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Abstract

What is the”self” and to become “one-self”? To resolve this questions possibility I´ve been using the 

philosopher Søren Kierkegaard metaphysic paradoxes. This essay about the “self” shows the reader the 

difference between describing a transcendent and immanent phenomenon and if it´s possible to become 

or to not become ourselves. The process is a key of the “self” which Kierkegaard explains the “self” in 

and  for  it-self.  This  transcendental  phenomenon  correlates  between  the  dialectical  relation  it  is 

constituted with and its  own reflection,  a “self” that  becomes.   If the “self” was not preceded as a 

process it would be an imminent “self” like it is described in positivistic methods. The transcendent  

“self”  is  the  one  which  could  only  be  captured  in  the  moment  and  is  a  relation  between  two 

contradictories of three kinds. These three are finiteness and infinites, temporality and eternal, body and 

soul. 

The positivistic method is the psychology and theological one. From this method the “self” 

is account from a view which sees the “self” as a healthy one. This positivistic “self” can only proceed 

towards sickness. The opposite option, to describe the “self” as a sick one that is proceeding towards 

health, is a negativistic method. This investigation shows the difference describing a phenomenon as the 

“self” and to become ourselves, through philosophy and natural science like psychology or theology. To 

describe the “self” through philosophy is to describe the “self” from and in correlation to its sickness. In 

this essay to show the differences I´ve described the Kierkegaard’s “self” both in a positivistic and in a 

negativistic method. 

Still one can ask if the “self” and the process of becoming ourselves is even a possible. What choices do 

we have as human beings to choose, either to become or not to become ourselves? In every choice the 

sickness is present, and in every presence the quilt is a reality. The choice of become ourselves and the 

choice to not become ourselves includes the possibilities of freedom but also a necessarily. To become 

ourselves are both possible as necessary.   The “self” is a great paradox idea of Kierkegaard, which I 

have explored.

In this investigation I used Kierkegaard´s  Fear and Trembling (1844) and Sickness Unto 

Death (1881). I also used articles by James Collins to show the “self” in a positivistic method and the 

philosopher Michael Theunissens article about the negativistic method. 



Inledning 

”Vad är självet”? Hur och varifrån kan denna fråga ens ställas? Vad är det denna fråga förutsätter? 

Förutsätter den att det redan existerar ett ”själv” och att uppgiften därmed att ta reda på vad ”självet” är, 

är  en  möjlig?  Är  ”självets”  existens  en  nödvändighet  för  att  överhuvudtaget  kunna  inleda  en 

utredningsprocess?  Vad  är  innebär  utredningsprocessen  i  sökandet  av  ”självet”?   Vilken  roll  har 

metoden som används för begreppets utformning? Var ska den börja och kan den avslutas? Finns det en 

möjlighet att bli sig ”själv” och vad skulle det då innebära? 

Dessa  frågor  ligger  till  grund  för  min  uppsats,  vars  huvudsyfte  är  att  beskriva  Sören 

Kierkegaards (1813 - 55) begrepp ”självet” och vad det innebär att bli sig ”själv”. De verk jag använt 

mig av är Begreppet Ångest (1844) och Sjukdomen till döds (1881). Verken tar sin början i beskrivandet 

av ”självet” i sjukdomen. Utgångspunkten sjukdomen manifesteras i människans känsla om att inte vara 

i sann överensstämmelse med sig ”själv”. Det är i bristens förtvivlan som utredningen tar sin början. 

Bristen beror på att det är anden som satt ”självet”.1 Detta teologiska inslag i Kierkegaards utredning är 

något bortom människans gränser, vilket medför svårigheter i beskrivandet av ”självet”. Samtidigt så 

finns det ett psykologiskt inslag vilka kan te sig enklare att förklara eftersom det beskriver det som är 

inom människans gränser. Symptomet som beskrivs är att människan innehar oändlighet och ändlighet 

samtidigt.  Kierkegaards människa är både immanent och transcendent – på samma gång ändlig och 

oändlig, timlig och evig, kropp och själ – vilket skildrar en paradoxal närvaro. Kierkegaards filosofi 

vilar på paradoxer. Det är en metafysisk teori som transcenderar ”självet” genom sig ”själv”. Processen 

där ”självet” blir till  är både en reflexiv och tillblivande.2 Därför bör fenomenet ”självet” enligt mig 

manifestera sig ”själv” via utredningsprocessen. Utredningsprocessen är beroende av vilken metod som 

används. Det innebär att valet för metod är mycket viktigt. Metoden som Kierkegaard använder sig av är 

en negativistisk som har sin utgångspunkt i sjukdomen. I motsatts till den negativistiska metoden finns 

den positivistiskt vetenskapliga metoden. 

I vetenskaperna blir ”självet” enligt Kierkegaard till något existerande allmänt utanför och mellan 

människor.3 Det blir inte till i sig, utan som något som endast är. Inom alla vetenskaper bli ”självet” till en logisk 

immanens.  Inom psykologin som vetenskap har begrepp ”självet” en säker sanning som är mer  eller  mindre  

begreppet i fråga, men inte just själva begreppet. Det splittrade ”självet”, bristen och sjukdomen som psykologin 

är ute efter att beskriva resulterar, liksom psykologins övriga begrepp, i en meningslös upprepning. Psykologin tar 

enligt Kierkegaard ett begrepp och upprepar det ett så pass länge att det till slut verkar vettigt att förklara begrepp  

1  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, introduktion och kommentarer av Villy Sörensen, svensk över. Stefan Borg, Stig 
Ahlgren, Nils Kjellström, Nimrod, (Reboda, 1996), caput III -  Ångest som följd av den synd som är 
syndamedvetetandets uteblivande, s. 98

2 Michael  Theunissen,  Kierkegaard’s  Negativistic  method,  ur  Smith J.  “Kierkegaard’s  truth:  The ovidense of  the self”, 
Kierkegaard’s Truth: The Disclosure of the Self, Psychiatry and the Humanist view, edited by J. Smith, (New Haven: Yale  
Univ. pres. 1981), del. 1, Introduction - The thesis, s. 389
3  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 62



som ”självet” enbart från den vetenskapen. Då psykologin stannar vid sin gräns så har dess förklaring endast 

betydelse innanför dess gränser, det ändliga men inte det oändliga i ”självet”. 

   Kierkegaard är även skeptisk mot en rent teologisk förklaring av ”självet”. Ett teologiskt svar på vad 

”självet” är tvärtemot den psykologiska förklaringen, den nonchalerar splittringen i ”självet” och ser blott på det  

enhetliga. Det enhetliga är en omöjlighet, en felaktig beskrivning av ”självet”. Till skillnad mot det psykologiska 

”självet” som betecknar det som  är  visar det teologiska på ett  ”själv” som  varit.  För att  förstå Kierkegaards 

begrepp om ”självet” kan man se på hur Kierkegaard ser på begreppet via teologi och psykologi, men i sådant fall  

korrelera dessa två. Korrelation av dem bildar tillsammans det tredje alternativet som Kierkegaard presenterar, det  

filosofiska. Det är via filosofin och närmare bestämt metafysiken som ”självet” beskriver sig ”självt” rättvist. Det  

filosofiska  ”självet”  är  ett  ”själv”  som ständigt  blir.  Eftersom ”självet”  paradoxalt  nog både  är  ändligt  och 

oändligt kan tillblivelse endast ske i ögonblicket där bägge synteserna möts. Utöver ögonblicket är människan 

ständigt sjuk och förtvivlande.

                  Kierkegaard vill inte höja idén om friskhet till en norm i syfte att döma sjukdom som en anomali, utan 

vill  utveckla  från  idén  om  att  vara  sjuk  till  idén  om  att  vara  frisk.  Detta  sätt  att  se  på  sjukdomen  är  

”negativistisk”.4 Det  innebär  inte  att  begreppet  bör  tas  ordagrant  utan  på  ett  analogt  vis.  Tesen  är  analogt  

bestående i att fenomenet pekar ut konditionerna under vilka en människa är samtidigt som den inte är vad den 

borde vara. Den negativistiska metoden har både en materiell som metodisk aspekt. Ordet negativism refererar till 

faktumet att förtvivlan är ordinärt förstådd som negativ. En metodisk negativism refererar till Kierkegaards metod  

av att lära vad ett sjukt ”själv” är från vad ett friskt ”själv” är. Kierkegaard börjar alltid börjar sina utredningar  

med detta negativistiska fenomen som orienterar honom ”själv” i  mening av att  avtäcka en lyckad mänsklig 

existens. I enighet med Kierkegaard är en lyckad mänsklig existens att vara sig ”själv” detsamma som att vara 

frisk vilket endast kan nås via tro.

                    Min utredning av Kierkegaards ”själv” bygger på en metod som Kierkegaard använder sig  

av  i  de  två  ovangivna  verken.  Denna  metod  är  en  trestegsmetod  som  innebär:  tes,  anti-tes  och 

reflektion.5 I den första delen är tesen en idé om ”självet”. Delen beskriver Kierkegaards ”själv” och vad 

det innebär att bli sig ”själv” som blivit resultatet av en process i min egen läsning av Kierkegaards 

ovangivna verk. Den andra anti-tesen är ett ”själv” positivistiskt beskrivet med hjälp av James Collins 

artikel  Kierkegaard´s Imagery of the Self.  Och den tredje reflektionen är ”självet” beskrivet från en 

negativistisk  metod  med  hjälp  av  filosofen  Michael  Theunissens  artikel  Kierkegaard´s  Negativistic  

method. ”Självets” tillblivande karaktär kommer att utveckla sig under min utredningsprocess.

Genom den första delen av utredningen används fenomenet ”självet” utav mig som en ovisshet som 

allteftersom  samlar  fler  begrepp  kring  sig.  På  så  vis  växer  sig  ”självet”  större,  i  en  paradoxalt 

transcenderande  filosofi.  Fenomenet  som  inte  låter  sig  avslutas  går,  likt  mina  kapitelindelningar, 

4  Michael Theunissen, Kierkegaard’s Negativistic method, s. 388
5  Sören Kierkegaard, Begreppet ångest, s. 29



cirkulärt att återkomma till de platser de en gång varit på, men aldrig i samma skepnad som de innan 

varit.  ”Självet” är ett som ständigt blir och är beskrivbart i de landskap det rör sig i. Platserna som 

kommer  att  beskrivas  är  som kapitlens  namn  antyder:  synteserna,  förtvivlan,  synden,  och  friheten. 

”Självet”  kommer  att  börja  i  ett  beskrivande  av  synteserna  som ligger  till  grund  för  Kierkegaards 

”självet”.  På så vis blir  undersökningen till  en början, en fenomenologisk.  Första kapitlet  behandlar 

Kierkegaards synteser i syfte om att få in läsaren i kontexten. Den huvudsakliga utgångspunkten för 

”självet” är förtvivlan, vilket beskrivs i mitt andra kapitel. I det första kapitlet kan synteserna förklaras 

av tre olika sorter som alla är beroende av varandra i en dialektik som är det avgörande för ”självets”  

existens vilket är en fenomenologisk givenhet. Men eftersom ”självet” utgår från förtvivlan och är ett 

som reflekterar sig ”själv” i sig ”själv”, är det ett som ständigt blir till. Det tillblivande reflekterande 

”självet”  blir  då  det  korrelerar  med  förtvivlan  inte  till  ett  fenomenologisk  utan  till  ett  metafysiskt 

fenomen.

                I  de resterande kapitlen presenteras den redan ovannämnda förtvivlan. Den finns i revan 

mellan motsatsförhållandena det ändliga - oändliga. Vidare kommer det att handla om viljan att bli sig 

”själv” och viljan att inte bli sig ”själv”, och om medvetandets inverkan på ”självet”. Slutligen på vilket  

vis en människa blir sig ”själv”. 

                 Kapitlet synden beskriver hur ”självet” inte vill bli sig ”själv” och vad en etisk åskådning 

innebär. Kierkegaards föreställning om den kristna teologins Gud i den etiska kontexten beskriver jag 

kort med hjälp av filosofen C. Stephen Evans som postulerar att det inte finns någon ontologisk frihet 

framför  Gud utan endast  en  etisk  frihet.  Kierkegaard ser tro som de dogmatiska problemens organ. 

Vidare beskrivs den ständigt pågående arvsynden som en ständigt pågående till skillnad mot synden. 

Slutligen om synden och ”självets” transcenderande rörelse vilket jag beskriver i slutet av kapitlet med 

hjälp av filosofen Dario González fördubblingsbegrepp. 

                 Det sista kapitlet i min del handlar om friheten och vad det innebär att vara människa till 

skillnad mot Gud. Friheten ligger i möjligheten varje människa har, samtidigt som inte kan upplevas på 

grund av synden som är en nödvändighet för ”självet”.   

I  den  andra  delen,  som  är  antites-delen,  har  jag  har  använt  mig  av  Collins  artikel 

Kierkegaard´s  Imagery  of  the  Self  i syfte  att  beskriva  hur  Kierkegaards  ”själv”  inte  bör  beskrivas. 

”Självet” beskrivs med en positiviskt analyserande metod som gör ”självet” till något som är och varit. 

Collins beskriver ”självet” med utgångspunkt från ett friskt ”själv” via tre vetenskapliga system: det 

lagrade självet som är det psykologiska, det vänskapliga självet som är det teologiska och slutligen det 

sokratiska självet som beskriver det biografiska.6 

6  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, Kierkegaard´s Truth: The Disclosure of the Self, Psychiatry and the 
Humanist view, edited by J. Smith, (New Haven: Yale Univ. pres. 1981), kap. The Storied Self, s. 55



             Det psykologiskt lagrade självet beskriver hur ”självet” ses i relation till andra människor. Det 

är att beskriva förtvivlan över det ändliga. Här ses Collins ”själv” som något som enbart reflekterar över 

sina externa imperativer. Det lagrade självet lagrar sina reflektioner i ett allmänt fack för att på så sätt 

kunna känna igen sig ”själv” i dem. 

              Vidare beskrivs ett teologiskt vänskapliga själv som endast reflekterar sig i det oändliga och 

som är ett ”själv” inför Gud där endast interna imperativ är möjliga att reflektera över. Detta teologiska 

stycke  handlar  om att  vara  medveten  om Gud.  Collins  beskriver  även en  lösning på  Kierkegaards 

teologiska problem om hur människan kan samtidigt vara trogen Gud och andra människor. 

                Det sista ”självet” av de tre indelningar är det sokratiska självet. Här beskriver Collins hur en 

människa blir sig ”själv”. Det biografiska ligger i förklaringen att alla människor av kött av blod, kan 

missta sig. Problematiken som Collins även tar upp är Kierkegaards skillnad gentemot Sokrates syn på 

synden. I slutet av stycket sammanfattar jag det att bli sig ”själv” inom det sokratiska självet. 

Från det positivistiska övergår utredningen till  den negativistiska tredje och, enligt mig 

kallade, reflexiva delen. Theunissens artikel Kierkegaard’s Negativistic method reflekterar över hur, på 

ett  negativistiskt  vis,  ”självet”  och att  bli  sig  ”själv”  kan ses  i  relationen  och utgångspunkten  från 

sjukdomen. Det är via dialektiken ”självet” och förtvivlan som Theunissen visar hur metodens process 

visar hur ”självet” blir.7  ”Självets” två sidor beskrivs som ”självets” process och som det reflekterande 

”självet”.  Theunissen  är  intresserad  av  att  förstå  människans  sjukdom  under  omständigheterna  att 

”friskhet” är ett undantagstillstånd. Han visar även var Kierkegaards ”själv” kan ses positivistisk.

              Det är Hegels dialektiska trestegsmetod som inspirerat Kierkegaards (och min metodindelning) 

skiss  av  det  preliminära  konceptet,  den  fenomenologiska  diagnosen  och  den  ontologiska 

interpretationen.  (Kierkegaard  liknar  sedan  mer  Heidegger  än  Hegel  i  sin  trestegs  metodologi.) 

Theunissen beskriver även hur Kierkegaard lånat sin idé om den oändligheten av Platon. Och hur det 

platonska  ödet  gör  Kierkegaards  Gud  till  en  möjlighet.  Det  är  via  en  metafysisk  dialektik  mellan 

möjlighet och nödvändighet, det ändliga och oändliga, som Theunissens manifesterar ”självet” och dess 

transcendentala process. I slutet  av delen sammanfattar  jag Theunissen kritiskt mot Collins men det 

förekommer även kritik direkt i texten.

                 

Avslutande i min uppsats kommer en större sammanfattning om Collins positivistiska beskrivning av 

”självet” och att bli sig ”själv”. Följd av en sammanfattning av Theunissens negativistiska metod.  I 

slutet av de bägge ställer jag Collins mot Theunissen där kritiken behandlar bland annat möjligheten till  

att bli sig ”själv” utan nödvändigheten av en korrelerande dialektik. Slutorden använder jag till att kort 

summera uppsatsens huvuddrag.

7



1:1 Synteserna

”Självet” ses av Kierkegaard som en syntes, ett förhållande mellan två dikotomiska motsatser.8  Dessa 

två motsatser bildar tillsammans synteser av tre slag. Dessa är: oändlighet och ändlighet, det timliga och 

eviga (såsom till exempel kropp och själ), frihet och nödvändighet. ”Självet” förhåller sig i sin tur till sig 

”självt”.  Det  bildar  på  så  vis  ett  förhållande,  ”självets”  förhållande  till  sig  ”självt”,  som  är  det  

förhållandet som Kierkegaard kallar för ”självet”. Skulle vi istället använda ”självet” ensamt, utan dess 

förhållande till sig ”självt”, skulle det inte vara ”självet” som Kierkegaard vill visa på.  

 Genom  syntesförhållandena  förklarar  Kierkegaard  även  vad  en  ”människa”  är.9 Människan  är 

förhållandet mellan det oändliga och det ändliga (det själsliga och kroppsliga), det timliga och det eviga, frihet  

och nödvändighet. Människa är en syntes.

[S]yntesen av det själsliga och det kroppsliga skall sättas av anden, men anden är det eviga, och finns därför först när anden 

sätter den första syntesen också som den andra syntesen av det timliga och det eviga.10

Detta  andra är  anden.  ”Självet”  är  satt  av det  andra och inte  av människan.  ”Självet”  förhåller  sig 

därmed till sig ”självt” och till detta andra. Därmed finns det inget singulärt, för sig självt, existerande 

”själv”.11 ”Självet” är enligt Kierkegaard inte ett ensamt ”själv”, utan just ett förhållande till sig ”självt” 

och till något annat. 

Då människan är satt  av anden och blir  både oändlig och ändlig,  kan en definition av 

Kierkegaards ”själv” inte bestå i en definitiv bestämning av dess gränser. Dessa gränser skulle endast 

rama in begreppet och därigenom begränsa det oändliga till enbart det ändliga. De gränser i ”självet” 

som är satta av anden kännetecknas genom det oändliga. Att definiera ”självet” genom att utesluta det 

oändliga vore med andra ord att begränsa det oändliga och göra det till något som det inte är. Det skulle  

endast vara möjligt för en människa att begränsa det oändliga om människans ”själv” var satt av en 

människa och inte anden. Det som står i människans makt  att  begränsa är det ändliga eftersom det 

befinner sin inom människans ramar. 

        Det timliga är något ändligt som är inom människans ramar.  Timligheten är någonting 

synbart i, och efter ögonblicket som drabbar människan då hon upplever och är medveten om det. Enligt 

Kierkegaard kan människan trots sina begränsningar även uppfatta det oändliga. Hon kan uppfatta det 

oändliga samtidigt som det ändliga, då de möts i ett ögonblick. Ögonblicket är ett syntesens moment av 

8  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, – En kristlig psykologisk utveckling till uppbyggelse och uppväckelse, av Anti-
Climacus, utgiven av S. Kierkegaard, svensk övers. Stefan Borg, Nimrod, (Reboda, 1996), Första avsnittet A-A, sid. 15

9  Ibid. s. 15
10  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 98
11  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 15



ändlighet och oändlighet.12 ”Självet” är just syntesmomentet och det är endast då ”självet” är medvetet 

om sig. Ju mer medvetenhet en människa har desto starkare är syntesens dialektiska spänningsvidd.

        Tid är för Kierkegaard något som kan ses efter att ett ögonblick passerat, all annan tid innan 

och efter  ögonblicket  kan människan endast  föreställa  sig.13 Det  timliga  är  det  som människan kan 

definiera som det förgångna men hon kan endast föreställa sig framtiden. Människan kan heller aldrig i 

och med sitt begränsade tänkande, tänka sig tiden i det oändliga. Ett ögonblick är något som kan efter att 

det passerat förklaras genom tid. Men då ögonblicket infinner sig är det en beteckning på tiden i det 

skede då det just berörs av evigheten och därmed kan det inte förklaras.14 Det oändliga är något som 

ständigt  närvarar  i  jämförelse  med tiden  som ständigt  förgår.  Ögonblicket  som är det  oändliga  och 

ändliga samtidigt är enligt Kierkegaard ett ständigt blivande.

       ”Självet” är ett ständigt blivande. Om ”självet” skulle vara något som är skulle endast vara 

definitionen på det som enbart är tidsligt och ändligt. Detta ständigt transcenderande ”själv” präglas av 

rörelser som aldrig låter sig befästas i ett ögonblick som kvarstår. De dikotomiska motsatserna inom 

förhållandet ”självet”, det ändlig och oändliga, det tidsliga och eviga, är rörelser som ständigt vill ta ut 

varandra. Dessa rör sig ständigt och tillsammans bildar de en paradox. Paradoxen består i att de två 

ständigt vill och inte vill. De två paradoxala motsättningarna inom människan om att vilja och inte vilja, 

är det immanenta och det transcendenta. Immanensen innebär att människan vill ändliggöra, vill inte sig 

”själv”. Och den andra transcendenta yttrar sig i viljan att oändliggöra sig ”själv”, som är detsamma att 

vilja  sig  ”själv”.  På  så  vis  är  människan  även  en  syntes  av  motsättningarna  immanens  och 

transcendens.15  Motsättningarna  inom  människan  sliter  henne  till  förtvivlan  i  sitt  sökande  efter 

”självet”.  

           

1:2 Förtvivlan

Frågan  om ”självet”  uppstår  ur  en  förtvivlan.  Förtvivlan  är  en  sjukdom i  ”självet”  16,  som har  sitt 

ursprung i människans dialektiska motsättningar.17 Det finns olika sorter av förtvivlan men alla uppstår 

de i revan mellan det ändliga – oändliga, timliga – eviga (kropp och själ), frihet och nödvändighet. 

                  En människas förtvivlan kan, förutom de tre ovan nämnda synteserna, inneha två starka 

riktlinjer: den ena att vilja bli sig ”själv” och den andra att inte vilja bli sig ”själv”. Bägge former av 

förtvivlan är samtidigt möjliga som en realitet: människan både vill och inte vill bli oändlig. Förtvivlan 

är ett ständigt potentiellt närvarande moment som alltid existerar likt en möjlighet att plocka fram i form 

12  Ibid. s. 32
13  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 94
14  Ibid. s. 95
15  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 32
16  Ibid. s. 18
17  Ibid. s. 32



av en känsla. Medvetenheten om förtvivlan upplevs i ögonblicket. Det är enligt Kierkegaard omöjligt att 

som människa inte förtvivla.18 Förtvivlan är därför alltid mer eller mindre närvarande hos ”självet” och 

dess intensitet  är beroende av styrkegraden hos det dialektiska förhållandet.  Att  inte  förtvivla är en 

illusion, en omedvetenhet om förtvivlan. Förtvivlan finns alltid där trots att människan inte alltid kan 

sätta ord på den. Hon kan även lura sig själv genom att förneka den. 

Förtvivlan ligger i ansvaret som träder fram i varje ögonblick.19 Ansvaret ligger i att inte 

förneka känslan av förtvivlan. I varje ögonblick människan förtvivlar om att hon innehar det eviga, så 

kan hon försöka kasta ifrån sig den tanken för att slippa känna förtvivlan. Men eftersom det eviga finns 

där som en omöjlighet kommer dess kraft att göra sig hörd i och med förtvivlan. Då människan är detta 

förhållande som hon har till sig ”själv” kan hon aldrig göra sig av med detta förhållande. Inte heller kan 

människan göra sig av med sitt ”själv”, eftersom ”självet” just är detta förhållande hon inte kan göra sig 

av med.    

         Den människa som säger sig i förtvivlan vill bli sig ”själv” är den vars ”själv” i förtvivlan vill  

slita sig loss från den kraft som satt henne. Hon vill slita sig loss från anden, eftersom det är syntesen, 

motsatserna, som bringar henne förtvivlan. För att vilja det måste hon först acceptera att hon känner 

förtvivlan. Men trots sin starka förtvivlan och önskan att slita sig loss från den så förmår människa inte 

att uppnå sin önskan. Eftersom det som satt ”självet” i henne är en ande, som är bortom det som är 

ändligt i henne. 

Om en människa vill bli sig ”själv”, måste en inre och yttre reflexion ske.20 Den människa 

som förtvivlar över det ändliga reflekterar för lite över den bit av det oändliga som hon har inom sig.  

Det oändliga kan förklaras som ett själsligt djup i människan. En sådan människa känner sig bara på 

utsidan men inte sitt innersta ”själv”. Den bit av inre reflektion som människan förbiser blir då till något 

som stör människan i hennes vilja att se på yttervärlden. Detsamma gäller för en människa som inte vill 

reflektera över sitt yttre. Hon kommer inte att kunna se sitt yttre. Korrelationen mellan den inre och yttre 

reflektionen består i att delarna är beroende av varandras existens. Den ena kan inte finnas till utan den 

andra. Människan kan se sitt ”själv” bara genom att vara medveten och reflektera över de bägge. En 

reflektion  över  det  yttre  och  inre  är  en  paradoxal  samtidighet  som  sker  i,  det  redan  beskrivna, 

ögonblicket. Det går att reflektera över en av dem i taget men inte samtidigt över bägge. Reflektionen 

finns där som en oviss avgrund, i en känsla av ett oförklarligt gäckande. Då människan vill fokusera på 

”självet” stöter den på svårigheter med revan i ”självet”. I sin bemöda att bli av med revan, sin känsla av 

förtvivlan, kommer den snart inse att inget mänskligt yttre som inre är fullkomligt.21 

18  Ibid. s. 22
19  Ibid. s. 19
20  Ibid. s. 56
21  Ibid. s. 57



En människa kan säga att hon förtvivlar över något yttre men i själva verket förtvivlar hon 

alltid över sig ”själv” och det att hon vill bli av med sig ”själv”.22 När en människa vill bli av med sitt 

”själv” kan hon önska sig vara någon annan. Viljan till flykt från sig ”själv” beror på förtvivlan om att 

inte vilja vara sig ”själv”. Att förtvivla över något yttre är att förtvivla över det jordiska och det är vad 

Kierkegaard kallar för den omedelbares förtvivlan. 23 Den omedelbare är en människa som betraktar sig 

”själv” som död. Det den omedelbare tror på är delvis sant. Delvis, eftersom dens tro grundar sig på en 

bakvänd reflektion. Den omedelbare betraktar sig ”själv” som död fast han i verkliga fall inte är det. 

Han är besatt av de yttre omständigheterna och då dessa skulle ändra sig från sämre till bättre skulle han  

känna att han fick liv igen och han skulle säga att han har ”funnit sig själv”. Han kommer alltid att börja  

där  han slutade  utan  att  ha utvecklats.  Om inte  en lycksalig  uppenbarelse  av medvetenhet  infaller,  

kommer han att uttrycka det som att han ”aldrig blir sig själv”. Därefter börjar han troligen att härma 

andra människor och se hur dessa ter sig i och med livet. Han har i vilket fall som helst inte ”funnit sig 

själv”. Detta är en form av förtvivlan om att inte vilja vara sig ”själv” och därefter önska sig ett nytt 

”själv”.  Den  omedelbares  väg  att  finna  sig  ”själv”  är  en  förkastlig,  nästintill  komisk  väg  enligt 

Kierkegaard. 

               Den människa som förtvivlar över att vara sig ”själv” i och med oändligheten, behöver inte 

nödvändigtvis, som i den omedelbares fall, vilja vara någon annan. Hon vill i vilket fall som helst inte 

komma sig ”själv” så nära att kunna se sig ”själv” från ett inifrån perspektiv. Då och då kan hon bli 

medveten om sitt ”själv” genom att se närmare på sitt ”själv”. Men helst låter hon bli att reflektera, för  

att på så vis få ro genom att välja att inte göra sig till  en ständigt förtvivlande. Det hela blir till  en  

paradoxal situation eftersom det är på grund av sin förtvivlan som människan inte vågar bli sig ”själv”.

Människans kropp är på samma vis som ”självet” ofullkomlig. Insikten om ofullkomlighet 

leder till förtvivlan i bägge fallen, ett ”självets” lidande. Genom reflektionen av sig ”själv” förstår den 

reflekterande att den kan förlora sig ”själv” just i sitt sökande efter sig ”själv”. Att reflektera och skala 

av sitt yttre kan en människa bara välja att göra om hon anar att det finns något evigt i detta ”själv”. 

Detta är ett arbete som är ytterst krävande. Svårigheter en människa i jakten på ”självet” stöter på, är ett 

avstånd från omedelbarheten. Människan har inte ett medvetande om ”självet” utan omedelbarheten som 

finns i ögonblicket. Till skillnad mot det oändliga ”självet” är det ändliga, den del av ”självet” som är 

greppbar för människan och som den motvilligt släpper ifrån sig.

    En människa kan som sagt vara medveten eller omedveten om att den förtvivlar över att ha 

ett ”själv”.24 Den människa som är medveten om sin sanna förtvivlan är enligt Kierkegaard den kristna 

troende människan.  Endast  den kristna är  medveten om sitt  ”själv” som ande.  En icke troende kan 
22  Ibid. s. 21
23  Ibid. s. 54
24  Ibid. s. 49



således  också  förtvivla  och  vara  klart  medveten  om sin  förtvivlan,  men  det  är  en  annan  form av 

förtvivlan.  Den  som  innehar  den  sanna  föreställningen  om  förtvivlan  vet  enligt  Kierkegaard  vad 

förtvivlan  är  och har  en  klarhet  över  sig  ”själv”.  Det  vill  säga,  paradoxalt  nog om nu klarhet  och 

förtvivlan kan tänkas samtidigt. Svårigheten i sökandet efter ”självet” kan få människan att inte vilja 

förstå, denna ovilja är en synd.

1:3 Synden

Synden är ett tillstånd som människan inte kan säga vad den är då hon befinner sig i den, vare sig genom 

sig ”själv” eller av sig ”själv”. Synden ligger inte i det att en människa inte har förstått det rätta av rätt 

och fel i sitt sökande efter ”självet”, utan i det att  inte vill förstå det. En människa kan vilja bli sig 

”själv” utan att behöva vilja förstå. Det är enligt Kierkegaard att i förtvivlan inte vilja vara sig ”själv” 

eller att i förtvivlan vilja vara sig ”själv”. Men för att människan överhuvudtaget ska bli upplyst om vad 

synden är, så måste det för Kierkegaard, liksom i kristendomen, ske en uppenbarelse från Gud.25 

                En artikelförfattare som enligt mig har beskrivet Kierkegaards föreställning om Gud på ett bra 

sätt är C. Stephen Evans. Han postulerar att det inte finns någon ontologisk frihet framför Gud utan 

endast en etisk frihet. 26 I ontologiska termer är ”självet” inte befriat eftersom det inte kan vara sin egen 

relation till sig ”själv”. Det kan dock verka som om människan är fri, men det är en omöjlighet i och  

med  relationer  till  andra.  På  så  vis  postulerar  Evans  att  Kierkegaards  Gud  är  den  högsta  etiska 

utmaningen för människan27. Eftersom denne Gud (som tidigare beskriven som ande) satt grunden för 

det  ontologiska  ”självet”.  Medvetenheten  om ”självets”  förhållande  till  Gud är  med  andra  ord  den 

högsta etiska utmaningen. Tro är för Kierkegaard just att ha medvetenhet om Gud genom att vilja vara 

”självet”.28

                  Synden hör med andra ord till den kristna etiken. 29 Begreppet etik strandar för Kierkegaard 

med hjälp av förtvivlan. Det är just i förtvivlan som det etiska erkännandet ligger i att människan varken 

kan bli ”ond” eller ”god” av egen kraft. Att bli ”god” skulle innebära att välja bli sig ”själv” och då även 

bli det. Tron blir på så vis en rörelse dom strävar mot att välja att bli sig ”själv” men kan inte fullföljas  

enbart av människans egna krafter. Eftersom det goda är beroende av det onda så måste hon ständigt i 

sitt sökande upprepa sitt val av det goda eftersom hon ständigt faller tillbaka till det onda. Detta blir 

enligt  Kierkegaard ett dogmatiskt problem.30 Dogmatismen kan enligt Kierkegaard inte existera utan 

25  Ibid. s. 97
26 C. Stephen Evans,  Who is the other in Sickness unto Death?, God and human relations in the constitution of the self, 
Kierkegaard Studies 1997, edited by Niels Jörgen Cappelörn and Herman Deuser, Walter de Gruyter (Berlin - New York 
1997), kap. III – The relational Self, s. 10
27  Ibid. s. 11
28  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 84
29  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 164
30  Ibid. s. 35



upprepning eftersom det goda är beroende av det onda. Den etiska åskådningens lösenord är upprepning. 

Upprepningens början sätts genom tro och är en nödvändighet för varje dogmatiskt problem. Tron är de 

dogmatiska problemens organ.  

                    Synden sedd som en sammanstötning med etikens idealitet 31 kan inte upptas av idealiteten 

helt och hållet eftersom den då blir till något omänskligt. Det vore att som människa endast fokusera på 

det oändliga utan att ta hänsyn till det ändliga. En absolut idealitet i etiken vore att tappa verklighetens 

sikte helt och hållet, vilket i sig redan från början är en helt orealistisk företeelse enligt Kierkegaard. 

Idealitet  är  något  bör  eftersträvas  men  kan  inte  upptas  helt  och  hållet.  Människans  uppgift  är  att 

korrespondera genom idealiteten och sig ”själv” för att vilja bli den sanna – bli sig ”själv”. Det etiska 

kravet för människan är att vilja och sträva mot att bli sig ”själv” och idealitetens omöjlighet ligger i  att 

ju mer människan försöker nå denna sannhet, desto mer vanmäktig blir hon inför den. Då människans 

vilja att realisera etiken växer sig större drar sig synden inom människan allt djupare, liksom en djupare 

förutsättning. Denna synd förutsätter och drabbar den sökande människan med en stark förtvivlan. 

Begreppet  synd  är  ett  begrepp  som  inte  bör  användas  till  att  moraliskt  fördöma  en 

människa. Det kan heller inte psykologiskt förklara henne. Begreppets dogmatism förutsätter tro och 

kan därför inte förklaras psykologiskt eftersom det då endast skulle innefatta ett vetande om det timliga, 

som en psykologisk vetenskap innehar.32 Psykologin kan förklara det timliga, men inte det eviga. Som 

tidigare nämnt, går det inte att förklara ”självet” enbart med hjälp av psykologin eller enbart teologin. 

Det som psykologin kan förklara i och med ”självet” är det splittrade ”jaget”.33 Det splittrade ”jaget” är 

den  absurda  upplevelsen  av  att  vara  främmande  för  sig  ”själv”.  Kierkegaard  postulerar  att  ett  inre 

splittrat ”jag” är en psykologisk följd av arvsynden.

                Arvsynden är något som förutsätter att en synd utgjorts. Till skillnad mot en enskild synd i en 

människas  liv  som  rör  sig  från  ett  tillstånd  till  ett  annat  är  arvsynden  ett  oändligt  varande,  en 

kontinuerlig  förtvivlan,  genom  det  kvalitativa  språnget.34 Det  kvalitativa  språnget  är  ett  ständigt 

pågående skeende i varje människas liv på grund av att de är människor. Det var enligt Kierkegaard, den 

bibliska gestalten Adam som var först av alla människor i historien att utfärdade synd. Han var även den 

att förse alla de andra efterlevande människorna med arvsynden. Arvsynden är med andra ord ett arv 

från den första människans första synd. Till skillnad mot den ständigt pågående arvsynden är ett tillstånd 

ett sådant vars enskilda människa genomlever beroende på  vem denna människa är. Ett tillstånd väljs 

medvetet eller omedvetet av människan. Psykologin kan endast förklara varje sådant tillstånd men inte 

förklara det kvalitativa språnget som teologin förklarar. Den psykologiska vetenskapen kan inte heller 

31  Ibid. s. 165
32  Ibid. s. 15
33  Ibid. s. 13
34  Ibid. s. 116



förklara  språnget  mellan  tillstånden.35 Att  inte  förstå  arvsynden  är  att  inte  förstå  vår  grund  som 

människa. Arvsynden gör att människans inre ”jag”, den inre reflektionen av ”självet” alltid är splittrat 

oberoende av vad hon väljer. Hon innehar alltid denna arvsynd, detta icke val att välja bort sig själv som 

ändlig människa. Samtidigt är hon en människa som kan välja sin synd i vardera enskilt tillstånd. 

                Använder vi enligt Kierkegaard synden som en konkret kategori så altererar man endast  

begreppet. Gör man det så sker en oväsentlig reflektionsbrytning där begreppet blir till ett antingen eller. 

I vilket fall det än blir, så blir det till något som är. Begreppet kan inte altereras eftersom det ligger i alla 

transcendenta begreppets natur att bli övervunna. 

               Om vi med hjälp av filosofin beskriver synden, blir syndens idé en sådan som ständigt  

upplöser dess begrepp.36 Eftersom det splittrade ”självet” i synden är något som är och ständigt blir till. 

Begreppet synd är ett tillstånd som är in actus och inte in potentia. In potentia är ett tillstånd, medan in  

actus är  det  upprepbara.  I in  actus  finns  syndens  idé  och  även  där  kommer  den  att  åter  bli.  Det 

upprepbara är en transcendent rörelse. Såsom tro för Kierkegaard är en transcendent rörelse. Rörelsen 

rör sig mellan att välja det goda och reflektera tillbaka till det onda för att se det goda och på nytt välja  

det. Varje gång den medvetna reflektionen kommer tillbaka till att välja det goda blir den till något som 

den innan inte var.  Att vilja bli sig ”själv” är en rörelse som blir till och inte en omöjlig rörelse – som 

endast är. 

                  En som i mitt tycke ger en belysande förklaring av begreppet tillblivelse är filosofen Dario 

Gonzáles. Enligt Gonzales är tillblivelse en fördubbling.37 Med det menar han att en möjlighet att bli till 

existerar  i  dess  egen  tillblivelse  av  existens.  Fördubblingen  är  en  ständigt  reflekterande  rörelse  i 

existensen. Existensen har två poler som den reflekterar  sig mellan och på så sätt transcenderar sig 

rörelsen. De två polerna består av existensen och dess reflektion. På samma vis förhåller det sig med 

”självet”. ”Självet” är ett reflekterande ”själv”, som blir till genom en transcenderande reflektion.

                   Paradoxalt nog kan en människa välja att vilja bli till men aldrig uppleva sig själv som tillbliven. Att 

vilja eller inte vilja bli sig ”själv” i synden inger en känsla av förtvivlan som orsakas av att människan har ett val 

framför sig.

1:4 Friheten

Friheten har med synd att göra på så vis att synden är affirmationen av människans frihet.38 Frihet är det 

som gestaltar det som innebär att vara människa och inte anden. Den kristna teologin postulerar att Gud 

alltid strävar mot det goda. För människan återstår bara den andra vägen att demonstrera sin frihet på, 
35  Ibid. s. 32
36  Ibid. s. 32
37 Dario Gonzáles, On the ontological structure of coming into existence, Act and Occasion, Kierkegaard Studies 1997, ed. 
by Niels Jörgen Cappelörn and Herman Deuser, Walter de Gruyter (Berlin - New York 1997), s. 187 
38  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 11



vilket innebär att välja det onda. Det som kännetecknar en människa är just möjlighet att välja det onda. 

På så vis skiljer sig Gud och människans vägar åt redan från och med människans första val av ondska – 

det  första  syndafallet.  Det  var  det  som ledde människan bort  från paradiset.  Syndafallet  inte  är  ett 

dogmatiskt sätt att tolka en psykologisk verklighet på. Syndafallet karaktäriserar människans första fria 

handling och genom det förlorade människan sin trygghet att leva tillsammans med Gud. Det hon fick 

var  en  frihet  på  både  gott  och  ont.  Arvsynden  är,  som  tidigare  nämnt,  inte  längre  den  enskilda 

människans synd såsom det var Adams synd att välja. Att det numera är människans arvsynd och inte en 

synd, är människans öde. 

     Kierkegaard  postulerar  att  genom friheten  som varje  enskild  individ  har,  har  den  även 

möjligheten  att  bli  sig  ”själv”.39 Problemet  som  redan  nämnts  är  den  paradoxala  situationen  att 

människan inte  kan  uppleva sig  själv som fri.  Denna brist  beror inte  på det  medfödda syndafallets 

arvsynd och inte heller på någon enskild synd. Paradoxen ligger i att friheten endast kan upplevas då 

vishet uppnås genom sin skuld. Människans skuld är välja det onda. Skulden är en realitet, men att inse 

skuld kan endast ske i ögonblicket. Det är ett ögonblick då människan inser att hon samtidigt är ett evigt 

och timligt, kroppslig som andligt – väsen. Enligt Kierkegaard krävs det för att uppnå detta ögonblick: 

ett yttre och inre bevis på vishet. Det är denna dubbla vishet som Kierkegaard kallar för tro. Människans 

vishet att tro på det goda kan i ögonblicket göra henne fri från sina skulder. Hon måste vilja något som 

hon inte förstår men tror på. 

               I samma ögonblick som en vis människa skulle upptäcka friheten, har syndens ångest drabbat  

henne.  Då detta  sker  infinner  hon sig  i  möjlighetens  tillstånd.  I  möjlighetens  tillstånd  är  det  enda 

människan fruktar just skulden. Fruktan för skulden finns där eftersom det är det enda som kan beröva 

människan hennes frihet igen. I frihetens högsta möjlighet, projicerar människan skulden på sig ”själv” 

och på så vis sätter hon skulden genom sig ”själv”. Skulden blir satt genom sig ”själv” och kan endast 

genom sig  ”själv”  bli  verklig.40  Frihet  är  enligt  Kierkegaard  inte  en  sorts  kraft,  utan  ett  tillstånd. 

Frihetens förhållande till skulden är tillståndet ångest.41 Det beror på som tidigare nämnt – att det finns 

en möjlighet  mellan frihet och skuld.  Möjligheten att  välja inger ångest.  Samtidigt  som ångesten är 

frihetens verklighet som möjlighet till möjligheten.42 

              En människa kan välja mellan de två alternativen: att välja bli sig ”själv” eller att inte bli sig  

”själv” och genom frihet har hon möjlighet till möjligheten men hon kan inte bestämma sig för ett av 

alternativen utan att vara delaktig i det andra alternativet. ”Självet” är en del av möjlighetens möjlighet, i 

annat fall finns endast frihet och möjlighet som en illusion för ”självet”. ”Självet” skulle då bli till en 

39  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 56
40  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 113
41  Ibid. s. 114
42  Ibid. s. 55



meningslös reflektion, en föreställning och önskan om ”självet” och inget annat. Om friheten inte finns 

inom de alternativ vi väljer bland så finns inte heller friheten där.43 Med andra ord är möjligheten endast 

en möjlighet om människan väljer bland val som innefattar frihet. Möjligheten att välja ”självet” gör på 

så vis friheten till en del av ”självet” enligt Kierkegaard. För att friheten ska vara just frihet så måste det 

bli i ögonblicket. Endast i ett ögonblick skulle människan kunna bli helt fri från ångest och förtvivlan. 

 

Sammanfattningsvis  är  synteserna  inom människan det som får  henne att  förtvivla,  vare sig hon är 

medveten eller omedveten om orsaken till förtvivlan. Vare sig hon vill eller inte vill bli sig ”själv” är  

hon aldrig tillfredsställd och ständigt sökande. I sitt sökande efter ”självet” finner människan alltid en 

gräns framför sig och på så vis kan en människa välja att närma eller främja sig gränsen, till eller från 

sitt ”själv”. Kierkegaard postulerar att människan hela tiden har friheten att välja och att inget av valen 

hon väljer utesluter synd och förtvivlan. Valet att välja ”självet” är att inte förneka en ständig tillblivelse 

i ett svårt och paradoxalt ögonblick. Tillblivelsen är en upprepbar rörelse mellan existensen och dess 

reflexion. De tre synteserna:  oändlighet och ändlighet, det timliga och eviga, frihet och nödvändighet 

bildar ”självet”, vars existens förhåller till sig ”själv” i dess reflexion. Den transcendenta rörelsen är en 

som ständigt blir. 

  

2:1 ”Självet” som är

Kan vi beskriva ”självet” som något som är, är ”självet” i sin reflektion till sig ”själv” utan syntesen en 

existentiell möjlighet? Och om ”självet” redan är, vad är det som händer sen? 

                I följande kapitel kommer jag att undersöka vad det skulle innebära att utgå ifrån det motsatta  

perspektivet: att se ”självets” utifrån det friska och inte från sjukdomen som  James Collins gör i sin 

artikel  Kierkegaard’s  Imagery  of  the  Self. Collins  ”själv”  är  beskrivet  inom  ramarna  för  det 

psykologiska, teologiska och biografiska. Collins vill genom en positivistisk metod förklara ”självet” i 

tre delar. 

                 Collins indelningen av ”självet” har skett  i  följande tre kategorier:  det  lagrade,  det 

vänskapliga och det sokratiska självet.44 Det lagrade självet symboliserar det ”själv” där psykologiska 

aspekter är lagrade. I det vänskapliga självet: de teologiska och i det sokratiska självet: de biografiska.

              

2:2 Det lagrade självet – det psykologiska

43  Ibid. s. 116
44  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 55



En del av Collins ”själv” det psykologiskt  lagrade självet är ett subjekt för många lagringar i en och samma 

form.45 Ur detta perspektiv är ”självet” inget solipsistiskt ”själv”. Det lagrade självet förklarar hur det är att förstå 

”självet”  genom  att  se  livets  helhet  med  alla  dess  olika  sidor  inkluderade.  Det vill  enligt  Collins  belysa 

Kierkegaards avsikt att få läsaren att identifiera sitt ”själv” med andra människor.  46 Avsikten är att som människa 

få en känsla av att vara stor och liten på samma gång i och med sitt ”själv” och världen. 

       Collins beskriver skillnad mellan  att  se sig ”själv” i  jämförelse  med en människa som 

måttstock och att ha Gud som en måttstock för ”självet”. I det  lagrade självet ser Collins människan 

som en måttstock för ”självet”. Det finns här en möjlighet till identifikation av ”självet” i likhet med 

Kierkegaard skulle det handla om en förtvivlan över det jordiska.47 En förtvivlan över det jordiska är att 

vara rädd att förlora det jordiska eller något jordiskt dvs. något som är omedelbart. Den omedelbare tror 

sig att det jordiska innehar en evighet. I det fallet resonerar människan endast i termer av: behagligt - 

obehagligt, lycka – olycka. 

      Collins skiljer sig från Kierkegaard i sin syn på det lagrade självets gränser. Där Collins vill 

bilda en distinktion mellan externa och interna imperativ säger Kierkegaard att dessa är förenade av 

varandras existens.48 I Collins fall blir det  lagrade självet styrt  av externa imperativ på grund av en 

persons  externa  omständigheter.  Collins  syftar  till  vad  Kierkegaard  beskriver:  den  omedelbares 

förtvivlan måste komma utifrån.49 Ett sjukt ”själv” som skulle vara styrt  av externa imperativ skulle 

dock enligt Kierkegaard förutsätta interna omständigheter.  Där Kierkegaard postulerar att de kommer 

utifrån,  kommer  de  inifrån  för  Collins.  Det  interna  och externa  korresponderar  inte  med  varandras 

motsättningar  utan  bara är varandras  motsättningar.  I  Collins  fall  där  externa  imperativ  är 

förutsättningen  för  den  omedelbares  förtvivlan  är  människan  från  början  en  frisk  och  börjar  sedan 

förtvivla på grund av externa omständigheter.  

För att på ett vidare sätt beskriva hur människan både är stor och liten i världen använder 

sig Collins att det faktum att Kierkegaard ofta tar upp sagor som exempel i sina teorier.50 Kierkegaard 

klär sig i pseudonymer då han både vill avslöja och hjälpa att avskärma en alienation från sig ”själv”. 

Det  lagrade  självet  måste  inkludera  den  intersubjektiva  aspekten  för  att  vara  komplett.  Den 

intersubjektiva  innebära  att  en människa  kan förlika  sig  ”själv”  med  en  sorts  allmänhetskänsla.  En 

sorgsen människa skulle tack vare sagoläsandet känna sig mindre isolerad med sitt ”själv”. Det som sker 

enligt Collins är att den sorgsna människan lagrar in sitt ”själv” till ett allmänt ”sorgfack” och får så ett  

perspektiv  som  interpreterar  den  personliga  föreställningen  om  sitt  eget  ”själv”.  Ett  exempel  på 

45  Ibid. s. 55
46  Ibid. s. 58
47  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 52
48  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 59
49  Sören Kierkegaard, ”Sjukdomen till döds, s. 53
50  Ibid. s. 61



sagofigur är Kierkegaards bibelgestalt Adam. Med hjälp av Adam förklarar Kierkegaard innebörden av 

den mänskliga arvsynden och den kontinuerliga förtvivlans grepp. 

                 Det Collins vill visa med Kierkegaards sagoberättande är att själva berättandet av sagor är - 

ett  berättande ”själv”. Det är genom kommunikation som inkluderar ett komplett  lagrat själv, som en 

människa  enligt  Collins  kan  reflekterar  över  sitt  ”själv”.  Att  förklara  ”självet”  med  detta 

kommunicerande ”själv” är enligt Collins en psykologisk förklaring. Här skulle Kierkegaards hålla med 

Collins uppfattning om psykologins begränsningar.51 Då utgångspunkten för det  lagrade självet är att 

det är komplett när det inkluderar ett kommunicerande ”själv”, innebär det att ”självet” är en enhet och 

inte en förtvivlande brist. 

2:3 Det vänskapliga självet – det teologiska 
Det vänskapliga självet är ett ”själv” som enligt Collins interagerar med andra människors ”själv” på samma vis  

som det  lagrade självet.52 Det  vänskapliga självet skiljer  sig dock mot  det  lagrade självet på så sätt  att  det 

lagrade självet avgränsar en bild av ”självet” vars måttstock är Gud och inte måttstocken människa. 

                Det som Collins beskriver som det vänskapliga självet är ett teologisk ”själv” som i jämförelse med 

Kierkegaards ”själv” beskrivs som ett  ändligt ”själv” inför en oändlighet,  en Gud.53 Men på samma sätt som 

Collins inte korrelerar det  lagrade självets externa problem med de interna,  så korrelerar inte det  teologiska 

självets interna problem med de externa. Vilket även i detta fall  vore enligt Kierkegaard ett  felaktigt sätt  att  

beskriva ”självet” på. Genom Collins beskrivning av det interna imperativet i det teologiska självet är människan 

styrd från ett inre internt styrt ”själv”. Det inre styrda ”självet” har en förståelse och möjlighet till att se världen i  

relation till livets bördor.54 Existensen som utgör dess grund är enligt Collins ett ”själv” som ser klarhet i den  

makt som satte dit den från början som är tron på Gud. Till skillnad mot en människa som i Kierkegaards mening 

är  medvetet  om sitt  ”själv”  som ande  och  uppgår  i  något  abstrakt  universellt,  är  Collins  internt  imperative  

begränsad till sitt inre.

     Att vara medveten om sig ”själv” är för Kierkegaard att vara medveten om Gud.55

Collins postulerar att det är samma medvetenhet om Gud som i relationer till andra människor. Vänner 

måste tro utan att förstå och acceptera vännens kurs av handlingar utan att helt och hållet behöva bli 

medveten för varje dess aspekt.56 Collins har tolkat Kierkegaards innebörd för mänsklig vänskap som 

något viktigt eftersom vänskapen hjälper en människa att klargöra hennes egna ”själv” att reflektera sig 

i.  Men  för  att  detta  ska  vara  möjligt  så  krävs  det  en  jämbördig  intelligens  och  förståelse  mellan 

människorna. Endast då kan det vänskapliga självet vara en lösning på det teologiska problemet.        

51  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 53
52  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 72 
53  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 81
54  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 59
55  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 79
56  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 77



     Kierkegaards teologiska problem är: hur kan en människa som har en vänskaplig relation till en  

annan människa med sitt intellekt och förståelse, samtidigt söka en union med Gud som i sig innebär ett  

offrande och lidande? Collins svar på frågan är: ärlighet mellan kopplingen av uppoffring och sökandet 

efter Gud.57 Ärligheten är förtroende för vännen trots idealet om en religiös sammankoppling med Gud. 

Vänner kan hålla ihop även om det inte behöver finnas en förståelse mellan dem angående tro. De 

människor som är vänner och har samma tro är inte bara vänner utom är dessutom förbundna i ett 

affirmativt religiöst ideal. 

2:4 Det sokratiska självet – Det biografiska

Collins  vill  i  sin  tredje  och  sista  indelning  av  ”självet”  visa  på  Kierkegaards  starka  influenser  av 

filosofen Sokrates.58 Med hjälp av Sokrates postulerar Collins att Kierkegaard vill klargöra att han själv 

som filosof, såsom biografin av Sokrates, kan vara till hjälp för andra människor att förstå ”självet”. 

Kierkegaard postulerar att Sokrates är en ändligt varelse som inte kan veta allt om oändligheten trots sin 

stora visdom. Det sokratiska självet förklarar att även människor som Sokrates har sina begränsningar.  

      Collins postulerar att en sokratisk person är en som inte lever grandiost med sina idéer utan är 

en som alltid uppmärksammar sin frakt i livet.59 Det är en människa som med hjälp av sin egen förmåga 

tar bort sådant hon inte ser som sig ”själv” för att på så sätt bli sig ”själv”. Det hon skiljer bort från sitt  

egna  sokratiska själv är de illusioner av andra människors ”själv”. Illusionerna ser hon som felaktiga 

och det sokratiska självet har en vilja att reducera all sådan förvirring.

     Det sokratiska självet utger sig först och främst vara en enskild individ.60 För att utmärka sig 

som en enskild individ behövs en fixerad punkt. Den fixerande punkten är en referenspunkt som det 

sokratiska självet kan identifiera  sig med och skiljer den sokratiske från den icke-sokratiske genom 

kunskap. Enligt det sokratiska självet är det omöjligt ”att veta det rätta men att göra det orätta”. 61 Att 

göra det orätta  förekommer enligt  Sokrates inte då en människa har kännedomen om det rätta.  För 

Sokrates skulle detta innebära att synd inte förekommer. Kopplingen av synden till medvetenheten om 

det  rätta  är  något  som Kierkegaard  inte  håller  med  om.  Det  som saknas  enligt  Kierkegaard  i  den 

grekiska intellektualismen är viljan till trotset gentemot Gud.62 Kierkegaard håller inte med den delen i 

Sokrates återerinringsbara idévärld där idéer är som en tidlös bakdörrs ingång till oändlighet. För honom 

ger  en sådan teori  en alltför  naiv bild  av  synden. Det är  för Kierkegaard ett  undvikande av ansvar 

eftersom det förutsätter att det finns handlingar som inte är syndiga och att en människa endast handlar 

57  Ibid. s. 79
58  Ibid. s. 63
59  Ibid. s. 64
60  Ibid. s. 64
61  Op Cit. Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 91
62  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self , s. 64



orätt på grund av att hon inte vet det rätta. Sokrates synd finns enbart i medvetet tillstånd och i samma 

stund som återerinringen om det rätta inträffar är det inte synd en människa utför eftersom hon just då 

förstått att göra det rätta. Därför kan det enligt Sokrates inte finnas någon  synd,  till skillnad mot den 

kristna tron där synden är både medveten och omedveten, oberoende av människans tillstånd. Inom den 

kristna tron är människans frihet en nödvändig faktor och tack vare den kan människan inte  undgå 

synden.

      Huvuddraget i Collins beskrivning av det sokratiska självet  är en människa som är medveten 

om att hon inte vet om allt.  Den innehar en medveten om att hela världens sanning inte kan förstås 

samtidigt som den i nästa ögonblick kan förstås. Även om den nu skulle sägas veta hela sanningen, så 

har den i nästa ögonblick förändrats och världen är inte längre densamma som den innan visade sig 

vara.63 Sokrates postulerar att en person som säger sig förstå allt har just inte förstått någonting. Och den 

som säger sig förstå att den inte förstår, är just den som förstått. Kierkegaard påstår att det sokratiska 

saknar en övergång mellan att inte ha förstått till att verkligen förstå något. Denna övergång kan enligt  

Kierkegaard endast kristendomen förklara med att synden ligger i  viljan.64 Vi kan välja att se synden 

eller ignorera att den finns.  

      

Collins  beskrivning av det  sokratiska själv kan  sammanfattas  i  fyra  förringade aspekter  för  hur  en 

människa  blir  en enskild  individ:  hur  den blir  sig ”själv”.65 De fyra  aspekter  är  affinitet,  ignorans,  

kunskap och frigivning. 

        Affiniteten visar på att för den autentiske individens singularitet är ”självet” unikt till den grad 

att det är helt och hållet isolerat och orelaterat till resten av mänskligheten.66 Collins anser att det är 

viktigt  att  kontrasterar  det  egna  ”självet”  till  kontrasten  mot  andra  människors  ”själv”.  Ignoransen 

intygar om att det sokratiska självet måste inse att det inte spelar roll var i tid och rum det befinner sig, 

eftersom det på inget sätt kan undfly sig ”själv”.67  Ignorans i denna bemärkelse innebär att personen 

måste ignorera de yttre omständigheterna för att inte ignorera sitt ”själv”. Med kunskap som det tredje 

begrepp postulerar Collins att Sokrates var en bildad man. Det sokratiska självet är ett bildat ”själv” till 

skillnad från massorna.68 Massorna ser Sokrates som korrumperade människor som är så pass illa ute att 

de självmant skulle till och med önska ondska eftersom de är till en sån grad blinda och vet inte vad de 

gör. Massorna får här inte förstås som det objektiva enligt Collins, utan som modeller av kvalifikationer  

applicerade på delar av sätt att leva på. Det är människor som inte gör egna fria val. Transformering av 

63  Sören Kierkegaard, Sjukdomen till döds, s. 94
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”självets” kvaliteter  släpper fram den bildade sokratiska människan och gör denna fri  från kast och 

klasskategorier.  Frigivning är det som enligt Collins fokuserar på livet och dess glädje.69 Den högsta 

glädjen är enligt Collins inte det enskilda eller ens skrattet mellan två, utan något större. Det är en glädje 

som hela samhället kan ta del av. Med det postulerar Collins att Kierkegaard ser det som sin plikt att 

bjuda in andra människor till att själva ta ansvar för sitt ”själv”. Man bör inte se Kierkegaards ”själv” 

som sitt egna ”själv” utan just att de har alla ett eget ”själv”. Det är genom Sokrates som Kierkegaard 

aktualisera sitt eget ”självs” befinnande. Fritt i bemärkelsen om vad Collins postulerar är Kierkegaards 

betydelse av existens. Att se på Kierkegaards ”själv” som sitt kan skapa glädje för personen i fråga men 

leder  bara till  ett  slutet  förbund mellan  det  man anser  vara sitt  egna ”själv”  och det  man  ser  som 

Kierkegaards ”själv”. Collins postulerar att det finns något större, ett ”själv” som inte ska begränsas till 

personen Kierkegaards ”själv”, utan ett ”själv” inom en som finns i alla människor och som samtidigt är  

för sig ”självt”.      

3:1 ”Självet” som blir till

Till skillnad mot James Collins positivistiska utredning har filosofen Michael Theunissen fokuserat på 

att  beskriva sin och Kierkegaards  metod av fenomenet  ”självet”  från en negativistisk synvinkel  där 

”själv” har sin ursprungspunkt i sjukdomen.70 (Theunissen beskriver även var Kierkegaards ”själv” kan 

ses positivistiskt.) Theunissens artikel Kierkegaard’s Negavistic method visar hur Kierkegaards ”själv” 

kan manifesteras  i  metodens beskrivning om vad ”självet”  och att bli sig ”själv” innebär.  ”Självet” 

beskrivs  utifrån  sjukdomen  förtvivlan  och genom en antropologisk  och konceptuell  uppdelning vill 

Theunissen visa hur ”självet” och förtvivlan korrelerar med varandra. Theunissen beskriver ”självet” 

som ett transcendent begrepp som inte kan kretsa kring i cirkulära banor likt filosofen Hegels dialektik  

resulterar i enligt Kierkegaard.71 Kierkegaard är dock mer lik Heideggers antidialektiska trestegsmetod i 

sin  skiss  av  det  preliminära  konceptet,  den  fenomenologiska  diagnosen  och  den  ontologiska 

interpretationen. Vi kommer även att se på vilket vis Kierkegaard lånat sin idé om den andre av Platon, 

där det platonska ödet gör Kierkegaards Gud till en möjlighet för att på så vis kunna beskriva förtvivlan  

som synd. Den metafysiska dialektiken mellan möjlighet och nödvändighet, det ändliga och oändliga, 

som byggs från en fenomenologisk idé. Möjlighet och nödvändighet manifesterar ”självet” och dess 

transcendentala process.  
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                Theunissen fokuserar på att begränsa sin egen roll i analysen av Kierkegaards fenomen som  

han anser bör manifestera  sig ”själv”.72 Kierkegaard vill  enligt  Theunissen visa på en försiktighet  i 

användheten av begreppet ”självet” genom att inte beskriva det som att det vore en psykologisk eller 

filosofisk doktrin med människan som herre över det.73 Vidare kan vi enligt Theunissen inte kräva av 

Kierkegaard att han har en teori om begreppet ”självet” utan en viss grad av reservationer vare sig mot 

psykologin  eller  filosofin.74 Kierkegaard  är  intresserad  av  att  förstå  människans  sjukdom  under 

omständigheterna att ”friskhet” är ett ovanligt undantagstillstånd. 

3:2 ”Självet” och förtvivlan

Theunissen sammanfattar sin läsning av Kierkegaard i en text på två delar han anser vara väsentlig för 

undersökningen.75 Styckeindelningen  kopplar  han  sedan  till  sin  teori,  som  i  sin  helhet  blir  till  en 

metodisk  struktur.  De två  delarna  är  uppdelade  i  en  antropologisk  del  och  den andra  i  förtvivlans 

koncept. 

Det antropologiska:

1:1 Människan är en syntes, en relation mellan oändlighet och ändlighet, av det jordiska och det bortom 

jordiska av frihet och nödvändighet; men ett sådant förhållande ännu utgör ett ”själv”. 

1:2 Människan bli endast sig ”själv” då relationen reflekterar till sitt eget ”själv”.

1:3 Kierkegaards ”själv” är konstruerat av något annat, så att denne endast kan vara det vad han är då 

denne relaterar sig ”själv” simultant till kraften som konstruerar relationen. 

Förtvivlans koncept:

2:1 Den medvetna förtvivlan, som tar form i två riktningar; då personen desperat vill vara sig ”själv” 

och den andra då personen desperat inte vill vara sig ”själv”.

2:2 Förtvivlan över att inte vilja vara sig ”själv” kan spåras tillbaka till dennes desperata vilja att bli sig 

”själv”. Detta att antingen vilja vara sig ”själv” eller inte vilja vara sig ”själv” kan enligt Kierkegaard bli 

reducerat mot det ena (att inte vilja vara sig ”själv”) eller det andra (att vilja vara sig ”själv”).  

Enligt Theunissen så kan inte en av delarna ensamt förklara den andra delen.76 Samtidigt kan de bägge 

delarna  tillsammans  endast  räknas  som  en  presentation  och  inte  som  en  heltäckande  metafysisk 
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godtagbar (med stabila grunder) förklarning av de bägge begreppen. Theunissen förklarar det faktum att 

Kierkegaard  inte  använder  sig  av  begreppet  ”förtvivlan”  som  ett  empiriskt  faktum.  Om  det  vore 

empiriskt så skulle det sakna ett bakomliggande material. Begreppet ”förtvivlan” behöver sitt material 

för att bli förklarat på ett heltäckande vis, då blir detta ett begrepp som i sig självt redan är undersökt 

och interpreterat. Det innebär att Kierkegaard inte är den som bygger upp ett nytt begrepp, utan är den 

som återupptäcker  det  genom att  låta  sig  själv  bli  ledd av  fenomenen  (”förtvivlan”  och  ”självet”). 

Kierkegaard tror på idén om ett transcenderande fenomen. Denna idé använder sig Kierkegaards av i 

teorin om ”självet”. Men det är endast denna baktanke Kierkegaard har att hålla sig fast vid då han låter 

sig föras av fenomenet.  Kierkegaard har inget system i form av en tes utan skriver snarare från en 

hypotes. Hypotesen är att sjukdom är ett faktum och att det är hälsan som är den flyktiga och sällsynta.  

Utgångspunkten för  en positivistisk  tes  vore att  utifrån hälsa förklara  hur sjukdom uppträder.  I  det 

senare fallet skulle Kierkegaards filosofi vara en vetenskaplig undersökning av den positivistiska och 

inte det som Theunissens vill beskriva som en negativistisk metod. 

    En invändning som vi enligt Theunissen kan göra gentemot Kierkegaard är hans sätt att på ett  

positivistiskt plan avskilja viljan inom förtvivlan om att vilja bli sig ”själv” och att inte vilja bli sig 

”själv”.  Kierkegaard  definierar  all  förtvivlan  såsom en  negation  av  ”självet”.  Förtvivlan  kan  delas 

mellan viljan att bli och att inte vilja bli sig ”själv”. Theunissen invänder mot Kierkegaard att det som 

här skiljer de två viljorna åt att endast en av dem negativistisk. Viljan att vilja bli sig ”själv” är en vilja 

som baserar sig utifrån teorin om att personen inte kan bli sig ”själv”. Denna teori grundar sig på en 

empirisk grund enligt Theunissen. Teorin förutsätter att det redan finns något som vill bli något (vill bli  

”självet”). Utifrån den här synvinkeln blir det svårt att se hur Kierkegaard anser att ”självet” kan tas 

fram ur förtvivlan på ett  negativistiskt  sätt.  Med andra ord om man ser på detta  vis  blir  det  enligt  

Theunissen  ohållbart  hur  Kierkegaard  har  erhållit  ”självet”  från förtvivlan.  Han har  snarare  slutlett  

förtvivlan från ”självet”. Om determination av förtvivlan från ”självet”, ur ”självets” negation sker så 

framstår negativiteten som den allmänna såsom negation är känd för. Det skulle i sin tur innebära att 

”självet” är ett positivt ”själv” som positivt föregår all negativitet. 

Som tolkare av Kierkegaard kan vi antingen bestämma oss för om förtvivlan och ”självet” 

är beroende av varandra såsom Theunissen postulerar, eller att de som i Collins fall är oberoende av 

varandra.  Theunissens  val  bygger  på  att  Kierkegaards  struktur  är  beroende  av  relationen  mellan 

förtvivlan och ”självet”,  och det status som Kierkegaard ger ”självet”.  Det första steget på beviset i 

Theunissens teori visar på att det rör sig om ett beroende förhållande är upptäckandet av att stigen - som 

leder från ”självet” till förtvivlan och från förtvivlan tillbaka till ”självet” inte är en ordinär cirkel, annat 

än en hermeneutisk. Det som beskrivs är transcendenta begrepp och de kan inte kretsa i cirkulära banor 

eftersom i samma ögonblick som turen kommer att åter belysa ”självet”, så är ”självet” fortfarande inte 



ett  determinerat  ”själv”,  vilket  Collins  positivistisk  analys  önskar  kulminera  i.  Det  som man  enligt  

Theunissen får fram är en undersökning av att ”självet” består i material av förtvivlans skepnad. En 

sådan dialektik framkommer bland annat upp i Hegel.77 Grundaren till denna antidialektik framkommer 

enligt Theunissen i Heideggers verk  ”Varat och tiden”. Det är enligt en liknande trestegsmetod som 

Kierkegaards teoris grunder är uppbygga på. 

     Trestegsmetoden innebär en skiss av ett preliminärt koncept, den ”fenomenologiska diagnosen” 

och  den  konkluderande  ontologiska  interpretationen.  Det  innebär  att  kraften  av  meningarna  som 

framkommer genom fenomenet återupplevs av ett första koncept i dess provisoriska natur. På ett sådant 

vis har Kierkegaard fått sina resultat av undersökningen ur presentationens början. Kierkegaard (och 

Heideggers)  metodkonstruktioner  bygger  på  en  introducerande  skiss  av  presenterad  teori.  Om man 

sedan  rekonstruerar  det  första  steget  i  en  existentiell  ontologi  med  respekt  för  det  dialektiska  av 

presentationen  kan  man  som läsare  märka  att  detta  första  koncept,  redan  innan  läsningen  av  dess 

utredning,  har tagit  sitt  material  ur det  som skulle  motbevisa det presenterade.  (Härifrån skiljer  sig 

Heidegger metodologiskt från Kierkegaard). Den nya skillnaden gentemot dialektiken ligger i att det 

första  presenterade  konceptet  inte  är  en  oberoende  auktoritet  men  är  istället  ett  som  i  sig  självt 

strukturerats av formen. Om Theunissens teori om Kierkegaards negativism ska stämma, bör man se 

över om Kierkegaard presenterade koncept i det första framtagna stycket är skyldigt till materialistiskt 

bevis på ett  mer  elementärt  vis, än det att  materialet  i sig är det preliminära konceptet.  Theunissen 

postulerar att denna undersökning görs via en undersökning om hur Kierkegaard beskriver ”självet” och 

det status han ger begreppet. 

      Vad Theunissen visar i  Kierkegaards  första  stycke  om en antropologisk  presentation  av 

”självet”, är att det preliminära materialet är dess förtvivlan, och dess koncept är sjukdomen i ”självet”. 

Den  fenomenologiska  undersökningen  som  Kierkegaard  utför  i  sitt  preliminära  koncept  består  i 

beskrivningen hur ”självet” blir sjukt i förtvivlan. Beskrivningen tyder endast till att mer konkret göra 

något  som  är  eftersom själva  undersökningen kommer  ur  bundna  till  det  preliminära  konceptet  av 

förtvivlan som sjukdom i ”självet”. För det andra får Kierkegaard en skiss av ett friskt ”själv”, medan 

dess  sjukdom är  materialet  för  beskrivandet.  Det  dialektiska  mellan  hälsa  och sjukdom är  det  som 

Theunissens uppdelningen för samman.

       Utifrån det sjuka ”självet” vill Kierkegaard röna ut vad det friska ”självet” är. Det är på detta 

Theunissens och inte Collins vis, eftersom det motsatta alternativet (att röna ut det sjuka ur det friska)  

skulle  endast  resultera  genom  en  tillfriskning  från  sjukdomen.  Kierkegaards  filosofi  vilar  enligt 

Theunissen på tanken om att det inte finns något botemedel för ”självet”. Det säger sig självt i sådant 

fall,  att man bör påbörja sin förundersökning av ”självet” i sjukdomen. Kierkegaards beskrivning av 
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”självet” har sin utgångspunkt från negationen. Det negativa ”självet” är i presentationen sedd som en 

oändlig  reflektion.  En karaktäristisk  form av  oändligheten  kallar  Kierkegaard  för  ”en  reflektion  av 

intethet”. Med andra ord, där en reflektion är på tal som är i sig ”själv” ingenting.

               Det transcenderande ”självet” kommer med andra ord ur begreppet förtvivlan. ”Självet”  

innebär alltså ett ”själv” som i sig självt är en process, en konstant förgörelse av förtvivlans möjlighet. 

Då Kierkegaard talar om det sjuka ”självet” så har han hela tiden det friska i åtanke.78 Det är denna 

process med dess riktning mot idén om ett friskt ”själv” som är just ”självet”. 

3:3 Oändlighetens möjlighet

Theunissen postulerar att han har valt de två delarna som är paradigmens kulmination i Kierkegaards 

teori om ”självet”. Bägge delarna är dom är första samtidigt och de sista i hela Kierkegaards utredning, 

samtidigt som de även är teorins grundstruktur i och med dess dialektiska tankegång. Vad som även går 

att visa på i de bägge delarna är att människan är konstruerad av den andre. Trots det så går det i första 

hand även anta att människan som i Collins fall kan ha varit konstruerad utan den andre. Men läser man 

enligt Theunissen vidare på Kierkegaards utredning så ignoreras denna hypotes. Kierkegaard diskuterar 

det redan nämnda, att förtvivlan är av två slag: att vilja bli och att inte vilja bli sig ”själv”. Utifrån den 

ena  sortens  förtvivlan  att  vilja  bli  sig  ”själv”,  går  det  att  dra  slutsatsen  att  ”självet”  skulle  kunna 

konstruera sig ”själv”. 

                 Kierkegaard använder sig inte direkt av ordet Gud. 79 Detta gör Kierkegaard enligt Theunissen 

för att undersökningen ska ses som en renodlad antropologi utan specifika religiösa inslag. I delarna 

utelämnas begreppet Gud som gör det enligt Theunissen möjligt att se förtvivlan såsom begreppet synd. 

Theunissen  postulerar  att  det  antropologiska  värdet  som  är  det  viktiga  och  inte  en  möjlig  revolt 

gentemot Gud. Revolten mot Gud skulle i så fall innebära att i förtvivlan om att vilja bli sig ”själv” inte 

kunna bli sig ”själv”. I denna sort av förtvivlan ligger det en brist som i det fallet  inte kan vara en 

kristendomens Gud. Men bristen i ”självet” om det oändliga, tyder på att ”självet” är taget ur något som 

är  ett  gudomligt  väsen.  Och utifrån  detta  gudomliga  väsen har  ”självet”  blivit  skapat  i  en  process. 

”Självet” är från början av utredningen presenterat som per se. Att det är konstruerat av ett högre väsen 

som kan demonstreras  via bristen är  ett  rättesnöre  genom hela  Kierkegaard  uppläggning av  teorin. 

Redan i  den första delen om ”självet”  postulerar Kierkegaard att  det är  konstruerat som ett  per se, 

explicit av ett gudomligt väsen.

     Motsatsförhållandena som Kierkegaard presenterar, har enligt Theunissen en stigande grad av 

metafysiska kriterier.80 Inom ordningsföljden på syntesförhållandena är den att människan är en ändliga 
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och oändliga varelse som är enligt Theunissen den som är sist i antagningen. Den sistnämnda syntesen 

är just beviset på bristen av det gudomliga, det oändliga och ändliga som ett sista steg i en väsentlighet  

om vad människan är. Detta och hela ordningen som framläggs i del 1 visar enligt Theunissen att hela 

undersökningen bygger i första hand på en metafysisk doktrin och inte en fenomenologisk förklaring. 

Skillnaden  mellan  det  metafysiska  och  det  fenomenologiska  ligger  i  läran  om  grundstrukturerna. 

Grundstrukturerna,  idén om teorin sätts  i  första hand som ett  postulat  medan materialet  är  det  som 

kommer att visa sig senare i utredningen vara grundstrukturerna.  

             I  frågan om ”Guds” närvaro är motståndsförhållandet:  det ändliga och det oändliga ett  

avgörande.81 Detta motståndsförhållande används nämligen på ett sätt som vill utesluta ”Gud” genom att 

använda  begreppet  ”kraften”  och  inte  ”Gud”.  Kierkegaard  använder  begreppet  ”kraften”  för  av  att 

beskriva denna förtvivlans  ståndpunkt.  Både inom kristendom och den Platoniska läran finns denna 

benämning  på  det  oändliga.  Theunissen  postulerar  att  läran  om  det  oändliga  som  grundstruktur  i 

Kierkegaards teori liknar den fenomenologiska undersökningens sfär. 

En  människa  som  inte  vill  bli  sig  ”själv”  kan  inte  slutföra  sin  önskan.82 Det  är  en 

omöjlighet just därför att människan ständigt blir till. Människans oförmåga att genomföra sin vilja är 

baserad på det faktum att hon inte kan eliminera sin egen existens. Det är ett typiskt platonskt sätt att 

visa det eviga baseras på en orubblig existens. Enligt Platon är det omöjligt att rubba sin egen existens 

så fort rubriken om ”självet” finns. Där det finns en existens så finns där en orubblig substans man inte  

kan önska sig bort. 

      Viljan om att bli en oändlig varelse är densamma som viljan om att befinna sig med sin själ i  

den platonska idévärlden och inte vara bunden med sin kropp till  det jordiska.83 Den platonska tron 

stämmer överens med den kristna i uppfattningen om det oändliga. Den stora skillnaden mellan de två 

teorierna, enligt Kierkegaard, är att den platonska läran sammanfogar det ändliga och det oändliga på ett 

paradoxalt  sätt.  Det  paradoxala hos Kierkegaard är taget  ur det  platonska konceptet  om oändlighet. 

Paradoxen ligger i att  vara oändlig och ändlig samtidigt som man innehar idén om det oändliga och 

ändliga. Detta skiljer sig mot den kristna idén om oändlighet. Den kristna människan vet att en försoning 

kommer att  ske mot slutet av dess jordligt,  ändliga liv. För Platon däremot svävar en tro på att  det 

oändliga och ändliga är det som människan kan erfara för stunden, här och nu. 

     Likheter kan ses i den empiriska världen. I sin undersökande metod postulerar Kierkegaard att  

metafysiken  föregår  det  fenomenologiska.  Ett  fenomenologiskt  antagande  skulle  innebära  ett 

ifrågasättande  av  den  orubbliga  oändlighetens  substans  likt  den  platonska  idévärldens  existens. 

Theunissen  anser  att  det  fenomenologiska  går  att  jämföras  analogt  med  Kierkegaards  platonska 
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tänkande som har här en lägre status än idévärlden. På samma vis att det filosofiska skulle föregå det  

psykologiska, om det psykologiska är baserat på empirisk vetenskap.

     Den platonska metodiken banar väg för Kierkegaards undersökning. Genom att  lägga sin 

motvikt av kontextens helhet finner undersökningen sin väg via en önskan om att försonas och slutligen 

återfödas/förlossas. Via metodikens gång reduceras helheten till en enhetlig aspekt. 

3:4 Ändlighetens nödvändighet

Frihet  och  nödvändighet  är  begrepp  som  Theunissen  ser  hos  Kierkegaard  som  en  koppling  inom 

antitesen av ändlighet och oändlighet.84 För att reflektera över dessa använder sig Kierkegaard sig av 

grekiskans apeiron 85 och peras, 86 som betyder det begränsade och det mellan det oändliga och ändliga. 

I Theunissens begränsade indelning (de ovan nämnda) postulerar Theunissen att Kierkegaard använder 

sig av möjlighet snarare än frihetens koncept. Inom friheten är ”självet” en person per se, 87 vilket det 

inte är helt och hållet eftersom en vis grad av ”självet” inte är i sig ”självt” i kraft av något annat. Till  

skillnad  mot  det  möjliga  ”självet”  i  möjligheten,  så  finns  det  en  möjlighet  att  ”självet”  är  per  se. 

Nödvändigheten som Kierkegaard relaterar till är det ändliga, det vad en människa en gång varit. Det 

ändliga  markerar  ut  individens  framtida  inriktning.  Möjlighet  och  nödvändighet  är  skapade  som 

essentiella tidsbestämning; en människa stöter ihop med sina begränsningar då den givnas existens och 

livshistoria stänger in den och då hon i det ögonblicket upplever sig ”själv” som begränsad av en respekt 

mot  hennes  fortfarande öppna framtid.  Om en människa skulle  stänga sig inne med sitt  ”själv”,  så 

reflekteras hennes frihet och nödvändighet tillbaka på henne på ett representativt vis. Att en människa 

kan reflekteras på detta vis är enligt Theunissen en fenomenologisk uppenbarhet.

     Kierkegaards  sätt  att  se  på det  ändliga  och det  oändliga  kan med andra ord ses  via  det 

nödvändiga och det möjliga. Det ändliga tillhör människans existens, där hon alltid finner sig ”själv”, 

korresponderandes till sitt egna ”själv”. Människans möjlighet att korresponderar till sig ”själv” beror på 

den ännu inte stängda oändligheten. ”Oändligheten av möjligheten” 88 är en fras som Kierkegaard (och 

Heidegger) använder  sig  av  förenas  i  en  och  samma  möjlighet  på  grund  av  den  egna 

självdeterminationen. Självdeterminationen innebär en rannsakning av ”självet” från dess ändlighet till 

oändlighet. Rannsakningen innebär enligt Theunissen, att se på syntesen det ändliga och oändliga och 

reflektera  över  sitt  ”själv”  genom  sin  föreställningsförmåga.  Det  som  inträffar  då  är  att 

föreställningsförmågan  reflekterar  det  oändliga  och  sätter  samman  det  till  ett  attribut.  Theunissen 

postulerar att det är endast i detta fall som oändlighet kan ses som ett predikat av möjligheten. Denna 
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reflektion sedd med hjälp av människans föreställningsförmåga är människans ”själv” i dess oändliga 

form.

    Theunissen antyder att det är viktigt att inte koppla samman Kierkegaards benämning på vad 

”självet” innebär med innebörden av att vara människa. Kierkegaard postulerar att distinktionen mellan 

”självet” och människa kan ses analogt med syntesen möjlighet och nödvändighet. På det viset inges ett 

fenomenologiskt axiom där syntesen det oändliga och ändliga grundas i. 

     Det  är  på  ett  liknande  vis  som Kierkegaard  beskriver  tiden.89 Tiden  för  Kierkegaard  är 

människans dåtid, det som redan har skett och är en överskådlig blick över det ändliga. Framtiden är det 

som möts i ögonblicket med oändligheten. Det som redan har hänt och de val vi redan i livet gjort, kan 

vi inte ändra på. Men enligt Kierkegaard så kan vi genom förtvivlan åtminstone transformera vår egen 

historia. Eftersom Kierkegaard kallar existensen för en nödvändighet, kan detta ledas till det att ”självet” 

har  blivit  konstruerat.  Och den teologiska  biten i  Kierkegaard substantiella  nödvändighet  inkluderar 

delar  av  en  möjlig  mutation.  Det  betyder  att  individens  ”själv”  relaterar  sin  existens  såsom  det 

förutsätter ”självet” att det borde vara. Detta sker endast i det ögonblick då ”självet” accepterar att det 

inte kan bli förändrat av sig ”själv”, samtidigt så finns tron om att Gud eller något gudomligt väsen kan 

eliminerar  all  existens.  Kierkegaards  användning av  begreppet  nödvändighet,  antar  Theunissen vara 

detsamma som grekiskans ananké 90, vilket innefattar konceptet öde. I den grekiska mytologin kan inte 

ens gudarna rubba ett förutsatt öde. På samma vis blir även Kierkegaards nödvändighet nödvändigtvis 

inte nödvändig. Begreppet Gud är för Kierkegaard den försäkran om att allt är möjligt om Gud finns. 

Nödvändighet  behöver  inte  vara  nödvändig  eftersom  det  är  Guds  möjlighet  som  inger  människan 

möjlighet. Det förutsatta ödet ligger t.ex. i att en människa möjligen kan förstå något just för att Gud 

möjliggjort  för  människan  att  förstå  något.  Theunissen  förstår  det  som  att  det  är  ödet  som  gjort  

Kierkegaards Gud till en möjlighet. 

Människan ”är” en syntes och det är något som Theunissen vill understryka. 91 Ett ”själv” syntetiserar 

mellan nödvändighet och möjlighet, ändlighet och oändlighet, tidslighet och evighet. Genom att visa på 

vad ”självet” är, visar Kierkegaard på vad människan är. I det ögonblick som ”självet” konstruerar sig 

”själv” konstruerar det även syntesen och innan ”självets” konstitutionen är människan inte verklig. En 

människa som inte har ett ”själv” är en människa som inte har ett substantiellt vara. Det substantiella  

existerar  inte  ens  då  i  förhållandet  ensam  i  relationen.  Det  substantiella  kan  endast  existerar  i 

förhållandet  till  varandra,  det  vill  säga  då  synteserna  finns.  Skulle  man  bara  använda  sig  av 
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nödvändighet  och  möjlighet  eller  ändlighet  och  oändlighet  syntesen,  så  existerar  inte  människan. 

”Självet” i människan är människan ”själv”. 

    I alla nämnda former av förtvivlan saknar ”självet” ett innehåll och känner därför förtvivlan.  

”Innehåll”  kan  enligt  Theunissen  likställas  med  mening sett  från  Kierkegaards  begrepp  ”självet” 

perspektiv. 

 

Theunissen ser närmare på det första av de två uppdelade delarna i den antropologiska delen i teorin om 

”självet” och förtvivlan.92 I den första delen handlar det om att människan inte får tag i sitt innehåll, sitt  

subjekt.  Därefter  definierar  hon  sig  ”själv”  som  ett  ”själv”  som  ett  bristande  ”själv”.  Theunissen 

sammanfattar  detta  bristande  ”själv”  med  hjälp  av  jämförelsen  av  ett  funnet,  innehållsfullt  ”själv”. 

Skillnaden mellan de bägge ”själv” (det med ett innehåll  och det innehållslösa) är självreflektionen. 

Detta är enligt Kierkegaard en given, logisk konstruerad förklaring. Denna förklaring med reflektionen 

som den stora skillnaden verkar vara en bristfällig enligt Theunissen, eftersom den går mot reglerna om 

att det definierbara inte repeteras som definition. Kritiken syftar till att Kierkegaard i det här stadiet inte 

vet vad han senare kommer att uttrycka angående ”självet”.

              Theunissen frågar sig: vad innebär det då för Kierkegaard att bli sig ”själv”? Innan en människa  

blir  sig  ”själv”  har  människan  ingen  given  realitet.  Då  en  människa  blir  sig  ”själv”,  vilket  är  en 

möjlighet, så vet människan inte vad detta tillblivande består i. Då en människa blir sig ”själv” är denna 

inte heller fullbordad utan är då den essentiellt determinerad då determinationen i sig är syntetiserande. 

Att  bli  sig  ”själv” är  att  bli  fullbordad,  en fullbordan i  motsatserna.  Kierkegaard nämner  att  själva 

konceptet till att motsatserna hålls samman i dubbel mening: att de hålls ihop och inte tillåts separera 

från varandra. Det som håller dem samman med varandra och utgör skillnaden mellan dem är att de i 

ljuset av varandra visar på varandras motsatser. I finnande av sig ”själv” kan vi postulera att människan 

håller framför sig änderna av relationen som konstituerar dem. I finnandet av ”självet” får människan 

önskan av  att  förena  dessa  två  ändar  i  iakttagelsen  av  de  bägges  extrema motsatser.  Finnandet  av 

”självet” är att se paradoxen i vitöga. 

      Att bli sig ”själv” innebär att hålla ihop sig ”själv” genom att finna en relation som håller  

samman de tre synteserna.93 Den relationen är en funktion som Kierkegaard postulerar existerar med 

hjälp av två sorters förtvivlan. Den ena är en förtvivlan av nödvändighet och den andra en förtvivlan av 

ändlighet. De bägge har det gemensamt att människan som är sjuk fastnar i sin egen aktualitet och blir 

därigenom  ledd  av  ett  liv  som  adapterat  företagna  normer.  I  förtvivlan  av  nödvändighet  saknar 

människan möjligheter och i förtvivlan av ändlighet lider hon bristen av sin oändlighet. Bägge sorter av 

92  Ibid. s. 414
93  Ibid. s. 412



förtvivlan vilar på djupare union där människan avdunstar in i sin transcendens. Skillnaden mellan de 

två sorters förtvivlan, där den ena inte kan lämna, och den andra inte återvända till ”självet”, likställs  

med de redan nämnda, förtvivlans två sorter om att inte vilja bli sig ”själv” och att vilja bli sig ”själv”. 94 

Det innebär att människan i det första fallet av förtvivlan, av nödvändighet, förlorar sig ”själv” i en 

abstraktion som är mycket mer fantastisk än sin egna personlighet. I den andra förtvivlan av ändlighet så 

försummas hon i en mångfald av projekt för livet. Ett projekt som kontinuerligt ändrar sin skepnad för 

att de alltid till slut ska realiseras. Dessa två förtvivlande former av sjukdomen gör att människan varken 

kan  nå  bortom  sig  ”själv”  och  därmed  heller  inte  återvända  till  sig  ”själv”.  Detta  är  ett  stort  

misslyckande och en omöjlighet i processen att bli sig ”själv” eftersom en dubbel rörelse att reflektera 

över ”självet” inte är möjlig.  Att bli sig ”själv” innebär att röra sig bortom sig ”själv” för att sedan 

återvända till sin egen oändlighet just genom ändlighetens process. I de fall där de dubbla motsatsernas 

rörelse inte är möjlig, kan människan på intet sätt bli sig ”själv”.

    

Theunissen  postulerar  att  Kierkegaard  tillskriver  ”självet”  predikat  av  två  sidor.  Den  första  är  en 

självmedvetenhet och det andra består i en process. Självmedvetenheten är en sådan där människan ser 

sitt ”självs” brister och därmed definierar hon sig som ett bristande ”själv”. Den andra som består i en 

process som innebär  att  kasta av sitt  ”själv” mot allt  vad människan inte  är men  blir.  Kierkegaard 

använder sig av sitt processbegrepp så fundamentalt att refererandet försvinner in i en sekundär kontext. 

Han ger intrycket av att de bägge ”självets” sidor är jämlikt fundamentala då han använder sig av det 

Hegelianska systemet95. Genom det säger han att varje process utan subjekt (varje innehållslöst subjekt, i 

detta fall  ”självet”) måste  vara ”självrefererande”.  Kierkegaard beskriver varje process utan innehåll 

som en  benämning  av  reflektion.  (Detta  synsätt  på  ändlighetens  reflektion  är  ett  som både  Hegel, 

Kierkegaard och hela den Aristoteliska skolan använder sig av.)96  

       Vi måste för att,  enligt Theunissen, jämföra ”självet” med förtvivlan, ge oss i kast med 

Kierkegaards processbegrepp. Det viktigt  är att  ha i åtanke att  bli sig ”själv” innebär att  hålla ihop 

motsatserna  inom ”självet”.  Även detta  sammanhållande är  en process  som även den innehåller  ett 

innehållslöst subjekt. ”Självets” process är idén av en handling. Handlingen är en hypotetisk procedur 

som är en övertygelse av nödvändigheten. Möjligheten som formulerar konditioner omöjliggör samtidigt 

en möjlig förtvivlan. Handlingen är med andra ord omöjlighetens handling av förtvivlan. 

      Då förtvivlan är totalt eliminerad infaller ett tillstånd som har ett ovanligt status i ljuset av 

möjligheten. För Kierkegaard är att bli sig ”själv” inte en fylld total möjlighet, utan en tillintighetsgjord 

möjlighet  av förtvivlan.  En tillintighetsgjort  möjlighet  av förtvivlan  innebär  att  ”självet”  endast  kan 
94  Ibid. s. 413
95  Ibid. s. 415
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skyddas från att bli en tävlande realitet då dess möjlighet är tillintighetens handling oavbruten. Att bli 

sig  ”själv”  skulle  då  innebära  att  en  människa  som blivit  sig  ”själv”  måste  tillintighetsgöra  varje 

möjlighets möjliga instans.

      Att bli sig ”själv” innebär därmed en negativitet. En negativitet som konstant lyckas hålla ute  

tillintighetsgörande av möjligheten av dess förtvivlan. Processen som presenteras av Kierkegaard är en 

ren interpretation  av Fichtes  karakteriserade  ”själv” såsom en  Tathandlung  97, vilket  innebär en ren 

handling.  Denna interpretation av ”självet” innebär att förtvivlan kan utbryta  i vilket ögonblick som 

helst. 

       Theunissen anser att Kierkegaards utredning av ”självet” sedd i ljus av förtvivlan är ett 

godtagbart  inom metafysikens  gebit.  Som ett  bevis  på  det  påstådda visar  Theunissen  Kierkegaards 

distinktion  mellan  varaktigheten  i  den  naturliga  sjukdomen  och  den  kontinuerliga  sjukdomen. 

Varaktigheten i  förtvivlan innehar inte  en kontinuitet  separerad från dess ursprung och är på så vis 

”självkonsumerande”. För att förklara det just påstådda ser Kierkegaard på förtvivlans bakgrund. Med 

hjälp  av  omöjligheten  av  förtvivlans  vilja  att  avsluta  sig  ”själv”  resulterar  den  i  just  denna 

”självkonsumtion”. Även i bristen på en början av förtvivlan, är förtvivlan ”självkonsumerande”. Men 

den är samtidigt en impotent ”självkonsumtion” som inte har möjligheten till att göra vad den vill. Så 

snart som förtvivlan manifesteras i en människa, manifesterar den att människan varit i förtvivlan. Till 

saken hör att förtvivlan varken har en början eller ett slut som subjektet strävar mot. En sådan beskriven 

negativ oändlighet pekar ut ändligheten och ”självets” början som bägge utgör cirkulära rörelser, vilka 

enligt Theunissen är absolut nedärvda predikat från metafysiken.  

4:1 Sammanfattning av Collins del

Indelningen i de tre ”själv” delar isär begreppet och bildar inte det ”själv” Kierkegaard syftar till, 98 och 

Collins själv påpekar att hans artikel inte bygger på en existentiell doktrin.99 ”Självet” är en filosofins 

existentiella  doktrin  enligt  Kierkegaard.  Hela  Collins  undersökning är  en positivistiskt  vetenskaplig 

analys som bygger på det psykologiska, teologiska och det biografiska. Collins beskrivning av ”självet” 

är ett psykologiskt som är ett ändligt existerar endast inför andra människor eller så är det ett teologiskt 

”själv” som är ett oändligt och existerar endast inför Gud. I det teologiska ”självet” använder sig Collins 

av begreppet anden som de andra. De andra är människor och inte ett oändligt obeskrivbart för något  

som vill  definieras vetenskapligt.  Collins inringar och visar på gränserna genom att  göra fenomenet 

”självet” ändligt eftersom en människa utan ande skulle enligt Kierkegaard inte kunna ha satt sig ”själv” 

och därmed inte ha en oändlighet.  En människa skulle inte kunna vara människa i det fallet, eftersom 

”självet” är en syntes som bland annat innefattar det ändliga och oändliga. Då syntesen inte finns kan 
97  Poul Lübcke, red., Filosofi lexikonet, s. 160
98  Sören Kierkegaard, Begreppet Ångest, s. 53
99  James Collins, Kierkegaard’s Imagery of the Self, s. 79



den inte reflekterar till sig ”själv” och bli ett transcenderande. Collins ”själv” utan syntesen kan därmed 

inte existera och är ett immanent begrepp som är något annat än just ”självet”. Trots det vill Collins 

beskriva ”självet” som något som blir genom sitt tredje, biografiska ”själv”. 

                Paradoxallt nog blir man sig ”själv” enligt Collins genom att vara medveten om att man inte  

kan veta allt, däri inte heller vad ett ”själv” är, trots Collins tidigare beskrivningar, eller hur hon blir sig 

”själv”. Vidare måste människan som vill bli sig ”själv” förhålla sig till den yttre omgivningen genom 

att ignorera den för att på så sätt veta sitt ”självs” gränser. Det biografiska ”självet” är ett bildat vilket 

innebär att ”självet” inte kan delas in i massorna. Här förstår jag den bildade människan som en som har 

en nödvändighet i och med sin frihet att kunna välja och kan därmed inte följa massorna hur gärna den 

än skulle vilja det. Collins postulerar att genom att urskilja vårt eget ”själv” från andras som vi ser vad 

vi är och på så sätt ska vi kunna bli oss ”själva” och inte någon annan. Jag anser att Collins tar för givet 

att  förklara  ”självblivandets”  process  då  han  stödjer  sig  på  ett  slags  yttre  omständigheters 

störningsmoment. Collins sökande efter att bli sig ”själv” är endast en yttre och inte en inre reflektion. 

Att urskilja sitt ”själv” från massorna och samhället räcker inte till en beskrivning av ”självets” blivande 

då den korrelerande inre reflektionen ignorerats. Visare tolkar jag Collins begrepp om frigivning som en 

vilja till att visa på det positiva i att vara fri från andra människors felaktiga illusioner om ens ”själv” 

och att vi alla har ett ”själv”. För Collins skulle frihet enligt mig innebära en frigivning i nödvändigheten 

av att vara medveten om att andra människors ”själv” har att göra med sitt egna ”själv” på så vis att vi är 

alla  människor.  Till  skillnad  från  Kierkegaard  som  skulle  tolka  friheten  som  en  möjlig  endast  i 

ögonblicket  och  inte  genom  medvetenheten  om  andra  människors  ”själv”.  I  nästa  stund  som 

Kierkegaards  människa  skulle  uppleva  frihetens  ögonblick  skulle  hon  i  nästa  stund  översköljas  av 

förtvivlan och den känsla som skuld inger. Collins beskrivning av friheten är en del av det psykologiska 

sökande  efter  ”självet”.  Hans  teori  är  en  positivistisk  som  i  detta  fall  inte  innefattar  frihet  från 

sjukdomen förtvivlan utan frihet från andra människor. I det fallet är det andra människor som kan ge 

”självet” förtvivlan och inte som Kierkegaards förtvivlan som är utgångspunkten för ”självet”. I Collins 

beskrivning är det andra människor som ”självet” bör undvika för att bli sig ”själv”. Samtidigt som 

Collins frihet innebär att inte behöva känna sig ensam med sitt ”själv” samtidigt som det just är det.  Att 

se sig ”själv” i jämförelse med andra människor är att utgå från ett vi har ett ”själv” som är friskt och att  

det är människorna omkring oss som antingen är sjuka eller de som kan ge oss felaktiga illusioner av 

vårt ”själv”.

                 Eftersom ”självet” inte är satt av den andre, som kan enligt mig ses som en intethet, blir  

”självet”  i  Collins  fall  sedd  som en  oberoende  auktoritet,  som med  sin  ontologiska  givenhet  inte 

förutsätter en dialektik för att existera. Dialektiken mellan ”självet” och förtvivlan saknas och om de två 



inte har med varandra att göra så innebär det att Collins utgår från friskhet och att bli sig ”själv” skulle  

innebära att bli sjuk och inte frisk genom tro, vilket Kierkegaard förespråkar. 

                   Collins har enligt mig avfärdat varje ”själv” som en logisk byggsten av teoretiskt logiska  

slutledningar. Trots att de tre delarna är beroende av varandra i en paradoxalt korrelering så beskriver 

Collins inte hur dessa tre hänger ihop. Svårigheten och problemet ligger i att skriva en vetenskapligt 

positivistisk text på teorier vars existens bygger på transcenderande paradoxer. Analysen vill plocka isär 

begreppen och som resultat av detta finns klara gränser för var och ett av det. De tre delarna är endast 

motsägande för varandra om de skulle ha med varandra att göra. Då de inte korrelera med varandra blir 

de på så vis en mer hanterbar substans att utreda. Det är ett splittrat ”själv” som är i var och ett av de tre  

doktrinen en helhet. Ett splittrat transcenderande ”själv” existerar inte i Collins beskrivning. 

Avslutningsvis vill Collins i sin artikel tillägga att hans analys är en metodologi som inte 

bygger på den expositionen omkring doktrinen: den existentiella sfären.100 Men trots det påstådda vill 

Collins poängtera på ett enligt mig sokratiskt vis:

[A]n early finish to the task of self-understanding and self-up-building is no finish at all. 101 

Med dessa ord avslutar Collins artikel och frågan om ”självet”. Det är enligt mig ett öppet slut, där 

Collins vill poängtera att frågan om ”självet” är en öppen inom ett område han vet att han inte vet allt 

om. Enligt mig vore detta helt i Kierkegaards mening godtyckligt, en begäran hos Collins att på så vis 

inte vilja avsluta sin undersökning så pass fort att bestämmelsen av ”självet” blir till något som är. Med 

Collins avslutande ord skulle läsaren kunna tolka, trots tidigare beskrivning att ”självet” som  är,  ett 

”själv” som ett  som  blir.  En  annan  möjlighet  till  tolkning  vore  att  Collins  postulerar  att  likt  en 

hermeneutisk cirkel, skulle han kunna fortsätta kategorisera och fördjupa sin indelade analys.

                  Collins sista ord om att förståelsen och uppbyggnaden av ”självet” är enligt mig hans försök 

att förklara att förståelseprocessen av ”självet” inte är avslutad. Men Collins misstaget är redan gjort. 

4:2 Sammanfattning av Theunissens del

Kierkegaards trestegsmetod i utredningen av ”självet” innebär först en skiss av ett preliminärt koncept, 

likt  det som Theunissen visade i  sin indelning av de två delarna: det antroposofiska (”självet”)  och 

förtvivlan. Det andra steget i trestegsmetoden är den fenomenologiska diagnosen och det tredje är den 

konkluderande ontologiska interpretationen. Det första preliminära konceptet är skissen om en idé som 

100  Ibid. s. 80
101  Op cit. s. 84



skildrar undersökning av ”självets” väg via en dialektisk presentation. Med hjälp av förtvivlan instrueras 

Kierkegaards ”själv” att vara en utsträckning som konstruerar sig ”själv” och blir synlig just i och med 

denna process.  Den fenomenologiska  diagnosen beskriver  hur  ”självet”  blir  sjukt  i  förtvivlan.  Hela 

undersökningen vore en fenomenologisk, om nu dessa grunder skulle stämma. Men eftersom det senare 

visar sig i Theunissen undersökning av Kierkegaards teori,  är  att  det är ur förtvivlan som ”självet” 

uppkommer.  ”Självet”  är  med  andra  ord  ingen  given ändlighet  i  världen  och kan  inte  ses  som en 

fenomenologisk  grund.  Det  är  människans  reflektion  av  ”självet”  som  är  den  fenomenologiska 

uppenbarelsen. Denna reflektion är en process utan innehåll då människan ser sig ”själv” i oändligheten. 

Människan och ”självet” kan ses analogt med syntesen ändlighet och oändlighet. ”Självet” är samtidigt 

en ”självmedvetenhet” och brist.  Det är  just denna brist den reflekterande människan förtvivlar om. 

Bristen ger upphov till processen att bli sig ”själv”. Kierkegaards teori är en metafysisk och har sin 

början i en negativitet. Det är ur bristens förtvivlan som ”självet” söker sig att bli hel. Men det finns  

inget botemedel från förtvivlan, eftersom det skulle innebära en total förening med det oändliga. Det ett 

”själv” som strävar mot ett oändligt tillstånd. 

                  Förhållande ”självet” och förtvivlan är ett dialektiskt där det enas existens är beroende av den 

andras och utgör med andra ord varandras nödvändighet. Det som binder dem är en möjlighet. På så sätt  

är  ”självet”  en  nödvändighet  för  förtvivlan  existens.  Möjligheten  är  reflektionen  mellan  dessa  två. 

Människan ses som en möjlighet och kan handla genom att reflektera eller inte reflektera över ”självet”. 

I bägge fallen innebär förtvivlan en nödvändighet, den om att vilja bli och den andra om att inte vilja bli 

sig ”själv”. ”Självet” är lika mycket en möjlighet som nödvändighet. Att bli sig ”själv” är en möjlighet 

eftersom det ”självet” som existerar måste ha blivit till. 

                     Lika mycket som att bli sig ”själv” även är en omöjlighet. Det är enligt Theunissen 

omöjligt att komma bortom sig ”själv” för att sedan komma tillbaka i en dubbel rörelse till sin egen 

oändlighet, just genom det ändliga inom ”självet”. Detta tillstånd mot oändligheten gör att ”självet” blir 

en oändlig och omöjlig reflektion då den reflektera sig ”själv”. Det metafysiska ligger dialektiken det 

ändliga – oändliga och att  dess process av tillblivelse sträcker sig utöver sig ”själv” för att  komma 

tillbaka till sig ”själv”. 

                     Människan kan inte bli sig ”själv” eftersom hon är en människa som innefattar det ändliga 

och oändliga. Samtidigt som hon har även en möjlighet att bli sig ”själv” eftersom ”självet” tillkommer  

henne. ”Självet” som både är oändligt och ändligt och tyder på att ”självet” har en brist i sig och att 

”självet” inte är helt och hållet skapat av en kristen Gud utan är satt av ett explicit gudomligt väsen. 

Guds frånvaro har en stor betydelse av förklarandet av motståndsförhållandet det ändlig och oändliga. 

Att  det ändliga är ett  bristande i  oändligheten är grunden för dess existens. På så vis bevisas Guds  

existens i sin frånvaro. En sådan orubblig existens är typisk i Platons stil beskrivet som ett orubbligt öde. 



Platons öde gör Kierkegaards Gud till en möjlighet. Den är en platonsk metodik om tiden som både 

oändlig och ändlig samtidigt som Kierkegaard använder sig av. Människans önskan om att vilja bli en 

oändlig är samma vilja om att  vilja befinna sig i  den platonska idévärlden.  Kierkegaards  platonska 

metodik går ut på strävan efter en helhet, en återfödelse som hel. Processen att bli sig ”själv” skulle 

innebära detta försöka att vilja hålla ihop de motsatta delarna oändlighet och ändlighet. Detta försök är 

en slags hypotetisk handling som är möjlighetens omöjliggörande av förtvivlan. Att bli sig ”själv” är ett 

tillstånd utan förtvivlan och i detta tillstånd har människan tillintetgjort varje möjlighets möjliga instans. 

Att göra sig av med möjligheten är en process utan subjekt, en strävan mot negativitet och ett subjekt 

utan innehåll. Det tomma i ”självet” är en omöjlig reflektion på oändligheten via ändligheten. 

                     Kierkegaard  använder  sig  av  skillnader  i  syntesen  mellan  nödvändighet  och  

möjlighet.”Självet” är för honom lika möjligt såsom nödvändigt. Eftersom det är sig ”själv” måste det 

ha blivit sig ”självt”. Lika mycket som det är sig ”själv” – är det möjligt, och lika mycket som det blivit 

sig  ”själv”  är  det  möjligt.  Skillnaden  mellan  den  nödvändiga  och  möjliga  är  en  skillnad  utgjord  i 

jämförelse med möjligheten om det som är och det blivande.   

4: 3 Möjlighet och nödvändighet – en jämförelse mellan Collins och Theunissen

Till skillnad mot Collins beskrivning av ”självet” är dess möjlighet inte beroende av nödvändigheten. 

Collins ”själv” är en nödvändighet och inte en möjlighet.  Där Kierkegaard anser att  ”självet” är ett 

oändligt  gudomligt  väsen  är  Collins  ett  nödvändigt  utan  möjlighet.  Det  andre  hos  Collins  är  inget 

gudomligt  väsen  innehållandes  oändlighet.  Med  andra  ord  så  finns  ingen  oändlighet.  Möjligheten 

existerar inte och kan inte mötas i ögonblicket, det ändliga och det oändliga. Utan oändligheten kan inte 

ändligheten existera. Möjligheten att bli sig ”själv” är inte möjlig utan dialektikens existens. Det innebär 

att ingen förtvivlan heller finns. 

Förtvivlan kan inte vara en nödvändighet i denna ontologiska bemärkelse om inte ”självet” 

är en del av förtvivlans existens. Det fenomenologiska som i Theunissens fall av ”självet” visat på av 

”självets”,  ontologiska  givenhet,  finns  inte  hos  Collins  eftersom det  ändliga  har  ingenting  med  det 

oändliga att göra på det viset att de enligt Collins existerar men på intet sätt relaterar. Det är ett ”själv” 

där logiken jämför ”självet” mot förtvivlan och det som åstadkommits är insynen om att ”självet” inte är 

förtvivlan.  En  god  fråga  enligt  mig  är,  vad  eller  vem,  är detta  iakttagande  subjekt  hos  Collins? 

Lösningen hos Collins skulle vara denna ändliga människa som inte har med ”självet” att  göra. En 

människa som inte har ett  ”själv”, enligt  Theunissens Kierkegaard, är en människa som inte har ett  

substantiellt vara. Det substantiella kan bara existera i förhållandena till varandras motsatser.



                  Theunissens Kierkegaard utgår från en idé om existens och inte från ett i Collins mening 

givet system. Det positiviska inslaget hos Kierkegaards ena förtvivlan, den om att vilja bli sig ”själv”, 

innefattar en given teori om att människan som vill bli sig ”själv” inte kan bli sig ”själv”, lyckas enligt 

Theunissens inte ödelägga den negativistiska teorin. Eftersom bägge sjukdomstillstånden är beroende av 

varandras existens. Dialektiken är en given idé om existens som endast är en idé just för att människan 

inte kan förklara oändlighet. Det som skulle stranda Kierkegaards filosofi är just en förklaring av det  

oändliga.  Kierkegaard bygger därmed inte upp ett begrepp från ett färdigt system utan låter sig ledas 

med sin idé om på detta vis existerande fenomen. 

Slutord

I min uppsats har jag undersökt Kierkegaards begrepp ”självet” och vad det innebär att bli sig ”själv”. 

Det är ett ”själv” som uppkommer ur förtvivlan och inte kan existerar utan synteser. Genom Collins 

artikel  visade jag hur ett  ”själv” utan korrelation i  synteserna utgår från ett  friskt ”själv” inom den 

positivistiska metoden och hur det förvanskar innebörden hos ”självet”. M. h. a Theunissen har jag visat 

att ”självet” existerar i sin dialektik till sjukdomen förtvivlan och är ett tomt subjekt. Att bli sig ”själv” 

innebär att vara medveten om sin förtvivlan och vilja något som vi inte förstår. Det kan vi endast göra 

genom att våga inse förtvivlan och tro på något bättre ty endast på så vis är människan en ständigt 

utvecklande och ständigt blivande.  
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