighet för dem att 
vara det), men representerar inte på samma sätt en ontologiskt åtskild 
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dimension, i förhållande till den relationalitet som ett själv är ett själv 
i ett sammanhang genom. Eller för att uttrycka det annorlunda: Det 
finns för Taylor och Lonergan inte några specifika relationer, som står 
i nödvändig opposition till den kontext, genom vilken självet förstår 
sig själv och når kunskap om världen genom. Man skulle därför kunna 
tala om en kontextualistisk relationism när det gäller Lonergan och 
Taylor, och en kontexttranscenderande realtionism hos Niebuhr. 

För min egen del har det nu blivit dags att transcendera såväl den 
jämförande analysen, som de metodologiska frågeställningarna, som 
så länge har varit riktningsvisare. Detta innebär på inte sätt att jag 
tänker kasta ifrån mig något bagage. Inte minst kontrasten mellan 
internalism och relationism, som i detta kapitel har blivit allt mer 
uppenbar, föranleder ett tydligare ställningstagande mellan dessa 
perspektiv för min egen del. Jag utlovar ett sådant. Detta kommer att 
vara ett led i den kommande kritiska diskussion av vad som bör 
känneteckna en godtagbar teori om självförverkligande. Det som 
hittills har framkommit i denna undersökning kommer att ligga till 
grund för denna diskussion, men jag kommer också att införa kriteriet 
om en förankring i, och relevans för, människors erfarenhet av verk-
lighet, som ett aktivt kritiskt grepp. Något som kan sägas antydas av 
slutsatsen att det är olika frågor som kommer i förgrunden i de olika 
teorierna, är att det kanske finns sådant som ofta utesluts i teorier om 
självförverkligande. Kan det verkligen vara så, och går det i så fall för 
sig? 
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9. Självförverkligande som försoning 

I inledningen av denna avhandling formulerade jag som ett kriterium 
för en godtagbar teori om självförverkligande, att den ska vara för-
ankrad i, eller ha relevans för människors erfarenhet av verkligheten. 
Men är det över huvud taget rimligt att ställa ett sådant krav på 
självförverkligandeteorier? Jag menar absolut att det är det. Inten-
tionsmässigt har jag också medhåll här, från författarna bakom 
teorierna. Även om de i skiftande grad försöker att medvetet utgå från 
en levd erfarenhet av verkligheten, så är de eniga i uppfattningen om 
att deras respektive teorier ska kunna vara till någon slags hjälp, bidra 
som metod till människors självförverkligande; även om syftet med 
vissa av teorierna, är mer uttalat deskriptivt än normativt. Min avsikt i 
detta kapitel är att kritiskt diskutera självförverkligandeteoriers förut-
sättningar att ta erfarenheten av att vara människa på allvar. Jag har 
ingen lista över vad denna erfarenhet innehåller eller innebär, som jag 
skulle kunna granska teorierna utifrån. Ett tema som emellertid 
kommer att göra sig gällande som en teoretisk utmaning är en livets 
flertydighet, som jag menar kan ses som en aspekt av erfarenheten av 
att vara människa. 

Internalismens begränsning

Det har inte varit någon ursprunglig ambition för mig att inom ramen 
för denna avhandling tematisera vetenskapsteoretiska problem, eller 
att bidra till diskussionen om relationen mellan teori och praktik. Vad 
som emellertid har gått upp för mig allt mer, under tiden med detta 
arbete, är att självförverkligande är ett sådant begrepp eller idé som 
svårligen kan ges någon utförligare behandling, utan att vetenskaps-
teoretiska problem uppstår eller aktualiseras. Grunden till det är inte 
minst att när man som exempelvis vetenskapare ska studera mänskligt 
självförverkligande, så är man själv del av studieobjektet, på ett 
kanske mer uppenbart och oundvikligt sätt än i många andra veten-
skapliga forskningssammanhang. Detta innebär förstås inte att det 
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skulle vara omöjligt att eftersträva och att uppnå en viss distans till 
studieobjektet. Men vad är detta för någon distans, hur uppnås den och 
vad får den för positiva konsekvenser? 

Från inledningen och sedan genom mina frågeställningar har spän-
ningen mellan individualitet och universalitet gjorts till ett centralt 
tema i denna avhandling. En anledning till detta är förstås att denna 
spänning är central i teorier och idéer om självförverkligande, inte 
minst i en modern kontext, där individualitets- och originalitetsideal 
ofta intar en betydande plats i idéer och föreställningar om ett gott 
eller sant mänskligt liv. Men denna spänning återfinns också mer 
vetenskapsteoretiskt hos självförverkligandeteoretikern, när individ-
ualitet/universalitet möter subjektivitet/objektivitet. Om man som 
självförverkligandeteoretiker vill skapa en teori med giltighet och 
representativitet för mer än den egna upplevelsen av verklighet, är det 
kanske inte alltid ens mest subjektiva och individuellt unika 
föreställningar som ska odlas. Men vad innebär då detta? 

En föreställning, som det lär finnas en hel del gott empiriskt stöd 
för, är att det finns en del som gäller universellt, eller åtminstone 
relativt allmänt för människor, samtidigt som det finns det som är mer 
individuellt unikt. Denna tanke är, som har kunnat konstateras, även 
välrepresenterad i mitt material. Samtidigt har stor skillnader kunnat 
konstateras när det gäller vilken sida som det läggs mest vikt på, var 
det universella och individuella förläggs, hur det förklaras, och vilken 
betydelse som tilldelas dessa sidor eller aspekter av det mänskliga.  

En vanlig vetenskaplig utgångspunkt eller premiss är att man som 
vetenskapare eller filosof genom större objektivitet får bättre tillgång 
till eller insikt i det universella eller mer allmänna, och att det också är 
ens uppgift att primärt försöka frambringa kunskap om just detta. Det 
individuella låter sig inte på samma sätt fångas vetenskapligt. Utifrån 
denna tanke kan det förefalla rimligt att förvänta sig av en teori om 
självförverkligande, att den mer ska försöka ange de allmänna 
ramarna för mänskligt självförverkligande, och samtidigt lämna en del 
osagt, och därmed ett utrymme för den faktiska individen att fylla det 
konkreta självförverkligandet med. Även detta mönster har, föga 
överraskande, kunnat konstateras som återkommande i de analyserade 
teorierna; dock med skillnader när det gäller hur mycket utrymme som 
lämnas åt individen, och vad detta utrymme är för något.  

Att tiga om ting som inte är relativt allmängiltigt kan ju låta sunt 
och redligt, och behöver inte vara någon dum tanke eller ambition. 
Problemet är ju bara, vilket jag bland annat i inledningen försökte 
uttrycka med ”studiesubjektets föränderlighet”, och som är mest 
väletablerat i Taylors teori, att det är svårt att komma åt och uttrycka 
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några universella former eller ramar, på ett sätt som inte alls är 
bestämt utifrån förutsättningar som springer ut ur att man, även som 
forskare, har en unik utsiktsposition i förhållande till sig själv, världen 
och andra människor. Det innebär alltså att man som vetenskapare inte 
har någon oproblematisk tillgång till det mer allmänna. Detta menar 
jag inte ska ses som något beklagligt, men dock som en förutsättning. 

Det finns en del generella problem med försök att formulera det 
allmänna eller universella, som är svåra att helt komma ifrån, och 
således finns det en ofta befogad kritik mot sådana försök. Det kan 
hävdas att det som framställs som allmänmänskligt, snarare avspeglar 
författarens åsikter och erfarenhet av att vara människa i en specifik 
kontext, än något allmänmänskligt. Författaren har således miss-
lyckats med att finna något allmänt. En annan invändning kan gå med 
på att det som påstås vara allmänt är det, men istället vända sig mot att 
detta skulle vara något betydelsefullt för människan. Utifrån kan det 
vara möjligt att hävda att det som verkligen är något väsentligt 
allmänt, är något som teorin misslycka med att fånga.  

Detta antyder i sin tur en annan form av problem som negativt kan 
uppstå, genom försök att formulera det allmänna. Det som inte kvalifi-
cerar sig som allmänt, kan just genom att det implicit eller explicit 
osynliggörs, förtrycks eller diskrimineras bli något lågt värderat. Inte 
sällan finns det en viss systematik i vad tänkare och politiker anser 
vara allmänt, vilket kan göra saken ännu värre, om det skulle vara så 
att mycket väsentligt är uteslutet från den dominerande föreställningen 
om det allmänna. Något som ofta har diskriminerats i universalistiska 
teorier är det kontingenta eller tillfälliga, vilket får svårt att kvalificera 
sig som något allmänt. Men detta innebär inte för den skull att det som 
är tillfälligt, föränderligt eller övergående skulle vara något oväsent-
ligt för människor i deras liv. Likväl är detta en föreställning som kan 
sägas figurera tämligen starkt i såväl Maslows, Gewirths och Niebuhrs 
teorier, vilket innebär att det tillfälliga får lågt eller inget värde, eller 
bara kan få värde som medel till något annat. 

En sådan motsättning mellan tillfälligt å ena sidan, och allmänt och 
bestående å den andra, återfinns inte i Taylors och Lonergans teorier, 
där det allmänna knappast är något som finns eller visar sig oberoende 
av det som är mer kontingent och kontextuellt. Det allmänna är 
snarare något som analytiskt är abstraherat från det mänskliga livs-
sammanhang där detta blir möjligt, än något som i sig existerar som 
en allmän kategori i världen. På det stora hela har också tolkning och 
förståelse större betydelse i Taylors och Lonergans teorier, än vad som 
är fallet i det övriga. 
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Om detta ska jag emellertid inte orda mer nu. Jag tänker dock ta 
upp två allvarliga problem med den internalistiska modellen av 
självet, som anknyter till den påpekade risken att utesluta eller 
diskriminera, när man ska försöka fånga det allmänna och väsentliga. 
Problemen anknyter också till vad som tidigare har hävdats om studie-
subjektets förändring. Dessa två problem, som jag tänker framställa i 
allmänna termer (alltså inte explicit relaterad till Maslows och 
Gewirths teorier), har vidare att göra med den internalistiska benägen-
heten att göra avgränsningen primär i förståelse av självet, samt att 
tänka självet som till stor del konstituerat av ett innehåll, som äger en 
otolkad (eller delvis) existens. 

Det första är ett exklusivistiskt problem som tenderar att drabba 
internalismen, i och med att det som inte individen själv besitter eller 
finns innanför gränsen för självet, inte ingår i definitionen av vad 
personen själv är. Detta leder lätt till att sådant som inte går att 
internalisera faller utanför självet, och det är många företeelser och 
fenomen som kan höra människolivet till, som är svåra att 
internalisera. Om avgränsningen för självet går vid individens hud, så 
gäller det det mesta som finns utanför denna hud, som inte är ät- eller 
injicerbart. Men det kan också vara svårt internalisera fenomen som 
död eller beroende, och över huvud taget sådant som har en relationell 
karaktär.655 Med relationer gäller i princip samma sak som med 
exempelvis önskningar: Det kan vara möjligt att internalisera vissa 
aspekter av dem (exempelvis sådana som har någon slags 
känslomässig bas), men inte hela fenomenet som en levd och erfaren 
verklighet. Överhuvud taget är det ju svårt att dra entydiga gränser, 
där ingenting exkluderas på felaktiga premisser. Man kan således tala 
om två sidor av detta problem: För det första att sådant exkluderas 
som inte bör exkludera. För det andra att aspekter av fenomen 
exkluderas; och därmed fenomenet som helhet. 

Detta problem, liksom det andra, hänger samman med ett 
internalistiskt sätt att begreppsliggöra eller definiera människan, 
hennes individualitet och subjektivitet, som kategoriskt utesluter 
kulturell konstruktion och relationalitet som grundläggande, kon-
tinuerligt konstituerande faktorer. Om det första problemet gällde 
väsentliga förhållanden, strukturer och relationer som, på grund av det 
internalistiska perspektivet, riskerar att falla utanför vad ett mänskligt 
subjekt eller själv är, definieras eller förstås som, så handlar det andra 

655 Med ”relationell” och ”relationalitet” avser jag förbindelser som har en ömse-
sidighet, som så att säga går dubbla eller flera vägar. Det rör sig med detta 
begreppsbruk alltså inte om relationalitet i en historia som berättar om hur Anders 
handlande fick effekter på Beata; och som slutar med detta.   
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problemet om det som utifrån internalistisk utgångspunkt faktiskt 
räknas och hör till självet. Det första problemet kan sägas gälla en 
blindhet i förhållande till det, utifrån internalistisk människosyn, 
externa, medan det andra problemet handlar om en slags blindhet i 
förhållande till det som betraktas som internt. Det kan gälla ett tänkt 
prediskursivt subjekt, eller ett kärnsjälv, men också helt andra kate-
gorier eller egenskaper som kön, ålder, hudfärg, kunskap, konstnärlig 
kreativitet, hälsa, rationalitet, sexualdrift, samvete, generositet. Utifrån 
ett socialkonstruktionistiskt eller kontextuellt relationalistiskt synsätt 
kan det vara befogat att rikta misstanke mot meningsbärande 
kategorier som antas kunna begreppsliggöras och förstås separerade 
från den form, innehåll och mening som de har och får för mänskliga 
subjekt i specifika kultur- och tidsmässiga sammanhang och diskurser.  

Problemet som hänger samman med en internalistisk, prediskursiv 
eller kulturseparerad förståelse av vissa kategorier, är just ett 
naturaliserande och essensialiserande, som sker till priset av att den 
kulturberoende förståelsen av dessa förtrycks eller osynliggörs. Inte 
minst har feministisk teori varit en betydande kraft när det gäller att 
avslöja och understryka hur internaliseringen, i synnerhet när det 
gäller könskategorier, kan innebära att föreställningar och reguleringar 
som är produkter av en ojämlik politisk och social diskurs, fabriceras 
eller framställs som helt naturliga och politiskt neutrala.  

Denna typ av kritik kan även göra gällande att själva internaliser-
ingen, av exempelvis kön som något vi har och är födda med, i sig är 
en effekt och funktion av en offentlig och social diskurs.656 Det som 
jag uppfattar som det andra problemet med internalismen kan därmed 
beskrivas som dess essensialistiska tendens att undanta hela eller delar 
av människan från det som är kulturellt konstruerat, vilket innebär att 
de också undantas från vad som bör eller kan förstås och förklaras 
kulturellt. Ett inre jag, en kärna, en natur som förstås rent internalist-
iskt, kan med andra ord få status av en första princip (som inte är 
orsakad av eller direkt relaterad till något annat) när det gäller vad 
personer är och gör. 

Gewirth har något större förutsättningar att hantera dessa kritiska 
invändningar än Maslow, för vilken dessa är förödande; inte minst 
genom dualismen mellan den mänskliga naturen och kulturen, som 
återfinns i hans teori. Båda dessa problem för internalismen och 
svårigheten att komma tillrätta med dem, kan ses mot bakgrund av den 
redan konstaterade tendensen att premiära substans- och innehålls-
frågor, framför frågor om tolkning och ontologi.  

656 Butler, Judith: Gender Trouble, s. 173. 
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Utifrån ett relationistiskt perspektiv som Taylors, kan man uttrycka 
det som att internalismen löper risken att förutsätta existensen hos det, 
som inte kan få existens oberoende av självförståelsen. Genom att 
börja i substansfråga om vilka potentialer som ska förverkligas, 
riskerar sådana ontologiska och kunskapsteoretiska förutsättningarna, 
som även internalismens uppfattning om människans konstitution och 
innehåll vilar på, att skymmas. Jag vill inte bestrida att människor föds 
med olika anlag och förutsättningar. Saken är bara den att dessa har 
svårt att bli uppmärksammade och ha någon mening eller betydelse, 
utan ett sammanhang som förstår människan på ett sätt som gör det 
möjligt att tala om och identifiera dem som förmågor, som är möjliga 
att utveckla. Snabbhet eller kreativitet är exempelvis inget som kan 
förstås i sig, utan förutsätter ett sammanhang där något kan vara 
snabbt eller kreativt; och ofta ett sammanhang där det är möjligt att 
värdera denna egenskap, som exempelvis funktionell eller ej. 

Internalismen, som kan ses som en betydande föreställning eller 
tankemodell i västerländskt tänkande, kan enligt min mening vara en 
fullt brukbar föreställning på den subjektiva nivån, för att förstå sig 
själv och sitt sammanhang. Däremot vänder jag mig mot internalism 
som utgångspunkt för den teoretiska bearbetningen och förståelsen av 
människan och hennes självförverkligande. Mildare uttryckt skulle 
man kunna säga att teorier om självförverkligande inte bör förutsätta 
eller reserveras för internalistiskt tänkande om självet. Det bör kunna 
ställas öppna och kritiska frågor om hur potentialer blir till eller blir 
möjliga, vilken ontologisk status som de har, hur och om de kan ha ett 
normativt värde, samt för vem de är potentialer. Huvudfrågorna för 
självförverkligande bör inte begränsas till vilka potentialer som ska 
förverkligas, och hur detta kan ske; i synnerhet inte om dessa frågor 
förstås som helt åtskilda från den förra typen, vilket lätt blir fallet med 
en internalistisk utgångspunkt.  

En reflexiv modell
Jag har nu pekat på en del brister som jag menar hänger mer eller 
mindre intimt samman med den internalistiska människosynen, när 
den görs till utgångspunkt för teoribildning om självförverkligande. I 
likhet med Taylor menar jag att internalistiska tankesätt har djupa 
rötter i vår kultur, och kan vara en högst funktionell och kanske 
svårfrånkomlig kanal när det gäller att förstå oss själva. Men det är 
skillnad på detta, och att anta den internalistiska modellen som en fullt 
adekvat beskrivning av det mänskliga självets konstitution. Att vi har 
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potentialer i oss eller hos oss själva bör tänkas metaforiskt – likt 
exempelvis Guds hemvist i himlen – och inte som en definitions-
mässig utgångspunkt eller empirisk faktautsaga. 

Jag har inom ramen för denna avhandling emellertid haft förmånen 
att ta del av teorier om självförverkligande, som har haft en relation-
istisk utgångspunkt. I och med dessa teorier har vi mött ett annorlunda 
sätt att förstå självet, den mänskliga livssituationen, och därmed också 
självförverkligande. Med anledning av detta skulle jag vilja återvända 
till idén eller defintionen av självförverkligande, som förverkligandet 
av ens potentialer. Denna idé är inte med nödvändighet internalistisk, 
eftersom det finns olika sätt att förstå potentialer och deras onto-
logiska status. Däremot kan idén sägas befrämja ett internalistisk syn-
sätt, eller vara väl anpassad för en internalistisk människosyn.  

I min egen definition av självförverkligandeteori, som jag angav i 
inledningen, separerade jag tre komponenter: (1) En idé om ett bättre, 
sannare eller mer fulländat mänskligt liv, (2) en metod, process eller 
”väg” som, om man så vill, leder från det rådande till det ideala samt 
(3) en antropologi (vilken innefattar uppfattningar om människan, 
hennes situation och förutsättningar). Enligt flera av teorierna är dessa 
punkter ytterst nära sammanvävda i ett reellt mänskligt liv, men det 
har varit möjligt att analytiskt urskilja dessa tre led i samtliga teorier.  

En intressant skillnad mellan teorierna, utöver de substantiella, är 
emellertid vilken betoning och funktion som det andra ledet, det ideala 
målet tilldelas. Man kan notera att i den ovan angivna idén om själv-
förverkligande, som vi tidigare sett Gewirth skriva under på, är detta 
ideala slutmål frånvarande. Vad som då i allmänhet är förutsatt är att 
förverkligandet av ens potentialer, eller de djupaste och bästa, leder 
till eller mot slutdestinationen. En sådan, relativ frånvaro av målet 
som idé, kan man notera i både Maslows och Gewirths teorier. Det är 
inte så att de inte alls talar om det ideala målet, men däremot så att det 
har ringa eller ingen praktisk funktion för självförverkligandepro-
cessen. Om man så vill: Det fullkomliga eller goda livet är konse-
kvens; inte orsak. 

Istället för att definiera självförverkligande som förverkligandet av 
ens potentialer, önskar jag föreslå en något öppnare modell, som 
svarar mot min tidigare defintion av teorier om självförverkligande. 
Individuellt mänskligt självförverkligande kan utifrån denna modell 
förstås som en rörelse från A till B, där A är det rådande (eller 
tidigare) tillstånd som en mänsklig individ befinner (eller befann) sig 
i, och B är det fullkomliga, sanna, ideala eller goda (självförverklig-
ade) livet för denna individ. Denna definition har den fördelen att den 
tydligare öppnar för att B (målet) kan vara en aktiv faktor i processen, 
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och inte bara en konsekvens av den riktiga hanteringen av A. En 
viktig föreställning eller tankemodell för självförverkligande – som 
jag visserligen inte explicit har tematiserat i någon hög grad, men som 
likväl återfinns i flera av teorierna – är korrespondens.657 Tänker man 
självförverkligande som korrespondens, vilket utmärkt går att göra 
inom ramen för min modell, blir det förstås viktigt att klargöra vad det 
är som man ska korrespondera eller bringas till enhet med.  

Detta innebär (om inte korrespondens tänks ske helt automatiskt) 
att fokus i självförverkligandet i någon mån bör flyttas från A till B. 
Vi måste på något sätt känna till det sanna, fullkomliga, egentliga, 
autentiska, verkliga eller genuint mänskliga, för att kunna närma oss 
det. I den typ av korrespondenstänkande som man möter hos Taylor 
och Lonergan är emellertid inte A eller B några stabila, objektiva 
storheter; eller de är åtminstone inte tillgängliga som sådana för den 
självförverkligande individen. Självförverkligandet, som rörelsen från 
A till B, kan för dem vara något som kan ske genom en kontinuerlig 
reflexiv relation mellan A och B; men bör kanske snarast beskrivas 
som en reflexiv relation mellan individens förståelse eller idé om A 
respektive B, mellan det rådande och det fullkomliga.  

Min modell förhåller sig öppen till hur relationen mellan A och B 
ska tänkas, hur viktig målet eller idén om målet är för processen. Just 
genom att den inte bara betonar eller synliggör den ena sidan, har den 
bättre förutsättningar för att infånga flera modeller eller sätt att tänka 
självförverkligande på. Att det finns flera radikalt skilda sätt att tänka 
självförverkligande på, är i sig en svårfrånkomlig slutsats av det 
studium som jag företagit mig.658

657 Hos Taylor har vi exempelvis autenticitetsidealet som är en form av korrespon-
denstanke, hos Lonergan finns varat att integrera eller korrespondera med, som består 
av allt vi vet och allt som ännu återstår att veta. Niebuhr är den som tydligast betonar 
Jesus Kristus, som den saknade, sanna människa vi bör försöka korrespondera med, 
vilket också kan förstås som en rekonstruktion av den sanna mäniskan. Även Maslows 
teori går utmärkt att förstå i korrespondenskategorier, där det då är den sanna 
mänskliga naturen, som vi har i potentiell form, som vi ska samsvara med; vilket kan 
ske genom att vi realiserar den, eller dess potentialer.  
658 Det fullkomliga, sanna, ideala eller goda livet (B) kan också i hög grad förstås som 
etiken. Den skillnad som här har konstaterats mellan internalism och relationism, när 
det gäller målet eller etikens betydelse för självförverkligande, går även i skilda 
synsätt när det gäller etikens funktion för moralen. Hos Maslow och Gewirth har 
egentligen inte etiken någon betydelse eller funktion för moralen. Maslows 
naturalistiska moral springer helt ut ur den mänskliga naturen. Moralen realiseras när 
människan når sitt mål, men är inte beroende av målet för att konstitueras eller 
klarläggas. Vad Maslow förespråkar är undersökning av vad självförverkligande 
människor gör i frivalssituationer. Gewirths universalistiska moral är grundlagd i en 
mänsklig handlingssituation, som är oberoende av det fullkomliga målet för ett 
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Livet som inte blev som man tänkt sig 
Som flera gånger har påpekats finns det i internalismen en slags 
inneboende svårighet att ta sådant i livet som inte bidrar till 
självförverkligande på tillräckligt allvar; såvida inte detta kan placeras 
hos eller i människan. I den resterande delen av avhandlingen tänker 
jag resonera utifrån utgångspunkten att det för en realistisk, eller i 
praktiken brukbar teori om självförverkligande, inte är tillräckligt att 
teckna det ideala mänskliga livet och vägen dit. Det bör enligt min 
mening också kunna sägas något om hur man som människa ska 
kunna förhålla sig till detta att man inte fullt ut (eller inte alls) lyckas. 
Inte minst för att man ska kunna sträva vidare.

En mycket vanlig erfarenhet bland mänskliga individer är att livet 
inte blev som man tänkt sig. Skulle man påstå motsatsen (att livet 
blivit som man tänkt sig) riskerar man antingen att framstå som icke 
trovärdig, eller att bli misstänkt för att ha levt ett ytterst tråkigt och 
enahanda liv.659 I vissa avseenden har livets oförutsägbarhet successivt 
tilltagit under den moderna epoken. Det har exempelvis blivit allt 
svårare att förutsäga sin huvudsysselsättning och ”tjänstgöringsplats” 
på grundval av sitt kön, eller på grundval av faderns och moderns yrke 
eller sysselsättning. Dessutom har samhällsklass på det stora blivit en 
mindre predestinerande faktor. Vissa skulle kanske kunna mena att 
samhället förändras snabbare nu än vad som kanske någonsin tidigare 
varit fallet (vilket som påstående inte har mycket för sig, om det inte 
kvalificeras mer än så). Hur som helst kan man nog konstatera att 
majoriteten i det västerländska samhället snabbare och i högre grad 
tillägnar sig och exponeras för samhälleliga förändringar och 
nydaningar, än vad som var fallet för hundra år sedan. Segheten i 
processen från uppfinning och industriellt producerad produkt, till att 
bli ”var mans egendom”, var exempelvis mycket större med telefonen 
än med mobiltelefonen.  

Men är det sociala, kulturella och strukturella förändringar som 
allena gör livet svårförutsägbart? Nej, det är det förstås inte. Och om 
man väl har påtalat förekomsten av sådana förändringar återstår 
ändock frågan, som jag har hängt upp mig en hel del på, om den 
mänskliga individens förhållande till denna typ av kontextuella 
förändringar. Förändrar det endast förutsättningarna för att uttrycka 

mänskligt liv. Däremot kan den personalistiska moralen (som dock är underordnad) i 
viss mån sägas förutsätta en etik. 
659 Att livet inte blev som man tänkt sig behöver förstås inte vara en, i det stora hela, 
negativ upplevelse, och det är egentligen inte poängen med resonemanget; vilket 
förhoppningvis kommer att framgå. 
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den man är, eller förändrar det i grunden vad man är och 
förutsättningarna för självkännedom?660 I det senare fallet kan det bli 
fullt adekvat att säga att inte bara livet, utan man själv, blev inte som 
man tänkt sig. En sak som i vart fall kan sägas följa med livets oförut-
sägbarhet, är nödvändigheten av någon slags kontinuerlig uppdatering 
eller revidering av ens livsberättelse.661 I den mån som man har 
framtidsinriktade perspektiv, är det inte tillräckligt att i efterhand bara 
”pricka” av det som skulle ske, för det skedde saker som man inte 
visste skulle ske. Och det är inte ens säkert att det man trodde eller 
ville skulle ske skedde. Kanske vi inte kan eller orkar ta in allt 
oförutsett som sker oss och våra liv, men ett visst uppdateringsarbete 
måste vi utföra, och det sker ofta ganska automatiskt. Behovet av 
revision av våra berättelser kan sägas vara beroende av hur väl det 
som sker (oförutsett eller inte), matchar, passar in eller låter sig 
infogas i den grundform eller struktur som våra berättelser har.  

Komedin och tragedin är två klassiska strukturer som såväl 
individuella som kollektiva berättelser kan anta.662 Bildligt uttryckt 
kan komedins struktur närmast beskrivas som ett U, medan tragedins 
struktur snarare är ett upp och nedvänt U. Men för att bilden ska vara 
så riktig som möjligt kan en liten ”justering” av U:et behöva göras, 
när det gäller de respektive staplarnas längd eller höjd. Det är 
åtminstone karaktäristiskt för komedin att den slutar på en högre nivå 
eller i ett bättre tillstånd än vad den började i. Både komedin och 
tragedin innefattar emellertid en dynamisk rörelse. Strukturen är som 
synes inte rätlinjig, utan berättelsen innehåller en radikal vändpunkt. 
Utifrån den första rörelseriktningarnas perspektiv (uppåt för tragedin, 
nedåt för komedin) – upplevd av en individuell människa – är den 
motsatta rörelsen, som följer efter vändpunkten, svårförutsägbar. 

660 Det har förhoppningvis redan framkommit att jag för egen del ansluter mig till 
uppfattningen om att den senare, mer grundläggande formen av förändring, är en 
realitet, vilket jag bland annat har uttryckt med ”studiesubjektets föränderlighet”. 
Världen är inte bara en extern, föränderlig arena för realiseringen av våra stabila 
potentialer. Även om vi hade stabila potentialer som vi kände till, så skulle förändring 
på ”arenan” inte begränsa sig till förändring av de yttre förutsättningarna för 
potentialernas realisering, utan också påverka vår värdering av våra potentialer, och 
vilka vi i så fall vill förverkliga. Och denna typ av värderingsförskjutningar är svåra 
att helt förutse över exempelvis en 20-års period. Detta innebär att det bland annat på 
grund av ”yttre” faktorer faktiskt är svårt att helt förutse, inte bara vilka vi kommer 
vara om 20 år, utan även vilka vi om 20 år vill vara och bli.    
661 ”Berättelse” eller ”livsberättelse” ska här förstås metaforiskt. Även om det fullt 
möjligt att berätta eller skriva ner ”berättelserna”, så är det i första hand människans 
sätt att tolka, skapa mening och sammanhang i sitt liv som här åsyftas. 
662 Frye, Northrop: The Great Code. The Bible and Literature. Harcourt Brace, San 
Diego, New York , London 1983, s. 73
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Man kan med visst fog påstå att de självförverkligandeteorier som 
här har studerats, om än i växlande grad, främjar en berättelsetyp som 
kommer betydligt närmare komedins, än tragedins, form eller struktur. 
Detta främst eftersom berättelsen, i och med självförverkligandet, är 
tänkt att sluta på en högre nivå, i ett bättre tillstånd, än vad den 
började i. För självförverkligande handlar, som vi har sett, i väsentlig 
grad om självförbättring och självutveckling, och någons slags 
progressionstanke återfinns i samtliga här undersökta teorier. Detta 
ligger även i den självförverkligandedefinition som jag för egen del 
presenterade i det föregående avsnittet.  

Men är detta inte lite problematiskt? Jag menar, allt i livet är väl 
inte bara självförverkligande? En individuellt människoliv kan väl inte 
rättvisande beskrivas eller berättas som en rätlinjig rörelse från något 
mer ursprungligt till något fullkomligt och idealt? Likväl vill jag mena 
att hos de flesta här analyserade självförverkligandeteorier, så finns 
det åtminstone en tendens till att främja en utvecklingsberättelse, som 
i ett inte obetydligt avseende skiljer sig från komedins struktur. Eller 
om jag uttrycker mig lite annorlunda: Det är inte självklart att det ges 
så mycket utrymme till att inkludera det som inte är utveckling i 
självförverkligandets berättelsestruktur.

Som konstaterades i föregående kapitel ställer sig Taylor, Niebuhr 
och Lonergan, i förhållande till Maslow och Gewirth, betydligt mer 
öppna inför tanken att vägen mot självförverkligande kan, eller kanske 
måste, innehålla något radikalt brott, transformering eller omvändelse. 
Detta innebär att utvecklingsberättelsen hos dessa tre har större 
möjlighet att anta komedins form, medan ett mer linjärt utvecklings-
tänkande förefaller som mer näraliggande för Maslow och Gewirth. 
Men denna öppenhet för vändpunkter i utvecklingsberättelsen, som 
Taylors, Niebuhrs och Lonergans teorier ger utrymme för, behöver 
inte i sig innebära en öppenhet, en integrationsberedskap för sådant i 
människolivet, som svårligen kan förstås eller tolkas som utveckling 
eller steg mot utveckling. För, som jag snart ska återkomma närmare 
till, vill jag mena att det finns starka regression- eller tillbakagångs-
tendenser i människolivet, som inte kan eller bör förstås ur ett rent 
utvecklingsperspektiv, utifrån vilket dessa tendenser lätt reduceras till 
medel för utveckling, eller till avvikelse från utveckling. 

Regression och förlust 
Att betrakta progression och utveckling som mer önskvärd än 
tillbakagång och regression, är på inget sätt något kontroversiellt. Det 
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är tillika en förutsättning för en teori om självförverkligande. Men av 
att utveckling betraktas som mer önskvärt eller värdefullt än reg-
ression, följer inte att utveckling också skulle vara mer fundamentalt, 
naturligt, mänskligt eller autentiskt. Likväl finner man i flera av 
teorierna en tendens till att betrakta progression som det ontologiskt 
primära i människolivet. Eller låt mig uttrycka föreställningen så här: 
Tillbakagång låter sig bättre förstås som avvikelse från utveckling, än 
vad utveckling låter sig förstås som avvikelse från tillbakagång. Som 
ofta finner man i Maslows teori en extremposition, och ett med 
synsättet sammanhängande fattigt språk för regression och förlust hos 
människan. Hårddraget kan man säga att han har denaturaliserad eller 
avnormaliserat allt som inte leder till självförverkligande.663

Maslow intar alltså en extremposition, och övriga författare – i 
synnerhet Niebuhr – ger tillbakagången och de destruktiva krafterna i 
människolivet en helt annan status av verklighet. Han understryker 
exempelvis förekomsten av ondska på alla nivåer av mänsklig utveck-
ling. Ondska, som springer ut av synd, är således något ofrånkomligt 
för människan i jordelivet. Men även i detta grundperspektiv finns det 
en risk för att utveckling framstår som det i någon mån mer 
fundamentala, i förhållande till vilken tillbakagång och destruktivitet 
främst förklarar varför den ideala utvecklingen – som vi kanske har 
stora förutsättningar för – inte blir full verklighet. Men är progression 
verkligen mer fundamentalt eller naturligt än tillbakagång, och på vad 
sätt i så fall? Jag kommer att hävda att den inte nödvändigtvis är mer 
naturlig eller grundläggande, samt att det inte är nödvändigt för en 
teori om självförverkligande att förutsätta att så skulle vara fallet. 

När det gäller synen på utveckling är det inte minst viktigt att 
understryka dess historicitet och kontextualitet. På det stora hela kan 
man säga att det västerländska samhället allt sedan upplysningstiden, 
har blivit mycket mer präglat av utvecklingstänkande, på flera 
nivåer.664 Med exempelvis Rousseau och Kant lyfts förmågan att 

663 Det enda ord som Maslow strängt taget har för tillbakagång och förlust är sjukdom, 
och den är som sådan inget att acceptera eller leva med, utan något att söka vård för. 
Och potentialer är inte heller något som kan försvinna eller förloras. De enda möjliga 
scenarierna för potentialer är att aktualiseras eller inte aktualiseras. Och som 
aktualiserade hos en självförverkligande människa står de befriade i förhållande till 
eventuella hot. Tillbakagång, liksom stagnation, är således hos Maslow egentligen 
helt och hållet parasitiskt på den naturliga utvecklingen. Det är ju en medveten 
intention från Maslows sida att försöka göra den självförverkligande, friska 
människan till norm, och att förstå människors vanliga avvikelsen från detta, som 
”sjukdom” och ”onormalt”.    
664 Jag kommer i det följande inte att göra någon åtskillnad mellan ”progression”, 
”framsteg” och ”utveckling”, vilka alla refererar till en förändring som förstås eller 
förutsätts leda till något (i någon mening) bättre. De är således samtliga värdeladdade. 
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utvecklas fram som ett för människan utmärkande drag.665 Och åtmin-
stone sedan Hegel har uppfattningen att det mänskliga medvetandet 
utvecklas genom historien varit vanlig.666 Men att betrakta utveckling 
och framsteg som något naturligt och som ett möjligt främsta mål för 
såväl individer och samhällen är inte något som människan överallt 
och alltid har gjort; och gör. Utvecklingstänkandet fick sig förstås 
ytterligare en kraftig skjuts framåt med Darwins evolutionslära, vilken 
både placerar människan i närmare biologiskt förhållande till andra 
arter och djur än vad som tidigare var fallet, samtidigt som människan 
får kvarhålla en suverän, upphöjd status i förhållande till allt annat liv. 
Men denna status behöver nu inte (bara) förklaras i termer av Guds 
vilja, utan kan nu ses som en ren frukt av just utveckling. I 
västerlandet  förändrades förutsättningarna för att tänka progression 
och utveckling på ett grundläggande sätt, när ett cykliskt tänkande, för 
länge sedan, gav vika för ett mer lineärt tankeperspektiv. Som 
människa i en kultur präglad av utvecklings- och progressions-
tänkande ligger det sedan nära till hands att tolka sin verklighet och 
sina erfarenheter utifrån sådana kategorier.667

De mest synliga och tveklösa exemplen på mänsklig utveckling står 
kanske att finna hos barn. I synnerhet under de första levnadsåren 
finns det i normalfallet gott om fysiska och mentala förändringar, som 
svårligen låter sig tolkas som tillbakagång. Barnet lämnar snabbt sin 
födelselängd på cirka halvmetern bakom sig, förvandlas snart från en i 
princip liggande varelse till en upprättstående och mobil dito, liksom 
från en relativt oartikulerad till en språklig varelse. Och barnet blir 
successivt förmöget att ta in och hantera en allt ”större” värld. Men 
genom förekomsten av sådana tydliga tecken på utveckling under 
tidiga levnadsår, och en eventuell brist på tecken på tillbakagång, 
följer ju inte att hela människolivet (inte bara idealt sett) skulle vara 
karaktäriserat av utveckling. Under inte minst den moderna epoken 
har utveckling tenderat att bli ett vanligt överordnat 

Utveckling kan i större grad sägas vara sammankopplat med uppställandet av en teori. 
Jag förstår dock inte, som Sven-Eric Liedman, utveckling som något neutralt, som kan 
referera till alla processer, som det är möjligt att uppställa teorier om. Implicerat i att 
något är en utveckling är, enligt mitt begreppsbruk, en tolkning av förändrings-
processen, som att den leder till något bättre. Se, Liedman, Sven-Eric: I skuggan av 
framtiden, s. 522f.  
665 Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet., s. 99. 
666 Ong, Walter J: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Anthro-
pos, Göteborg 1996, s. 202f. 
667 Kanhända finns det också mer kulturoberoende psykologiska orsaker till att 
livsberättelser lätt antar karaktären av en utvecklingshistoria. Att leva en berättelse där 
det hela tiden går utför, låter åtminstone inte som någon lockande tanke, och för de 
flesta är det antagligen psykologiskt omöjligt. 
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tolkningsperspektiv, för såväl individer, samhällen, som mänsklig-
heten i stort. I mitt material är det Maslow, och i viss mån Lonergan, 
som står för en naturalisering av utveckling. Utveckling blir något 
som människan har en naturlig förmåga för, en dominerande dragning 
mot. Möjligheten öppnas för att betrakta utveckling, inte bara som 
medel, utan som mål i sig; som det som definierar människan. Men är 
utveckling verkligen kännetecknande och naturligt för människan?  

Om man exempelvis gör jämvikt till det i sammanhanget över-
ordnade  tolkningsperspektivet, är det möjligt att se utveckling i lite 
annat ljus. Inte minst i den antika föreställningsvärlden hade jämvikts-
idealet en central betydelse. Men på senare tid har också jämvikt 
förespråkats av Hans-Georg Gadamer, som både en fundamental 
naturlig drift och som överordnat mål för människan. Han menar att 
jämvikten gör sig extra tydlig för människan i kroppens naturliga drift 
mot hälsa. Gadamer förstår hälsan som en livets rytmik, genom vilken 
jämvikten oavbrutet stabiliseras och ett slags välbefinnande kan 
skönjas.668 Men Gadamer hävdar också jämvikten som ett ideal för 
mänskligheten i stort, med synnerligen stor relevans för den väster-
ländska civilisationen: 

Vi måste nu rentav föreställa oss detta som mänsklighetens allmänna 
uppgift: att vi lär oss länka denna riktning bort från oss själva, denna 
inriktning på det möjliga, det okända och farofyllda, tillbaka in i den 
stora jämviktsrytm som är naturens ordning.669

Utifrån ett jämviktens tolkningsperspektiv är det möjligt att som 
önskvärd utveckling, betrakta den förändring som bidrar till jämvikt. 
Och mycket av den utveckling som är skönjbar under tidiga levnadsår 
behöver i så fall inte primärt förstås som en slags realisering av ens 
mänsklighet,670 utan som en anpassning till de krav som själva 
tillvaron ställer på oss som människor. Som utveckling och framsteg 
kan utifrån ett jämviktsperspektiv, sådana processer förstås som bidrar 
till att balansen eller jämvikten återställs. Framsteg och utveckling blir 
inte något fullt begripligt och önskvärt i sig, utan som något som leder 
och är medel till jämvikt.  

668 Gadamer, Hans-Georg: Den gåtfulla hälsan, s. 20f. 
669 A.a., s. 78. 
670 I synnerhet hos Maslow finns det en tendens att se just utveckling, självförverk-
ligande som det som gradvis gör oss till mer människor. Och han menar också att 
småbarn i en mening bara är potentiella människor, men att de kan betraktas som 
människor just genom att de innehar potentialerna för att bli (självförverkligade) 
människor. Maslow, Abraham H: Motivation and Personality, s. xviii. 
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Ett annat perspektiv, som kan sägas relativisera eller stå i kontrast 
till föreställningar om att utveckling i sig är ett högsta eller primärt 
mål för människan, kan man finna exempel på inom ramen för den 
bibelkristna traditionen, om man tar Jesus ord om barnen enligt 
Lukasevangeliet som utgångspunkt: ”Låt barnen komma hit till mig 
och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, 
den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit 
in” (Luk 18:16-17). Det kan hävdas att det är någon slags speciell 
attityd eller inställning som barnen har; en förbehållslöshet, renhet, 
oskuldsfullhet, naivitet, eller något liknande. Själva diskussionen om 
vad det är barnen har, som gör att ”Guds rike tillhör sådana som de”, 
kan ibland nästan skymma den i detta sammanhang intressanta 
radikaliteten i det Jesus säger. Denna radikalitet ligger just i det att 
barnen har det som behövs. De är tillräckliga för Guds rike. Inte 
genom de potentialer eller potentialiteten som de har, utan genom vad 
de är. Och detta kan förstås i sin tur sätta den vuxna människans liv, 
prestationer och eventuella ”utveckling” i kritiskt ljus. I vart fall pekar 
detta perspektiv på att det finns ramar för vad som är att betrakta som 
befogad, eftersträvansvärd utveckling.671

Något som mer eller mindre explicit ligger i sådana perspektiv som 
ifrågasätter utvecklingens överordnade status och betydelse, är en 
insikt om att utveckling inte är allt som är och sker, och kanske inte 
ens är det mest grundläggande i den mänskliga tillvaron. Av detta 
följer inte att utveckling, progression och självförbättring inte skulle 
vara eftersträvansvärt. Men om framsteg varken är allt som är, eller 
ens det mest grundläggande i människolivet, vill jag mena att det är av 
fundamental betydelse att detta inte reduceras eller marginaliserats i 
ett utvecklingsinriktat perspektiv, en utvecklingsberättelse. Och detta 
inte bara för att denna berättelse ska vara någorlunda sund och 
realistisk, utan för att något som självförbättring, självförverkligande 
faktiskt ska kunna komma till stånd. 

Jag tänker nu närmast ge ett antal exempel regressions- och förlust-
tendenser, som jag vill mena är ofrånkomliga realiteter i den 
mänskliga tillvaron, och som bör ha sin plats i en självförverkligande-

671 Hos den norske teologen Ivar Asheim finner man ett ytterligare försök att ge 
utvecklingen en, inom etiken, underordnad ställning. Men till skillnad mot Gadamer 
är det för Asheim inte jämvikt, utan bevarandet som lyfts fram som överordnat mål. 
”Etiken börjar med mammans (och pappans) ja till sitt barn och fortsätter med att 
barnet svarar ja. Den ligger i samspelet. Moral består fundamentalt i att vara 
medmänniska. Om detta är en hållbar observation så kan etikens första bud inte vara 
att utvecklas. Att utvecklas framstår som sekundärt i förhållande till att bevara.” 
Asheim, Ivar: Utveckling eller omsorg? Dygd och ”stora berättelser”. City 
University Press, Stockholm 1999, s. 135.  
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teori. Det vore felaktigt att påstå att denna typ av tendenser inte alls 
beaktas i de självförverkligandeteorier som jag har undersökt. Men 
som jag redan har varit inne på är det generella att de inte ges den 
status eller ställning som jag menar att de bör ha, genom att de 
osynliggörs, avnaturaliseras, instrumentaliseras, eller reduceras till 
hinder för utveckling. I det perspektiv som jag sedan tänker utveckla, 
är syftet en typ av berättelse, som förmår att inkludera eller förhålla 
sig även till sådan begränsning, regression och förlust som inte direkt, 
och ofta inte alls, är till gagn för utveckling och självförverkligande. 

Jordelivets mest grundläggande och ofrånkomliga regressions-
historia är den som går från liv till den död, som just är frånvaro av 
liv.672 Vårt liv är således något som vi kommer att förlora. All möjlig 
individuell utveckling är så att säga placerad inom ändlighetens ram. 
Döden kan givetvis, inom ramen för någon slags religiös tro, ges en 
positiv och meningsfull tolkning, men detta förändrar inte det faktum 
att döden innebär att ett individuellt, fysiskt jordeliv upphör och 
ändas. Och även om man föreställer sig eller tror att någon högre, 
bättre utveckling väntar efter döden, så kan det inte vara döden, som 
bara är frånvaro av liv, som frambringar denna förbättring. Det måste 
till någon annan kraft, som just, till skillnad från döden, har någon 
slags kraft och substans. Men för att repetera det egentliga argumentet 
här: Det individuella jordelivets eventuella utveckling kommer, 
genom dödens faktum, inte att fortgå i evighet. Det finns en gräns som 
inte bara får denna utveckling att stagnera, utan även att gå om intet. 
Utvecklingen är således placerad inom en ram av icke-existens, icke-
liv, som inte medger en fortsatt kontinuerlig utveckling.  

Vidare är döden, även om den kan komma plötsligt, något som vi 
biologiskt färdas mot genom en stor del av ett normallångt liv, genom 
det åldrande där fler och fler celler dör. Nationalencyklopedin 
uttrycker det som att ”död i biologisk mening innebär att en organism, 
encellig eller sammansatt, en växt, ett djur eller en människa, inte 
längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, 
spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan, dvs. inte 
längre är levande.”673 Dessa typer av förmågor upphör helt och hållet 
med döden men har, åtminstone vid naturlig död, successivt minskat 
eller avtagit långt för dödsögonblicket. Det finns således en betydande 
biologisk regression som pågår under stor del av livet; en regression 

672 Göran Lantz menar att döden är det mest allmänmänskliga fenomen som vi som 
människor känner. Lantz, Göran: ”Teologi och palliativ vård” i God palliativ vård – 
etiska och filosofiska aspekter. Lars Sandman & Simon Woods (red.). Studentlittera-
tur, Lund 2003, s. 207. 
673 Nationalencyklopedin, Femte bandet: ”Död”. Bra Böcker, Höganäs 1991.
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som inte kan förhindras (möjligen fördröjas), genom någon annan 
form av progression hos eller för individen. 

Ett annat viktigt argument har mer direkt att göra med själv-
förverkligandets och självutvecklingens relativisering eller avnatural-
isering. Det förtjänar nämligen nästan alltid att påpekas (eftersom det 
ofta tycks glömmas) att, även om det skulle finnas en naturlig 
mänsklig växttendens, är denna utveckling beroende av vissa materi-
ella förutsättningar; vilka inte minst är av materiell art. Med avseende 
på den stora del av världens befolkning som saknar sådana förut-
sättningar (och kanske kämpar för sin överlevnad), vore det inget 
annat än ett stort hån att tolka människolivet som främst karaktäriserat 
av självförverkligande, självutveckling och självförståelse.674 Och om 
vi själva (hur självförverkligade vi än må vara) skulle placeras nakna 
och ensamma mitt i en ocean, en öken eller på Antarktis så kommer vi 
dö snarare än att blomstra, om inte bistånd snart kommer oss till del. 
Vi kommer antagligen ha en ”drift” mot utveckling, förstått som en 
önskan om en kraftig förbättring av situationen, men kommer inte ha 
någon möjlighet att realisera denna drift. På så sätt förefaller inte 
utveckling eller progression som den mest fundamentala rörelsen för 
människan, eftersom den tycks förutsätta, inte bara ett socialt 
sammanhang, utan vissa rent materiella förutsättningar.  

Det som nu påpekats om döden som utvecklingsstoppande ram för 
livet, en slags regression eller vandring mot döden som pågår redan 
under livet, och omöjligheten av utveckling om inte vissa, främst 
materiella, förutsättningar finns tillstädes, gör att det finns skäl att tala 
om något som skulle kunna kallas för regressionens ontologiska före-
träde. Jag menar med detta att regression tycks vara en i flera 
avseenden mer fundamental och ofrånkomlig kategori än utveck-
ling.675 En anledning till att de flesta av de analyserade teorierna står 
relativt blinda inför regressionstendenser av nämnda typ, kan vara att 

674 Av de här analyserade teorierna är det Maslow som, med det första behovet i 
behovshierarkin (det fysiologiska behovet), är tydligast på att självförverkligande 
bygger på att vissa materiella förutsättningar är tillstädes. Han är således på sätt och 
vis den som är mest på det klara med att det inte alltid räcker med bara kärlek och 
sociala relationer. Gewirth som talar om tre välbefinnandenivåer, där självförverklig-
ande är något som främst sker på den tredje, har därmed på sätt och vis också en viss 
möjlighet för att betona vikten av bland annat materiella förutsättningar. Möjligtvis 
ingår sådant på den lägsta nivån, det basala välbefinnandet, men det blir inte helt 
tydliggjort, eftersom det är den personliga handlingsförmågan som står i centrum för 
Gewirth, som (vilket vi redan sett) säger: ”basic well-being consists in having the 
essential preconditions of action, such as life, physical integrity, mental equilibrium.”    
675 Utifrån ett naturalistiskt perspektiv skulle det kanske vara möjligt att hävda att 
regressionen med detta har ett högre värde eller är ett riktigare mål än utveckling. 
Inget vore mig mer främmande! 
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kroppen, det fysiska – där regressionen lämnar sina mest tydliga spår 
– tycks vara relativt lågt värderat, eller att kroppen (förstådd som 
endast tillgänglig, kanaliserad genom medvetandet, språket eller inte) 
åtminstone inte har någon större positiv funktion att fylla i 
självförverkligandet.676

Livets upphörande kan, som jag tidigare var inne på, ses som den 
mest grundläggande förlusten. Men detta är långt ifrån den enda typen 
av förlust som oundvikligt drabbar människan. Det är långt från alla 
förluster, som är av så tydlig biologisk art som döden. Många typer av 
förluster, som exempelvis förlusten av närstående, kan ha en närmast 
skoningslös tydlighet. Det kan med sådana typer av förluster vara så 
att förträngning inte ens är ett möjligt (om än dåligt) alternativ, utan 
att vi måste förhålla oss till det, och kanske försona oss med det. Men 
andra typer av förluster kan ha en nästan märklig osynlighet. 

Glömskan kan ses som en sådan typ av förlust. Glömskan är till sin 
natur mindre tydlig än en ny insikt eller upptäckt. Vi uppfattar inte att 
vi glömmer när vi glömmer, utan bara eventuellt senare, när det på 
något sätt uppenbaras att det saknas något där det tidigare fanns något 
som vi tidigare kom ihåg. Det glömda blir således i allmänhet synligt 
först när det saknas. Insikt eller upptäckt kan inte på något 
motsvarande sätt komma till stånd utan att uppfattas. Således skulle 
man kunna säga att vi har bättre blick för nya insikter och erfaren-
heter, än vad vi har för det vi glömmer (som vi ju faktiskt inte kan se 
eller minnas, utan bara se att vi har glömt), och därmed förlorar. 
Glömskans osynlighet innebär att vi så att säga kan ha glömt saker 
som vi inte vet om att vi glömt, medan vi knappast kan sägas ha en 
insikt (eller kunskap) som vi inte vet om. Detta kan möjligen leda till 
att man ofta har lättare att tänka sig att man utvecklas, än att man 
stagnerar eller regredierar. Det kan förstås finnas saker som vi 
glömmer som det är positivt att vi glömmer, och som därmed kanske 
upplevs som en befrielse; men då kan det rimligen inte heller ses som 
en förlust.Även i sådana fall gäller dock detta att något vi hade inte 
längre finns eller är för handen. Och det förändrar inte på det faktum 

676 Så man kan konstatera att de här analyserade teorierna i hög grad bortser från vad 
som är en viktig och betydelsefull kategori i många människors självförståelse och 
självvärdering idag, i synnerhet om man ser till en västerländsk kontext. Maslow och 
Niebuhr är kanske de som minst osynliggör kroppen och som främst lyckas ge den en 
fullgod status. Men det är ingen av författarna som tilldelar kroppen en positivt och 
viktig funktion i människans självförverkligande och högre utveckling. Inernalismen 
kan göra kroppen, åtmisntone definitionsmässigt viktig. Detta behöver dock inte 
medföra en uppfattning om att människan är en kropp. Perspektivet kan mycket väl 
stanna vi att människan har en kropp.  
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att vi understundom, trots att vi kanske inte märker det, glömmer 
saker mot vår vilja. 

Vad det gäller det förgängliga så kan också anföras att själva livs-
situationen, nuet aldrig är något som vi tar med oss, så som det var. 
Fragmentet i form av minnen och erfarenheter, kan dröja sig kvar, 
men helheten just som ett närvarande Nu är dömt att lämnas; för att 
ersättas med ett nytt nu. Det är inget konstigt med detta, utan man kan 
snarare säga att det är så som livet är. Och en varelse som kunde vara 
situationsmässigt närvarande i samtliga situationer, som den varit med 
om, samtidigt, kan kännas lite främmande att tänka på som en 
människa. Men poängen är att även om det är naturligt och på det 
stora hela är bra, att vi så att säga hela tiden rör oss vidare, så har 
många av oss haft erfarenheter av situationer som var så fantastiska att 
man kanske önskar att de kunde ha varat (lite längre) eller att de kunde 
återkomma. För vissa människor ligger det nära till hands att tala om 
erfarenheten av sådana situationer som andliga upplevelser. I flera av 
de här undersökta självförverkligandeteorierna, talas det också om 
tillfälliga upplevelser av självförverkligande – ett slags självförverk-
ligande med högst begränsat varaktighet.  

Den dominerande tolkningen av dessa former av tillfälligt ”själv-
förverkligande” är emellertid positiv. Att de är en slags ”försmak” av 
ett mer fullkomligt, beständigt självförverkligande. Men även om 
denna tolkning skulle vara riktig, så förhindrar ju inte detta att man 
kan känna saknad och vemod, över att detta underbara och kanske 
perfekta tillstånd inte är något jag är i eller erfar för närvarande.677 Jag 
vill mena att det finns en påtaglig möjlighet för att vi delvis formar oss 
en föreställning om ett optimalt liv eller tillstånd på basis av något 
som vi har upplevt, men som inte längre är för handen. Och även om 
denna upplevelse kan fungera som en positiv, stimulerande bild, så 
finns det en tragisk sida av myntet just i att upplevelsen i inte 
oväsentlig mening är frånvarande. Det är heller inte omöjligt att denna 
tragiska känsla blir mer dominerande ju längre återkomsten av en 
liknande upplevelse dröjer; vilket kan vara fullt möjlig om inte 
utveckling är något självklart.

Ett ytterligare förlustartat, tragiskt fenomen i människolivet, som 
jag vill passa på att uppmärksamma, har en nära förbindelse med 
utveckling. För även om det nya som vi lär oss optimalt sett, för att 
tala med Lonergan, innebär större, vidare perspektiv, där all tidigare 

677 Med detta resonemang vill jag på inte sätt förneka att det finns situationer (kanske 
fler), som vi kan vara glada eller tacksamma för att de inte dröjde sig kvar längre, och 
som vi på intet sätt önskar tillbaka. 
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kunskap, förutom den falska, är integrerat, är detta knappast det enda 
förloppet. Även positiva nya erfarenheter, lärdomar, kunskaper och 
levnadssätt har nämligen ofta en tendens att exkludera mer än det 
falska, dåliga eller onda. Inte sällan yttrar detta sig som en slags 
minskad nyfikenhet, inom åtminstone vissa delar av ens levnadssfär. 
Det tycks också som om vårt tänkande har en benägenhet att inrikta 
sig mot sådant som bekräftar våra övertygelser, snarare än mot 
information som skulle motsäga dem.678 Den positiva sidan av myntet 
är att människan eventuellt gör färre och mindre misstag, eller gör om 
färre av sina gamla misstag, med åren, och man kan så sett tala om en 
växande realism. Men realismens slagsida, som ligger nära till hands, 
kan stavas cynism. Och med denna följer en minskad benägenhet att 
inte bara ta till sig och möta det dåliga, utan även det potentiellt goda, 
berikande och insiktsbringande. Vi har som människor en stark 
inriktning mot att se efter det vi förväntar oss,679 och förväntningar får 
inte sällan mer fasta former med åren. Man kan kanske uttrycka det 
som att vi får sämre blick för det oväntade, som också skulle kunna 
vara radikalt omdanande.  

Ett ofrånkomligt tragiskt fenomen, som åtminstone kan sägas 
relativisera idén om att progression skulle vara något dominerande, 
har att göra med vår oförmåga att överblicka alla konsekvenser av vårt 
handlande. Inte ens den godaste vilja räcker till för att vi ska kunna 
befrämja utveckling och progression i världen, samhället och för andra 
människor. Vårt liv och handlande äger inte rum i ett vakuum. Det vi 
gör kan därför få negativa konsekvenser för annat liv, även om detta 
inte var vår avsikt. Vi kan givetvis också befrämja utveckling för 
annat liv än oss själva, men vi har svårt att endast göra detta; inte 
minst eftersom vi har svårt att överblicka och känna alla konsekvenser 
av vårt handlande. 

Som en aspekt av denna tragiska blindhet kan man också se för-
stärkandet av strukturer eller mönster, vilka förtrycker eller begränsar 
förutsättningarna för åtminstone vissa människor. Vi förstärker och 
bidrar till uppfattningar om vad som är rätt och fel, acceptabel och 
oacceptabelt, bra och dåligt, genom vårt sätt att vara och leva, och 
detta gagnar i allmänhet inte alla människors progression, frihet och 
självförverkligande; även om vi önskar att så kunde vara fallet. 

Att vi inte kan överblicka och förstå alla konsekvenser av vårt 
handlande, är något som även drabbar oss själva och vårt självför-

678 Butler, Gillian & McManus, Freda: Psychology: A Very Short Introduction.
Oxford University Press, Oxford, New York 2000, s. 46. 
679 Butler, Gillian & McManus, Freda: Psychology: A Very Short Introduction, s. 47. 
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verkligande. Det ligger en slags sanning i ett uttryck som att ”vi inte 
vet vårt eget bästa”. För i synnerhet på sikt är det svårt för oss att veta 
vad vi kommer att ha behov av. Vi kan bli bättre på att bädda väl för 
vår framtid, men vi har svårt att bädda perfekt.Goda prindiper kan 
vara till hjälp för att bädda bättre, men de är sällan fullt tillräckliga för 
att bädda perfekt. Detta beror inte minst på att vi inte kan se eller ha 
klart för oss vad en perfekt bäddning kommer att vara, utifrån ett kom-
mande bedömningsperspektiv, som innefattar önskningar och behov 
som vi inte helt kan känna; i den position som vi befinner oss i.680

Utifrån detta vill jag också hävda, i opposition mot Maslow, att 
potentialer och möjligheter faktiskt kan försvinna. De gör det genom 
de val som vi fattar, vilka innebär att andra alternativ inte realiserades; 
just när den kanske enda chansen att göra det fanns. Men möjligheter 
försvinner också genom att vi inte längre har de perspektiv, kunskaper 
och relationer som vi som människor har när vi är 14, 28, 41 eller 61 
år. Det kan som sagt ligga mycket positivt i detta, men kanske inte 
bara. Enligt min mening är denna potentiella tragik, även i den mest 
positiva självutveckling, svår att helt undkomma. Möjligheter förloras 
med livets gång på gott, men även på ont. 

Utifrån ett teologiskt perspektiv kan det ligga nära till hands att tala 
om vissa typer av misstag, eller orsaken bakom dessa, som oundvik-
liga och ofrånkomliga. Teologen James Gustafson pekar på fyra slags 
fel som alla har erfarenhet av, och som han samtidigt menar att den 
kristna traditionen har insikt i: (1) Felplacerad eller felriktad tillit och 
förtroende (avgudadyrkan); (2) felaktig värdering av begärsobjekt 
(felaktigt ordnad kärlek); (3) felaktig perception av tings relation till 
andra ting, felaktig förståelse av ting (korrumperad rationalitet); (4) 
ouppfyllda skyldigheter och plikter (olydnad).681 Gustafson menar inte 
bara att dessa typer av fel är universella utan, som vi tidigare såg i 
samband med Niebuhrs syndaförståelse, att de också är oundvikliga. 
Inte heller är detta några bagatellartade fel att rycka på axlarna åt. Det 
är inte så att de bara stör eller fördröjer vår utveckling, för att på sikt 
vara till gagn för den.  

Felen kan sammantaget förstås som en mänsklig tendens att vända 
oss inåt mot oss själva, vilket leder till att vi hålls borta från en riktig 
förståelse och relation till såväl Gud som andra.682 I en eller annan 
form har liknande uppfattningar, som gör gällande att självcentrering 

680 Denna form av problematik och tragik blir framför allt, i mitt material, beaktad och 
tematiserad av Niebuhr. 
681 Gustafson, James M: Ethics from a Theocentric Perspective. Vol. I: Theology and 
Ethics. University of Chicago Press, Chicago 1981, s. 294.
682 A.a., s. 306 
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inte bara är ett hinder när det gäller att utför vissa handlingar, utan 
också för vår relation och förståelse av både tillvaron och andra (vilket 
utifrån en relationalistisk människosyn också kan innebära en brusten 
relation också med oss själva), kunnat noteras hos såväl Niebuhr, 
Taylor som Lonergan. Det blir snart tillfälle att närmare återkomma 
till temat om livets brustna relationer. Här var framför allt avsikten att 
rikta intresse mot människans tendens, att trots eventuell utveckling 
och ökad insikt, fortsätta att begå vissa typer av felaktigheter.

Mot försoning 
Jag har i samband med de tidigare analyserna ibland använt uttryck 
som ”principiellt möjligt” och ”i idealfallet”, vilket i allmänhet syftar 
på hur saker skulle vara eller gå till om individuella människor nådde 
ända fram; om självförverkligandet hade varit fullständigt. De finns 
dock en slags samstämmighet bland de fem författarna om att det 
fullkomliga självförverkligandet aldrig, eller nästan aldrig, blir en 
realitet. Självförverkligandet tycks således kunna förstås som en 
process, som för det mesta lämnas ofullbordad; som inte når sitt 
slutstadium. Detta kan förstås förefalla som en nykter, realistisk 
uppfattning. Men om fullständigt självförverkligande aldrig, eller 
nästan aldrig, sker, innebär inte detta att självförverkligande, ofta är 
ett för högt uppställt mål eller ideal?  

Jag menar att det inte behöver vara det. Att människan är en 
begränsad varelse eller att regressionen är en realitet, är exempelvis 
inte något som generellt bör hanteras genom att ställa upp försiktigare, 
mer realistiska och modesta mål. Självförverkligande, som jag har 
definierat det, innebär en rörelse från något rådande, eller tidigare 
rådande, till något idealt eller fullkomligt. När det gäller 
formuleringen eller artikuleringen av det sistnämnda önskar jag inga 
generella restriktioner. Jag ser inget i sig felaktigt med strävan efter 
det perfekta, det absolut fullkomliga.683 Jag har försökt att visa att det 
finns sådant i människolivet som inte är självförverkligande, eller som 
svårligen kan ses som befordnade för självförverkligande.  

Detta kan onekligen vara en utmaning för en snävt, utvecklings-
inriktad teori. Men problemet bör inte försöka lösas genom att sänka 
ribban. Ett högt ställt, ouppnåeligt slutmål är inte felaktigt genom att 
vara just detta. Den utmaning som (inte minst motivationsmässigt) ett 

683 Det kan visst finnas mål som det finns skäl att förkasta eller fördömma, men att de 
är för högt ställda eller utopiska är inte i sig något sådant skäl.  
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svår- eller ouppnåeligt mål kan innebära, bör hanteras i teorin som 
helhet; i förstålsen av det rådande och i rörelsen mot det ideala. Det 
allinklusiva varat, som är det fullkomliga mål som förespråkas av 
Lonergan, har onekligen något ouppnåeligt över sig. Men detta gör 
enligt min mening inte målet felaktigt eller oriktigt. Vad jag dock 
menar att man bör kunna förvänta sig av en godtagbar teori om 
självförverkligande är inte bara en uppfattning om hur vi kan närma 
oss detta mål, utan också en utsaga om hur vi ska kunna fortsätta att 
eftersträva och närma oss detta mål, till trots av insikt om att vi inte 
når ända fram, till trots av motsättningar som kvarstår. I en teori om 
självförverkligande bör, om man så vill, tas ansvar för frågan om 
varför vi inte når enda fram. 

Med ett självförverkligandeideal sätts med nödvändighet fokus på 
människans eller ens egna positiva möjligheter och mål. Avsikten med 
detta kapitel har inte varit att propagera för en mer negativ, 
pessimistisk, tragisk syn på livet. Vad jag däremot vill hävda är att 
människans positiva möjligheter, potentialer eller högsta mål bör ses i 
ljus av, eller åtminstone inte exkluderas, från ett sammanhang där 
dessa kan bli eller vara positiva möjligheter för enskilda mänskliga 
individer. Vad detta självets livssammanhang består i, och vad det har 
för betydelse för självet som självförverkligande, har teorierna som 
jag har undersökt haft mer eller mindre skilda uppfattningar om. Jag 
har tidigare i detta kapitel för egen del hävdat att ett mänskligt 
livssammanhang eller livssituation bland annat innefattar tendenser, 
fenomen och motsättningar som inte enkelt (om än alls) går att infoga 
i, eller harmonisera med, ett självförverkligandeideal eller självför-
verkligandeperspektiv. 

Ingen av teorierna här kan anklagas för att förneka existensen av 
hinder för självförverkligande, vilket inte minst uppfattningen om att 
självförverkligandet aldrig, eller nästan aldrig, blir fullkomligt eller 
slutgiltigt utfört, kan sägas vittna om. Men frågan är vilken karaktär 
dessa självförverkligandets stötestenar har, och vilka förutsättningar 
som människor har för att komma till rätta med dem. Vad jag för egen 
del vill hävda, i opposition till flera av mina författare, är att det finns 
tendenser i människolivet, som svårligen kan uppfattas som något som 
är till gagn för självförverkligandet, samtidigt som de kan vara en 
minst lika väsentlig och ofrånkomlig del av människolivet, som 
någonsin självförverkligandet. Lika väl som människan kan beskrivas 
som en självförverkligande varelse, kan hon beskrivas som en 
regressiv varelse.  

Med detta vill jag inte hävda någon ontologisk tes i stil med att 
livet innehåller två fundamentala krafter eller tendenser: Självförverk-
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ligande och regression. Syftet med att ställa självförverkligande eller 
självutveckling, mot regression eller förlust är primärt att åskådliggöra 
detta att allt som finns för oss som människor inte är till gagn för eller 
förenligt med ett eventuellt självförverkligande. Detta är ett reellt 
problem att hantera såväl för den självförverkligande individen, som 
för en teori om självförverkligande. Hur man sedan önskar att begrep-
psligöra, angripa och lösa problemet är sedan i hög grad en fråga om 
perspektiv och tolking.  

Att något är hinder eller hot för självförverkligande kan just ses 
som ett svar på frågan om hur det som inte bidrar till självförverk-
ligande ska tolkas eller förstås, snarare än som en objektiv beskrivning 
av vad som inte bidrar till självförverkligande är. Denna tolkning, som 
kan ligga särskilt nära till hands utifrån en internalistisk mäniskosyn (i 
synnerhet Maslows, där människans natur är god eller neutral, och inte 
i sig innehåller några problem eller motsättningar i förhållande till 
självförverkligande), tenderar lätt att göra problemen eller 
motsättningarna externa i förhållande till självet. Döden, förstådd som 
ett hinder för självförverkligande, kan därmed bli ett kraftigt problem 
för självförverkligandet, men är inte något som i sig hör till eller är del 
av det mänskliga självet. Döden möter så att säga den självförverk-
ligande individen utifrån. En sådan objektivering eller externalisering 
av döden kanske inte förefaller så märklig, men om tolkningen av 
självförverkligandets stötestenar som hinder är den dominerande eller 
allenarådande i ett internalistiskt perspektiv, kan externaliseringen 
drabba även sådana mer subjektivt upplevda ”hinder” för själv-
förverkligandet, som upplevelsen och förståelsen av skuld, liksom 
misstag och förluster som vi som begränsade varelser gör. Teologen 
K. E. Løgstrup har påpekat detta fenomen, just vad gäller skulden. 

Når mennesket må se at få lagt luft mellem sig og sin skyld i en 
objektivering af den, er det fordi skylden stiller sig hindrende i vejen 
for den selvrealisering, hvortil det har fået sit liv. Men da objektiv-
eringen av skylden er ensbetydende med en upersonliggørelse af den, 
tjener den kun til tilsyneladende at rydde hindringerne af vejen. Når 
personen trods skylden anses for fri og intakt nok til at virkeliggøre 
sig selv, sker det på en illusion, for eet med objektiveringen af skylden 
hilder man sig i den illusion, at selvet selvet er noget substantielt. 
Substantialiseringen af selvet tjener til syvende og sidst til at give 
selvet en zone, hvor det er uden skyld, så det nok har tilgivelse behov 
for enkeltehandlingerne, men ikke i total forstand er anvist på at leve 
af tilgivelsen.684      

684 Løgstrup, K. E: Norm og spontanaitet. Etik og politik mellem teknokrati og 
dilettantokrati. Gyldendal, Køpenhavn 1972, s. 81. Som synes menar Løgstrup här att 
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En konsekvens av detta, enligt Løgstrup, illusionsartade sätt att göra 
sig ”fri” från skulden, är att självet kan få problem att verkligen ta itu 
med och lösa detta hinder för självförverkligande. Stötestenen är 
förflyttad bort från det som betraktas som essentiellt för självet, men 
den är för den skull inte i realiteten undanröjd ur människans liv. 
Behovet av förlåtelse försvinner inte genom en internalistisk förståelse 
av självet, där skulden inte hör till självet.  

Ett helt annat sätt att tolka motsättningar till självförverkligande på, 
kan sägas utgå från en annan förståelse av självet, vilken inte på 
samma sätt möjliggör en externalisering och exkludering av 
motsättningarna. Det kanske tydligaste exemplet på en annorlunda 
förståelse av det mänskliga självets situation, som ger en annorlunda 
tolkning av motsättningarna och problemen för självförverkligande, 
står att finna hos Niebuhr. Hos honom kan nämligen självet och dess 
situation karaktäriseras genom dess brustna relationer till Gud, nästan 
och sig själv.  

Det som utifrån det föregående synsättet kunde förstås som externa 
hinder eller hot mot självförverkligande, för det själv som i någon mån 
kan sägas föregå hindren, blir utifrån Niebuhrs teologiska antropologi, 
snarare något essentiellt och definierande för självet. Brustenhet hör 
till självet. Självförverkligande blir inte på samma sätt något separer-
bart i förhållande till att skapa rätt förutsättningar för självförverklig-
ande och till att hantera dess motsättningar. Självförverkligande är 
snarast något som sker i och med att rätt förutsättningar skapas, vilket 
hos Niebuhr kan förstås som relativt liktydigt med att riktiga relationer 
upprättas eller återupprättas. Utifrån detta perspektiv kommer självför-
verkligande att vara nära sammanbundet med försoning.  

Detta samsvarar väl med det som redan konstaterats med Niebuhr: 
Självförverkligande handlar mer om att uppnå eller återupprätta en 
inställning och orientering, än om att utveckla några inneboende egen-
skaper, önskningar eller kapaciteter. Niebuhrs brustenhetsbaserade 
förståelse av det som kan framstå som motsättningar till självförverk-
ligande, förefaller mig som ett mer lovande utgångsperspektiv för att 
hantera det som inte med lätthet låter sig sammanfogas med själv-
förverkligande. Detta just genom att problemen inte kan exkluderas, 
utan måste tas på allvar, eftersom de är så essentiella för självet. 

Men detta är inte något helt oproblematiskt synsätt, eftersom 
brustenheten som metafor och tolkningsperspektiv lätt implicerar en 
föreställning om ett helt och egentligt själv – för vilket allt går ihop 

självförverkligande, som han förstår som ett individualistiskt projekt, i sig kan vara 
upphov till skulden.
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och inget är brustet – som ska återupprättas. Detta är också fallet i 
Niebuhrs teori, där den sanna, ursprungliga människan, just är en 
människa för vilken inga brustna relationer eller motsättningar 
egentligen finns. Och utmaningen som jag hävdade att det är viktigt 
för en godtagbar teori om självförverkligande att hantera, var ju att 
kombinera ett fullt erkännande av radikala, kanske oförsonliga 
motsättningar i förhållande till självförverkligande och utveckling, 
med en fortsatt strävan efter självförverkligande. Niebuhr påstår 
förstås inte att den sanna människan, som fullt ut realiserar den 
självutgivande kärleken är något mer än en omöjlig möjlighet för 
människan under jordelivet, men det finns likväl en tendens med detta 
synsätt, till att reducera de radikala motsättningarna till något 
oegentligt och tillfälligt, vilket kan försvåra möjligheten för att 
acceptera och erkänna dem som fullt reella problem. 

Ett ytterligare problem med Niebuhrs försoningsbaserade självför-
verkligandeförståelse är att den i hög grad gör den kristna tron till den 
enda instans som kan överbrygga de stora glapp och den brustenhet, 
som hör människolivet till enligt honom. Jag vill på intet sätt 
frånkänna kristen tro betydelse i sammanhanget, men jag vill mena att 
tro inte är en nödvändig förutsättning för all form av försoning som 
finns och är betydelsefull i ett självförverkligande människoliv. 

Jag har inte här för avsikt att utveckla någon egen försoningsteori, 
som ska komplettera självförverkligandet. Min mer modesta ambition 
är att peka på tre sammanhang eller, kanske snarare, avseenden där 
försoning är eller kan vara en nödvändig funktion och process, i 
förhållande till mänskligt självförverkligande. Teologen Göran Lantz 
menar att det finns två huvudsakliga syften för strävan efter försoning: 
”(1) att återupprätta en bruten gemenskap (med människor eller med 
Gud) och (2) att försonas med sitt eget liv.”685 Jag förstår här, i likhet 
med Lantz, försoning som ett i grunden allmänmänskligt fenomen,686

och som en till viss del vardaglig och oundviklig process, vilken kan 
bidra till ens hantering av olika brustna förhållanden eller mot-
sättningar. Försoning, som jag förstår den, implicerar dock inte nöd-
vändigtvis att motsättningar upphävs eller försvinner, eller att allt 
brutet blir enhetligt. 

Ett första sammanhang där försoning kan förstås som relevant, har 
att göra med den aspekt av att vara människa som jag har försökt 
fånga med ”livet som inte blev som man tänkt sig”. En potentiell 
brustenhet kan nämligen sägas ligga just i detta, vilken kräver någon 

685 Lantz, Göran: ”Teologi och palliativ vård”, s. 213.  
686 A.a., s. 214. 
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form av uppdatering eller justering för att vi i någon mån ska kunna 
uppleva oss själva och vårt eget liv som en helhet. Narrativiteten är en 
central försoningsfunktion i detta sammanhang. Berättelsen om oss 
själva, som i allmänhet utvecklas i någon form av dialog med andra, 
kan bidra till att sammanlänka föreställningen, idén eller förhoppning-
en om vårt liv, med hur det blev. Detta är en process som i allmänhet 
aktiveras relativt stor automatik, och den behöver inte alls vara 
problematisk.  

Taylor är den i mitt material som tydligast har betonat självets 
narrativa dimension, liksom språkets och dialogens betydelse för 
människans självförståelse, för vad vårt självförverkligande består i. 
Det som jag här omtalar som berättelsens förmåga att försona förflutet 
och rådande, historia och nutid, kan sägas höra till den självets språk-
lighet, som Taylor talar om. Men medan Taylor främst under-stryker 
den positiva funktionen som språk och berättelse, har för att artikulera, 
tydliggöra och förstå vilka vi är och vad vi önskar, så avser jag med 
försoningsaspekten här istället betona nödvändigheten med berättelsen 
för att skapa helhet i vårt liv, genom att överbrygga klyftor i vår egen 
livsförståelse och identitet, eller förhindra att sådana uppstår. Vår 
historia bidrar inte bara till att konstituera de vi är och vill vara, utan 
ställer också krav och anspråk på oss, som om de förbises kan göra oss 
till splittrade människor.

Egentligen kan man säga att när vårt livsberättande kontinuerligt 
fungerar väl uppstår inga klyftor att överbrygga, ingen brustenhet 
behöver försonas. Detta behöver inte stämma helt, eftersom livet kan 
innehålla kraftiga brott, oförutsedda händelser och konsekvenser, som 
ställer allt på kant, oavsett om vi sköter vårt livsberättande väl eller ej. 
Även om inte några stora klyftor uppstår i vår livsberättelse, eller att 
berättandet inte ställs inför försoningens utmaning, just eftersom vi 
kontinuerligt sammanlänkar vår förflutna förväntan, med vår historia, 
med vårt nu och med närvarande vår förväntan, så kan det uppstå 
situationer, händelser i vårt liv, som så att säga kräver mer.  

Försoningen med ens egen historia och förflutna förväntningar med 
hjälp av en kontinuerligt berättad livshistoria, som här har varit 
föremål för intresse, kan, och måste i allmänhet, inkludera uppgörelse 
med det som skett och varit. Jag förstår inte försoning som någon 
okritisk, harmoniserande process, utan snarare som en process som 
börjar i någon slags insikt eller medvetenhet om att det finns något 
som är brustet eller som inte går ihop. Brott och uppgörelser kan vara 
en nödvändig del av en livsberättelse som bidrar till att ge självet en 
känsla av helhet. Om det är något som står i kontrast till en ansvarig, 
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försonande berättelse, så är det snarare reservationslöst förkastande, 
ignorans och förträngning.    

Vad som antyds av det ovan sagda är att det mänskliga självet har 
en betydelsfull tidsmässig dimension. Vår historia är inte bara en 
orsaksförklaring (som vi kan ha eller mista), till vilka vi är eller vilka 
potentialer som vi har, utan en väsentlig del av de som vi är.687 Med 
undantag av Taylor, så är denna dimension underfokuserad i mitt 
material. I synnerhet med en internalistisk, substantiell förståelse av 
självet, torde det vara svårt att ge något större utrymme för denna 
dimension. Och som tidigare har konstaterats med självförståelsen, 
blir det (i synnerhet med Maslow synsätt) svårt att se hur berättelsen, 
skulle kunna ha någon slags konstituerande funktion. Berättelsen kan 
inte bli mycket mer än en alternativ beskrivning av något som redan 
självet är. Det som påpekades av Løgstrup med avseende på objektiv-
eringen av skulden, tycks därmed få en slags parallell här genom att 
den eventuella brustenheten mellan den man var och ville vara, och 
den man är, blir något på sin höjd externt i förhållande till självet, och 
därmed blir det svårt att erkänna denna klyfta som något väsentligt, 
som kan behöva överbryggas och försonas. 

En annat själv- och livsförståelsemässigt sammanhang där för-
soning kan vara högst relevant, och som kanske är det mest etablerade 
och erkända, har att göra med enskilda eller separerbara misstag, 
felaktigheter, oförrätter, förbrytelser som vi gör oss skyldiga till, och 
som därmed kan ge upphov till en eller annan form av brustenhet i 
förhållande till oss själva, andra människor, andra varelser, samhället, 
naturen, världen eller Gud – beroende på vilket misstaget var, dess 
konsekvenser och hur vi tolkar dessa och oss själva.  

Jag delar Gustafsons uppfattning om att vi som människor har 
erfarenhet av att begå olika typer av fel, även om det inte är objektivt 
givet vad som är fel och vad som upplevs som fel av enskilda 
människor. Med detta inte sagt att det helt skulle saknas samstäm-
mighet om vissa slags handlingar eller beteenden som moraliskt 
förkastliga; min uppgift här är emellertid inte att formulera några 
grundfundament för en universalistisk moral. Det självförverkligande-
mässigt kanske mest relevanta med denna typ av misstag, förbrytelser 
eller felbedömningar, när de begås och upplevs som sådana av ett 
mänskligt subjekt, är att de kan stå i vägen för denna människas 
självförverkligande. Vad det är för slags försoning som behövs och 
hur det ska gå till beror givetvis på felets karaktär och hur det förstås, 
men den är i allmänhet möjlig om behovet erkänns och accepteras av 

687 Se exempelvis, Ricoeur, Paul: Oneself as Another, s. 113ff. 
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en själv, och om man är beredd att agera utifrån detta, och om någon 
slags motpart är beredd att förlåta en. 

Det vore önskvärt att säga mycket mer här om den viktiga och ofta 
komplicerade process som försoning kan vara. Syftet här har emel-
lertid bara varit att påpeka det behov av någon slags försoning och 
bearbetning som uppstår genom att vi gör misstag, som inte befrämjar 
vårt självförverkligande, utan tvärtom kan stå i vägen för det. Just 
detta att misstagen är misstag i förhållande till något, och att själva 
försoningsprocessen också förutsätter någon slags relation, gör att 
även detta problem kan bli svårt att erkänna och hantera utifrån ett 
internalistiskt perspektiv. Objektivering av skulden, som med hjälp av 
Løgstrup redan har påpekats, kan ses som ett utslag av detta. 

Men är våra misstag och felbedömningar bara att förstå som 
enskilda, åtskilda händelser. Utifrån Taylors, Lonergans och kanske i 
synnerhet Niebuhrs syn på ondskans problematik, och vad jag själv 
har hävdat med bland annat regressionens ontologiska företräde och 
förlusternas ofrånkomlighet, kan det vara möjligt att se en systematik i 
våra misstag och tillkortakommanden. Utifrån ett sådant perspektiv är 
det möjligt att tolka våra misstag (åtminstone vissa av dem), som mer 
än produkter av tillfälliga förbiseenden eller justerbara dåliga förutsät-
tningar. Att allt vi gör och allt som sker oss inte är till gagn för själv-
förverkligandet kan, som jag redan hävdat, förstås som samman-
hängande med (eller som en konsekvens av) att vi är människor i en 
värld, där den fundamentala kraften eller tendensen inte är (eller inte 
bara är) växt, utveckling och självförverkligande. Människolivet är 
inte enhetligt, med vissa tillfälliga avvikelser, utan innehåller radikala 
motsättningar, vilket utifrån ett individuellt perspektiv kan uppfattas 
som brustenhet.  

Vad jag för egen del vill hävda är att dessa radikala motsättningar 
kan intensifieras och bli än mer tydliga och akuta just genom en 
strävan efter självförverkligande, förstått som något som inkluderar ett 
mål, en önskan och vilja till något gott och fullkomligt; som vi 
antagligen inte kan uppnå. Lösningen på detta dilemma är, som jag 
redan har sagt, inte nödvändigtvis att sänka målsättningen. Jag vill 
också mena att en idé eller föreställning om en egentlig eller slutgiltig 
enhet kan vara ett tandlöst, för att inte säga farligt redskap för att 
hantera en situation av radikal, och kanske ofrånkomlig, motsättning 
mellan liv och död, mellan utveckling och regression, mellan tillskott 
och förlust, mellan frihet och begränsning. Det är fullt möjligt att det 
ur ett gudomligt, evighetsmässigt perspektiv är så att allt går ihop, att 
allting utgör en enhet och att alla motsättningar därmed är upplösta.  
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Jag är själv öppen för att självförverkligande kan innebära en 
utveck-ling mot ett perspektiv som medför större integration och färre 
motstridigheter. Men självförverkligande, om vi ska tro författarna 
(vilket jag gärna gör i det här fallet), är ju en process som aldrig, eller 
ytterst sällan, når sin fullkomliga slutdestination. Det torde innebära 
att det perspektiv eller den position från vilket allt går ihop (om det nu 
finns någon sådan) knappast kommer bli vår under jordelivet. Vi kan 
således rimligen förvänta oss att vissa motsättningar och klyftor 
kommer att kvarstå för oss. Och om de genom hela livet upplevs och 
kvarstår för oss, är det kanske inte fullt tillräckligt med en för-
hoppning om att de inte är fullt reella, kan upphävas eller integreras. 
Jag anser den tillit som kan följa med religiös tro kan vara till gagn i 
detta sammanhang, men jag anser inte att uppgiften för en sådan tro 
primärt ska förstås som att upphäva alla motsättningar för en 
självförverkligande jordemänniska. Jord och himmel, människa och 
Gud ska inte bringas till en enhet, en harmoni. Men tron kan här vara 
en resurs för den enligt mig angelägna helt fundamentala uppgiften att 
försonas med att jord inte är himmel, att människa inte är Gud, att allt 
inte är självförverkligande och växt, att pluralitet och motsättningar 
kvarstår. En fortsatt strävan efter självförverkligande måste kunna ske 
till trots och genom allt detta, som är och kan förbli motstridigt, 
flerstämmigt och föränderligt.    

En slutgiltig fullkomning eller ett steg på vägen 
I början av denna avhandling formulerade jag huvudproblemet för 
denna avhandling på följande sätt: Vad bör känneteckna en godtagbar 
teori om mänskligt självförverkligande? Därefter angav jag förankring 
i, och relevans för, människors erfarenhet av verkligheten som ett 
grundläggande kriterium för en sådan teori. Jag har inte använt detta 
kriterium som något slags metodiskt redskap i mina fem analyskapitel. 
En anledning till detta är att kriteriet är en aning svårt att tillämpa för 
mig, eftersom jag faktiskt inte har direkt tillgång till eller sitter inne 
med människors erfarenhet av verkligheten. Med detta dock inte sagt 
att det är tomt, inte säger någonting eller skulle vara omöjligt att 
använda som bedömningsgrund. Det som inte minst sägs eller 
understryks med detta kriterium, som jag förstår det, är att det är 
existerande mänskliga subjekt, som en teori om självförverkligande 
bör fungera för. Inom ramen för denna avhandling har vi haft 
förmånen att stöta samman med en rad teoretiska konstruktioner och 
modeller av människan och det mänskliga självet; denna avhandling 
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kan i sig sägas ha bidragit till denna flora. Sådana konstruktioner och 
modeller kan ofta vara fruktbara för att filosofiskt och teologiskt 
behandla och diskutera människan, hennes problem och förutsät-
tningar.

En risk eller problem med sådana modeller av människan är förstås 
att den dåligt samsvarar med de faktiska människor som är förankrade 
i, och upplever, verkligheten. Omvänt finns samtidigt möjligheten för 
att en modell kan vara väldigt funktionell när det gäller att tydliggöra 
och tematisera en eller flera väsentliga aspekter av vad det innebär att 
vara människa. En annan risk med den teoretiska konstruktionen av 
människan är att det snarare är modellen som blir avgörande för vilka 
”mänskliga” problem som blir intressanta att diskutera och lösa, än att 
detta bestäms av det som faktiskt upplevs och erfars som problem av 
människor. Här behöver förstås inte finnas någon motsättning, men 
inte sällan är detta just fallet. Detta kan leda till att själva den 
filosofiska diskussionen som förutsätter en viss modell kan bli 
antingen ointressant eller bedräglig.  

Min kritik av vad jag har förstått som en internalistisk människosyn 
eller modell av självet, kan förstås utifrån detta. Jag frånkänner inte 
internalismen förmåga att lyfta fram vissa aspekter av människan, och 
i enlighet med Taylor menar jag att internalism är en viktig 
självförståelsenyckel för många moderna människor. Vad jag dock 
vill mena är att den bidrar eller leder till att vissa väsentliga aspekter 
av vad det är att vara ett mänskligt själv osynliggörs eller exkluderas. 
Samtidigt som det som förutsätts av den internalistiska modellen, om 
att självet primärt definieras av sitt innehåll, gör att många frågor som 
är väsentliga för människan, och inte minst för hennes strävan och 
förutsättningar för självförverkligande, blir ointressanta, svåra att 
ställa eller att tematisera.  

Men vad vet då jag om vad som är väsentliga frågor för mäniskans 
strävan och förutsättningar för självförverkligande? Sa jag inte att jag 
saknade direkttillgång till människors förankring i, och erfarenhet av, 
verkligheten? Och har jag inte själv bidragit till att betona människan 
som en kontextuellt konstituerad varelse? Jo, men jag menar samtidigt 
att det finns vissa fenomen eller existensvillkor som åtminstone i hög 
grad kan betraktas som allmänmänskliga, och detta antagande har 
varit en bakgrundsförutsättning för mycket av den kritiska diskussion 
som jag har fört i detta kapitel. Men detta innebär att sådana fenomen 
eller existensvillkor skulle vara objektivt existerande eller att det 
skulle vara objektivt givet hur dessa ska förstås eller tolkas.  

Utgångspunkten för att tematisera sådant som regression, förlust, 
motsättningar, radikala brott och försoning, har varit min som 
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varandes ett studiesubjekt i förändring. Mitt anspråk har inte varit att 
ge någon slags uttömmande, objektivt riktig beskrivning av denna typ 
av fenomen, men väl att vi som människor har att göra med företeelser 
och fenomen som dessa, och att de har eller kan ha betydelse för vår 
möjlighet att eftersträva och lyckas med att självförverkliga oss. Det 
är möjligt att regression inte är det bästa av begrepp för att förstå det 
jag är ute efter, och det är i hög grad en öppen fråga hur vi som indi-
viduella människor förhåller oss till, tolkar och integrerar regressionen 
som fenomen. Men frågan är i allmänhet inte så pass öppen att man 
som människa kan förhålla sig till regressionen hur som helst eller att 
genom ett helt liv bortse från den. Inte minst har jag hävdat att den 
inte enkelt eller självklart låter sig förenas med en människans strävan 
eller önskan om självförverkligande. Jag har bland annat på denna 
grund hävdat att det är en viktig uppgift för en godtagbar teori om 
självförverkligande att förhålla sig till denna problematik eller 
utmaning, liksom en sådan teori överhuvud taget bör ta de utmaningar 
som obevekligen infinner sig på vägen mellan tidigare eller rådande 
förutsättningar, till det fullkomliga, goda och självförverkligade livet, 
på stort allvar. 

Vare sig denna konklusion, de teman som jag har utvecklat och den 
diskussion som jag har fört i detta kapitel, ska emellertid inte förstås 
som något radikalt nytt, i förhållande till den undersökning som jag 
fram till detta kapitel har utfört. Tvärt om har mycket av den 
diskussion och de teser som jag har drivit mot slutet, influerats och 
inspirerats av det tidigare arbetet med mitt material. I inledningen av 
detta avhandlingsprojekt hade jag exempelvis för avsikt att inte i 
någon större omfattning intressera mig för vägen eller metoden för 
självförverkligande – som jag nu önskar betona som en väsentlig del 
av en teori om självförverkligande – vilken jag (givetvis både allt för 
naivt och nedsättande) främst betraktade som en nisch för populär-
vetenskapliga psykologer, som skriver böcker om självförbättring.  

I synnerhet arbetet med Taylors och Lonergans teorier, har 
emellertid övertygat mig om att varken mänskliga förutsättningar, 
potentialer eller mål är åtkomliga abstraherade från den väg som vi 
vandrar och de metoder som vi har tillgängliga. Jag har emellertid 
också, inte minst i min definition av självförverkligande, kommit att 
betona målet eller föreställningen om målet som betydelsefullt i 
självförverkligandeprocessen, som mer än en konsekvens av denna 
process. Självförverkligande, som jag föredrar att förstå det, 
förutsätter en flerreflexiv rörelse, mellan ett tidigare eller mer 
ursprungligt tillstånd för självet, ett fullkomligt, gott eller sant liv, och 
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den väg – som för en människa som är förankrad i, och upplever 
verkligheten – kan förbinda dessa   

Teologerna, och i synnerhet Niebuhr har, genom att betona 
människan som spänningsfylld, begränsad och syndfull, samt ett 
tragiskt element i tillvaron, motiverat mig till en hel del av de 
argument och den kritiska diskussion som jag, även i viss opposition 
till dessa, har utvecklat och fört i detta kapitel. Internalismen kan ha 
en lockelse i dess tendens att förstå självet i rumsliga och tämligen 
entydiga kategorier, vilket ofta bidrar till ett enkelt begreppslig-
görande av ett problem, och en relativt enkel lösning av samma 
problem.  

När det exempelvis gäller ondskeproblematiken blir huvudfrågan 
om människan har onda potentialer eller inte. Om hon inte har det 
(som Maslow menar), så innebär inte människans potentialer något 
egentligt problem för självförverkligande. Men om man inte vill 
förutsätta att självförverkligande i sig är den mest fundamentala eller 
naturliga kraften eller tendensen i en mänsklig tillvaro; vilket jag har 
hävdat att vi inte har skäl att göra, kan det finnas anledning att också 
förstå de väsentliga utfordringarna för en självförverkligandeteori 
annorlunda.  

En godtagbar teori om självförverkligande kan behöva göra mer än 
att beskriva och argumentera för vissa grundkomponenter i ett 
mänskligt självförverkligande, och att upplysa om hur dessa kan bli 
tillgängliga och möjliga för oss som människor. För om självför-
verkligande bara är en av många möjligheter för människan, och om 
självförverkligande oundvikligt (ja, även om man har några goda 
principer till sitt förfogande, och även om de samhälleliga förhål-
landena ”förbättras”) kommer att befinna sig i motsättning med andra 
tendenser i tillvaron, så är utmaning för en teori om självförverk-
ligande stor. En central fråga kan, skarpt uttryckt, bli: Hur ska män-
niskan självförverkligas när hon inte kan självförverkligas? 

Jag menar att man i en modern eller senmodern västerländsk 
kontext kan tala om en dominerande internalistisk diskurs om själv-
förverkligande. Den är inte internalistisk för att alla som deltar i den 
antar en internalistisk människosyn, utan snarare för att de frågor och 
problem som blir de centrala i samband med självförverkligande, 
springer, direkt eller indirekt, ut ur ett internalistiskt perspektiv. 
Karaktäristiskt för denna diskurs är att självförverkligandet i sig 
betraktas som mer eller mindre given storhet, med individualistiska 
eller privata förtecken. Centrala frågor blir, förutom vilka självets 
potentialer är, vilken relation och vilka konflikter som finns mellan 
självförverkligandetidealet och andra ideal och värden, liksom mellan 
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individens självförverkligande och yttre förhållanden, som samhälle 
och medmänniskor. Man kan säga att utifrån denna diskurs tenderar 
många huvudfrågor mot den politiska filosofins sfär. Min egen under-
sökning kan anses både utgå från och bekräfta förekomsten av en 
sådan diskurs. De metodiska frågeställningar som jag har brukat mig 
av, hör i grunden till denna diskurs, och i de teorier som jag har ana-
lyserat har funnits gott om ställningstaganden till dessa fråge-
ställningar.

Samtidigt vill jag se min studie som i viss mån en kritik av denna 
diskurs, och ett försök att justera agendan för diskussionen om själv-
förverkligande. För vad jag i stor omfattning har erfarit genom detta 
projekt är att vilka frågeställningar och problem som blir aktuella har 
till stor del att göra med de föreställningar om människan eller den 
modell av självet som förutsätts. I flera utav de analyserade teorierna 
har jag inte bara funnit svar på de frågeställningar som jag har riktat 
till dem (så sett kan de sägas ingå i en internalistisk diskurs), utan jag 
har också kunnat konstatera en delvis annan uppfattning om vilken typ 
av frågor som är mest väsentliga, när det gäller människan och hennes 
självförverkligande. För att komma åt denna grundläggande skiljelinje 
i mitt material, har jag använt mig av begreppet relationism.  

Relationismen är inte i första hand att uppfatta som en alternativ tes 
till internalismen, när det gäller vad som är det väsentliga för 
människan, utan snarare som en alternativ uppfattning om vilka 
förutsättningarna är för att finna det väsentliga för, och vara, ett 
mänskligt själv. Relationer eller relationalitet är inte nödvändigtvis 
normativa för relationismen, men de är förutsättningar genom vilket 
det är möjligt att vara eller bli ett själv. Således blir det tveksamt om 
självförverkligandet kan betraktas som något som kommer först, och 
sedan en rad frågor som blir akuta när detta självförverkligande ska 
realiseras i ett samhälle och en upplevd verklighet. Förhållanden och 
förutsättningar som finns utanför individen, är nämligen inte 
nödvändigtvis externa i förhållande till självet, och således inte heller 
till självförverkligandet. Och detta får konsekvenser för vilka frågor 
som kommer först, är mest grundläggande och vilka perspektiv som 
behövs för att besvara dem.  

Relationism, som jag har definierat det och själv antagit det i detta 
kapitel, är emellertid inte nödvändigtvis liktydigt med en uppfattning 
om att de förhållanden och förutsättningar som ett själv och ett 
självförverkligande blir relationellt möjligt genom, är den sociala, 
språkliga kontext som vi som människor lever i. Det kan röra sig om 
mer universella mänskliga livsvillkor och ontologiska förutsättningar, 
vilka lätt kan förlora sin karaktär av att vara sådana, genom att man 



311

betonar kontextens konstituerande betydelse. För egen del ser jag 
ingen grundläggande motsättning här. Att något är ett allmän-
mänskligt livsvillkor, som att vi ska dö, innebär inte att denna död 
betyder samma sak för alla människor. Döden är både universell och 
ofrånkomlig, liksom den även är föränderlig; inte minst genom att den 
får sin betydelse för oss genom det föränderliga sammanhang som vi 
själva blir möjliga, förändras och kanske självförverkligas i. 
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