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Förord 
Jag skulle först och främst vilja rikta ett stort tack till Enskilda Högskolan som har 

givit mig möjligheten att fördjupa mina kunskaper inom mänskliga rättigheter under 

det här året. På den vägen finns det flertalet personer som jag skulle vilja tacka vilka 

har bidragit särskilt till detta studieår. Först och främst vill jag tacka min handledare 

Linde Lindkvist som har väglett och stöttat mig i mitt uppsatsskrivande. Tack för din 

metodik, ditt lugn och din beundransvärda intelligens. Sedan vill jag rikta ett tack till 

alla mina klasskamrater som började det här äventyret tillsammans med mig i höstas. 

Tack för er värme, glädje och era individuella tankesätt som har utvecklat mig otroligt 

mycket. Slutligen vill jag rikta ett tack till mig själv för det här året. Jag är tacksam 

över min utveckling gällande såväl kunskaper som jag har lärt mig under mitt 

magisterprogram och min personliga utveckling i alla dess perspektiv. Jag tänkte 

avsluta mina förord med en dikt som får symbolisera fortsatt utveckling; både gällande 

mig själv och den här studiens ämne.  

 

Den mätta dagen, den är aldrig störst. 
Den bästa dagen är en dag av törst. 

Nog finns det mål och mening i vår färd – 
men det är vägen, som är mödan värd. 

Det bästa målet är en nattlång rast,  
där elden tänds och brödet bryts i hast. 

På ställen, där man sover blott en gång,  
blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 
Oändligt är vårt stora äventyr. 

 

- ”I rörelse” ur diktsamlingen ”Härdarna” av Karin Boye, 1996  
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Abstract  
This	study	aims	to	analyze	the	concept	of	happiness	via	the	concepts	of	self-

actualization	and	self-transcendence.	The	analyze	performs	on	both	an	individual	

level	and	a	level	in	a	society	context	and	also	performs	from	both	a	descriptive	

and	an	analytical	perspective.	The	study	refers	primarily	to	two	theorists	which	

are	Abraham	Maslow	and	Martha	Nussbaum.	Maslow's	theory	of	a	human	

motivation	is	about	dividing	a	human´s	needs,	and	therefore	motivations,	in	a	

hierarchical	order.	Two	of	these	divisions	are	self-actualization	and	self-

transcendence.	Martha	Nussbaum	describes	the	capability	approach	through	

partly	a	list	of	ten	criteria	for	a	human,	worthy	life.	Nussbaum	calls	this	list	for	the	

central	capabilities.	In	this	study	emerged	one	of	the	conclusions	that,	from	a	

rights	perspective,	the	central	capabilities	can	be	a	tool	to	increase	people's	

opportunities	to	choose	to	become	satisfied	in	levels	of	self-actualization	and	self-

transcendence. 

 

A study of happiness by the concepts of self-actualization 
and self-transcendence 
 

Nyckelord: Lycka;	Självförverkligande;	Självtranscendens;	Mänskliga	rättigheter 
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1 Inledning 
Människor världen över strävar efter att finna lycka. Men, vad är det egentligen konkret 

som människor strävar efter? Är det en känsla av tillfredsställelse, glädje och harmoni? 

Eller handlar det snarare om att bli framgångsrik och att ha en ekonomisk trygghet? Är 

det en blandning av allt det här? Eller är det kanske något helt annat? Är det en mänsklig 

rättighet att sträva efter lycka? Är det överhuvudtaget en mänsklig rättighet att vara 

lycklig? 

De formulerade frågorna ovan är frågor som ligger till grund för den här studiens 

uppkomst, genomförande och analys. Frågorna är både på en individnivå, innehållande 

processen för en människa att finna lycka, samt från ett rättighetsperspektiv. I den här 

studien är båda dessa perspektiv av relevans, varav rättighetsperspektivet är studiens 

huvudfokus.   

Vad lycka faktiskt är, finns det flera svar på, men i den här studien studeras begreppet 

lycka utifrån begreppen självförverkligande och självtranscendens. Dess innebörd 

redogörs för inom kort.  

Analysen av begreppen självförverkligande och självtranscendens utgår från främst två 

stycken valda teoretiker vilka är Abraham Maslow och Martha Nussbaum. Studien 

genomförs genom att redogöra för Maslows och Nussbaums teorier och att koppla de 

teorierna till att förstå lycka, utifrån begreppen självförverkligande och 

självtranscendens. Därefter analyseras de redogörelserna utifrån ett rättighetsperspektiv 

för att kunna förstå begreppen i en kontext av mänskliga rättigheter. Nedan är en kort 

beskrivning av de valda teoretikerna och dess teorier, vilka redogörs för mer utförligt i 

senare kapitel.  

Abraham Maslow levde mellan åren 1908 och 1970 och var en amerikansk psykolog. 

För drygt 80 år sedan presenterar Maslow en motivationsteori som handlar om att en 

människas motivation utgår från de behov som människan har. Behoven är således 

uppdelade i en hierarkisk ordning innehållande 1) Fysiologiska behov, 2) 

Säkerhetsbehov, 3) Kärleksbehov, 4) Aktningsbehov samt 5) Behovet av 
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självförverkligande (Maslow, 1943, p. 375). Den hierarkiska ordningen grundar sig i att 

de första behoven måste vara, åtminstone delvis, uppfyllda för att kunna uppnå nästa 

behov i behovstrappan. Begreppet självförverkligande förklaras av Abraham Maslow 

som att som människa uppnå och maximera sin unika potential. Den här unika 

potentialen är olika formulerad för varje individ (Maslow, 1943, p. 383). 

Den här teorin byggs senare på av Abraham Maslow när begreppet självtranscendens 

presenteras. Självtranscendens beskriver Maslow bland annat som upplevelser bortom 

jaget och att uppleva en känsla av att tillhöra något större. Maslow beskriver att det här 

stadiet kan uppnås både för människor som är självförverkligande och människor som 

är icke-självförverkligande, vilket gör det här begreppet mer komplicerat att placera in 

i den hierarkiska ordningen än de övriga behoven (Jaimie Arona Krems, 2017). Maslows 

motivationsteori utgår främst från en individnivå med ett filosofiskt och psykologiskt 

fokus. 

Den andra teoretikern som redogörs för i den här studien är Martha Nussbaum. 

Nussbaum föddes år 1947 och är en amerikansk filosof. Nussbaum presenterar the 

capability approach vilken är främst på en samhällsnivå med ett fokus på att öka 

människors livskvalitet och att bekämpa orättvisa och ojämlikhet i världen. Nussbaum 

hänvisar kontinuerligt till Amartya Sen och de båda diskuterar syftet av ett politiskt 

system för att kunna tillgodose alla människor de olika förmågor som utgör miniminivån 

för ett mänskligt, värdigt liv. Nussbaum formulerar en lista innehållande tio stycken 

kriterier som, enligt Nussbaum, är kriterier för ett mänskligt, värdigt liv. Den listan 

kallas de centrala förmågorna. På grund av de olika ekonomiska, politiska och sociala 

förutsättningarna som finns i varje land så ser förutsättningarna, att tillgodose människor 

med olika förmågor, olika ut beroende på land, vilket i sin tur skapar ojämlikhet och 

orättvisa i världen. En central del i the capability approach är värdet av människans 

valfrihet. Det innebär att fokus i det här perspektivet är att alla människor bör ha 

möjligheten att kunna tillgodose se sig själv med varje kriterium av de centrala 

förmågorna (Nussbaum, 2013).  
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I den här studien används en begreppsanalys för att analysera begreppen 

självförverkligande och självtranscendens. I begreppsanalysen behandlas studien dels 

utifrån ett deskriptivt perspektiv och dels utifrån ett analytiskt perspektiv. Val av 

undersökningsdesign grundar sig i att dels förstå hur dessa begrepp beskrivs av de valda 

teoretikerna, Maslow och Nussbaum, och dels att komplettera detta genom att analysera 

hur dessa begrepp bör beskrivas och användas.  

Analysen i den här studien grundar sig i en fördjupning av vilka olika faktorer, på såväl 

individ- som samhällsnivå, som påverkar en människas förutsättningar och möjligheter 

till lycka i form av självförverkligande och självtranscendens, samt en fördjupning i att 

förstå begreppen självförverkligande och självtranscendens utifrån ett 

rättighetsperspektiv. Studiens främsta fokus är att behandla rättighetsperspektivet. Vad 

innebär det om lycka är en mänsklig rättighet? Om alla människor har tillgång till den 

rättigheten, innebär det även att alla människor är lyckliga? Varför bör lycka vara en 

mänsklig rättighet? Det är några av de frågor som analyseras, framförallt i slutet, av 

studien.  

1.1 Bakgrund 
En svårighet med att besvara vad lycka är, kan vara att det faktiskt är svårt att veta vad 

det är för typ av svar som faktiskt eftersöks. Är syftet att förstå vad själva ordet betyder, 

utifrån ett lingvistiskt perspektiv, eller är syftet att förstå vad själva lyckan faktiskt är; 

till exempel om det är någon form av tillfredsställelse eller om det är något annat? 

Utifrån tidigare forskning brukar filosofer fokusera på att analysera begreppet lycka 

utifrån något av dessa två stycken aspekter 1) En sinnesstämning och 2) Ett liv som går 

bra för den person som leder det (Haybron, 2011, p. 2). 

Den första aspekten, det vill säga att analysera lycka som en sinnesstämning, har en 

psykologisk inriktning och handlar om att förstå hur sinnesstämningen är när en 

människa är lycklig. Några exempel som svarar på det kan vara tillfredsställelse, 

njutning eller något annat positivt, emotionellt tillstånd. Vidare är det av relevans 

gällande den här aspekten, att i sin tur undersöka hur värdefull en sinnesstämning är 
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genom att ställa sig frågan; varför är det viktigt att ha ett positivt, emotionellt tillstånd? 

(Haybron, 2011)  

Den andra aspekten, det vill säg att analysera lycka utifrån att det är ett liv som går bra 

för den person som leder det, handlar om värden som till exempel välmående och 

välstånd. Lycka i den här aspekten handlar om fördelar hos en människa, vad som är bra 

för en människa och vad som uppfyller en människas personliga intressen. Innebörd av 

värdet för vad välmående är och vad som är bra för en, är olika för olika människor, 

vilket i sin tur innebär att människor lever olika för att vara välmående. Inom den här 

aspekten finns det tre stycken ytterligare perspektiv; Hedonism, önsketeorier samt teorin 

om den objektiva listan. Hedonism handlar om att sträva efter njutning och 

tillfredsställelse i livet, önsketeorier handlar om olika teorier om att få och uppnå det 

man vill och den objektiva listan handlar om att det finns aspekter som alla människor 

mår bra av, oavsett individuella känslor och attityder. De första perspektiven; hedonism 

och önsketeorier, är således mer subjektiva än den objektiva listan (Haybron, 2011). 

I den här studien finns kopplingar till såväl de subjektiva aspekterna som hedonism och 

önsketeorier som den objektiva listan. De beskrivningarna i den här studien som 

formuleras av Abraham Maslow, av människor som uppnår nivån av 

självförverkligande och/eller självtranscendens, framställs som människor som är 

välmående och tillfredsställda i livet (Bärmark, 1985). Det finns således ett tydligt 

samband mellan den beskrivningen och beskrivningen av hedonism. Önsketeorier och 

den objektiva listan har ett samband med the capability approach genom att de centrala 

förmågorna å ena sidan, enligt Nussbaum, är objektiva genom att det är kriterier som 

alla människor bör ha tillgång till för att leva ett mänskligt, värdigt liv. Å andra sidan är 

de centrala förmågorna subjektiva i och med att de inte är fullständigt specificerade och 

därmed bör utgå från varje individs behov och situation. På grund av dessa kopplingar 

och samband är det således av relevans att självförverkligande och självtranscendens är 

två aspekter som har ett samband med en människas lycka och därmed är det av intresse 

att undersöka de begreppens betydelse och kontext på både en individnivå och i en 

samhällskontext.  
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Självförverkligande beskrivs, som nämnt, av Abraham Maslow som en människa som 

uppnår och maximerar sin unika potential. En annan teori skapad av Carl Rogers 

gällande självförverkligande handlar om att sammanslå det “verkliga jaget” med “det 

ideala jaget” för att därmed maximera en människas individuella och personliga tillväxt 

(Jaimie Arona Krems, 2017).  

Självtranscendens kan beskrivas som ett stadie av att känna att jaget försvinner och att 

man upplever en, nästintill, utomkroppslig känsla, som kan vara svår att beskriva. Det 

kan handla om att “förlora” sig till en bok eller till musik, eller att känna samhörighet 

till ett större sammanhang. Ett vanligt fenomen är att uppleva dessa känslor i samband 

med att känna sig en del av andra människor. Självtranscendens kan utifrån tidigare 

forskning delas upp i olika kategorier; mindfulness, flow, självtranscendenta, positiva 

känslor som till exempel kärlek, “peak experiences” och mystiska upplevelser (David 

Bryce Yaden, 2017).  

Som nämnt är huvudfokus i den här studien att analysera självförverkligande och 

självtranscendens utifrån ett rättighetsperspektiv. Människor har i alla århundraden haft 

olika åsikter kring vad människor bör ha för olika rättigheter. Det finns även skillnader 

i politiska åsikter kring vem som bör vara skyldighets- och rättighetsbärare i en kontext 

av mänskliga rättigheter. Ett exempel på försök att enas kring vad mänsklig värdighet 

faktiskt är och bör vara är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. FN:s 

generalförsamling antog år 1948 denna förklaring, som främsta syfte att inte låta de 

övergrepp av mänskliga rättigheter som skedde under andra världskriget, få ske igen. 

FN ville skapa en internationell överenskommelse för att skapa en rättvis och jämlik 

värld. Den allmänna förklaringen formulerar mänsklig värdighet och hur mänsklig 

värdighet kan beskyddas. Förklaringen består av 30 stycken artiklar som formulerar fri- 

och rättigheter utifrån olika aspekter. Det gäller både det som varje människa har rätt 

till och har rätt att vara fri från. Artiklarnas innehåll berör såväl grundläggande 

fysiologiska rättigheter, som till exempel rätt till liv, säkerhet och frihet, som sociala 

och ekonomiska rättigheter, som rätten till fritid och vila eller rätten till att åtnjuta 

samhällets kulturella liv (FN, 2008).  Fastän den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna presenterades för mer än 60 år sedan, har alla människor inte tillgång till 
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alla de här rättigheterna idag. Det finns fortfarande ojämlikhet och orättvisa i världen, 

vilket tyder på att det fortfarande krävs arbete och utveckling för att uppnå en värld 

genomsyrad av rättvisa, jämlikhet och lycka och där alla människor har tillgång till sina 

rättigheter.  

1.1.1 Syfte och problemformulering 
Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för lycka i form av begreppen 

självförverkligande och självtranscendens och dess roll utifrån dels individnivå och dels 

ett rättighetsperspektiv. Huvudfokus i studien ämnar belysa begreppen utifrån ett 

rättighetsperspektiv. Rättighetsperspektivet grundar sig att förstå lycka som en rättighet 

och vad det faktiskt innebär. Vad är det en människa har rätt till, om en människa har 

rätt till lycka? Om det är så att lycka är en rättighet, har alla människor tillgång till den 

rättigheten?   

Anledningen till att lycka operationaliseras till begreppen självförverkligande och 

självtranscendens i den här studien, grundar sig i en vilja att placera lycka på sin absoluta 

spets; det vill säga maximal lycka. Studien syftar således till att undersöka nivån för ett 

maximalt, värdigt och mänskligt liv är. Studiens frågeställningar utformas:  

Hur redogör Maslow och Nussbaum för lycka, i form av begreppen 

självförverkligande och självtranscendens?  

Hur väl går det att koppla deras teorier till mänskliga rättigheter?  
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2 Metod  
2.1 Begreppsanalys  
Sally Haslanger redogör för att en bra start för att börja förstå olika begrepp är att börja 

med att ställa sig frågan “Vad är X?” eller “Vad innebär det att vara X?”. I den här 

studien skulle det således innebära att börja med att ställa sig frågor som till exempel 

“Vad är lycka”? och “Vad innebär självförverkligande och självtranscendens?”. 

Beroende på hur dessa frågor formuleras, innebär det även i sin tur olika perspektiv på 

hur begreppet analyseras. Haslanger tar upp tre stycken olika perspektiv som kan 

användas i analysprocessen i en studie. Dessa tre stycken perspektiv är ett konceptuellt 

perspektiv, ett deskriptivt perspektiv och ett analytiskt perspektiv (Haslanger, 2000).  

Det konceptuella perspektivet innebär att försöka förstå ett begrepp utifrån en nästintill 

genetisk och intuitiv förståelse. Det deskriptiva perspektivet innebär att försöka förstå 

begreppet utifrån att se hur begreppet faktiskt är beskrivet utifrån en samhällskontext. 

För att ta ett exempel, i en analys med ett deskriptivt perspektiv av vad begreppet 

mänskliga rättigheter kan innebära, kan det tolkas till en innebörd att till exempel som 

individ ha rättigheten att vara medborgare i ett land eller att en grundpelare för 

mänskliga rättigheter är att ett land bör vara demokratiskt. Ett annat exempel är att 

analysera hur begreppet har använts tidigare i historien. Gällande mänskliga rättigheter 

kan ett exempel på det vara FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 

andra deklarationer och konventioner från FN. Det analytiska perspektivet handlar om 

att analysera ett begrepp utifrån syftet av begreppets innebörd och hur begreppet bör 

tolkas. Frågor som kan ställas i den här tolkningsprocessen är till exempel om begreppet 

fungerar effektivt för att uppnå dess syfte. Detta för att helt enkelt förstå vilken innebörd 

det här begreppet bör ha för varje individ, eftersom ett begrepps betydelse givetvis kan 

skilja sig mellan olika individer (Haslanger, 2000).  

Inom det analytiska perspektivet används dessutom fyra stycken olika aspekter, som en 

guide för att analysera ett begrepp. Sally Haslanger använder de här aspekterna för att 

analysera begreppen ras och kön. I den här studien operationaliseras aspekterna till 

begreppet som analyseras i den här studien vilka är självförverkligande och 
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självtranscendens. Dessa fyra aspekter är 1) Behovet av att identifiera och förklara 

begreppet lycka utifrån hur människor är självförverkligande eller inte samt uppnår 

självtranscendens eller inte. Den här punkten innebär således att redogöra för hur 

biologiska krafter påverkar människors uppfattning av det här begreppet. 2) Behovet av 

en mall som hanterar både likheter och skillnader mellan människor som uppnår 

självförverkligande och som inte uppnår självförverkligande samt människor som 

uppnår självtranscendens och som inte uppnår självtranscendens. Det här inkluderar att 

förstå hur till exempel socioekonomiska aspekter påverkar detta. 3) Behovet av att förstå 

hur lycka, i form av självförverkligande och självtranscendens, implementeras i 

samhällets sociala kontexter. 4) Behovet av att utveckla en förståelse för lycka, i form 

av självförverkligande och självtranscendens, för att kunna öka människors 

förutsättningar att uppnå detta (Haslanger, 2000).  

I den här studien är fokus på att redogöra för Maslows och Nussbaums förståelse för 

självförverkligande och självtranscendens, för att i sin tur koppla samman det med 

livskvalitet och lycka och i sin tur placera det i ett rättighetsperspektiv. Är lycka en 

rättighet och vad är det människor faktiskt har rätt till i sådana fall?   

2.2 Valt perspektiv för forskning 
I den här studien används perspektiven deskriptivt och analytiskt perspektiv som 

undersökningsdesign. Den deskriptiva bilden utgår från teoretikerna Abraham Maslow 

och Martha Nussbaum, med syfte att redogöra för deras tankar och idéer snarare än att 

redogöra för de som privatpersoner och människor. Därefter kompletteras den 

deskriptiva bilden med ett analytiskt perspektiv där bland annat jämförande analyser 

genomförs mellan både självförverkligande och självtranscendens och hur de begreppen 

kan sammanflätas i Martha Nussbaums teori om the capability approach. I den 

sammanflätade analysen finns ett rättighetsperspektiv som redogör för aspekter som 

rättvisa, jämlikhet och vad ett mänskligt värdigt liv egentligen är eller bör vara. 
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2.3 Operationalisering och avgränsning                                        
En avgränsning i den här studien är avgränsningen av begreppet lycka till begreppen 

självförverkligande och självtranscendens. Anledningen till denna avgränsning är att 

begreppet lycka är ett väldigt brett begrepp och kan ta olika form och därav finns ett 

behov av att operationalisera det. I sökandet kring hur tidigare forskning och studier 

formulerar begreppet lycka, är begreppet självförverkligande och självtranscendens 

återkommande begrepp. I förlängningen kommer författaren i slutet av studien att knyta 

an till vad lycka, utifrån ett rättighetsperspektiv, har för betydelse för förståelsen för 

mänskliga rättigheter.  

Det finns givetvis ännu fler teorier och teoretiker med uppfattningar om vad lycka, 

självförverkligande och självtranscendens innebär, vilket författaren till studien är 

medveten om. För att skapa en röd tråd och ett fokus i den här studien fokuseras teorierna 

kring dessa begrepp på de två stycken valda teoretiker som behandlas i studien; 

Abraham Maslow och Martha Nussbaum.  

En svårighet i den här studien är balansen mellan lycka utifrån en filosofisk inriktning 

och lycka i en samhällskontext. Utmaningen finns i att vidga på gränsen av ett mänskligt, 

värdigt liv, samtidigt som det är av relevans att sätta in det i dagens samhällskontext och 

verklighet.  
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3 Abraham Maslow 
3.1 Maslows motivationsteori 
I Abraham Maslows första del i sin motivationsteori delas människans behov upp i fem 

stycken steg, vilka gemensamt benämns som en behovstrappa. Dessa olika steg är 

fysiologiska behov, säkerhetsbehov, kärleksbehov, aktningsbehov samt behovet av 

självförverkligande. När det första steget i behovstrappan är tillfredsställt, tar behovet i 

nästa steg i trappan över och dominerar människan. Det är det som är innebörden av att 

de här behoven är indelade i en hierarkisk ordning (Maslow, 1943, p. 375).  

De fysiologiska behoven är till exempel behov som mat, vatten och sömn. De behoven 

benämns som isolerbara behov som går att lokalisera relativt tydligt. Det gör i sin tur att 

de behoven är relativt självständiga från andra behov (inom och utöver fysiologiska 

behov) samt ifrån människan i sig. Det finns däremot några exempel på när de 

fysiologiska behoven inte är helt självständiga. Ett exempel är en människa som tror sig 

vara hungrig, kanske egentligen söker tillit och komfort. Det här innebär således att det 

möjligtvis inte alltid är så enkelt att lokalisera sitt faktiska behov. Ett annat exempel är 

att det även möjligt att tillgodose sin hunger (under en begränsad period) i form av att 

till exempel dricka vatten (Maslow, 1943, p. 373).  

För en människa som inte är tillfredsställd i någon del av sina totala behov i 

behovstrappan, kommer med största sannolikhet att söka efter att främst tillfredsställa 

sina fysiologiska behov, snarare än något annat behov. I det här fallet är det nästan som 

att alla andra behov som människan har, faller bort och nästintill slutar att existera. 

Människans samtliga behov blir därmed dominanta av de fysiologiska behoven 

(Maslow, 1943, p. 373). 

När de fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda, är nästa steg i behovstrappan att 

tillfredsställa, säkerhetsbehovet. Att leva i en trygg och säker miljö handlar inte enbart 

om att, på en samhällsnivå, leva i en miljö utan krig och instabilitet, utan även om 

situationer som utgår både på individ- och gruppnivå. Maslow skiljer även på barn och 

vuxnas säkerhetsbehov och hur hanteringen skiljer sig åt mellan dessa grupper (Maslow, 

1943, p. 377). 
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Barn verkar trivas med rutiner i sitt liv, och det är även av vikt att barnet upplever en 

säkerhet kring att rutinerna har ett framtidsperspektiv. Maslow beskriver det som att 

barn vill ha en organiserad och strukturerad värld, snarare än motsatsen. Här spelar 

familjen en stor roll där aspekter som fysiskt våld, skilsmässor och dödsfall inom 

familjen har en stor påverkan på barnets uppfattning av att leva i en säker miljö. Det kan 

även vara psykiska aspekter som påverkar den här uppfattningen. Ett exempel på det är 

hur ett barn påverkas av att få en utskällning av sina föräldrar (Maslow, 1943, p. 377).  

Gällande säkerhetsbehovet för vuxna människor menar Maslow att för en frisk, 

lyckosam och “normal” vuxen, som lever i ett gott och skyddat samhälle, är 

säkerhetsbehovet vanligtvis relativt tillfredsställt. Det här behovet är snarare tydligare 

hos neurotiska individer och hos människor som har lägre ekonomiska och sociala 

förutsättningar, än genomsnittet. Maslow menar att den neurotiska människan agerar i 

linje med hur ett barn agerar när säkerhetsbehovet inte är tillfredsställt (Maslow, 1943, 

p. 379). Skillnaden är snarare att den neurotiska människan agerar som om hen ska få 

en utskällning av sina föräldrar eller bli övergiven, till skillnaden från barnet som 

faktiskt utsätts för det. På det här sättet agerar den neurotiska människor utifrån rädslor, 

snarare än faktiska händelser och försöker därefter organisera sin värld utifrån att inte 

bli utsatt för sådana situationer som skulle kunna vara skadliga utifrån ett 

säkerhetsperspektiv (Maslow, 1943, p. 380).  

Om både de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven är relativt tillfredsställda är 

nästa steg i behovstrappan att tillfredsställa kärleksbehovet. Det behovet handlar om att 

känna tillhörighet till andra människor i form av till exempel vänskap och/eller 

kärleksrelationer och att både ge samt att ta emot kärlek (Maslow, 1943, p. 381).  

Nästa steg i behovstrappan är aktningsbehovet. Det här behovet handlar om människans 

behov att värdera och uppskatta sig själv för att känna självrespekt, självkänsla och för 

att uppskatta och respektera andra människor. Maslow delar upp detta behov i två delar. 

Den första delen handlar om en längtan efter att känna styrka, prestation, självsäkerhet, 

självständighet och frihet (Maslow, 1943, p. 381). Den andra delen handlar om en 

längtan efter att känna respekt och aktning från andra människor och den här känslan 
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kan därför yttra sig på ett prestigefyllt sätt. Den här delen innefattar att få 

uppmärksamhet, att känna sig sedd och uppskattad av andra människor. När en 

människa känner sig tillfredsställd i det här behovet känner sig den människan 

meningsfull, men när en människa inte känner sig tillfredsställd i det här behovet känner 

vanligtvis sig människan hjälplös och svag (Maslow, 1943, p. 382).  

3.2 Självförverkligande  
Fastän alla de nämnda behoven är tillfredsställda kan en människa ändå uppleva en 

känsla av rastlöshet eller en missnöjdhet. De känslorna kan grunda sig i att människans 

behov av självförverkligande inte är tillfredsställt. Självförverkligande beskrivs som att 

uppnå och maximera sin potential och att således vara lycklig (Maslow, 1943, p. 382). 

En specifik formulering av självförverkligande är individuell för varje person. Det kan 

till exempel uttrycka sig i form av att vara en idealisk förälder, att maximera sin fysik 

eller att uttrycka sig kreativt genom att till exempel måla (Maslow, 1943, p. 383).  

Jaimie Arona Krems tolkar Maslows redogörelse för kopplingen mellan drivkraften att 

uppnå status och bekräftelse samt självförverkligande. Det kan finnas kopplingar i vägen 

till att en person uppnår stadier av självförverkligande och att en person uppnår status 

och får bekräftelse till exempel om en person tillfredsställer sitt behov av 

självförverkligande genom att skapa musik, och personen i sin tur blir framgångsrik 

inom det området. Det i sin tur behöver inte innebära att en människa blir 

självförverkligande genom att söka bekräftelse och status (Jaimie Arona Krems, 2017). 

Skillnaden grundar sig i syftet till varför en person vill bli framgångsrik inom ett särskilt 

område, ett syfte som för den sakens skull inte alltid är enkel att urskilja för en människa.  

Frågan är då hur självständigt behovet av självförverkligande är, i relation till de andra 

behoven? Den traditionella bilden av innebörden av begreppet självförverkligande har 

ett fokus på att det är ett stadie som står över de fysiologiska och sociala behoven som 

en människa har. En mer modern uppfattning av begreppet skulle snarare innebära att 

det är väldigt få behov som är helt självständiga från dessa fysiologiska och sociala 

behov (Jaimie Arona Krems, 2017). En annan aspekt av det här är att det finns exempel 

där de första behoven i trappan inte är helt uppfyllda, men att de senare behoven ändå 
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uppfylls. Ett exempel på det är Nelson Mandela som var villig att riskera sitt liv, och 

därmed inte levde i en säker miljö, genom att kämpa för andras och sina rättigheter och 

därmed vara självförverkligande (Jaimie Arona Krems, 2017). Exempel som dessa gör 

den hierarkiska ordningen i behovstrappan aningen mer komplex.  

Exemplet gällande Nelson Mandela är också av relevans i samband med den kritik som 

riktas mot att det finns ett individualistiskt fokus med självförverkligande, med tanke på 

ett fokus på sig själv och att förverkliga sig själv. Vid antagande att Nelson Mandela var 

tillfredsställd i sitt behov av självförverkligande, så är det ett exempel på att 

självförverkligande, som till synes kan verka ha ett individualistiskt fokus, har 

möjligheter att vara ett verktyg för att förbättra andra människors livssituation och 

tillgång till rättigheter. Hur skulle det här då kunna förklaras? Maslow menar att den 

självförverkligande människan agerar utefter sin sanna natur vilket i sin tur präglas av 

kärlek och intuition. Därför kommer även en självförverkligande människas agerande 

att vara etiskt “korrekt”. Motsvarande menar Maslow att en människa som agerar 

oetiskt, skulle kunna innebära att den människans sanna natur inte kommer fram 

(Bärmark, 1985, p. 153).  

Jan Bärmark tolkar Maslows tankar kring att vara en växtmotiverad människa. 

Diskussion förs kring att en människa både har ett behov av att känna sig trygg och av 

att växa och utvecklas, vilket i sin tur ibland kan innebära att gå ifrån sin trygghetszon. 

En växtmotiverad människa, liksom en självförverkligande människa är bland annat 

självständig, intuitiv och kreativ (Bärmark, 1985, p. 112). 

Att våga gå utanför sin trygghetszon kan vara ett exempel på svårigheter för en människa 

att uppnå stadiet av självförverkligande. Det finns även andra aspekter som gör 

processen till självförverkligande ännu mer komplex. Till exempel visar studier att 

människors individuella prioriteringar kring självförverkligande, förändras under en 

människas livstid. Den aspekten av föränderlighet gör det ännu svårare att 

operationalisera begreppet självförverkligande till sin egna innebörd (Jaimie Arona 

Krems, 2017). Ytterligare aspekter som kan göra det svårt att operationalisera begreppet 

till sin egen betydelse är att uppfattningen av begreppets innebörd kan påverkas av 
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tidigare studier som har skapat universella operationaliseringar av begreppet 

självförverkligande. Några exempel på det är att självförverkligande innebär att ha en 

integrerad personlighet eller att ha en stark självkänsla. Dessa betydelser behöver 

däremot inte nödvändigtvis innebära att alla människor som har en integrerad 

personlighet och en stark självkänsla också är självförverkligande (Jaimie Arona Krems, 

2017).  

Trots det globala intresset av att förstå begreppet självförverkligande har det genomförts 

desto färre undersökningar kring människors uppfattning av vad självförverkligande 

faktiskt innebär för varje individ. Att genomföra den sortens studier skulle till exempel 

kunna innebära att studera vad människor skulle göra vid ett tydligare medvetande om 

sin unika potential (Jaimie Arona Krems, 2017). 

3.3 Självtrancendens 
Abraham Maslows introducerar även tankar som, beroende på tolkning, skiljer sig eller 

bygger på den behovstrappa som beskrivs ovan. Mark E. Koltko-Rivera tolkar Maslows 

tankar kring detta nya stadie i en människas behovstrappa; ett stadie av 

självtranscendens. Självtranscendens förklaras bland annat genom upplevelser av “peak 

experiences”. “Peak experiences” är upplevelser som beskrivs som till exempel 

mystiska och/eller känslomässiga upplevelser bortom jaget hos en människa och det kan 

därmed vara svårt att fullständigt definiera och konkretisera de upplevelserna. 

Ytterligare exempel är att vid denna form av upplevelser handlar till exempel skönhet 

inte främst om en människas utseende, utan det är något större än det, något som går 

bortom jaget. Enligt Koltko-Rivera benämns det här ämnet benämns av Maslow i flera 

av hans texter under främst 1960-talet då den här kognitiva aktiviteten som sker hos en 

människa även benämns för “being-cognition” (Koltko-Rivera, 2006, p. 304). 

Människor kan fortfarande vara tillfredsställda på en självförverkligande nivå, men det 

handlar snarare om att de människorna är på en lägre nivå i motivationsutvecklingen, 

till skillnad från de människor som söker efter upplevelser inom “being-cognition” 

(Koltko-Rivera, 2006, p. 305). 
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När en människa uppnår stadier av självförverkligande är det enklare att sammanflätas 

med övriga världen och de relationer som en människa har i sitt liv. Här beskrivs “peak 

experiences” i form av upplevelser av att känna sig som enhet med det som den 

självförverkligande personen är eller gör. För en skapare kan det handla om att känna 

sig som enhet med sitt arbete, för en mamma kan det handla om att känna sig som en 

enhet med sitt barn. Därför skulle det mest effektiva sättet att nå till stadiet av 

självtranscendens kunna vara att först finna sin identitet och uppnå nivåer av 

självförverkligande (Koltko-Rivera, 2006, p. 304). 

Självtranscendens förklaras som den högsta uppnåelsen av identitet och självständighet; 

en nivå ovanför jaget som därmed gör att människan blir mer osjälvisk (Koltko-Rivera, 

2006, p. 304). Den här nivån av en självförverkligande människa beskrivs även som en 

människa som har en förmåga att leva i nuet på det sättet att den människan inte lever i 

fantasier om morgondagen eller i händelser från gårdagen. På det sättet blir den 

självförverkligande människans verklighetsbild tydlig, integrerad och mer objektiv 

(Bärmark, 1985, p. 114). 

Det som är paradoxalt med innebörden av självtranscendens är att den maximala nivån 

av att uppnå sin identitet enligt det här, i princip är att se bortom jaget, i form av att 

överskrida jaget. Men, istället kan begreppet formuleras som ett annat sätt att se på jaget; 

ett sätt som möjligtvis är mer bekant i östvärlden än i västvärlden. (Koltko-Rivera, 2006, 

p. 304).  

Koltoko-Rivera redogör för hur Maslow beskriver upptäckten att även icke-

självförverkligande människor kan uppleva transcendenta upplevelser. Det här innebär 

att det inte blir lika tydligt att självtranscendens är nästa steg efter självförverkligande 

utan de steget är lite mer flytande jämfört med de andra stegen i behovstrappan (Koltko-

Rivera, 2006, p. 307). Å andra sidan finns det som nämnt aspekter gällande de andra 

behoven i behovstrappan (fysiologiska, säkerhet, kärlek och aktning) som visar på att 

den hierarkiska ordningen inte är helt tydlig i de stegen heller.  

Begreppet självtranscendens kan öka förståelsen för människors behov och beteenden 

ytterligare och kan till exempel ha en betydelse i form av att Maslows behovstrappa blir 
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ännu mer kulturellt utbredd. Detta för att det finns olika aspekter i samband med 

självtranscendens som till exempel handlar om spiritualitet, religion, och universalism 

(Koltko-Rivera, 2006, p. 311). 

3.4 Abraham Maslows bild av människan 
Jan Bärmark redogör för Maslows bild av människan vilket främst är antaganden som 

ligger till grund för Maslows motivationsteori. Ett antagande är att människor har en 

inre och en yttre personlighet. Den yttre personligheten influeras av den kontext som 

människan lever i, innehållande aspekter som kultur och den tid som människan lever i. 

Den inre personligheten är som en internaliserad version av de nämnda aspekterna, men 

sitter på ett sätt, djupare i människan. En anledning till det är att den till exempel 

påverkas väldigt tidigt i en människas liv då till exempel människans instinkter betingas 

redan vid ett medfött skede. Det här innebär även att den inre personligheten är svårare 

att förändra, än den yttre personligheten (Bärmark, 1985, p. 135).  

Ett annat antagande är att en människas medfödda “själv” dels är unikt för varje 

människa och dels delas med alla andra människor. “Självet” som är medfött är antingen 

“gott” eller “neutralt”. Vid utveckling av det medfödda “självet”, utvecklas egenskaper 

hos människan som kreativitet, altruism och intuition (Bärmark, 1985, p. 149). Det som 

däremot är mindre tydligt i dessa antaganden är Maslows åsikter kring hur stor del som 

är medfött, eller om det finns särskilda, personliga egenskaper som i större grad 

påverkas av människans omgivning (Bärmark, 1985, p. 149).  

De första stegen i Maslows behovstrappa kan liknas som animalistiska instinkter och 

behov som till exempel behovet av mat eller behovet av kärlek; behov som en människa 

kan dö av vid brist på. Behov som till exempel självförverkligande och 

självtranscendens blir vanligtvis mer påtagligt senare i en människas utveckling och liv 

och är dessutom lättare att ignorera eller undertrycka, då de inte är av samma instinktiva 

och animalistiska karaktär (Bärmark, 1985, p. 148). 

Sammanfattningsvis utgår grunden från Maslows motivationsteori från att det går att 

dela upp människans behov, och därmed motivation, i olika steg. Det finns däremot 

flertalet aspekter som gör att de här olika stegen inte alltid är så enkla att särskilja, 



	  22(41)	

lokalisera och att därmed hierarkiskt rangordna. Huvudfokus i Maslows 

motivationsteori är på en individnivå med syfte att förstå en människas behov och att 

förstå hur en människa kan maximera sig själv. Fastän fokus är på individnivå kan det i 

förlängningen innebära att för en människa som är tillfredsställd i stadier av 

självförverkligande och självtranscendens, kan det ha en påverkan som även blir synligt 

på grupp- och samhällsnivå. Till exempel utifrån argumentet att en självförverkligande 

människa agerar utifrån sin sanna natur vilken präglas av kärlek och intuition, samt att 

självtranscendens vanligtvis upplevs i samband med andra människor. I nästa kapitel 

fördjupas samhälls- och rättighetsperspektivet.                                                                                                                                                                                   
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4 Martha Nussbaum  
4.2 The capability approach 
Över hela världen kämpar människor för att leva ett värdigt, mänskligt liv. Det finns 

flera olika mått på att mäta människors levnadsförhållanden, varav ett av de måtten är 

BNP (Bruttonationalprodukt). Ett ökat BNP i ett land, behöver inte alltid innebära att 

människors livskvalitet ökar. Många ledare världen över fokuserar ofta på 

nationalekonomiska aspekter för att effektivisera ett lands utveckling; ett fokus som 

utgår från samhällsnivå snarare än individnivå (Nussbaum, 2013, p. 1). 

The capability approach är ett perspektiv som beskrivs som ett jämförande perspektiv 

för att bedöma människors livskvalitet. Frågor som är av relevans för att kunna 

genomföra dessa jämförelser är till exempel “Vad har varje människa för möjlighet att 

göra och att bli?”. På det här sättet är fokus på individerna i ett samhälle. The capability 

approach har också ett tydligt fokus på att bekämpa orättvisa och ojämlikhet. Enligt det 

här perspektivet uppstår orättvisa och ojämlikhet, i form av till exempel diskriminering 

och marginalisering; det vill säga, när det finns brister i ett politiskt system att tillgodose 

förmågor till samtliga människor (Nussbaum, 2013, p. 18).  

Mer konkret vad för förmågor som ett samhälle bör tillgodose alla människor med, 

kommer att beskrivas mer utförligt lite senare i det här kapitlet. Innan dess är det av 

relevans att titta närmare på Nussbaums redogörelse för hur förmågorna bör tillgodoses 

individuellt för varje människa. Nussbaum hänvisar till att detta är avgörande då länder 

tidigare vanligtvis har grupperat individer till dess tillhörande familj och på det sättet 

utformat förmågor efter en grupp snarare än en individ. Fastän det är vanligt 

förekommande att människor identifierar sig till olika grupperingar av människor som 

till exempel har samma etnicitet eller följer samma religion som sig själv, är det ändå 

inte ett argument som försvagar värdet av att tillgodose förmågorna utifrån varje individ. 

Nussbaum menar att the capability approach har som uppgift att respektera varje 

människa genom att se dem som enskilda individer i första hand, snarare än tillhörande 

till en större grupp. Det är således heterogenitet som är avgörande i the capability 

approach (Nussbaum, 2013, p. 35). 
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Amartya Sen är en annan teoretiker som också diskuterar kring the capability approach. 

Nussbaum och Sen redogör för deras syn på begreppen fattigdom och inkomst. Enligt 

dem behöver de två begreppen inte alltid vara korrelerade. Att istället titta på hur en 

människas förmågor ser ut, gör att hänsyn tas till andra aspekter, som inte enbart berör 

inkomstfaktorn. Dessa aspekter kan till exempel belysa olika ojämlikheter inom en 

familj. Nussbaum hänvisar till att Sen definierar fattigdom som ett misslyckande i att 

tillgodose förmågor till människor. Till exempel har inte svält enbart att göra med att 

det inte finns tillräckligt med mat, utan dessutom att det inte finns tillräckligt med 

möjligheter att tillgodose andra behov som en människa har som till exempel att ha en 

inkomst. Arbetslöshet kan i sin tur försvåra möjligheterna för en människa att tillgodose 

sig själv med mat (Nussbaum, 2013, p. 144).  

Nussbaum presenterar två andra teoretiker som ytterligare utvecklar capability 

approach. Dessa är Jonathan Wolff och Avner de-Shalit. För det första adderar de en 

säkerhetsaspekt i det här perspektivet. Det innebär att det inte enbart räcker för en 

människa att ha tillgång till en förmåga idag, utan en människa måste även ha en slags 

säkerhet att den tillgången är kvar till imorgon. Till exempel gällande arbete. För det 

andra diskuterar Wolff och de-Shalit hur olika kluster skapas gällande förmågor. Till 

exempel hur en förmåga för en människa kan öka tillgången till andra förmågor för den 

människan och även det motsatta perspektivet; hur en människa som inte har tillgång 

till en förmåga, även minskar sin tillgång till andra förmågor. Wolff och de-Shalit tar 

även upp vikten av nära och respektfulla relationer i en människas liv, vilket de anser 

ökar möjligheterna för en människa att uppnå andra förmågor (Nussbaum, 2013, p. 145). 

4.3 Kombinerade och inre förmågor 
De inre förmågorna är en del av kombinerade förmågorna men är, enligt Nussbaum, av 

relevans att särskilja. Exempel på inre förmågor hos en människa är en persons 

personliga karaktärsdrag som till exempel egenskaper, intellektuell och känslomässig 

kapacitet, fysiskt tillstånd (gällande kropp och hälsa) och internaliserade lärdomar. 

Dessa förmågor, menar Nussbaum, ska ett land vara med och utveckla för att i sin tur 

kunna utveckla de mest viktiga, mänskliga förmågorna. Ett samhälle bör således vara 

med och utveckla en människas inre förmågor genom att skapa möjlighet till utbildning, 
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skapa tillgångar för att förbättra fysisk och mental hälsa, ge möjligheten till support för 

familjevård och kärlek och mycket mer. De kombinerade förmågorna påverkas av en 

kombination av dessa personliga förutsättningar och den politiska, sociala och 

ekonomiska miljön som en människa lever i (Nussbaum, 2013, p. 21). 

Anledningen till att Nussbaum anser att det är viktigt att skilja på inre förmågor och 

kombinerade förmågor är för att det finns flera exempel på när dessa förmågor inte är 

synkroniserade med varandra. Till exempel kan en person ha en inre förmåga att utöva 

en särskild religion, men har inte möjligheten att utöva den religionen i den politiska, 

sociala och ekonomiska miljö som den människan lever i. Ett annat exempel är om en 

människa utbildas i att uttrycka sina åsikter, men har inte möjligheten, i sin 

samhällskontext, att uttrycka dessa åsikter. Även motsatsen är av relevans, att människor 

har möjligheten i sin samhällskontext att uttrycka sina åsikter, men har inte de inre 

förmågorna som krävs för att formulera sig för att kunna uttrycka dessa åsikter. Således 

är de kombinerade förmågorna; inre förmågor, adderat med de sociala, ekonomiska och 

politiska förutsättningarna. Därför är de här två perspektiven av relevans för att båda 

perspektiven ska fungera i ett samhälle (Nussbaum, 2013, p. 22). Det betyder inte att 

det alltid är tydligt och enkelt att särskilja på de här olika förmågorna, eftersom de går 

in i varandra (Nussbaum, 2013, p. 23). 

En ytterligare skiljelinje är att inre förmågor inte är samma sak som medfödda 

förutsättningar. I det här avsnittet använder Nussbaum begreppet grundläggande 

förmågor. Det här är av stor vikt för att till exempel människor som behöver mer support 

och stöd, på grund av avvikande medfödda förmågor, också bör tillgodoses gällande till 

exempel särskilt stöd i sin utbildning. Det här kan vara avvikelser i form av till exempel 

nedsatta kognitiva förmågor (Nussbaum, 2013, p. 24). 

4.4 Valfrihetens värde  

En central del i the capability approach är värdet av människans valfrihet. Att tillämpa 

the capability approach innebär att människor i ett land har tillgång till olika förmågor, 

men det är upp till varje individ hur de olika förmågorna används. När Nussbaum 

diskuterar värdet av valfriheten för människor, diskuteras även valfriheten när 
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människan kan göra val som skadar sina andra förmågor. Till exempel när det handlar 

om alkohol, droger eller riskabla sporter. Nussbaum ställer sig frågan hur dessa 

aspekter bör regleras för att skydda människors övriga förmågor och menar att 

regleringar bör användas när det finns en stor risk att människan kan skadas på det ena 

eller andra sättet (Nussbaum, 2013, p. 27).  

Hur eller om en människa väljer att använda olika förmågor beskrivs genom begreppet 

funktion. En funktion är en aktiv insikt av en eller flera förmågor. Det kan till exempel 

handla om att flera personer har tillgång till samma förmågor, men alla de personerna 

gör i sin tur ett aktivt val hur de vill utnyttja de förmågorna (Nussbaum, 2013, p. 25). 

Det här kan kopplas till självförverkligande genom att många människor kan ha 

möjligheten att uppnå stadier av självförverkligande, genom att till exempel genomföra 

vissa förändringar i sitt liv, men det behöver inte betyda att alla människor faktiskt 

genomför de förändringarna. Således är det av relevans att fråga vad förmågor har för 

betydelse om människor inte använder dem som en funktion? Här menar Nussbaum 

återigen att det är valfrihetens värde som är central. Anledningen till att valfriheten har 

ett så avgörande värde i the capability approach hör ihop med heterogeniteten i 

perspektivet. Människor har olika preferenser, till exempel gällande religion, sekularitet 

eller andra sätt att se livet på, vilket i sin tur gör att människor bör ha valfriheten hur de 

vill leva sitt liv på (Nussbaum, 2013, p. 25).  

Nussbaum anser däremot att det bör finnas särskilda regler för barn, då vuxna kan 

behöva hjälpa till i barnens funktion av olika förmågor. Främst gällande utbildning där 

Nussbaum menar att den fortfarande bör vara obligatorisk för barn (Nussbaum, 2013, p. 

26). 

Jonathan Wolff och Avner de-Shalit vill återigen komplettera the capability approach 

genom att placera ett större fokus på säkerställandet av människors funktion av olika 

förmågor. Wolff och de-Shalit diskuterar Nussbaums fokus på att funktionen i princip 

enbart är individens ansvar att hantera och att det bara är fokus på att tillgodose 

människor med förmågor. Kritiken från Wolff och de-Shalit grundar sig i frågor kring 

vad det är för syfte att människor har rättigheten till en förmåga som till exempel 
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sjukvård, om den ändå inte används av individen? Därmed bör det enligt dem, även 

finnas ett fokus på att säkerställa människors funktion av olika förmågor (de-Shalit, 

2013, p. 165). 

Även Sen diskuterar kring hälsa som en rättighet för människor och vad det i sådana fall 

innebär. Anledningen till att Sen tycker snarlikt som Nussbaum i frågan gällande fokus 

på att tillgodose människor med förmågor snarare än funktionen av dem, är för att det 

finns en svårighet med att hälsa, snarare än sjukvård, kan vara en rättighet. Detta 

eftersom det finns svårigheter kring att garantera människor en god hälsa, utan att totalt 

kontrollera människors liv, men det går att implementera ett system där människor har 

tillgång till sjukvård (Sen, 2008). Tar Nussbaum och Sen en enklare utväg genom att 

uttrycka att det är upp till individen att styra sin funktion av särskilda förmågor? Eller 

är det naivt av Wolff och de-Shalit att tro på att det är möjligt att säkerställa människors 

funktion?    

4.5 Centrala förmågor  
För att återgå till de förmågor som Martha Nussbaum menar att ett samhälle bör 

tillgodose samtliga människor med, formuleras dessa som centrala förmågor. De 

centrala förmågorna är en lista, innehållande tio stycken förmågor som enligt Nussbaum 

bör finnas tillgängliga för att alla människor ska leva ett mänskligt, värdigt liv. Syftet 

med listan är att skapa en tydligare, mer konkret och jämförbar lista, på kriterier som 

mäter livskvalitet (Nussbaum, 2013, p. 19). Dessa kriterier, menar Nussbaum, bör 

tillgodoses för varje människa genom ett politiskt system (Nussbaum, 2013, p. 33). 

Nedan är listan på de tio stycken centrala förmågorna. 

1. Att leva ett liv med en normal livslängd. 

2. Att ha en god, fysisk hälsa, innebärande att till exempel vara reproduktiv samt 

att få tillräckligt med näring. 

3. Att ha kroppslig integritet. Att till exempel ha möjligheten att förflytta sig från 

en plats till en annan, att vara skyddad från våld (inkluderat med sexuellt våld 

och våld i hemmet), att ha möjligheten till sexuellt tillfredsställande och att ha 

möjligheten att göra egna val gällande sin reproduktion.  
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4. Att kunna använda sina sinnen, att kunna tänka, föreställa sig och att 

resonera. Att kunna använda dessa delar utifrån sina egna val gällande till 

exempel utövning och/eller användning av religion, litteratur och musik. 

5. Att ha känslomässiga kopplingar till saker och andra personer, innebärande att 

älska dem som älskar och bryr sig om oss samt att sörja deras frånvaro. Att 

känna en längtan, tacksamhet och en rättfärdigad ilska. Att rädsla eller ångest 

inte ska bromsa sin emotionella utveckling. 

6. Att av praktiska anledningar kunna formulera en uppfattning av det goda och 

att ha en kritisk reflektion kring planeringen av sitt eget liv. Det här innefattar 

till exempel att skydda friheten av människors medvetande. 

7. Att kunna leva med och gentemot andra människor, att känna oro för eller 

delaktighet med andra människor, att delta i olika former av social interaktion. 

Att ha självrespekt, att bli behandlad som likvärdig med alla andra människor. 

8. Att känna tillhörighet med andra varelser som till exempel djur, växter och 

natur. 

9. Att kunna skratta, leka och ha roligt. 

10.  Att ha kontroll över sin miljö. Dels politiskt genom att ha möjligheten att 

kunna delta i politiska val och dels materialistiskt genom att kunna ha 

tillhörigheter som att till exempel kunna söka arbete på samma basis som alla 

andra. 

 

Nussbaum ställer sig även frågan vilka eller vilken av dessa förmågor som är av högst 

värde? Den här frågan grundar sig dels kring frågans syfte. Om syftet är rent komparativt 

så är det av relevans att titta på alla förmågor, vilka i sin tur har olika infallsvinklar 

beroende på land och samhällskontext. Om syftet å andra sidan är mer politisk, för att 

fastställa lagar och policys som tillgodoser olika förmågor för människor, är det av större 

relevans att fastställa vilka förmågor som faktiskt är av störst värde (Nussbaum, 2013, 

p. 29). 

Att behöva göra ett val mellan vilka av dessa olika förmågor som en människa kan 

använda, benämner Nussbaum som ett tragiskt val för en människa. Det kan till exempel 

handla om en familj som väljer att inte placera sitt barn i skolan för att familjen behöver 
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den lön som barnets arbetskraft genererar. I dessa fall finns en skiljelinje i åsikter mellan 

Sen och Nussbaum. Nussbaum tolkar att Sen menar att det, även i dessa situationer, inte 

går att rangordna dessa förmågor, då ingen rangordning är komplett. Fastän Nussbaum 

förstår Sens ståndpunkt, tycker Nussbaum samtidigt att Sen har fel i att det inte alls är 

möjligt att göra en rangordning (Nussbaum, 2013, p. 37).  

De centrala förmågorna stöttar varandra på flera sätt, men särskilt nummer 6 (praktiska 

anledningar) och nummer 7 (att leva med och gentemot andra människor) har en särskild 

effekt på varandra. När en förmåga, som till exempel att få tillräckligt med näring, är 

används av en människa, utan att samma människa har makten att praktiskt kunna 

planera för sin hälsa, menar Nussbaum att den människans mänskliga värde ändå inte 

riktigt är totalt uppfyllt. Det här kopplar tillbaka till valfrihetens värde för varje 

människa att välja sin funktion av förmågorna. Därmed krävs det att varje människa har 

makten att praktiskt planera för dessa förmågor. Gällande att leva med och gentemot 

andra människor, spelar den förmågan en liknande roll på det sättet att för att de andra 

förmågorna ska vara helt uppfyllda, utifrån ett perspektiv av mänskligt värde, så är den 

här förmågan en del av det. När det till exempel handlar om arbete så har de relationer 

som finns på en arbetsplats en inverkan på värdet av det arbetet. Gällande sjukvård är 

den förmågan relevant på grund av till exempel att skydda en människas intimitet genom 

att ta hänsyn till flera olika aspekter som påverkar hur en människa lever gentemot andra 

människor under sin sjukhusvistelse (Nussbaum, 2013, p. 39).  

De centrala förmågorna kan anses uppfattas relativt abstrakta vilket även det har ett 

syfte. Det är nämligen upp till varje land att konkretisera dessa förmågor, för att kunna 

ta hänsyn till bland annat särskilda traditioner och kulturer som finns inom det specifika 

landet. Ytterligare är  det de konstitutionella lagarna, eller andra basala principer som 

finns inom ett land, förutsättningar för att specificera dessa förmågor i praktiken 

(Nussbaum, 2013, p. 40).  

Länder har olika sociala, politiska, ekonomiska och kulturella möjligheter och 

förutsättningar att tillgodose förmågor, vilket i sin tur påverkar hur förmågorna kan 

specificeras inom ett land. Nussbaum menar således att det är viktigt att ta hänsyn till 
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dessa olika aspekter för att visa respekt för de länder som har lägre förutsättningar än 

genomsnittet, samtidigt som ett land inte bör sätta en för låg nivå på förmågorna 

(Nussbaum, 2013, p. 42).  

Fertil funktion innebär kortfattat att en förmåga, ger en annan förmåga. Till exempel 

kan en trygg och säker inkomst, ge möjligheter att använda andra förmågor. På samma 

sätt kan brist på en använd förmåga för en människa, innebära en negativ påverkan på 

användandet av en annan förmåga. Någon som till exempel är utsatt för våld i hemmet, 

och därmed inte har en kroppslig integritet, påverkas negativt i förmågor som bland 

annat hälsa, välmående, att leva med och gentemot andra människor. Genom att förstå 

hur de olika förmågorna påverkar varandra, ökar förutsättningarna att hitta ett effektivt 

sätt för att försöka skydda samtliga förmågor. Sambandet mellan olika förmågor gör 

även att det kan vara av relevans att prioritera eller skydda särskilda förmågor, för att 

underlätta framkomsten av andra förmågor (Nussbaum, 2013, p. 45).   

Sammanfattningsvis innebär the capability approach att ett politiskt system, där länder 

tillgodoser människor med de centrala förmågorna, är vägen för en rättvis och jämlik 

värld. Det behöver inte innebära att alla människor använder alla dessa förmågor, då 

valfrihetens värde är central i det här perspektivet. Däremot finns det olika åsikter 

huruvida det bör finnas ett större fokus på att säkerställa människors funktion av 

förmågor eller inte. I förlängningen leder det till frågan; vad innebär det för en människa 

att ha rätt till dessa olika förmågor?  
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5 Analys 
5.1 Individens väg till lycka  
I Abraham Maslows motivationsteori beskrivs stadier av självförverkligande och 

självtranscendens som stadier av att känna meningsfullhet och att syftet med sin existens 

uppfylls. Syftet med att uppnå de här stadierna kan således formuleras som att känna en 

mening med livet och därmed en tillfredsställelse. Vad är det då som hindrar människan 

från att vara lycklig, i form av självförverkligande och självtranscendens?  

Gällande självförverkligande och självtranscendens finns det, som nämnt tidigare, en 

svårighet att operationalisera dess innebörd till sin egna betydelse. I jakten på sin 

individuella innebörd av självförverkligande och självtranscendens är det inte omöjligt 

att inspiration söks hos människor runt omkring en. Inte minst, som Nussbaum nämner, 

då individer tidigare har grupperats efter till exempel sin familj samt att människor 

vanligtvis identifierar sig med grupper där en känner tillhörighet och samhörighet. Det 

här gör i sin tur att inspiration till operationaliseringen, påverkas av den samhällskontext 

och den kultur som människan lever i. Om det då i den kontexten möjligtvis inte finns 

det svar som är rätt för den särskilda individen, riskeras begreppen att operationaliseras 

felaktigt, vilket i sin tur minskar möjligheterna till att uppleva tillfredsställelse av dem. 

Fastän det i dagens samhälle finns möjligheter och förutsättningar att ta del av 

inspiration inom samhällskontexter, som inte nödvändigtvis måste vara den som en själv 

lever i, blir den kontext en själv lever i, troligtvis ändå den mest påtagliga. Det här är 

möjligheter som till exempel sociala medier och kommunikationsmöjligheter att 

förflytta sig över gränser och samhällen.  

Bortsett från de undantag som har givits exempel på kring att den hierarkiska ordningen 

i Maslows trappa inte alltid är helt tydlig, så bör en människa först uppnå, åtminstone 

delvis, de fysiologiska behoven, säkerhetsbehoven, kärleksbehoven samt 

aktningsbehoven för att ha möjlighet att vara tillfredsställd på en självförverkligande 

nivå. Därefter måste självförverkligande dessutom operationaliseras till sin individuella 

formulering, men vad är steget efter det? Är det de kriterier som krävs för en människa 

att uppnå självförverkligande? Det kan upplevas tillräckligt svårt att överhuvudtaget 
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uppfylla behoven innan samt att operationalisera begreppet, men därefter kan det 

eventuellt innebära att den individen dessutom behöver genomföra förändringar i sitt liv 

för att uppnå självförverkligande. Beroende på vad det är för förändringar som individen 

behöver genomföra så är det inte omöjligt att det krävs mod för att genomföra dessa 

förändringar i sitt liv.  

På grund av komplexiteten och svårigheten att tydligt placera in Maslows behov i en 

hierarkisk ordning, dels i form av begreppet självtranscendens och dels med de undantag 

som är redogjorda för gällande den hierarkiska ordningen, är de av intresse att titta 

närmare på detta i kombination med Maslows bild av människan. De människor som till 

exempel är villiga att riskera sina liv för att förverkliga sig själv, skulle man kunna fråga 

sig om det beteendet är något som är medfött eller inte? Beroende på svaret i den frågan 

kan det påverka människors olika förutsättningar att nå självförverkligande. Här finns 

ett samband med Nussbaums teorier om inre och medfödda förmågor, då Nussbaum 

menar att de medfödda förmågorna inte är påverkbara, men att de inre förmågorna kan 

utvecklas av samhället, till exempel genom att tillgodose människor med utbildning och 

olika former av vård. Om det dessutom är som Nussbaum menar att genom att tillgodose 

en förmåga, kan en annan förmåga utvecklas fram, så skulle till exempel utbildning och 

förmågan att använda sina sinnen, att kunna föreställa sig och resonera, kunna vara 

förmågor som ökar en människas möjlighet till självförverkligande och 

självtranscendens. Eftersom det kan finnas svårigheter med att operationalisera 

begreppen till sin egna innebörd, är det möjligt att det skulle kunna underlättas genom 

användandet av dessa två förmågor. Ett exempel på det är att en människa möjligtvis 

skulle kunna komma närmare sig själv, i form av att använda sina sinnen, att föreställa 

sig och att resonera, då förutsättningarna att komma fram till sin egna, individuella 

betydelse av självförverkligande och självtranscendens förhoppningsvis ökar i och med 

detta. Ett annat exempel är att genom att en människa utbildar sig, skulle det kunna göra 

att den människan kan sysselsätta sig med något som hen kan förverkliga sig själv inom.  

Som nämnt är självtranscendens svårt att placera in i den hierarkisk ordningen i 

Maslows behovstrappa. Kan det till och med vara så att människor som har svårare att 

uppnå till exempel de fysiologiska behoven och säkerhetsbehoven, i sin tur har större 
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möjligheter att uppnå självstranscendens? Anledningar till att det skulle kunna vara för 

att vid brist på de behoven, är då som hopp och tro, möjligtvis, behövs allra mest. Genom 

att tro på att det finns något större bortom jaget och den livssituation som människan 

lever i just nu, kan det öka möjligheterna till ett lyckligare och mer meningsfullt liv?  

Jakten på självförverkligande och självtranscendens kan också göra att 

operationaliseringar genomförs till bekostnad av mänskliga rättigheter eller mänsklig 

värdighet. Enligt Maslow så agerar den självförverkligande människan av sin natur 

vilket genomsyras av kärlek, så om en människa upplever sig vara självförverkligande, 

men det är till bekostnad av det mänskliga värdet, är den människan verkligen 

självförverkligande då? Gällande självtranscendens, som kan innebära att känna sig som 

en del av något större bortom jaget, finns det exempel på när den upplevelsen är på 

bekostnad av det mänskliga värdet. Fotbollshuliganer, religiösa våldsamma handlingar 

och krig kan ses som exempel på när människor agerar våldsamt utifrån en grupps 

intressen, snarare än sina egna intressen. Samma kraft som de här exemplen har, finns 

givetvis när människor agerar utifrån en grupps intressen men istället kämpar för andra 

människors rättigheter och för att göra världen till en bättre plats att leva på. Värderingen 

att det blir ett agerande som är på bekostnad av mänskliga rättigheter, skulle i sin tur 

kunna ses som en individuell uppfattning som skiljer sig beroende på individuella åsikter 

och uppfattningar. Gällande ett eventuellt våldsamt beteende kan det även finnas rent 

psykologiska aspekter, som den här studien inte hänvisar till, som kan ge andra svar på 

den sortens beteende.  

Det finns en komplexitet i begreppet självtranscendens som möjligtvis har en kulturell 

koppling vilken handlar om hur man ser på det begreppet. Beskrivningen av “peak 

experiences” som handlar om att människor upplever upplevelser bortom jaget, kan 

uppfattas som nästintill religiösa upplevelser. Det i sin tur skulle kunna göra att till 

exempel ateister, inte känner ett samband med det begreppet. Å andra sidan finns det 

många exempel på “peak-experiences” som inte behöver att ha med religion att göra 

som att till exempel ha liknande upplevelser i samband med musik eller sport. Men, kan 

det ändå möjligtvis vara så att den här transcendenta upplevelsen sker på en mer 

undermedveten nivå, som gör det svårt att förstå dess påverkan?  
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En annan aspekt är huruvida målet i att uppnå självförverkligande och 

självtranscendens, är att människor ständigt ska vara i dessa stadier, eller om syftet 

snarare är att åtminstone känna tillfälliga upplevelser i dessa stadier? Å ena sidan kan 

det tyckas rimligt att en idealbild att uppleva dessa stadier så kontinuerligt och maximalt 

som möjligt. Innebär det i sin tur att en människa även är kontinuerligt och maximalt 

lycklig? Oundvikligen innehåller livet sorg, förtvivlan och förluster och att tro att 

människor ständigt ska vara lyckliga, kan uppfattas som att helt förneka livets naturliga 

bergochdalbana. Är lycka verkligen detsamma som glädje, eller kan lycka snarare ses 

som en basnivå och grund, som gör det enklare att hantera livets stunder, såväl positiva 

som negativa? Om lycka ses på det här sättet istället, skulle det möjligtvis också öka 

förutsättningarna för människor att nå dit. Uppfattningen att lycka enbart är lika med 

glädje, kan möjligtvis uppfattas som en, inte helt sann bild av begreppet, åtminstone inte 

i den här studien.  

Som nämnt i den här studien anses det vara lättare att undertrycka behov som 

självförverkligande och självtranscendens då de behoven inte är av samma instinktiva 

och animalistiska karaktär som till exempel de fysiologiska behoven. Att undertrycka 

behoven av självförverkligande och självtranscendens kan också tänkas komma ifrån 

någon form av skuld eller skam att förverkliga sig själv. Möjligtvis finns det här en 

koppling till den kritik som har uttryckts gällande Maslows motivationsteori i att vara 

individualistisk. I en värld där människor svälter, blir utsatta för tortyr och insjuknar i 

obotbara sjukdomar, finns det där plats att fokusera på sig själv och att förverkliga sig 

själv, för att kunna bli ännu mer lyckosam i sitt liv? Är en människa fortfarande 

verkligen empatisk och solidarisk då? Om man vänder på frågan, vad är syftet att leva 

ett liv, bara för att överleva? Vad är syftet med att leva om människor inte känner sig 

tillfredsställda och lyckliga? Ett ytterligare perspektiv är att om varje människa är 

lycklig, ökar inte det då möjligheten att hjälpa andra genom att bidra till en mer 

kärleksfull och rättvis värld?  Skammen och skulden över att inte våga bli lycklig, kan 

därför ses som en blockering av människans väg dit och till en mer kärleksfull värld. 

Som Bono i U2 säger; I can´t change the world, but I can change the world in me.  
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5.2 Rättighetsperspektivet 
I Nussbaums beskrivningar av the capability approach formuleras de centrala 

förmågorna som rättigheter som varje människa bör ha tillgång till. I föregående avsnitt 

visas dels två stycken exempel på att två av de centrala förmågorna, kan ha en positiv 

påverkan för en människa att nå lycka. Eftersom det då finns samband med lycka och 

de kriterier som Nussbaum formulerar, kan antagande i den här studien tas att lycka är 

en mänsklig rättighet. Frågan är då, vad innebär det att lycka är en mänsklig rättighet?  

Aspekter, utifrån ett rättighetsperspektiv, som kan blockera en människas tillgång till 

lycka, kan vara att det inte är tillåtet för en människa att göra det som krävs för att vara 

lycklig. Det kan till exempel handla om att ett land inte tillåter utövning av särskilda 

religioner eller att en människa inte får tillräckligt med utbildning för att kunna uttrycka 

sina politiska åsikter på ett effektivt sätt. Detta är således aspekter som Nussbaum menar 

att varje land och samhälle har ansvar för att tillgodose samtliga människor med.  

Nussbaum diskuterar kring relationen mellan funktion och förmågor, där valfrihetens 

värde prioriteras högt. Nussbaum menar att människor själva ska kunna välja huruvida 

vissa förmågor används för varje individ. Det här innebär att människor som har tillgång 

till förmågor som ökar förutsättningar att nå självförverkligande och självtranscendens, 

väljer själva hur och om de förmågorna används. Utifrån Nussbaums åsikter innebär det 

ändå att en människa som inte använder de förmågorna, ändå har lika mycket rätt till 

lycka, som en människa som väljer att använda de förmågorna. Men, enligt Wolff och 

de-Shalit bör mer fokus vara på att säkerställa människors funktion av förmågorna.  

Det kan också handla om att människor tvingas genomföra så kallade tragiska val. Till 

exempel, om en människa uppnår självförverkligande genom att lägga mer tid på sin 

hobby (som inte genererar någon inkomst än så länge), och det innebär att den 

människan måste gå ner i arbetstid för att ha möjlighet till det, kan det leda till att den 

människan tvingas göra ett val mellan att försörja sig själv och sin familj och att 

förverkliga sig själv. Enligt the capability approach pekar sådana här situationer på en 

brist i samhället att tillgodose tillgången av samtliga förmågor till människor. Ytterligare 

är det av relevans att reflektera kring att det kan krävas en viss ansträngning för en 
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människa att använda en förmåga, det vill säga att det i vissa situationer kan vara så att 

en människa faktiskt har tillgång till en förmåga, men det kanske inte kommer serverat 

på ett silverfat. Kan en människa som vill lägga mer tid på sin konst och därmed minska 

sin inkomst, möjligtvis minska andra kostnader i sitt liv? Är det möjligt att till exempel 

flytta till ett mindre hus och att minska andra utgifter som en människa har? Här finns 

således en balans mellan individens tillgång till en förmåga och hur mycket ansträngning 

som kan behöva användas för att använda den förmågan.  

Vad gränsen går för ett mänskligt, värdigt liv finns det delade åsikter och vad som till 

exempel innefattar basala behov formuleras olika. Utifrån Maslows teori formuleras 

basala behov som åtminstone de fysiologiska behoven, säkerhetsbehoven, 

kärleksbehoven, aktningsbehoven och behoven av självförverkligande. James W. 

Nickel formulerar också en lista på en miniminivå av basala behov, utifrån tre stycken 

aspekter; existens (den engelska användningen är substistence), hälsa och utbildning. 

Existens förklaras genom att ställa frågor som; Ger den miljö som en människa lever i, 

tillgång till hälsosam luft, mat, vatten, skydd och kläder? Har människor som är kapabla 

att arbeta, tillgång till att arbeta på sätt som ökar välmåendet för de själv samt dess familj 

och samhälle? Hälsa förklaras genom att ställa frågor som; Skapar ett samhälles 

tillgångar rätt förutsättningar för alla människor att överleva barndom och födsel, samt 

att uppnå fysisk och mental kompetens? Utbildning förklaras genom att ställa frågor 

som; Skapar de utbildningstillgångar som finns, förutsättningar för alla människor att 

lära sig nödvändiga kunskaper om överlevnad, hälsa, funktion, medborgarskap och 

produktivitet? (Nickel, 2007, p. 140). Nickels lista på basala behov skapar på det här 

sättet ytterligare en brygga mellan Maslow och Nussbaum, då Nickel redogör för basala 

behov, vilket är ett begrepp som Maslow använder, och pratar om hur dessa basala 

behov tillgodoses på en samhällsnivå, vilket Nussbaum diskuterar kring.  

5.3 Jämförelse mellan Maslows och Nussbaums teorier 
En skillnad mellan Maslows motivationsteori och Nussbaums teori om the capability 

approach är dess olika infallsvinklar. Maslow fokus är utifrån en psykologisk, 

individuell nivå, för att förstå en människas behov och varför en människa motiveras av 

det som människan gör. Nussbaum utgår snarare från ett samhällsperspektiv där fokus 
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riktas på skyldighetsbärare i form av vilka som är ansvariga för att människor ska leva 

ett mänskligt, värdigt liv. Formulerade skyldighetsbärare utgår enligt Nussbaums teori 

från politiska system och makthavare. Samtidigt finns, i denna teori, fokus på individen 

främst i form av värdet av individens valfrihet och heterogeniteten i teorin. Det gör att 

både individ- samt samhällsperspektiv hänvisas till i denna teori. Enligt Nussbaum är 

dessa två delar sammanflätade, vilket tydliggörs i diskussionen kring de inre förmågorna 

och de kombinerade förmågorna. På det sättet blir Martha Nussbaums teori en slags 

komplettering till Maslows teori, då människans behov och levnadsförhållanden 

placeras i en tydligare samhällskontext. 

En annan aspekt är de samband som finns mellan de olika behov och kriterier, i såväl 

Maslows som i Nussbaums teorier. Maslows motivationsteori innebär en hierarkisk 

ordning, bortsett från de undantag som visar på att det inte alltid är så enkelt att placera 

in dessa behov hierarkiskt. Den hierarkiska ordningen behöver nödvändigtvis inte 

innebära att Maslow anser att vissa av behoven är viktigare än andra behov. Men, genom 

att placera behoven i hierarkisk ordning, är det lätt att göra den tankevurpan. I sin tur 

kan det leda till att det ser svårare ut att nå nivåerna av till exempel självförverkligande, 

som är det behov som placeras högst upp i behovstrappan, som på en piedestal. Till 

exempel kan aspekter som att känna skam bli mer bildliga i en hierarkisk ordning av 

behov. Att fortsätta klättra på stegen, när det är så många människor som är kvar på det 

första steget i behovstrappan, kan upplevas individualistiskt. Den hierarkiska ordningen 

kan utifrån det perspektivet nästintill generera en prestigefylld känsla.  

Nussbaum, som inte rangordnar de centrala förmågorna i en hierarkisk ordning, skapar 

på ett sätt en mer likvärdig känsla av de olika förmågornas värde. Ett exempel som 

gundar sig på det antagandet är att det är av samma värde för en människa, att ha tillgång 

till förmågan av en normal livslängd, som att skratta och ha roligt. Däremot finns det 

aspekter, där påståendet att alla kriterier är av samma värde, blir lite mer komplext. Till 

exempel då Nussbaum förklarar hur vissa av de centrala förmågorna, påverkar varandra. 

Till exempel gällande begreppet fertil funktion som innebär att vissa förmågor, ökar 

möjligheterna till andra förmågor. Här finns ett samband med Maslows motivationsteori 

gällande att om ett behov är uppfyllt så ökar det möjligheterna att uppfylla ett annat 
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behov, eftersom människans motivation domineras av det behov som inte är 

tillfredsställt. 

Så, hur kan Maslows och Nussaums teorier sammanflätas för att öka förutsättningarna 

för människor att bli lyckliga, i form av självförverkligande och självtranscendens? Med 

antagandet att det finns ett positivt samband mellan möjligheten för en människa att 

uppnå självförverkligande och självtranscendens, genom att få tillgång till Nussbaums 

centrala förmågor, kan införande av de centrala förmågorna i sin tur förbättra 

människors förutsättningar att bli lyckliga. Givetvis finns det flera aspekter av 

problematik med det här. Som Nussbaum själv beskriver så har varje land olika 

ekonomiska, sociala och politiska förutsättningar att göra de centrala förmågorna 

tillgängliga. För att minska på den orättvisan och den ojämlikheten bör länder emellan 

hjälpas åt ännu mer än vad de gör idag i form av ekonomiska, utvecklings-, kunskaps-, 

kulturella och sociala aspekter.  

Innebär en värld, där alla människor har tillgång till förmågor som ökar möjligheten för 

människor att bli lyckliga, även en värld där alla människor är lyckliga? I den här 

studien, går det tyvärr inte att svara på eftersom det i slutändan är upp till varje människa 

huruvida dessa förmågor används. Däremot innebär en värld, där alla människor har 

tillgång till förmågor som ökar möjligheten för människor att bli lyckliga, även en värld 

där alla människor har tillgång till lycka som en mänsklig rättighet.  
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6 Sammanfattande diskussion 
För att återgå till frågeställningarna i den här studien vilka är:  

Hur redogör Maslow och Nussbaum för lycka, i form av begreppen 

självförverkligande och självtranscendens?  

Hur väl går det att koppla deras teorier till mänskliga rättigheter?  

Hur kan studiens slutsatser, tankar och idéer sammanfattas? Vad en miniminivå för ett 

mänskligt, värdigt liv är, finns det delade åsikter om, men finns det lika mycket delade 

åsikter om vad en maximal nivå av ett mänskligt, värdigt liv är? Ja, antagligen finns det 

även det, men i den här studien har ett syfte varit att snudda vid en maximal uppfyllelse 

av sig själv, i form av självförverkligande, och en maximal uppfyllelse av delaktighet, 

tillfredsställelse och meningsfullhet, i form av självtranscendens. Fokus har således varit 

på dessa behov hos en människa, men, dess samband med behov som de fysiologiska 

behoven, säkerhetsbehoven, kärleksbehoven och aktningsbehoven, är ändå av relevans.  

Enligt Nussbaum är alla dessa behov av samma värde och går därmed inte att rangordna. 

Egentligen behöver Maslows rangordning av behoven inte nödvändigtvis ses som ett 

sätt att värdera dessa behov utifrån ett objektivt perspektiv, utan snarare att det är ett sätt 

att försöka förstå en människas motivation. Dock är det svårt att undkomma att de behov 

som behöver uppnås först, också kan anses vara de viktigaste. Diskussionen kring ett 

mänskligt, värdigt liv är därför svår att föra, utan aspekten av att tillgodose en människas 

fysiologiska behov, vilket alla människor i världen inte har samma förutsättningar att 

tillgodose idag och det finns därmed problematik i form av orättvisa och ojämlikhet.  

Om alla människor i hela världen har tillgång till alla de centrala förmågorna, innebär 

det också att det inte längre finns någon orättvisa eller ojämlikhet? Utifrån ett 

rättighetsperspektiv, vilket är studiens huvudfokus, skulle man i princip kunna göra det 

antagandet. Men, återigen betyder inte det att alla människor använder alla dessa 

förmågor som det finns tillgång till och utifrån studiens sekundära fokus är det av 

relevans att titta på varför människor inte skulle använda alla dessa förmågor. Utifrån 

den här studien kan det till exempel handla om svårigheten att individuellt 
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operationalisera begreppet självförverkligande och självtranscendens. Det krävs således 

kunskap och insikt kring vad självförverkligande innebär för varje individ, för att kunna 

uppnå självförverkligande och självtranscendens.  

Eftersom det idag fortfarande finns problematik kring att tillgodose alla människor med 

de centrala förmågorna, kan det innebära att människor med större ekonomiska, sociala 

och politiska förutsättningar även har större möjligheter att uppnå stadier av 

självförverkligande och självtranscendens. Några konkreta siffror kopplat till det 

påståendet finns däremot tyvärr inte tillgängliga i den här studien.  

Eftersom den här studien visar på ett samband mellan tillgången till de centrala 

förmågorna och förutsättningarna att uppnå stadier av självförverkligande och 

självtranscendens, är studiens huvudsakliga slutsats att en ökad tillgång av de centrala 

förmågorna, förbättrar människors förutsättningar att uppnå lycka, i form av 

självförverkligande och självtranscendens.  

6.1 Framtida studier  
För framtida studier skulle det vara intressant att rikta fokus på en särskild grupp i 

samhället, och därmed undersöka betydelsen och tillgången till begreppen 

självförverkligande och självtranscendens inom den specifika gruppen. Det kan till 

exempel vara grupper som kvinnor, män, människor med funktionsvariationer eller 

barn. Det skulle även vara intressant att studera begreppet lycka, utifrån andra aspekter 

än självförverkligande och självtranscendens, inom dessa grupper. Det skulle kunna 

vara aspekter som till exempel relationer och trygghet.  

Andra undersökningsmetoder, än den som används i den här studien, skulle även kunna 

användas i framtida studier. Det kan till exempel vara att genomföra intervjuer, skapa 

fokusgrupper eller att genomföra enkäter. I sådana fall skulle frågor kunna formuleras 

som berör människors uppfattning och tillgång till begreppen självförverkligande och 

självtranscendens. Även de här studierna skulle kunna genomföras med fokus på andra 

aspekter av lycka, än självförverkligande och självtranscendens.  
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