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1. Inledning
Vad är etik? Enligt ett visst sätt att förstå etiken, handlar den om hur man uppnår det goda

livet.1 För Aristoteles var etiken nära sammankopplad med frågan om hur man förverkligar

sig själv, vilken för honom var nära sammankopplad med strävandet efter lycka.2 Aristoteles

menar att vi människor alltid söker att bli lyckliga, och han menar att vi blir lyckliga då vi

förverkligar vår natur.3 Vår natur är det för oss människor artspecifika, nämligen (enligt

Aristoteles) vår förnuftsförmåga.4 För att förverkliga vår natur behöver vi utveckla

färdigheter, dygder, som finns av två slag, intellektuella och moraliska.5 Dessa är inte

medfödda, men avser våra medfödda kapaciteter. Aristoteles etik brukar kallas för

”eudaimonistisk” – från ordet ”eudaimonia” som både har översatts med ”lyckligt tillstånd”6

och med ”blomstring”7 vilket speglar att begreppet syftar på två aspekter som hör ihop i denna

etiska teori: att förverkliga sin natur (”att blomstra”) och därigenom bli lycklig.8

Begreppet ”självförverkligande” är mycket centralt i vår tid. Det handlar om vad vi gör

av våra liv. Av alla möjligheter vi har, alla sätt att leva på och alla val vi har att göra. Förutsatt

att vi inte tänker oss att människan är determinerad – och det brukar inte vi människor tänka

om oss själva som individer – så beror vad och vem jag blir (åtminstone i någon grad) på de

val jag gör. Självförverkligandet – hur vi utformar våra liv - är i någon mån ett resultat av de

val vi gör. De val vi gör är också etikens område. Aristoteles formulerar det som att etiken

handlar om det möjliga och inte om det nödvändiga.9

Men om etik och självförverkligande hörde ihop för Aristoteles, så tycks de i modernt

tänkande inte sällan stå i ett spänt förhållande. I boken Medierna och moderniteten uttrycks

denna tankegång på följande sätt:

Det har nämligen blivit vanligt i vissa samhälls- och kulturteoretiska kretsar att betrakta den etiska
reflektionen som en syssla från det förflutna, ett sista uttryck för ett lagstiftande förnuft som – fruktlöst
och i vissa fall med ödesdigra konsekvenser – försökte härleda bindande principer för människors
beteende (…) etiska föreskrifter kan, hur övergripande de än är, bara verka hindrande på jaget och
begränsa dess skapande bildning. Etiken bör lämna plats för en jagets estetik, för en föreställning om jaget
som ett konstverk som fritt och kontinuerligt återskapas över tiden.10

1 Se t.ex. Nilsson, Staffan Den potentiella människan (2005) s. 35 och Grenholm & Bexell Teologisk etik – en
introduktion (1997) s. 128
2 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 31f
3 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 33
4 Nordin, Svante Filosofins historia (2004) s 99f.
5 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 49
6 www.ne.se Uppslagsord: eudaimonism (hämtat 2009-12-21)
7 Möller, Göran Moralens nycklar – en bok om dygder (2003) s. 83
8 Grenholm & Bexell Teologisk etik – en introduktion (1997) s. 128
9 Se t.ex. Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia (2006) s. 26
10 Thompson, John B Medierna och moderniteten (2001) s. 319 f
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Här uppfattas etik och självförverkligande som ömsesidigt uteslutande. Och i valet mellan att

”förverkliga sig själv” och att ”vara etisk” bör man, enligt många samhällsteoretiker (menar

författaren till citatet) välja ”självförverkligandet”.

Enligt den existentialistiske filosofen Jean-Paul Sartre finns det inte några värden,

världen är absurd, utan mål, mening eller värde. Människan måste välja i full medvetenhet om

att hon inte kan motivera sitt val med hänvisning till några objektiva värden eller yttre

omständigheter.11 Människan är fri, ja dömd till frihet. Att förverkliga sig själv är att bejaka

denna frihet, och att leva autentiskt är att leva i enlighet med sin frihet.

Andra som analyserat samtidens syn på moral, menar att vår tid har förlorat något

centralt när man väljer självförverkligandet som överordnat värde, vi har tappat bort den

etiska reflektionen och blivit självcentrerade. Christopher Lasch talar om ”narcissismens

kultur”, en kultur i vilken ”jaget” är det enda projektet som människor tar sig an.12

Litteraturprofessorn Allan Bloom skriver i boken The Closing of the American Mind om den

relativism som han möter bland sina studenter – synen att varje person är helt fri att välja sina

egna moraliska värderingar, och att ingen har rätt att kritisera någon annans val.13

Den politiske filosofen Charles Taylor har analyserat denna debatt bl.a. i sin bok The

Ethics of Authenticity. Taylors syfte där är att urskilja vad han menar är ett legitimt

autenticitetsideal ifrån dess ”narcissistiska” och – som han menar – förvridna och

självmotsägande former.

Religionsfilosofen Bernard Lonergan, slutligen, har utarbetat en filosofisk antropologi,

utifrån vilken han formulerar sin syn på vad det innebär att vara autentisk och så förverkliga

sig själv. Gemensamt för både Taylor och Lonergan är att de vill försvara ett

autenticitetsideal, i en form som inte innebär att autenticiteten förstås i motsats till ”etiken”.

Normativa krav som individen möter och inte själv väljer är enligt dessa teoretiker inte i

konflikt med autenticitetsidealet, utan snarare implicerade av det.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera hur relationen mellan

självförverkligande och moral bör förstås, genom att återge och diskutera fyra filosofers

perspektiv på detta. Dessa är Aristoteles (384 – 322 f. Kr), Jean-Paul Sartre (1905-1980),

Charles Taylor (f. 1931) och Bernard Lonergan (1904-1984). Aristoteles och Sartre

representerar två klassiska, men diametralt olika syn, på relationen mellan självförverkligande

11 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 48-49
12 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) s. 16
13 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) s. 13f
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och moral. Charles Taylor används främst för att kritisera den moraliska subjektivismen.

Bernard Lonergans teori undersöks för att den utger sig för att lösa de problem som Taylor

pekar på i sin bok The Ethics of Authenticity.

1.2 Metod
Jag börjar med att klargöra begreppen ”moral” och ”självförverkligande”. Därefter presenterar

jag de självförverkligandeteorier som Aristoteles och Jean-Paul Sartre representerar. Dessa

två tänkare presenterar två klassiska men diametralt olika perspektiv på relationen mellan

moral och självförverkligande. Charles Taylor kommer jag att använda främst för att kritisera

tanken att självförverkligande förutsätter moralisk subjektivism. Bernard Lonergan är den,

slutligen, vars självförverkligandeteori jag kommer ägna mest uppmärksamhet åt, och relatera

honom till de tidigare tänkarna och låta de tidigare tänkarnas perspektiv sätta ljus på

Lonergans teori.

1.3 Frågeställningar

För att uppfylla mitt syfte, att förstå och diskutera synsättet på relationen mellan

självförverkligande och moral hos de olika tänkarna, behöver jag ett antal analysfrågor. Dessa

är:

- vad är den centrala egenskapen hos människan enligt författaren?

- vad menar författaren med ”moral”?

- vad är det att ”förverkliga sig själv” och ”vara autentisk” – är de likvärdiga, eller hur ser

relationen ut?

- finns det en konflikt mellan att ”förverkliga sig själv”/ ”vara autentisk” och att följa en

objektiv moral?

Dessa analysfrågor kommer vägleda min undersökning men jag kommer inte att

strukturera materialet som ett explicit besvarande av varje fråga.

1.4 Begreppsdefinitioner

Orden ”etik” och ”moral” kommer i denna uppsats att betraktas som synonymer. Ofta menas

med etik vissa teorier om vad som är rätt och gott, och med moral avses det faktiska

handlandet.14 Således har Kant en etisk teori som man undersöker bäst genom att läsa hans

skrifter medan hans moral är den som kommer till uttryck i hans liv. I denna uppsats syftar

båda begreppen på det som traditionellt menas med etik, nämligen teorier om det goda och det

rätta.

14 http://www.ne.se uppslagsord: moral (åtkomst: 2010-01-07)



4

Med ”objektiv moral” kommer jag att mena uppfattningen att vissa saker är bättre, mer

värda än andra, och att det finns moraliska sanningar (som i likhet med andra sanningar, inte

bestäms av vad jag för tillfället tycker). Detta kallas också moralisk realism. Charles Taylor

sammanfattar detta perspektiv på följande vis:

[By a moral ideal] I mean 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.15

Med ”moralisk subjektivism” kommer jag att avse det motsatta perspektivet, att moral inte

handlar om verklighetens egenskaper. Taylor beskriver ”moralisk subjektivism” på följande

vis:

By this I mean the view that moral positions are not in any way grounded in reason or the nature of things
but are ultimately just adopted by each of us because we find ourselves drawn to them..16

Begreppet självförverkligande är mångtydigt och en självförverkligandeteori innehåller enligt

Staffan Nilsson i avhandlingen Den potentiella människan – En undersökning av teorier om

självförverkligande åtminstone tre komponenter:

1. en idé om människans bättre, sannare eller godare liv.

2. en metod eller ”väg” dit.

3. en antroplogi, en ”omfångsrik teori om människan, hennes situation och förutsättningar.17

Ett självförverkligandeideal är alltså det som avses under ett ovan, och syftar då på att

utforma sitt liv på ett bättre sätt, t.ex. genom att utveckla sina talanger och begåvningar,

fördjupa sina relationer, uppnå livsmål av olika slag. Nationalencyklopedin ger en formell

definition av ”självförverkligande” som ”uppnående av livsmål”.18 Med begreppet avses i

denna uppsats både en process och ett mål att realisera vad som enligt teorin är det som

kännetecknar ett bättre, sannare och godare liv.

Autenticitet betyder ordagrant äkthet, och begreppet ligger hos de av de presenterade

tänkarna som använder det, mycket nära självförverkligandebegreppet. Ofta menas med

autenticitet sådant som att vara ärlig mot sig själv och inte anpassa sig till omgivningen på ett

felaktigt vis (t.ex. hos Charles Taylor och Sartre). Det kan också innebära att vara i enlighet

med sin natur, som hos Sartre (att ej fly från sin frihet) och Lonergan.

15 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) s 16
16 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) s. 18
17 Nilsson, Staffan Den potentiella människan (2005) s. 28
18 www.ne.se uppslagsord: självförverkligande (åtkomst: 2010-01-07)
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Nilsson menar att antropologin är den grundläggande basen i en teori om

självförverkligande. 19 En antropologi, en teori om människans natur innehåller enligt Leslie

Stevenson i Ten Theories of Human Nature följande element:

1. en metafysisk bakgrundsförståelse av universum och människans plats i den.

2. en teori om människans natur i snävare mening, i betydelsen anspråk om typiskt mänskliga

egenskaper, mänskliga samhällen och det mänskliga tillståndet.

3. en diagnos om någon typisk defekt i människor, vad som tenderar att gå fel i mänskligt liv och

samhälle.

4. ett ideal om hur mänskligt liv bäst bör levas, som innehåller någon form av vägledning för

individer och mänskliga samhällen. 20

Jag kommer i min analys av de olika författarna att vägledas av dessa perspektiv på

självförverkligande och antropologi, men jag kommer inte att explicit besvara varje aspekt.

2. Aristoteles

Aristoteles levde mellan 384 – 322 f. Kr. Han var elev till Platon, men utvecklade en egen

filosofi.21 Aristoteles är känd för sitt orsaksbegrepp, som är fyrfaldigt. Full kunskap om vad

något är, har man först när man angett de fyra orsakerna. Dessa är: materialorsak,

verkansorsak, formalorsak och finalorsak.22 Materialorsaken är vad något består av, t.ex. trä

eller sten, verkansorsaken, eller ”den effektiva orsaken”, är den process som gör att ett

material formas. Formalorsaken är den fysiska form något har, det är en slags ritning.

Finalorsaken är syftet med tinget, det ändamål (”telos”) som tinget har. En stol kan således

vara gjord av trä eller sten (materialorsaken), den kan ha producerats av en snickare

(verkansorsaken), enligt en viss ritning (formalorsaken), men finalorsaken är att man ska

kunna sitta på den. Finalorsaken är det mest fundamentala svaret på vad något är. Som Svante

Nordin skriver: ”att något har en viss natur betyder att det är sådant när det är fullt utvecklat,

när det har realiserat sitt inneboende ändamål.”23 Två ting kan ha olika materialorsak,

kausalorsak och formalorsak, men ändå vara samma typ av ting om de har samma finalorsak.

19 Nilsson, Staffan Den potentiella människan (2005) s. 28
20 Stevenson, Leslie & Haberman, David L Ten Theories of Human Nature (2004) s. 1-2 (Min översättning.)
21 http://plato.stanford.edu/entries/aristotle/ (åtkomst: 2010-01-10)
22 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 102
23 Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia (2006) s. 29 (Min kurs.)
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Svante Nordin menar att de två Aristoteliska begreppen form och materia är ”motsatta

och komplementära på ett sätt som utgör själva nerven i Aristoteles’ världsuppfattning”.24 Allt

som finns i världen har dessa två aspekter. Materian står för ”potentialitet” och formen för

”aktualitet”.25 Potentialitet står för möjlighet och aktualitet står för realiserade möjligheter.26

Alla levande varelser har en inneboende dynamik, som gör att de går från potentialitet till

aktualitet.27 Ett klassiskt exempel är ekollonet, som har potential att bli en stor, fullvuxen ek.

Förändring är för Aristoteles övergången från ”potentialitet” till ”aktualitet”.

Själen är ”kroppens form” enligt Aristoteles. Aristoteles ”formbegrepp” som för levande

kroppar blir hans själsbegrepp, implicerar att själen inte är en separat substans, utan snarare

anger själen vad för typ varelse en viss kropp är.28 Det är de levande kropparnas form som

Aristoteles kallar för själar. Därför har både växter, djur och människor själar, men av olika

slag. I sin analys av människan konstaterar Aristoteles att hon har flera egenskaper, som är

gemensamma med andra levande varelser.29 Allt som hör till det biologiska livet delar vi med

andra djur. Med växterna delar vi förmågan att växa, att reproducera oss och att omvandla

energi till näring.30 Med djuren delar vi förmågan till sinnesförnimmelser och att kunna röra

oss och att ha begär. Det distinkt mänskliga är att vi har intellekt och kan resonera.31

2.1 Självförverkligandets innehåll hos Aristoteles

När Aristoteles resonerar kring vad målet med livet är, så skiljer han mellan sådant som vi

söker som medel för att uppnå annat, och sådant som vi söker för dess egen skull. Det är

skillnaden mellan det som kallas instrumentella och intrinsikala värden som Aristoteles är ute

efter.32 Aristoteles konstaterar att i varje företag eller undersökning försöker vi realisera något

ändamål, vi har ett syfte med denna praxis eller denna undersökning. Detta ändamål kan

sedan vara instrumentellt, för att uppnå något annat, eller intrinsikalt, dvs. sökt för sin egen

skull. Det som uppnås för sin egen skull är mera värt än det som uppnås för något annats

skull. Inom läkekonsten söker vi hälsan, inom krigsstrategin segern och i förvaltningen

24 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 99
25 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 100
26 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 100
27 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 105
28 Se t.ex. Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 92
29 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 105f
30 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 92
31 Se t.ex. Aristoteles Tre böcker om själen (1998) s. 52 eller Aristoteles Nikomachiska etiken (2004) s. 32
32 Se www.ne.se uppslagsord: ”instrumentellt värde” samt ”intrinsikalt värde” (åtkomst: 2009-12-29)
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rikedomen.33 För Aristoteles är det viktigt att det finns intrinsikala värden, dvs. sådant som är

eftersökt för sin egen skull, för om allting skulle sökas för något annats skull, vore allt

sökande ytterst utan mening, då vore ”begäret fåfängt och förgäves”.34

Det som eftersöks för dess egen skull helt och hållet, är ”lyckan” – ”eudaimonia”.

Aristoteles menar att alla ser ”lycka” som liktydigt med ”välbefinnande och framgångsrikt

handlande”.35 Men vad detta närmare bestämt består i, där råder det oenighet, menar

Aristoteles.36 Som jag varit inne på i inledningen är detta ord inte helt entydigt likvärdigt med

vårt ord ”lycka”, eller engelskans ord ”happiness”. Det är mer än en känsla av lust, för lusten,

även om den är god, kan inte vara det högsta goda, menar Aristoteles. Det visar sig i att vi

t.ex. bedömer lust och klokhet som bättre än bara lust.

Aristoteles strategi för att besvara denna fråga – vad (sant) ”välbefinnande och

framgångsrikt handlande” består i, är att hänvisa till den mänskliga naturen. Aristoteles frågar

sig vad människan är för typ av varelse, och nästa fråga blir hur en god, fullt utvecklad

(blomstrande) sådan typ av varelse är. Hur Aristoteles besvarar dessa två frågor är temat för

följande stycke. Att kalla någon lycklig är alltså mer än att referera till en subjektiv känsla, det

är framförallt att säga något om hur väl den personen lever sitt liv.

2.2 Aristoteles antropologi – om det artspecifika hos människan

Aristoteles skiljer, som vi sett, på olika ”delar” i själen; den vegetativa, den

förnimmande/begärande (i Om Själen skriver Aristoteles att den själ som kan förnimma kan

också begära, eftersom djurens förnimmande kapacitet är kapacitet att förnimma lust och

olust, och då har de också begär, ty begär är strävan efter något angenämt)37 och den

intellektuella. Att handla och verka på ett specifikt mänskligt vis är att låta sina handlingar

styras inte bara av begäret, utan också av förnuftet:

The good of a human being must have something to do with being human; and what sets humanity off
from other species, giving us the potential to live a better life, is our capacity to guide ourselves by using
reason. If we use reason well, we live well as human beings; or, to be more precise, using reason well over
the course of a full life is what happiness consists in.38

33 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 20
34 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 21
35 Aristoteles Den Nikomachiska Etiken (2004) s. 23
36 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 23
37 Aristoteles Tre böcker om själen (1998) s. 52
38 http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/ åtkomst: 2010-01-10
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Mårten Ringbom gör i en kommentar till sin översättning av Nikomachiska etiken, följande

uppdelning av de olika elementen i Aristoteles själsbegrepp:39

Själen

1. irrationell 2. rationell

a) b) c) d)

vegetativ begärande begärande lydande förnuftet verkligt förnuftig

Förhållandet mellan b och c är enligt Ringbom inte helt lätt att avgöra. Men b är en del, som i

händelse av karaktärssvaghet tar över, och c är ett förnuftselement ”som uppträder i förening

med våra strävanden och dirigerar dem i enlighet med vissa överväganden.”40 C är alltså ett

begär som begär det förnuftet inser är det goda.

Precis som det finns goda läkare – sådana som är bra på att finna hälsan – goda skeppare

– sådana som är duktiga på att föra skeppet till rätt hamn – goda generaler – sådana som är

duktiga på att föra en här till seger – menar Aristoteles att det också borde finnas kriterier på

goda människor, människor som är bra på att leva.41 D.v.s. vad är det specifikt mänskliga

sättet att leva på? Lyckan är målet för livet. Men lyckan är inte enbart lust, utan ”ett liv i

enlighet med dygden”.42 Lust uppkommer som ett resultat av aktivitet, lusten kompletterar

aktiviteten.43 Men lust är inte ett tillräckligt kriterium på att en aktivitet är god, för om vi

finner lust i att plåga andra är vår lust till detta, liksom aktiviteten som den är beroende av,

dålig.44 Genuin lycka är inte samma sak som lust, lycka är att leva väl, och även om lusten är

en del av det goda livet är det inte tillräckligt. Om vi bara vore styrda av lust och olust, skulle

vi inte utnyttja vår specifikt mänskliga kapacitet, nämligen förnuftet, och det är i enlighet med

våra specifikt mänskliga förmågor vi bör leva enligt Aristoteles, om vi ska blomstra (nå

eudaimonia). Aristoteles menar att den som använder sitt förnuft kommer att handla i enlighet

med de klassiska dygderna som rättvisa, generositet, ärlighet.45 Lyckan är ett verksamt liv i

enlighet med dessa (och andra) dygder.46

39 Framställningen är hämtad från Mårten Ringboms översättning av Nikomachiska etiken (2004)  s. 47
40 Ibid s. 47
41 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 30ff
42 Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia (2006) s. 27
43 Norman, Richard The Moral Philosophers (1990) s. 40
44 Norman, Richard The Moral Philosophers (1990) s. 40
45 http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/#TraVirSke
46 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken (2004) s 32
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2.3 En självförverkligad människa – en dygdig människa

Mänsklig blomstring innebär att fungera väl som människa. Att fungera väl är att vara dygdig.

Ordet för dygd är aretê och det översätts också med ”förträfflighet”. Ordet kan också

användas om icke-mänskliga företeelser, som t.ex. knivar. En förträfflig kniv är en kniv som

det går väl att skära med (den är vass). En förträfflig människa är en person som fungerar väl

som människa. En dygd hos människan är därför en viss positiv utformning av en mänsklig

egenskap eller kapacitet. Motsvarande negativa utformning kallas för ”last”. Den rationella

själen har, som vi sett, två sidor: den ”verkligt förnuftiga” och den ”begärande lydande

förnuftet”. Till dessa två sidor hänför sig för Aristoteles två olika typer av dygder:

karaktärsdygder (eller moraliska dygder) och intellektuella dygder.47 De moraliska dygderna

är de vi antagligen oftast tänker på när vi talar om dygd idag, de moraliska dygderna hör till

den begärande delen av den rationella själen. De moraliska dygderna uppkommer genom att

vi försöker handla på ett moraliskt dygdigt vis, att handla på ett moraliskt dygdigt vis är att

”lyssna på förnuftet”.48 Om den begärande delen låter sig ledas av förnuftet har vi utvecklat

goda karaktärsdygder. Att inte låta sig ledas av förnuftet, utan istället endast av lust och olust,

gör att man inte använder sin specifikt mänskliga förmåga att överväga och resonera, och låta

sitt handlande styras av det man kommer fram till.49 Dygden är ”medelvägen” mellan två

extremer (av antingen för mycket, t.ex. för sträng mot sina barn, eller för lite, t.ex. för slapp

mot sina barn) och att ha tillägnat sig en moralisk dygd är att ha en vana att välja medelvägen.

För att bedöma vad som är medelvägen behöver man en form av intellektuell dygd som

Aristoteles kallar för fronesis och som brukar översättas med ”praktisk klokhet”, som dels är

en förmåga till insikt, men också är handlingsdisponerande.50

När Aristoteles skall försöka närmare beskriva vad den moraliska dygden, eller

förträffligheten, hos människan är, börjar han med att konstatera att det i själen finns tre typer

av fenomen; sinnesrörelser, förmågor och karaktärsinställningar.51 (Själen skall här förstås

som den del av den rationella själen som är begärande, dvs. ”c” i skissen ovan. Det är till

denna del av själen som de moraliska dygderna hänför sig, och de tre företeelserna är alla

kopplade till känslor och förnimmelse, och inte till intellektuell överläggning, som är den rent

rationella delen av själen, ”d” ovan.) Sinnesrörelserna är känslor som begär, fruktan, glädje

med mera, förmågorna kan förstås som organ genom vilka vi kan erfara sinnesrörelserna,

47 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 49
48 Se t.ex. Broadie, Sarah & Rowe, Christopher (2002) s. 17
49 Broadie, Sarah & Rowe, Christopher (2002) s. 20
50 Silfverberg, Gunilla Ovisshetens etik (2005) s. 80-81
51 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 55f
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karaktärsinställningarna är mer grundläggande än sinnesrörelserna, för de disponerar oss att

känna och handla på ett visst sätt. Vi utvecklar goda karaktärsinställningar genom att öva oss

på att handla i enlighet med förnuftet. Om vi tar ett exempel med mod, som är en dygd, så

uppövar vi den genom att handla modigt. I början är det jobbigare att handla modigt, men i

takt med att denna karaktärsinställning blir internaliserad hos oss, desto mer naturligt kommer

det för oss bli att handla modigt, vi har då blivit modiga, och det inre motståndet har då

avtagit, jämfört med tidigare.52

En viktig aspekt av dygden kommer här fram. Ty dygden, som internaliserad

karaktärsegenskap, innebär inte att vi i varje situation skall stanna upp och kalkylera och så

”lyssna till förnuftet”. Det handlar snarare om att låta vissa motiv vara handlingsvägledande

och bli så pass integrerade med vår karaktär att vi, när det värde som vi väljer att handla i

enlighet med har internaliserats hos oss, spontant handlar i enlighet med motiv och skäl som

vi inser är förnuftiga (och som går utöver den rena lust/olust logiken). Förutsättningen för

detta perspektiv är att känslor har en kognitiv sida, att de är uttryck för tolkningar och

perspektiv.53 Sarah Broadie kommenterar att för människan är det inte tillräckligt att följa sina

impulser för att uppnå det goda livet:

[T]he good life (…) is a kind of good which can be attained only if we are prepared to subordinate some
desires to others: which latter therefore constitute reasons for choosing what we do and rejecting what we
may have felt like doing (…) If we could win our supreme good by following impulse (and that we cannot
is a remarkable fact, since other animals are guided by impulse alone, and flourish by it given health and
the right surroundings – conditions towards which impulse itself tends to lead them), the inquiry would be
pointless, since we could gain no advantage by trying to think clearly about the nature of the good life. 54

Frågan varför vi ska vara dygdiga tycks ha två svar hos Aristoteles. Dels är det ett värde i sig

att utveckla en dygdig karaktär och intellektuella dygder, eftersom man då är en väl

fungerande människa. Den andra aspekten är att dygderna är en förutsättning för att kunna

realisera olika slags värden som hör till det mänskliga livet. Vårt handlande som människor

kan inte enbart följa våra impulser, om vi ska kunna realisera det goda livet. Detta

resonemang kräver att det finns vissa värden, eller ”godheter” som hör till det goda livet, som

inte kan uppnås utan dessa dygder. Ett sådant värde, som hör till det mänskliga livet, är

vänskap, och vänskap kan inte uppnås utan vissa karaktärsdygder, som t.ex. ärlighet och

trofasthet. Det goda livet består enligt Aristoteles av sådant som i sig är värdefullt, och

vänskap är en sådan sak. Men trofasthet och ärlighet är också värdefullt i sig.

52 Vi har ”internaliserat” eller ”tillägnat” oss dygderna, jämför med diskussionen i Möller, Göran Moralens
nycklar (2003) s. 7-19
53 Se t.ex. Möller, Göran Moralens nycklar (2003) s. 21f, 66f
54 Broadie, Sarah Ethics with Aristotle (1993) s. 21
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Det hävdas ibland att Aristoteles aldrig klargör varför de traditionella dygderna, som

rättvisa, generositet och så också är de dygderna som är förnuftsenliga.55 Ett möjligt skäl till

detta kan vara att Aristoteles menar att det krävs ett visst mått av dygd, t.ex. det som han

kallar för praktisk vishet (fronesis), för att förstå varför dessa dygder är eftersträvansvärda.56

Men ett svar kan ges i form av dessa dygders instrumentella värde, de hjälper oss att realisera

det som är värdefullt, som t.ex. vänskap och hälsa. Ett annat svar kan ges i form av att en

dygd är en sådan egenskap som vi betraktar som god i sig, medan en last är en sådan egenskap

som inte har någon godhet, utan endast är en disposition att välja något som vi uppfattar som

fördelaktigt i form av att vi undkommer obehag eller uppnår behag. Det finns, kan man hävda,

knappast någon som beundrar en person som bara väljer att handla i enlighet med minsta

motståndets lag, medan en person som handlar modigt, generöst och så vidare, även när det

innebär visst obehag, väcker beundran. En person som endast handlar på grundval av

bekvämlighet kommer heller inte att beundra den egenskapen hos sig själv, och hamnar därför

i konflikt med sig själv.57 Naturligtvis kan man tänka sig att en person medvetet väljer att

alltid handla i enlighet med lusten, eftersom hon har bestämt sig för att det är det enda värdet,

och därför inte behöver dygderna. Men då kommer den personen antagligen att bli ensam och

få svårare att uppfylla långsiktiga mål, och därmed inte blomstra.

Att vara karaktärsfast är enligt Aristoteles att, när förnuftet och begäret drar åt olika

håll, kunna lyda förnuftet. Men att vara dygdig innebär att begäret och förnuftet drar åt samma

håll, man har så tillägnat sig det värde man inser med förnuftet att ens man också begär det.58

Att förverkliga sig själv, är enligt Aristoteles att leva på ett specifikt mänskligt vis. Att leva på

ett specifikt mänskligt vis är att låta sig ledas av förnuftet och forma sin karaktär genom att

upprepat handla i enlighet med det förnuftet inser, och så till slut finna lust i att handla på ett

dygdigt vis. När en person har lust till att handla dygdigt, har dygden internaliserats.59

2.4 Sammanfattning

Jag har nu presenterat ett klassiskt synsätt på relationen mellan självförverkligande och moral,

det Aristoteliska som kännetecknas av tanken att människan har en viss natur, som det ligger

an på henne att utveckla och förverkliga. Att vara moralisk och utveckla dygder är i denna

självförverkligandeteori uppfattad som en del av självförverkligandet, moralen och

55 http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/#TraVirSke (åtkomst: 2010-01-06)
56 http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/#TraVirSke (åtkomst. 2010-01-06)
57 Aristoteles Den Nikomachiska etiken (2004) s. 258
58 Broadie, Sarah Ethics with Aristotle (1993) s. 64
59 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken (2004) s. 52
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självförverkligandet och strävandet efter lycka uppfattas som olika dimensioner av samma

process – att söka och förverkliga det goda livet. Huvudpoängen med denna återgivning har

varit att ange de grundkategorier som självförverkligandeteorier ofta utgår ifrån (oavsett om

de förnekar eller bejakar dem). Jag kommer nu att presentera vad som i många stycken kan

betraktas som en anti-tes till detta perspektiv, där objektiv moral förstås i motsats till

självförverkligande och autenticitet, och att människan inte har en given natur, nämligen

Sartres antropologi.

3. Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre levde 1905-1980. Sartres tänkande representerar en viss form av

existentialism.60 Existentialismen kännetecknas av ett fokus på individen och hennes

livssituation, snarare än på abstrakta filosofiska läror som inte berör den enskilda människans

livssituation.61 Dock finns det hos existentialister ofta en vilja att analysera världen på ett

generellt vis, men på ett sådant sätt att relevansen av denna analys för den individuella

människans liv framkommer, som t.ex. hos Heidegger.62

Sartres syn på självförverkligande och moral, hänger ihop med hans övergripande

världsbild. Enligt Sartre är världen i grund och botten absurd med vilket menas att den är utan

värde, mening eller mål:

Inom fransk existentialism i synnerhet hos Sartre och Camus, betecknar "det absurda" världens
meningslöshet – dess avsaknad av ändamål och objektiva värden – och människans tillvaro i en sådan
värld. 63

En objektiv moral enligt vilken vissa saker i sig är bättre än andra är utifrån denna

grundläggande övertygelse omöjlig, för Sartre en omöjlighet.64 Tillvarons absurditet innebär

att vi inte kan hitta någon vägledning för vårt handlande med hänvisning till att något i sig är

gott eller eftersträvansvärt.65 Därmed kan Sartre inte stämma in i det som Taylor beskriver

som ett moraliskt ideal.66 Faktum är att Sartres filosofi kan ses som en av rötterna till den

moraliska subjektivism, som Taylor menar är utbredd idag, och som han beskriver så här:

60 www.ne.se uppslagsord: Jean-Paul Sartre (åtkomst: 2010-01-06)
61 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 176
62 www.ne.se uppslagsord: Heidegger
63 www.ne.se Uppslagsord: absurd (åtkomst: 2010-01-03)
64 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 513
65 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 46-49
66 Jag återger här den definition jag gav i inledningen: [By a moral ideal] I mean 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. Taylor, Charles (1991) s. 16
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By this I mean the view that moral positions are not in any way grounded in reason or the nature of
things but are ultimately just adopted by each of us because we find ourselves drawn to them. 67

Detta är också anledningen till att jag vill ta upp Sartre i denna uppsats, eftersom hans syn på

relationen mellan objektiv moral och självförverkligande är en antites till den Aristoteliska,

samtidigt som den enligt de som Taylor kallar för ”knockers” är nära sammanbunden med

samtidens och självförverkligandeteoretiska perspektiv.

3.1 Sartres ontologi

Den mest fundamentala aspekten av Sartres världsbild hans uppdelning av existensen i två

kategorier; ”varat-i-sig” och ”varat-för-sig”.68 Dessa två uttryck syftar på två olika sätt att

existera, att existera som ett passivt, omedvetet objekt (varat-i-sig) eller att existera som

aktivt, medvetet subjekt (varat-för-sig). Den materiella verkligheten, som beskrivs av

naturvetenskapen faller under den första kategorin, medan människan, (eller självmedvetna

varelser) faller under den andra. ”Varat-i-sig” kännetecknas av identitet och stabilitet, av att

ha objektiva egenskaper. ”Varat-för-sig” är medvetandet, som kännetecknas av frihet, den är

på ett sätt ”intet”69 – den rena friheten som kännetecknar medvetandet utesluter för Sartre en

essens. Men ändå har medvetandet egenskaper. Till dessa hör dess intentionalitet.70 Ett

medvetet tillstånd innebär alltid en medvetenhet om något som förutsätts vara något annat än

medvetandet. Intentionaliteten är just detta syftande på något annat.

Vidare skiljer Sartre på ”tetisk”, eller reflexiv medvetenhet, som t.ex. den medvetenhet

jag har om en text som jag läser.71 Men förutom den medvetenheten finns också en annan

icke-tetisk eller prereflexiv medvetenhet om att det är jag som läser denna text. Jag behöver

inte fokusera explicit på mig själv för att vara medveten om att jag läser (eller skriver) en text,

jag har en implicit (prereflexiv) medvetenhet som kan bli explicit (reflexiv).

Den näst viktigaste aspekten av Sartres ontologi är hans förnekande av Guds existens.72

Av detta följer två ting, dels att människan inte har någon natur73 och dels att världen är utan

mening, mål eller värde (dess absurditet).74

67 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) s. 18
68 Stevenson, Leslie Ten theories of human nature (2004) s. 180f
69 Nordin, Svante Filosofins historia (2004) s. 513
70 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 180f
71 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 181
72 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 181
73 Sartre, Jean- Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 35
74 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 48
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3.2 Sartres antropologi

Att människan inte har någon natur följer dels av hennes frihet, men också av att det enligt

Sartre inte finns någon Gud som har skapat människan med ett visst syfte.75 Sartre

kontrasterar artefakter, som skapas av människor med ett visst syfte, som t.ex. en kniv som

skapas för att sprätta upp brev, med människan som blivit till utan syfte.76 Det Sartre förnekar

är det som Aristoteles kallar för finalorsak eller ett telos med det mänskliga livet. (Intressant

nog är inte Aristoteles telosbegrepp beroende av att det finns en psykologisk avsikt med något

– för Aristoteles betyder ”finalorsak” snarare det som är den fullt utvecklade versionen av

varelsen ifråga. Man kan fråga sig om inte Sartre också har just ett sådant normativt

telosbegrepp gällande människan, som fri varelse, eftersom detta att vara autentisk är att utöva

och inte fly från sin frihet.)77 Eftersom det inte finns någon mänsklig natur är människan fri,

ja tvungen att, konstituera sig själv. Människan konstituerar sig själv enligt Sartre genom de

handlingar hon utför:

Människan är ingenting annat än sin egen plan, hon existerar blott i den mån hon förverkligar sig själv,
hon är alltså ingenting annat än summan av sina handlingar, ingenting annat än sitt liv.78

Det finns alltså en viss likhet mellan Sartre och Aristoteles i det att båda betonar att vi har ett

ansvar för vilken typ av personer som vi blir, och att vi formar oss genom upprepade

handlingar. Gällande Sartre är det dock viktigt att komma ihåg att samtidigt som han

identifierar människan med de handlingar hon utfört, så kan hon ändå inte identifieras med

dem, så att om någon utfört snälla handlingar i 30 års tid så innebär inte det att den är snäll:

”eftersom människan är fri och det finns ingen mänsklig natur att lita på”.79 Hon är – å ena

sidan – de snälla handlingar som hon har utfört, men hennes frihet innebär att hon kan vara

grym imorgon. Det enda människan essentiellt är, är frihet och möjlighet. Här skiljer sig

Sartre och Aristoteles åt, för Aristoteles menar att vi genom att utföra handlingar skapar en

karaktär som gör oss benägna att handla och känna på vissa sätt, en disposition. Sartre vill inte

använda sig av kategorier som karaktär och dygd, kanske för att upprätthålla den radikala

dikotomin mellan ”varat-i-sig” och ”varat-för-sig”. Det enda som finns är handlingarna, och

handlingarna säger inget om hur subjektet kommer att handla imorgon, för subjektet är frihet

och frihet kännetecknas av att vara möjlighet.80

75 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 182
76 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 31-33
77. För en beskrivning av Aristoteles icke-psykologiska finalorsaksbegrepp, se:
http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-causality/#FouCau (åtkomst: 2010-01-03)
78 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 65
79 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 63
80 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 513
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3.3 Självförverkligandets innehåll – att välja medvetet

Sartres tes att det inte finns någon mänsklig natur, tycks inte kunna förstås som att människan

inte alls har vissa egenskaper – Sartre beskriver ju ”varat-för-sig” på ett specifikt vis – snarare

skall det förstås som att det inte finns någon speciell typ av liv som hon kan sägas böra sträva

efter att realisera, hon skall helt enkelt välja det. Både Sartre och Aristoteles menar ju att

människan har frihet och kan realisera olika typer av liv, men då Aristoteles utifrån sin

antropologi kan ge vissa innehållsliga kännetecken på en god människa, kan Sartre endast ge

formella kännetecken på en ”autentisk” människa, nämligen en människa som väljer medvetet

och fritt.

Friheten skapar ångest, menar Sartre, och det gör att vi helst skulle vilja slippa den.81 Ett

exempel som Sartre tar upp är den ångest vi kan känna när vi går på en bergstopp och inser att

det inte finns något som skulle hindra oss från att kasta oss utför stupet, eller den ångest (till

skillnad från rädslan att bli skadad eller dödad) som en soldat kan känna när hon undrar om

hon kommer att bemöta ett slag modigt.82

Eftersom friheten är ångestskapande försöker människan på olika sätt fly undan den, och

att fly undan sin frihet är att leva styrd av vad Sartre kallar för ”dålig tro”.83 ”Dålig tro” är att

skylla sina val och handlingar på omständigheter, sina relationer till andra, sin anställning,

eller andra sådana saker, som är utanför en själv.84 Men ”dålig tro” är inte bara att skylla ifrån

sig, det är också att tro, att det kan finnas ett rättfärdigande av ens val, som ligger utanför ens

eget val.

För Sartre är påståendet att Gud inte finns av fundamental betydelse.85 Sartre ironiserar

över dem som vill ”avskaffa Gud på billigaste möjliga sätt”.86 Att det inte finns några värden,

innebär att det inte finns något som kan motivera våra val utanför oss själva:

Om å andra sidan Gud inte existerar, så står vi inte inför några värden eller bud som kan rättfärdiga vårt
uppförande.87

Att hänvisa till objektiva värden, är enligt Sartre att handla i ”dålig tro”, det är att fly undan

sin frihet och sitt ansvar och därmed att leva inautentiskt.

När människan skall konstituera sig själv finns det inget som är mer värdefullt än något

annat, inget som är värdefullt i sig självt: ”ni är fri, välj, hitta på. Ingen allmängiltig moral kan

81 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 514
82 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 184
83 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 185
84 Stevenson, Leslie (2004) s. 185
85 Stevenson, Leslie Ten Theories of Human Nature (2004) s. 181
86 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 46f
87 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 49
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säga er vad som är rätt att göra; det finns inga tecken i världen att gå efter”.88 I den plan som

människan skall realisera och det liv hon gestaltar kan en existentialist enligt Sartre inte säga

mer än att det antingen är fattat i ”god tro” eller i ”dålig tro”.89 Sartre svävar på målet om

detta kan vara ett moraliskt omdöme eller inte:

Man kan för det första anse (och det är kanske inte ett värdeomdöme utan ett logiskt omdöme), att vissa
val är grundade på misstag och andra på sanning.90

3.4 Diskussion om moral och självförverkligande hos Sartre

I viss mening kan man hävda att Sartre har en normativ antropologi. Människan är frihet och

att leva i enlighet med denna frihet är att förverkliga sig själv. Så långt finns en strukturlikhet

mellan Sartre och Aristoteles. Friheten kan förstås som människans ”telos” – finalorsak– eller

”ergon” (verk) det som Aristoteles förknippar med att leva ett liv som är styrt av förnuftet. För

Sartre är ju friheten den mänskliga, artspecifika egenskapen. Vidare är hans analys av ”dålig

tro” intressant. Vi kan nog alla relatera till vad det är att fly från sin frihet, att försöka slippa ta

ställning, vilket vi som vuxna människor inte kan göra. Men är det verkligen korrekt att sätta

upp denna dikotomi mellan objektiva värden och autenticitet, som Sartre gör? Frihet och

ansvar får här en något annorlunda innebörd än vad de normalt sett har. Ett av Sartres

exempel som skall illustrera att vi inte kan hänvisa till en objektiv moral när vi ska besluta oss

för vad vi ska göra, är ju exemplet med ynglingen som under kriget undrar om han skall vara

kvar hos sin sjuka mor, eller anmäla sig som frivillig att gå ut i strid mot tyskarna.91 Detta är

tänkt att visa att de moraliska systemen inte kan vägleda oss i det konkreta fallet. Samtidigt

har ju Sartre konstruerat ett exempel där båda handlingarna skulle kunna vara motiverade

utifrån de flesta moraliska teorier. Det vill säga att även om det finns ett val att göra, betyder

inte det att valet är godtyckligt. De flesta skulle ju invända att av alla de tänkbara val som

ynglingen kunde göra, skulle inte alla vara moraliskt försvarbara. Den ångest vi kan känna

och som Sartre tar upp, tycks inte bara handla om vår frihet, utan också att något viktigt står

på spel. Detta visar ju exemplet med soldaten som undrar om han kommer att våga, eller den

ångest vi kan känna när vi går på en bergstopp, då vi inser att inget hindrar oss från att kasta

ut, som Sartre tar upp för att visa att vi helst inte vill ha denna handlingsfrihet. Det är ju så i

båda dessa exempel, inte bara att vi inser vår frihet och därmed känner ångest, utan också att

vi inser att det finns något viktigt som står på spel. Det vill säga, är inte en förutsättning för

88 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 58
89 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 87-88
90 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 87
91 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 50ff
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ångesten att vi upplever att alla utgångar inte är lika bra – det kan gå på tok? Eller omvänt,

den ångest som mannen som undrade om han skulle vara kvar hos sin mor, eller åka till

kriget, var det inte för att han kände värden som var i konflikt? Men med Sartres världsbild så

finns det inga värden som kan hotas. Men det är just det som ger ångesten, hävdar jag,

nämligen upplevelsen av att det finns värden som jag kan misslyckas med att uppnå, och det

är vad som är det krävande med ansvaret.

Det måste vara möjligt att ”autentiskt” inse ett värde och välja att följa det. Även om man

inte har valt värdet, så har man gjort en autentisk insikt, och valt att följa värdet, eftersom man

anser att det är ett värde. Det behöver inte vara att fly från sitt ansvar, även om människan

säkerligen ibland vill fly från sitt ansvar. Men ansvar i dess fulla mening förutsätter trots allt

någon form av förpliktelser.

Några konsekvenser av Sartres moralteori för synen på självförverkligande är att det för

det första tycks vara svårt att hävda att en person som vill göra x inte bör göra x. Så om en

viss moralisk uppfattning hamnar i strid med vad jag vill göra, så finns det inte något skäl att

följa den moraliska uppfattningen och avstå från att göra vad jag vill göra. För det andra tycks

det vara svårt att se hur man kan ha några moraliska övertygelser överhuvudtaget. Om det

verkligen är så att inga värden finns och att jag därför är helt fri att välja de värden jag vill, är

det svårt att se hur jag kan vilja dem. Som Sartre själv skriver: ”Att välja att vara det eller det

innebär på samma gång att man bejakar värdet av det man väljer, ty man väljer aldrig något

dåligt. Vad man väljer är alltid det goda.”.92 Men om Sartre har rätt finns det inte något som är

gott som jag väljer, utan det finns bara en absurd värld i vilken jag är tvungen att välja. Att

därför hysa en moralisk värdering att något är värt att väljas framför något annat, samtidigt

som jag besitter Sartres världsbild tycks vara en intellektuell akrobatik av sällan skådat slag.

Inte heller tycks det hjälpa att bara hänvisa till känslor – ”jag känner för att göra så här” – ty

för Sartre är känslor också valda, och uttryck för våra värderingar.93

4. Charles Taylor

Charles Taylor (född 1930) är en kanadensisk politisk filosof, som ofta räknas som

kommunitarist. Kommunitarismen är en filosofisk riktning som från början växte fram som en

kritik mot liberalismen och som vill betona gemenskapen och sammanhangets betydelse för

92 Sartre, Jean-Paul Existentialismen är en humanism (1986) s. 38
93 Stevenson, Leslie (2004) s. 183
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mänskligt liv.94 Charles Taylor kommer i den här uppsatsen främst att användas för att

kritisera den moraliska subjektivismen, och jag kommer alltså inte att återge hans egen

självförverkligandeteori i någon större utsträckning.

I boken The Ethics of Authenticity beskriver Taylor debatten kring talet om

självförverkligande, moral, autenticitet och självcentrering som en missriktad debatt. På den

ena sidan finns de som Taylor kallar för ”boosters” som inte ser några problem med

utvecklingen utan betraktar all ”frihet-från” som entydigt positiv. På den andra sidan finns de

som Taylor kallar för ”knockers” och som menar att betoningen av autenticitet endast leder till

självcentrering och narcissism.95 Men debatten borde inte handla om huruvida vi bör vara

autentiska, utan om vad autenticiteten, rätt förstådd, faktiskt innebär menar Taylor.96 Taylors

ambition är att visa att de narcissistiska formerna av autenticitetsidealet är förvridna former av

ett i grunden gott ideal.97 Taylor menar att:

1. Autenticitetsidealet är ett eftersträvansvärt ideal.

2. man kan argumentera för vad autenticitet innebär

3. dessa typer av diskussioner kan göra en skillnad i samhället, att människor kan ”tänka

efter” och utforma sitt liv på ett annorlunda sätt, om de kommer i kontakt med och tar del i en

sådan reflektion.98

Kärnan i det som Taylor kallar för det narcissistiska autenticitetsidealet är att det egna

jaget blir det enda intrinsikala värdet i livet, att moraliska krav utanför individen därför

förnekas och att lojalitet och överlåtelse till andra personer inte ses som något i sig värdefullt.

Allt utanför individen blir material för individens självförverkligande och har inte något värde

i sig.99

Framväxten av både det som Taylor uppfattar som det legitima autenticitetsidealet,

och dess narcissistiska form, försöker Taylor spåra i The Ethics of Authenticity. Taylor

kopplar ihop framväxten av det narcissistiska autenticitetsidealet med tre av vad han kallar för

”modernitetens obehag”.100 Dessa är en atomistisk individualism, utbredandet av ett

instrumentellt förnuft i allt fler av livets dimensioner, samt – vilket Taylor ser som ett resultat

av de två tidigare fenomenen - ett minskat kollektivt och samhälleligt engagemang, vilket är

94 http://www.ne.se/ uppslagsord: Charles Taylor (åtkomst: 2010-01-07) samt
http://plato.stanford.edu/entries/communitarianism/ (åtkomst: 2010-01-09)
95 Taylor, Charles (1991) t.ex. s. 15-16 (Men det är ett tema som återkommer i hela boken.)
96 Taylor, Charles (1991) s. 73
97 Taylor Charles (1991) s. 55
98 Taylor, Charles (1991) s. 73 (min sammanfattande översättning)
99 Taylor, Charles (1991) s 55 (se även s. 5)
100 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991) kapitel 1.
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ett problem dels för att vissa våra problem endast kan lösas gemensamt, samt för att

demokratin försvagas när färre tar del i debatten om hur samhället skall formas.101

4.1 Den atomistiska individualismen

Det kan vara värt att påpeka att Taylor i grunden är positiv till moderniteten.102 Hans kritik

måste förstås inom ramen för hans övergripande syfte, som är att vaska fram vad han menar är

modernitetens unikt positiva bidrag.103 Individualismen är, liksom moderniteten, inte något

entydigt fenomen för Taylor. Å ena sidan står det för många av modernitetens goda aspekter,

såsom ökade valmöjligheter att välja yrke, livsstil, tankefrihet och religionsfrihet.104 Men det

finns även andra aspekter av den moderna formen av individualism, som Taylor kallar

atomism. Till dessa hör att individen inte längre är insatt i ett meningsfullt sammanhang, där

det finns en ordning att respektera, utan allting är i princip manipulerbart:105

Modern freedom was won by our breaking loose from older moral horizons. People used to see
themselves as part of a larger order. In some cases, this was a cosmic order, ”a great chain of Being” in
which humans figured in their proper place along with angels, heavenly bodies, and our fellow earthly
creatures.106

Dessa ordningar var inte bara begränsande, utan också meningsskapande:

The worry has been repeatedly expressed that the individual lost something important along with the
larger social and cosmic horizons of action. Some have written of this as the loss of a heroic dimension to
life. People no longer have a sense of a higher purpose, of something worth dying for.107

När Taylor talar om den ”atomistiska individualismen” beskriver han tre olika dimensioner.

Dels avser Taylor vad vi kan kalla den sociala atomismen som kommer av de

socioekonomiska förändringarna och som innebär att många idag lever ensamstående, klarar

sig själva och lever utan några naturliga band till dem som är i ens fysiska närhet.108

En annan dimension är en slags kosmisk atomism, innebärandes att Universum inte

längre tolkas som en meningsfull ordning, där människan har en meningsfull plats.109 Men det

handlar också om en moralisk atomism (som hör ihop med den kosmiska) enligt vilken det

inte går att argumentera rationellt om moral.110

101 Taylor, Charles The Ehics of Authenticity (1991) s. 2 f
102 Se t.ex. Att utforska moderniteten Roeffaers, Hugo (Artikel i Signum 2002:9)
103 Jmf. Taylor, Charles (1991) s. 74
104 Taylor, Charles (1991) s. 3
105 Taylor, Charles (1991) s. 5
106 Taylor, Charles (1991) s. 3
107 Taylor, Charles (1991) s. 3f
108 Taylor, Charles (1991) s. 59
109 Taylor, Charles (1991) s. 3
110 Taylor, Charles (1991) s. 18
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Dessa tre atomismer samverkar till självcentrering. Den tredje punkten, den moraliska

atomismen, gör att individens godtycke till måttstock för vad som är rätt och fel. Den andra

punkten fråntar naturen sitt inneboende värde och tenderar att göra den till enbart material för

mänskliga projekt. Den första punkten tenderar att leda till atomism, på så vis att våra sociala

sammanhang tappar sin sammanhållande kraft.

4.2 Det instrumentella förnuftets primat

Återigen betonar Taylor att detta är ett fenomen som har en positiv dimension, men han menar

att det instrumentella förnuftet håller på att ta över för mycket i våra liv. Som exempel tar han

upp att kravet på ekonomisk tillväxt ibland används som rättfärdigande för en orättvis

fördelning av välståndet, eller att samma krav gör oss blinda för naturens behov.111 Det

instrumentella förnuftet är det enda som finns kvar, om det inte finns några givna mål, eller

inneboende värden, att respektera. Allt blir manipulerbart; ”up for grabs”.112

4.3 Avtagande samhälleligt och politiskt engagemang

Den tredje av modernitetens obehag som Taylor tar upp, ser han som en konsekvens av de

tidigare två.113 Om man betraktar sitt eget liv som det enda intrinsikala värdet, vilket är en del

av den individualism som Taylor har diskuterat, minskar benägenheten att engagera sig i

politiska och samhälleliga frågor. Detta leder till vad Taylor i anslutning till Tocqueville kallar

för ”mjuk despotism”. Det enda skyddet mot att folket förlorar inflytandet över hur samhället

styrs är delaktighet genom politiskt engagemang, men det engagemanget går inte väl ihop

med den individualism, där individen är helt självupptagen (self-absorbed).114

Dessa tre ”modernitetens obehag” är alla intimt kopplade till frågan om huruvida det

finns något man kan säga om moral som inte är helt subjektivt. Jag kommer nu att diskutera

lite utförligare hur Taylor ser på självförverkligandeidealets relation till objektiv moral.

4. 4 Kritiken av moralisk subjektivism som oförenlig med autenticitet

Det Taylor kallar för det narcissistiska autenticitetsidealet är tanken att individen inte behöver

erkänna några anspråk som ställer krav på honom eller henne. En logisk förutsättning för detta

111 Taylor, Charles (1991) s. 5
112 Taylor, Charles (1991) s. 5
113 Taylor, Charles (1991) s. 8
114 Taylor Charles, (1991) s. 9
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är att man anammar vad Taylor kallar för ”moralisk subjektivism” enligt vilken moraliska

ståndpunkter ”are not in any way grounded in reason or the nature of things but are ultimately

just adopted by each of us because we find ourselves drawn to them”.115 Men Taylor menar

att en sådan syn inte är förenlig med autenticitetsidealet. 116 Idealet att vara autentisk och att

förverkliga sig själv innebär enligt Taylor bl.a. att formulera vilka egenskaper som är

signifikanta hos mig, vilka egenskaper jag identifierar mig med.117 Det jag identifierar mig

med har att göra med vad hos mig jag anser vara viktigt (det finns ju också triviala fakta hos

varje människa).

En annan aspekt av autenticitet och självförverkligande är idealet att jag utformar mitt

liv reflekterat och medvetet (vilket Sarte lyfter fram), detta kallar Taylor för ”self-determining

freedom”.118. Dessa autenticitetsideal hamnar, menar Taylor, i konflikt med den moraliska

subjektivismen. Subjektivismen när det gäller moraliska värden, innebär enligt Taylor

synsättet att:

[T]hings have significance not of themselves but because people deem them to have it – as though people
could determine what is significant, either by decision, or perhaps unwittingly or unwillingly by just
feeling that way.119

Men i processen att definiera oss själva, att hitta vår identitet, så formulerar vi vad som är

viktigt med oss, och då är det inte triviala fakta vi lyfter fram:

I may be the only person with exactly 3732 hairs on my head, or be exactly the same height as some tree
on the Siberian plain, but so what?120

Dessa fakta, tagna för sig, är inte möjliga att ha som grund för sin identitet, menar Taylor,

eftersom de är triviala fakta. Saker och ting blir viktiga mot bakgrund av ett meningsgivande

sammanhang: ”I couldn’t just decide that the most significant action is wiggling my toes in

warm mud. Without a special explanation, this is not an intelligible claim.”121

Sartre menar att det enda som har värde i sig, är att jag väljer medvetet och fritt.122 Men

att välja medvetet och fritt kan, enligt Taylor bara vara ett ideal, om det jag har att välja

mellan inte är triviala alternativ. För att ta ett exempel: ingen kan säga att valet att ta höger fot

framför vänster när man stiger upp på morgonen är ett viktigt val, och att därför tänka över

detta är en viktig aktivitet. De flesta av oss tänker inte på vilken fot vi sätter i först på

115 Taylor, Charles (1991) s. 18
116 Taylor, Charles (1991) s. 35
117 Taylor, Charles (1991) s. 35f
118 Taylor, Charles (1991) s. 39
119 Taylor, Charles (1991) s. 36
120 Taylor, Charles (1991) s. 36
121 Taylor, Charles (1991) s. 36
122 Sartre, Jean-Paul (1986) s. 86
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morgonen och det är ingen som förebrår oss för det, eftersom valet inte spelar någon roll. Det

är bara om vad vi väljer har någon betydelse, som idealet att välja medvetet och fritt, kan vara

ett ideal. Saker och ting kan endast vara viktiga, givet en viss förklaring, något som ger dem

deras värde:

Things take on importance against a background of intelligibility. Let us call this a horizon. It follows that
one of the things we cannot do, if we are to define ourselves significantly, is supress or deny the horizons
against which things take on significance for us.123

För Sartre innebär, som vi har sett autenticitet att en människa väljer sin livsplan i full

medvetenhet om att det inte finns något utanför henne själv som kan vägleda henne att välja

en viss livsplan framför en annan:

Det finns för Sartre ingen objektiv moral, inget objektivt gott eller ont, inga objektiva förpliktelser. Våra
värden är helt och hållet föremål för vårt eget val, för det ”projekt” varpå vi väljer att basera våra liv.124

Autenticiteten innebär för Sartre att inte låta sig vägledas av falska föreställningar om att det

finns något utanför en själv som kan vägleda en själv – det ser Sartre som en flykt undan den

övergivenhet som Sartre också kallar för ”frihet”.

Taylor intar en motsatt position och hävdar att autenticiteten, rätt förstådd, i själva

verket förutsätter värden som föregår mina val.125 Saker kan inte bli värdefulla bara för att jag

väljer dem, menar Taylor. Sartre hävdar ju, som vi sett, att saker inte är värdefulla i sig, och

att vi därför helt fritt och radikalt bör välja vad vi skall satsa på. Men det livsideal som Sartre

själv förespråkar, nämligen ett liv som väljs medvetet och fritt, och som Taylor kallar för

”self-determining freedom”126 förutsätter enligt Taylor att vissa saker faktiskt är viktigare än

andra, annars tappar även ”self-determining freedom” sitt värde. Om alla val är lika bra,

behöver jag inte ägna någon energi åt att reflektera över vad jag väljer. Om alla val inte är lika

bra, förutsätter det att det finns en värdehorisont som föregår mitt val, och därmed kan denna

värdehorisont hamna i konflikt med de val jag gör. Det innebär att för Taylor kan inte en

självförverkligandeteori innebära att jag kan välja precis vad som helst.

123 Taylor, Charles (1991) s. 37
124 Nordin, Svante Filosofins historia (2003) s. 513f
125 Taylor, Charles (1991) s. 39
126 Taylor, Charles (1991) s. 39
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5. Bernard Lonergan

Bernard Lonergan (1904-1984) var en kanadensisk religionsfilosof och jesuit.127 Staffan

Nilsson skriver att ”Lonergan kanske inte hör till de mest lättillgängliga tänkarna som trampat

denna jord”128 och det är inte heller mitt intryck. Däremot uppfattar jag honom som en mycket

intressant tänkare, och inte heller det är jag ensam om.129 Enligt Charles Taylor är, som vi

sett, en anledning till den utbredda moraliska subjektivismen att vi inte längre har någon

normativ idé om människans natur som skulle kunna grunda en teori om vad ett ”sannare,

godare och bättre liv” innebär.130 Men å andra sidan är inte den moraliska subjektivismen

förenlig med självförverkligandeidealet, menar Taylor. Det kan därför vara intressant att titta

på Lonergans självförverkligandeteori, som dels är normativ (det vill säga, försöker beskriva

vad som kännetecknar ”ett sannare, godare och bättre liv”) och dels har ambitionen av att vara

universellt giltig.

5.1 Lonergans antropologi

Om det mest fundamentala hos människan som skall förverkligas och skall renodlas hos

Aristoteles är hennes förnuftsförmåga, och hos Sartre hennes självbestämmande frihet, så är

den mest utmärkande egenskapen hos människan enligt Lonergan hennes strävan att gå utöver

sig själv, att transcendera sig själv.131

Basen i Lonergans antropologi, och därmed hans självförverkligandeteori är hans analys

av den mänskliga kognitiva processen. En kognitionsteori försöker beskriva det mänskliga

medvetandets struktur, medan en kunskapsteori försöker besvara huruvida – och under vilka

villkor – den mänskliga kunskapsprocessen kan sägas ge kunskap. Lonergan presenterar i sin

bok Insight – A Study of Human Understanding både en kognitionsteori och en kunskapsteori,

men här skall jag fokusera på hans kognitionsteori, vilken enligt Lonergan besvarar frågan

”What am I knowing when I am doing?” medan en kunskapsteori försöker besvara frågan:

”Why is doing that knowing?”132

127 Jonsson, Ulf Foundations for Knowing God – Bernard Lonergan’s Foundations for Knowledge of God and
the Challenge from Antifoundationalism (1999) s. 19
128 Nilsson, Staffan Den potentiella människan (2005) s. 196
129 Som Nilsson skriver: ”Förbisedd av många, klassas Lonergan av andra som en av 1900-talets absolut främsta
tänkare” Den potentiella människan (2005) s. 24
130 Taylor, Charles (1991) s. 19
131 Braman, Brian J. Meaning and Authenticity – Bernard Lonergan and Charles Taylor on the Drama of
Authentic Human Existence (2008) s. 48
132 Jonsson, Ulf Foundations for Knowing God: Bernard Lonergan’s Foundations for Knowledge of God and the
Challenge from Antifoundationalism (1999) s. 35
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5.1.1 Lonergans analys av den mänskliga kognitiva strukturen

Det finns en skillnad mellan medvetna och icke-medvetna handlingar. I kroppen finns ett

antal processer som vi inte är medvetna om, som t.ex. hårets växande, medan andra processer

är medvetna som då vi ser eller hör något.133 I alla sådana medvetna handlingar finns det en

medföljande icke-reflexiv subjektsmedvetenhet. Likt Sartre skiljer Lonergan alltså på en

tematisk objektsmedvetenhet och en icke-tematisk subjektsmedvetenhet. Vi har alltid en

sådan icke-reflexiv medvetenhet om oss själva i alla medvetna akter.134 Medvetandet är dels

det som gör objekten närvarande för oss på ett psykologiskt plan, men gör också oss själva

som subjekt närvarande för oss.135

Men bara för att vi t.ex. hör ett ljud, behöver inte det betyda att vi också riktar vår

uppmärksamhet mot det, även om ”att höra” är en medveten akt. De handlingar då vi riktar

vår uppmärksamhet på objekten som förekommer i vårt medvetande kallar Lonergan för

intentionala akter. Intentionalitet är en viss form av medvetenhet, nämligen den typ av

medvetenhet då vi är direkt uppmärksamma på något eller någon.136 Ordet ”intentionalitet”

kommer från det latinska ordet ”intendere” som betyder ”sträva efter, sikta emot, sträcka sig

emot”. Intentionalitet är ett begrepp som är tredelat: den intentionala akten (själva

strävandet), objektet (det som eftersträvas) och subjektet (den som strävar).137 En skillnad

mellan den medvetna akten att höra, och den medvetna intentionala akten att höra illustreras

av skillnaden då vi t.ex. åker tunnelbana och hör allsköns ljud i bakgrunden (även om vi inte

riktar vår uppmärksamhet specifikt emot dessa) och den intentionala akten att lyssna på vår

kompis som vi pratar med på tunnelbanan. Rätt var det är kanske vi hör någon bakom oss

berätta att den är nazist, och vi hajar båda till och riktar vår uppmärksamhet mot det som

tidigare var en bakgrund för vår uppmärksamhet. Ordet intentionalitet syftar på en medveten

strävan, så även om man kan säga att sniglar ”strävar” efter att para sig så är det inte någon

intentionalitet inblandad, eftersom det inte är en medveten strävan.

Förutom att se, höra, lukta finns det ett antal andra sådana medvetna handlingar. Alla

medvetna handlingar ingår i vad Lonergan kallar för den kognitiva strukturen.138 Det är

Lonergans analys av dessa medvetna handlingar som bildar grunden för hans kognitionsteori,

vilket kan betraktas som en analys av hur det går till när människor skaffar sig kunskap. Dessa

133 Jonsson, Ulf (1999) s. 55
134 Jonsson, Ulf (1999) s. 55
135 Jonsson, Ulf (1999) s. 55 (med uttrycket ”närvarande på ett psykologiskt plan” vill jag avse att vi kan vara
medvetna eller omedvetna om objekt, trots att de finns i vår fysiska närhet.)
136 Jonsson, Ulf (1999) s. 56
137 Jonsson, Ulf (1999) s. 56
138 Lonergan, Bernard Collection (1967) s 222
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medvetna handlingar grupperar Lonergan på olika nivåer, som han kallar för

medvetandenivåer. De kan förstås som en hierarkisk ordning, på så vis att en senare nivå

förutsätter den tidigare och kompletterar den.

5.1.2 De tre första medvetandenivåerna

På den första nivån, den empiriska nivån, finns akter som att höra, att se, att dofta, dvs. vår

sinnesperception.139 Men Lonergan räknar inte bara sinnesperception till erfarenhetsnivån

utan även erfarenheter av det som försiggår i vårt mentala liv generellt, som t.ex. erfarenheter

av att hoppas, komma ihåg, att förstå, med mera.140 Vad gäller sinnesperceptionen skiljer sig

våra akter på denna nivå inte från de medvetna djuren, som också kan se, höra etc.141 Det som

kommer subjektet till mötes på denna nivå, kallar Lonergan ofta för ”data”.

På den andra nivån sker en annan typ av medvetna akter, som alla syftar till att besvara

frågan ”Vad är det?” till det som vi erfar på den första nivån, det vill säga vi försöker förstå

vad det är vi har erfarit, vi försöker förstå vad ”datat” är. Lonergan har ett klargörande

exempel på hur en sådan akt, att förstå, kan se ut, i inledningen till Insight:

In the ideal detective story the reader is given all the clues yet fails to spot the criminal. He may advert to
each clue as it arises. He needs no further clues to solve the mystery. Yet he cain remain in the dark for
the simple reason that reaching the solution is not the mere apprehension of any clue, not the mere
memory of all, but a quite distinct activity of organizing intelligence that places the full set of clues in a
unique explanatory perspective. 142

Det som har kommit läsaren till mötes – ledtrådarna – kan betraktas som ”data” (som läsaren

på ett plan har förstått, men ännu inte förstått hur de hänger ihop).143 Det som behövs, för att

förstå vem mördaren är, är inte fler ledtrådar utan det är en viss förståelse av hur dessa

ledtrådar hänger ihop. Det är denna förståelse som är målet för denna andra

medvetenhetsnivå, som Lonergan kallar för ”intelligent medvetenhet”. Här återfinns en viss

typ av akter som är inriktade på förståelsen av vår erfarenhet, och det är akter såsom:

”inquiring, imagining, understanding, conceiving”144 då vi undersöker, förstår och formulerar

139 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 226
140 Jonsson, Ulf (1999) s. 71
141 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 9
Det är troligt att våra erfarenheter av de processer som jag kallar ”inre erfarenheter” skiljer sig från endast
medvetna djur, då djur knappast gör erfarenheter av det slaget, eftersom det tycks kräva självmedvetenhet.
142 Lonergan, Bernard Insight – A Study of Human Understanding (1957) s. X
143 Man kan dra en parallell till de Aristoteliska begreppen form och materia. En tegelsten har en viss form och
ett visst material – det är gjort av lera och det är format som en rektangulär kub. Men i relation till ett hus är
tegelstenarna inte form, utan material. På samma sätt kan ledtrådarna ha blivit ”förstådda” i sin enskildhet, men
blir ändå råmaterial (data) för den övergripande förståelsen.
144 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 222
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vår förståelse i begrepp.145 För Lonergan är det viktigt att akten att förstå föregår

formulerandet av förståelsen i olika språkliga dräkter.146 Det är alltså skillnad mellan att förstå

något och att lära sig upprepa en definition som är ämnad att uttrycka denna förståelse.

Ett klassiskt exempel, som Lonergan tar upp i Insight, på en förståelseakt är när

Arkimedes badar i Syracusa och plötsligt inser att den mängd vatten som hans kropp tränger

undan, har att göra med tyngden hos hans egen kropp.147 Denna förståelse – denna insikt –

kan senare formuleras på ett stringent sätt, och andra kan lära sig definitionen – antingen som

ett språkligt uttryck, eller också kan vi söka förstå dess begreppsliga innebörd. En papegoja

kan lära sig det språkliga uttrycket, en människa kan lära sig definitionen och förstå dess

innebörd.148

Den viktiga skillnaden mellan att lära sig en definition och att förstå dess innebörd visar

sig också i att det endast är förståelsen som på ett adekvat sätt kan möta vår ”undran” – som är

just vår önskan att förstå. I Lonergans analys av den mänskliga kunskapsprocessen är denna

undran, denna drivkraft att förstå, helt central.149 En ”insikt” kommer som en förlösning på

vad Lonergan kallar för ”the tension of inquiry”. I termer av intentionalitet så strävar våra

medvetna akter på denna medvetenhetsnivå mot förståelse.

Men vår intentionalitet går längre än så, vi vill inte bara ha en viss förklaringsmodell, vi

undrar också om vår förklaringsmodell är korrekt, och det leder över till nästa

medvetenhetsnivå, som Lonergan kallar för ”rationell medvetenhet”. På denna nivå frågar vi

oss om vår förståelse är korrekt. För att kunna utvärdera vår förståelse behöver vi klä den i

ord, som på det viset kan illustrera vari den essentiellt består. Om vi nöjde oss med förståelse

skulle det, med Lonergans ord, inte finnas någon skillnad mellan ”fact and fiction, philosophy

and myth, history and legend, astronomy and astrology, chemistry and alchemy”.150 Det vi

undrar är om villkoren för att vår förståelse skall vara sann är uppfyllda. Lonergan menar att

frågor av typen: ”är det verkligen sant?” uppkommer spontant i den mänskliga

kognitionsprocessen och leder över till de akter som kännetecknar den rationella

medvetenheten, nämligen akter som att reflektera, att väga argumenten och bevisen och att

slutligen fälla ett omdöme av typen ”ja, så är det” eller ”nej så är det inte” eller också fälla

omdömet att man inte har tillräcklig kunskap för att kunna avgöra om det är så eller inte –

vilket idealt sett leder till fördjupade undersökningar och förnyad förståelse – och därmed ett

145 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 228
146 Jonsson, Ulf (1999) s. 41ff
147 Jonsson, Ulf (1999) s. 38
148 Jonsson, Ulf (1999) s. 40
149 Jonsson, Ulf (1999) s. 54
150 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 223
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nytt omdöme.151 Det som den rationella medvetenhetsnivån eftersöker är sanning, sann

förståelse.152

Därför finns det, enligt Lonergan, en inneboende intentionalitet mot sanning, dvs. mot

varat, i vår kognitiva struktur. I vissa filosofiska kretsar menar man att vi inte kan tala om en

medvetandeoberoende verklighet, eftersom det skulle förutsätta en viss förståelse av den,

redan innan vi har den.153 Men Lonergan menar att det finns en riktning hos våra kognitiva

funktioner mot ”sanningen”: ”Being, or reality, is the objective of our desire to know.”154 Men

vad det är som vi strävar efter att nå kunskap om, vet vi ju inte. Det är en ”heuristic notion”

och inte ett begrepp, för ett begrepp är resultatet av en förståelseakt – medan en ”heuristic

notion” är en föraning. Det går att likna vid ett ”x” i en matematisk ekvation, det mot vilket vi

strävar efter (och för att vi ska kunna sträva mot något okänt måste det okända finnas innan

det blir känt).155 Vi strävar efter att nå kunskap om ”det som finns” men vad det är som finns,

vet vi inte ännu.

Som jag tidigare har nämnt skiljer Lonergan på reflexiv medvetenhet, som vi har om

objekt och den icke-reflexiva medvetenheten vi har av oss själva som subjekt.156 Denna

medvetenhet om oss själva som subjekt (att det är vi som ser, hör etc.) är en ”medföljande

medvetenhet” som finns vid sidan om våra medvetna akter, som t.ex. då vi ser, hör, undrar,

förstår, utvärderar. Lonergan beskriver det som att subjektet är medvetet i olika grader,

beroende på vilken typ av medvetna akter som den utför, som ett ”empiriskt medvetet

subjekt” ett ”intelligent subjekt” ett ”rationellt subjekt” och dessa avser de olika

medvetenhetsnivåer som jag har tagit upp hittills. En senare nivå inkluderar, men går utöver

den tidigare. Men det finns också en fjärde medvetenhetsnivå, som kommer till uttryck då vi

börjar välja och handla medvetet. Då är vi inte bara ett empiriskt, intelligent, rationellt utan

också ett moraliskt medvetet subjekt.157

Det mest grundläggande i Lonergans kognitionsteori är ”intentionaliteten”, driften att

förstå verkligheten, som yttrar sig i frågor som ”vad är det?” och ”är det verkligen så?”.158

Lonergan vill inte grunda det mänskliga kunskapsbygget i vissa logiska principer, i vissa

propositioner, för sådana är enligt Lonergan frukten av intellektuell verksamhet – utan det

151 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 222ff
152 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 228
153 För att anspela på ett tema som återkom ofta på den religionsfilosofiska delkursen i c-kursen i Tros- och
livsåskådningsvetenskap 2009.
154 Jonsson, Ulf (1999) s. 57
155 Jonsson, Ulf (1999) s. 57ff Lonergan skiljer alltså mellan ”concept” och ”notion”
156 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 226
157 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 227
158 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 228



28

mest grundläggande för Lonergan är intentionaliteten som yttrar sig i den mänskliga

kunskapsprocessen.159 Denna drift är ett uttryck för människans självtranscendens, hennes

vilja att nå bortom sig själv. Att vilja förstå verkligheten är att söka förstå verkligheten sådan

den är inte endast sådan den tycks vara för mig, så som jag skulle vilja att den var, utan sådan

den är oberoende av mig. För att den mänskliga drivkraften efter förståelse ska kunna vara ett

uttryck för självtranscendens krävs det att det är en strävan efter att förstå verkligheten sådan

den är oberoende av mig.

Lonergan betonar ofta att kunskap är ett resultat av hela denna kognitiva process, och

inte endast resultatet av en enda del. Lonergan menar att många – felaktigt – betraktar

kunskap utifrån ett paradigmatiskt exempel, nämligen i form av en perception, att ”se

efter”.160 Detta benämnde Lonergan som ”picture-thinking” och såg det som grunden till både

naiv realism och idealism.161 Som Lonergan säger:

An act of ocular vision may be perfect as ocular vision; yet if it occurs without any accompanying
glimmer of understanding, it is mere gaping; and mere gaping, so far from being the beau ideal of human
knowing is just stupidity. 162

Som tidigare nämnts talar Lonergan om subjektet som ”empiriskt”, ”intelligent” och

”rationellt” medveten, där varje nivå av medvetenhet inkluderar men samtidigt går utöver den

tidigare. Den relation som Lonergan ser mellan en senare och en tidigare medvetenhetsnivå

beskriver han med begreppet sublation som han från början har hämtat från Hegel (men tolkar

något annorlunda):

What sublates goes beyond what is sublated, introduces something new and distinct, puts everything on a
new basis, yet so far from interfering with the sublated or destroying it, on the contrary needs it, includes
it, preserves all its proper features and properties, and carries them forward to a fuller realization within a
richer context. 163

Men förutom dessa nivåer, som är inriktade på att nå kunskap om verkligheten finns också en

fjärde, den moraliska medvetenhetsnivån. Här är fokuset bredare:

the subject moves to a further dimension of consciousness as his concern shifts from knowing being to
realizing the good.  Now there emerge freedom and responsibility (…) on this level men are responsible,
individually, for the lives they lead and, collectively, for the world in which they lead them. 164

Sanningen är ett värde och vår empiriska, vår intelligenta och vår rationella medvetenhet

innehåller en riktning emot den. Men i den mån vi inser att vi måste välja hur vi ska handla så

blir vi moraliskt medvetna och här måste vi räkna med fler värden än sanningen, för vi kan

159 Jonsson, Ulf (1999) s. 41-42
160 Jonsson, Ulf  (1999) s. 26
161 Jonsson, Ulf (1999) s. 64
162 Lonergan, Bernard Collection (1967)  s. 222
163 Lonergan, Bernard Method in theology (1973) s. 241
164 Lonergan, Bernard Collection (1967) s. 237
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realisera olika typer av liv och handlingar. Den fjärde medvetenhetsnivån, där vi väljer vilka

liv vi vill leva och därmed vilka personer vi vill bli är den nivå som allra mest förknippas med

talet om autenticitet och självförverkligande. Men som Lonergan påpekar är denna nivå

implicit närvarande i hela den kognitiva processen. För även om vi har en spontan drift mot

att söka kunskap, kan vi också försöka fly från kunskapen.165 Att vara autentisk på ett

intellektuellt plan är för Lonergan att bejaka den mänskliga kognitiva strukturens inneboende

dynamik, dess intentionella karaktär. Detta är inte något som sker helt mekaniskt, utan vi kan

påverka hur väl denna process fungerar. Insikter kommer oftare för den som försöker besvara

frågan ”varför”, och mer sällan för den som försöker ignorera den frågan. Att bejaka den

mänskliga kognitiva strukturens inneboende dynamik, innebär att man följer vad Lonergan

kallar för de transcendentala budorden: ”var uppmärksam, var intelligent, var rationell”166 –

dessa, de tre första av de transcendentala budorden, appellerar till den empiriska, den

förståelseinriktade respektive den rationella medvetenhetsnivån. Att följa dem innebär att man

försöker att forma sina övertygelser efter vad som är sant och inte vad man själv råkar önska

eller frukta. Det innebär att man betraktar sanningen som ett värde och försöker bejaka den

inneboende intentionaliteten mot förståelse av verkligheten och inte fly undan förståelsen

även om förståelse ibland kan innebära något jobbigt.

Detta är vad Lonergan menar med intellektuell omvändelse (omvändelsen till sanningen

som värde, vilket redan är implicit i vår kognitiva strukturs inneboende strävan efter korrekt

förståelse) vilket gör att vi uppnår kognitiv självtranscendens, det vill säga kunskap om

verkligheten sådan den är oberoende av oss. Intellektuell autenticitet är att ge fullt spelrum till

den inneboende strävan att förstå verkligheten, att ställa frågor. Motsatsen är ”obskurantism”

och det består i att godtyckligt försöka stoppa denna inneboende strävan efter förståelse,

eftersom man är rädd att förståelsen kan skaka om.167

För att sammanfatta vad vi har kommit fram till så här långt, så menar Lonergan att det i

den mänskliga kognitiva strukturen finns en inneboende strävan efter att förstå verkligheten,

det finns en ”intentionalitet” som är inriktad mot ”varat”. För att bejaka denna inneboende

strävan, måste vi följa de ”transcendentala budorden” som är ”var uppmärksam, var

intelligent, var rationell”. Att inte bejaka denna inneboende strävan är att vara inautentisk,

enligt Lonergan. På den moraliska medvetenhetsnivån, då vi frågar oss hur vi bör handla och

vilka mål vi bör sträva efter, uppkommer frågan om vad som är värdefullt.

165 Jonsson, Ulf (1999) s. 41
166 Jonsson, Ulf Bernard Lonergans filosofiska teologi Artikel i Svensk teologisk kvartalskrift (2002, nr 1)
167 Jonsson, Ulf (1999) s. 41
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5.1.3 Den moraliska medvetenhetsnivån

När vi blir moraliskt medvetna uppkommer frågan om värde, som något potentiellt skiljt från

det ”behagliga”. Lonergan menar att moralisk medvetenhet innebär att ta hänsyn till värden.

”Varat” är för Lonergan en så kallad ”transcendental notion”168 och han skiljer starkt på

”notion” och ”concept”.169 Med ”transcendental” avses att det, i motsats till något ”categorial”

har en universell karaktär. Ett exempel på en ”transcendental notion” är ”förståelse”170 vilket

är det vi söker på den intelligenta medvetenhetsnivån, oavsett om vi sysslar med historia,

matematik eller fysik.171 Dessa discipliner är avgränsade former av mänsklig kunskapssträvan

och där söks en viss typ av förståelseinnehåll, i dessa discipliner söks förståelse i en

kategoriell, avgränsad, mening. Men innan vi kan veta om något som vi söker att förstå hör

hemma i kvantfysiken eller nationalekonomin måste vi sträva efter att förstå i en mer

grundläggande bemärkelse, och det är det som är ”the transcendental notion of

intelligibility”.172 Från förståelse går vi dock vidare till den rationella medvetenhetsnivån där

vi frågar oss om vår förståelse är sann – detta eftersom det sanna, d.v.s. varat, är det som vi

söker. Skillnaden mellan ”notion” och ”concept” är att ”notion” kan liknas vid en föraning,

som gör att vi förstår att det finns något att förstå, något att nå kunskap om, något som

existerar, utan att vi vet vad det är. ”Concept” däremot avser något som vi har förstått, för

”concept” är det begrepp som vi formulerar som ett resultat av en förståelseakt.173

De tre första medvetenhetsnivåerna kännetecknas av en intentionalitet mot ”varat”. Den

moraliska medvetenhetsnivån, när vi frågar oss, inte ”vad är det?” eller ”är det verkligen så?”,

utan ”är det värdefullt?” vägleds av den transcendentala föreställningen om ”värde”.174 Det

som eftersöks i frågan ”är det värdefullt?” är en godhet som är ”beyond criticism”.175

Lonergan menar att egoism (”individual bias”)176 kan förstås som en ovilja att fullfölja den

intellektuella processen, då man t.ex. inte ställer sig vidare frågor om en lösning för en själv är

kompatibel med andras goda. Det kan ses som en form av ”obskurantism” en ovilja att ställa

alla relevanta frågor. Detta kan yttra sig i dåligt samvete: ”The drive to value rewards success

in self-transcendence with a happy conscience and saddens failures with an unhappy

168 Lonergan, Bernard (1973) Method in Theology s. 11
169 Jonsson, Ulf (1999) s. 57
170 Lonergan, Bernard (1973) s. 34
171 Jämför med begreppen transcendental och categorial method på s. 13-14 i Lonergan, Bernard (1973)
172 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 34
173 Jonsson, Ulf (1999) s. 57
174 Lonergan, Bernard (1973) s. 34
175 Lonergan, Bernard (1973) s. 36
176 Lonergan, Bernard (1957) s. 220
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conscience.”177 Lonergan menar att i frågan ”is it worthwhile?” så finns ”the notion of value”

som en ”föraning”, förstådd som ”det som inte kan kritiseras” – det som är gott i alla

aspekter.178 Värden finns av olika slag:

”vital, social, cultural, personal, and religious values in an ascending order. Vital values, such as health
and strength, grace and vigour, normally are preferred to avoiding the work, privations, pains invovled in
acquiring, maintaining, restoring them.”179

Social values är de goda strukturer som ser till att de livsviktiga värdena uppfylls. Men det

finns också strukturer som ser till att kulturella och personliga värden uppfylls, som t.ex. ett

utbildningssystem eller familjeinstitutionen. Kulturella värden kan inte finnas om inte de

sociala och vitala värdena är tillgodosedda, men de har ändå en högre dignitet för de har att

göra med sådant som meningen med att leva och verka överhuvudtaget.180

När det gäller känslornas roll för den moraliska medvetenheten så skiljer Lonergan på

intentionala och icke-intentionala känslor.181 Innan jag går in på det vill jag dock ta upp något

om Lonergans syn på ”the world of immediacy” och ”the world mediated by meaning”. Enligt

Lonergan kännetecknas våra operationer på den empiriska medvetenhetsnivån av

”omedelbarhet”, vi känner och hör endast det som är direkt närvarande.182 Ett spädbarn lever i

denna ”omedelbarhetens” värld, till en början inte ens medveten om att det finns en skillnad

mellan honom själv och ”världen” – bebisen är hela tillvaron.183 ”The world mediated by

meaning” uppträder på den andra medvetenhetsnivån då vi får en intellektuell förståelse av

det vi har erfarit, vi relaterar till objekten inte bara på ett fysiskt vis, utan också på ett

intellektuellt vis. Denna värld kan göra saker närvarande, som inte är (fysiskt) närvarande:

In this fashion we come to operate not only with respect to the present and actual but also with respect to
the absent, the past, the future, the meely possible or ideal or normative or fantastic. As the child learns to
speak, he moves out of the world of his immediate surroundings towards the far larger world revealed
through the labors of scholars, through the investigations of scientists, throught the experience of saints,
through the meditations of philosophers and theologians.184

Lonergan skiljer på intententionala och icke-intentionala känslor. Gällande icke-intentionala

känslor talar Lonergan dels om tillstånd och dels begär. Med tillstånd avser han t.ex. trötthet,

dåligt humör och med begär menar han sådant som hunger, törst, sexuella drifter. Dessa är

177 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 35
178 Nilsson, Staffan Den potentiella människan (2005) s. 209
179 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 31
180 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 32
181 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 28
182 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 28
183 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 29
184 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 28
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relaterade till antingen orsaker (tillstånden) eller till vissa mål (begären). Men de är inte

intentionala:

”The feeling itself does not presuppose and arise out of perceiving, imagining, representing the cause or
goal. Rather, one first feels tired and, perhaps belatedly, one discovers that what one needs is a rest.”185

De intentionala känslorna, som har objekt kan, menar Lonergan, vara av två slag: de som

intenderar det angenäma och oangenäma, å ena sidan, och de som intenderar värden å andra

sidan.186 Värden förutsätter ”a world mediated by meaning” för de innebär ett medvetet

utvärderande av objekten, på fler grunder än hur vi råkar känna inför dem. Moralisk

självtranscendens innebär att sträva efter värden och inte bara efter det tillfredsställande. Den

som endast söker det tillfredsställande kan sägas leva i ”the world of immediacy” eftersom

inte de vidare konsekvenserna av handlingen tas med, endast den tillfredsställelse som den ger

här och nu. Det finns här en klar likhet här till Aristoteles tanke om begäret som skall lyda

förnuftet. Att bara handla efter det tillfredsställande är att låta sig styras helt av ”hur jag

känner här och nu” men att försöka handla efter värden är att transcendera ”hur jag känner här

och nu” och fråga sig vad som är eftersträvansvärt:

”by deliberation, evaluation, decision, action, we can know and do, not just what pleases us, but what
truly is good, worthwhile. Then we can be principles of benevolence and beneficence, capable of genuine
collaboration and love.”187

Värden kan vara av olika slag. Gemensamt för dem alla är dock att de är ”worthwhile” de är

eftersträvansvärda, och det kan vara värt att arbeta för att uppnå dem. T.ex. är hälsa ett sådant

värde, som det kan vara värt att gå igenom obehag för att uppnå.

Lonergan menar att känslor i grund och botten är spontana, vi bestämmer oss inte för att

känna på ett visst sätt och sen känner vi så. Men däremot är känslor möjliga att förstärka, att

odla och bejaka, eller att förhålla sig mer restriktiv gentemot. Detta ligger nära det som Taylor

kallar för stark evaluering, när vi inte frågar oss endast vad vi önskar, utan också om det vi

önskar är önskvärt.188 Vi kan t.ex. upptäcka att vi har lust att vara otrogna, men vi kan också

förhålla oss kritisk till denna lust. Detta innebär inte att vi bör förneka våra känslor - vi bör

klart och tydligt se dem, menar Lonergan, för om vi inte gör det lämnar vi dem i gränszonen

mellan det som är medvetet men inte objektifierat (och som Lonergan ser som liktydigt med

det som andra kallar för ”det undermedvetna”) då kanske vi också lättare kan jobba med

grunderna för de negativa känslorna.

185 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 30
186 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 31
187 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 36
188 Möller, Göran Moralens nycklar (2003) s. 34
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Men andra känslor kan vi i frihet och full medvetetenhet bejaka och odla. Lonergans

paradigmatiska exempel är att vara fylld av kärlek, vilket förstärker självtranscendensen. Den

jag älskar är någon vars goda jag vill uppfylla. Vi kan vårda och odla kärleken, till exempel

till våra barn. Att älska sig själv är heller inte att bara att sträva efter det angenäma, utan att

sträva efter värden.

5.2 Det obegränsade frågandet och frågan om Gud

Lonergan menar att vårt begär efter – om än ej vår praktiska förmåga till - att förstå

verkligheten är obegränsad. Motsatsen till denna inneboende strävan skulle vara en spontan

total obskurantism, som skulle kännetecknas av en total flykt från att förstå något

överhuvudtaget.189 Det finns ingen som besitter en sådan total obskurantism. Men vi kan

präglas av en partiell obskurantism, som yttrar sig i att man till en viss typ av frågor helt

enkelt säger: ”låt oss inte tänka på det”. Avvisandet av en partiell obskurantism innebär en

acceptans av att varje seriös fråga bör bemötas av intellektets intelligenta och rationella

processer:

Negatively, then, the unrestricted desire excludes the unintelligent and uncritical rejection of any question,
and positively the unrestricted desire demands the intelligent and critical handling of every question. 190

Lonergan menar att autenticitet innebär att bejaka denna inneboende intentionalitet mot att

förstå verkligheten. Att ignorera frågan om Guds existens vore att ge efter för obskurantism,

menar Lonergan. Här presenterar jag endast översiktligt Lonergans tankar om hur gudsfrågan

kan uppkomma hos den som inte stänger av den kognitiva processen. Lonergan skiljer på fyra

former av Gudsfrågan, den epistemologiska¸ den filosofiska, den moraliska och den

religiösa.191 Dessa har att göra med våra olika medvetenhetsnivåer. Som Lonergan skriver:

We can inquire into the possibility of fruitful inquiry. We can reflect on the nature of reflection. We can
deliberate whether our deliberating is worth while. In each case, there arises the question of God.192

Våra ansträngningar att förstå tillvaron förutsätter dels att subjektet har ett intellekt och har en

drift att förstå genom att besvara frågor av typen ”vad, varför, hur” och att det går att nå

intellektuellt tillfredsställande svar.193 Men är denna karaktär hos universum av att vara

förklarbar för den mänskliga intelligensen ett självförklarande faktum? Det är det inte, menar

Lonergan, utan han menar att det kräver att Universum har en intelligent grund. Detta är den

189 Lonergan, Bernard Insight (1957) s. 638
190 Lonergan, Bernard Insight (1957) s. 638
191 Den följande framställningen bygger på Jonsson, Ulf Bernard Lonergans filosofiska teologi (Artikel i Svensk
Teologisk Kvartalskrift 2002:1)
192 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 101
193 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 101
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epistemologiska gudsfrågan. Den filosofiska gudsfrågan uppkommer när vi reflekterar ”on the

nature of reflection”, när man reflekterar över det faktum att då vi fäller välgrundade

omdömen om huruvida ett påstående är sant eller inte, så sker det först efter att vi har bedömt

huruvida grunderna för att något skall kunna vara sant är uppfyllda eller ej. Detta förutsätter

att man accepterar principen om tillräckliga skäl; att något kan vara sant endast om villkoren

för att det ska vara sant är uppfyllda. Men om vi har accepterat att allting som finns behöver

ha skäl för sin existens, och om vår värld betraktas som kontingent, och inte nödvändigt

existerande, behöver vår värld i så fall ha en grund för sin existens utanför sig själv. Vår värld

behöver alltså en icke-kontingent grund, om den är kontingent.

Den moraliska gudsfrågan uppkommer när vi frågar oss om våra moraliska

uppfattningar endast är grundade i oss själva, eller har en transcendent grund.194 Det är att

fråga sig om ”värde” har någon egentlig innebörd. Den religiösa gudsfrågan uppkommer då

vi frågar oss om grunden till den religiösa erfarenheten av gudomlig kärlek: ”Vad är källan till

den gåva av gudomlig kärlek som förmedlas oss i religiös erfarenhet?” Detta är fyra olika sätt

som den kognitiva självtranscendensen leder till att frågan om Gud väcks, menar Lonergan.

Men frågan om Gud uppkommer också på ett annat vis, och det är temat för nästa avsnitt.

5.3 Den fullt förverkligade människan – om fullständig självtranscendens

Charles Taylor har i The Ethics of Authenticty talat om den moraliska subjektivismen som han

delvis ser som ett resultat av ”a movement of ”high” culture, towards a kind of nihilism, a

negation of all horizons of significance”.195 Det enda sättet att överkomma denna nihilism är

att försvara ”horizons of significance”, det som Taylor också kallar för en ”moral ontology”

som artikulerar det som ofta är implicit i våra spontana värderingar.196 Taylor menar till och

med att människor inte sällan har en implicit moralisk ontologi som står i kontrast till deras

explicita teorier om verkligheten. En moralisk ontologi är något som förklarar varför vissa

saker är värdefulla, varför vissa är mer värdefulla än andra, som t.ex. varför våra reaktioner att

hjälpa svaga människor är mer moraliskt signifikanta, för att de är en respons till en moraliskt

signifikant situation och inte endast är en form automatisk reaktion, som när vi nyser eller

känner äckel inför en viss doft.197 Det Taylor vill uttrycka är att vi skiljer på reaktioner av det

senare slaget och reaktioner av de förra slaget, eftersom vi förhåller oss till reaktioner inför de

194 Jonsson, Ulf Bernard Lonergans filosofiska teologi (Artikel i Svensk teologisk kvartalskrift  2002:1, s. 35)
195 Taylor, Charles (1991) s. 60
196 Taylor, Charles Sources of the Self (1989) s. 8
197 Taylor, Charles Sources of the Self (1989) s. 6
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moraliskt laddade situationerna på ett sådant sätt att det implicerar en viss sorts egenskaper

hos dem som vi förhåller oss till. Taylor skriver:

”There seems to be a natural, inborn compunction to inflict death or injury on another, an inclination to
come to the help of the injured or endangered.”198

Våra reaktioner har två aspekter, å ena sidan är de så djupt rotade att de i det avseendet kan

betraktas som instinkter, och å andra tycks de innehålla anspråk ”about the nature and status

of human beings”. Och det är just detta som skiljer våra reaktioner gentemot det som vi

uppfattar som värdefullt från rent fysiologiska processer, nämligen att det värdefulla har

egenskaper som vi menar att det är rationellt att reagera på ett visst sätt inför.

För Taylor – liksom för Lonergan – finns ett alternativ till denna negation av alla

värdehorisonter i tron på att Universum har skapats av en god Gud och därför är god. Som

Lonergan säger:

Similarly, religious conversion goes beyond moral. Questions for intelligence, for reflection, for
deliberation reveal the eros of the human spirit, its capacity and its desire for self-transcendence. But that
capacity meets fulfilment, that desire turns to joy, when religious conversion transforms the existential
subject into a subject in love, a subject held, grasped, possessed, owned through a total and so other-
worldly love.(..) all human pursuit of the true and the good is included within and furthered by a cosmic
context and purpose.199

Detta perspektiv sätter in vår moraliska strävan i en kosmisk kontext – det kosmiska

perspektiv som vi enligt Taylor i moderniteten har tappat. Universum är, som Lonergan säger,

något som är allierat (cognate) och inte främmande för oss och våra moraliska strävanden.200

Men för Lonergan finns det förutom denna moraliska koppling till Gud (som ligger nära

”gudsfrågan i dess moraliska form”) också en mer personlig koppling. Tron på gudomlig

skapelse implicerar ett bejakande av det skapades värde. Men Lonergan menar att människans

transcendens till slut inte endast är en riktning mot de ändliga värdena, utan också mot det

oändliga. Det har antagligen blivit klart att för Lonergan innebär självförverkligande

självtranscendens, som finns av kognitiv och moralisk art. Men den fullständiga

självtranscendensen motsvaras av ett femte budord vid sidan om de fyra tidigare, (var

uppmärksam, var intelligent, var rationell, var ansvarig) nämligen ”lev i kärlek” - ”be-in-

love”. När Lonergan skall beskriva vad han menar med fullt självförverkligande så uttrycker

han sig ofta så här:

The transcendental notions, that is, our questions for intelligence, for reflection, and for deliberation,
constitute our capacity for self-transcendence. That capacity becomes an actuality when one falls in love.
Then one’s being becomes being-in-love.201

198 Taylor, Charles Sources of the Self (1989) s. 5
199 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 242
200 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 103
201 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 105



36

Detta är en livsform som Lonergan menar är förverkligandet av vår kapacitet för

självtranscendens. Kärleken är radikalt inriktad på den andre, eller på det som ligger utanför

oss själva. Detta kan vara det sanna, det goda, andra personer, andra värden. Det är just detta

som är den moraliska självtranscendensen. Lonergan tänker sig att vi, på den existentiella-

moraliska nivån, kan styras av olika slags drivkrafter. Att ”leva i kärlek” är att vara inriktad

mot det sanna och det goda. Men likt vår obegränsade drivkraft efter förståelse, finns det en

drivkraft till total kärlek hos människan, menar Lonergan, och det ser han som en religiös

drift. Så frågan om Gud uppkommer dels i form av frågan om en transcendent grund för

moralen, men också i form av denna drift efter att leva i en fullkomlig kärlek:

To be in love without qualifications or conditions or reservations or limits is to be in love with someone
transcendent. When someone transcendent is my beloved, he is in my heart, real to me from within me.
When that love is the fulfilment of my unrestricted thrust to self-transcendence through intelligence and
truth and responsibility, the one that fulfils that thrust must be supreme in intelligence, truth, goodness.202

Lonergan är samtidigt noga med att betona att religiositet inte är ett entydigt gott fenomen.203

Men det är denna längtan efter det obegränsade goda, som leder till det transcendenta, och

erfarenheter av denna transcendenta godhet är en religiös erfarenhet.

Vår drift, eller längtan och förmåga till självtranscendens som börjar med våra frågor

har enligt Lonergan sin enda naturliga slutpunkt (vilket är ett dynamiskt tillstånd, enligt

Lonergan) i erfarenheten av en fullkomlig kärlek:

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 fasion is the proper fulfilment of that capacity.204

Men en självisk person strävar inte efter självtranscendens:

However, man’s self-control can proceed from quite different grounds. It can tend to be mere selfishness.
Then the process of deliberation, evaluation, decision, is limited to dermining what is most to one’s
advantage, what best serves one’s interests, what on the whole, yields a maximum of pleausure and a
minimum of pain.205

Som jag tidigare nämnt ser Lonergan egoism delvis som ett resultat av att man stänger av den

intellektuella processen och avstår från att ställa frågor om vad konsekvenserna för ens

handlande är i ett vidare perspektiv. Detta kan sedan komma till uttryck i ett dåligt samvete.

Det dåliga samvetet är ett uttryck för att man är medveten om att det finns frågor om det

202 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 109
203 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) 110
204 Lonergan, Bernard Method in Theology(1973) s. 106
205 Lonergan, Bernard A second Collection (1974) s. 168
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berättigade i ens handlande, som man försöker att fly ifrån. Egocentriciteten motverkar

självtranscendensen, delvis därför att en egocentrisk person misslyckas med att söka det

värdefulla för sig själv, för det värdefulla för mig (vilket impliceras av min spontana

intentionalitet mot sanning och det goda bortom kritik) är att söka det sanna oavsett vad jag

tycker om det och det goda, som inte konstitueras av vad jag finner behagligt-just-nu, utan av

vad som är värdefullt.

6. Sammanfattning och diskussion

Jag tänkte här sammanfatta och diskutera det som framkommit i uppsatsen, genom att

reflektera kring frågan vad en självförverkligandeteori kräver.

För det första förutsätter en självförverkligandeteori en normativ antropologi. Med detta

menar jag en idé om vad det är hos människan som bör bejakas och förverkligas. Även om det

är så formellt formulerat som hos Sartre – att hennes självbestämmande frihet är det som skall

bejakas – så är det ändå en normativ antropologi. Om man inte har en normativ antropologi,

vilket också implicerar att vissa människor är mer självförverkligade än andra (och att detta

dessutom är något eftersträvansvärt – att vissa liv är ”sannare, godare och bättre”) så blir

resultatet att alla människor är (lika) självförverkligade. Därmed tappar

självförverkligandeidealet sin innebörd, eftersom man inte kan skilja på att förverkliga sig

själv och att inte förverkliga sig själv.

En sådan normativ antropologi förutsätter dessutom en objektiv värdehorisont som

föregår den enskilda individen. För även om man skulle säga att det enda värdet, som hos

Sartre, är att man skall välja sitt liv medvetet och fritt, så implicerar detta dels att det finns

saker som är mer värdefulla än andra, dvs. att leva på ett sådant sätt där jag väljer medvetet

och fritt är mer värt än att bara flyta med och aldrig reflektera över mina val – och detta är

sant även innan jag inser det. Men som Taylor på ett övertygande sätt argumenterar för, så

förutsätter detta ideal av självbestämmande frihet att vad vi väljer mellan inte är likvärdigt.

Om akten att välja medvetet skall kunna vara ett ideal, så förutsätter detta att inte alla val är

lika bra. Ty annars skulle vi kunna kritisera varandra för att vi inte tillräckligt reflekterar över

vilken fot vi sätter i först på morgonen, för att vara ett utslag av inautenticitet, men det är det

ingen som gör eftersom ingen uppfattar det som ett signifikant val – och därmed inte viktigt

att reflektera över. Min slutsats är alltså att självförverkligandeidealet inte kan förstås utan en

normativ antropologi, och inte heller utan en objektiv värdehorisont.
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Lonergans filosofiska antropologi är intressant, och jag menar att hans analys av den

mänskliga kognitiva strukturen är övertygande. Det enda sättet att vederlägga den är att utföra

just de medvetna akter som han beskriver. Som Lonergan själv skriver:

For, in the first place, any possible revision will appeal to data which the opinion under review either
overlooked or misapprehended, and so any possible revision must presuppose at least an empirical level of
operations. Secondly, any possible revision will offer a better explanation of the data, and so any possible
revision must presuppose an intellectual level of operations. Thirdly, any possible revision will claim that
the better explanation is more probable, and so any possible revision must presuppose a rational level of
operations. Fourthly, a revision is not a mere possibility but an accomplished fact only as the result of a
judgment of value and a decision. One undertakes the labor with all its risks of failure and frustration only
because one holds, not only in theory but also in practice, what it is worth while to get things straight, to
know with exactitude, to contribute to the advancement of science. So at the root of all method there has
to be presupposed a level of operations on which we evalutate and choose responsibly at least the method
of our operations.206

Lonergan menar att vi förverkligar oss själva, i den mån vi inte flyr ifrån vår egen inneboende

intentionalitet efter sanning och godhet. En sådan syn på mänskligt självförverkligande, som

att sträva efter det sanna och det goda, uppfattar jag inte bara som övertygande (sant) utan

också som attraktivt (gott). I den mänskliga självtranscendensen går alltså självförverkligande

och moral ihop eftersom att sträva efter det sanna och det goda är att bejaka sin natur – och

därmed att förverkliga sig själv. Det enligt min mening mest fascinerande med Bernard

Lonergans perspektiv, är dess principiella öppenhet mot hela verkligheten, och att det

fullständiga självförverkligandet innebär att leva i fullständig kärlek.

206 Lonergan, Bernard Method in Theology (1973) s. 19
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