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BEHOV SOM GRUND FÖR EN INTEGRERANDE PERSONLIGHETSTEORI

Erik Per-Anders Ejdeholm

Personlighetspsykologin  är  uppdelad  i  ett  antal  ”stora”,  sinsemellan 
tämligen fristående personlighetsteorier. Denna teoretiska rapport försöker 
lägga grunden för en integrering av dessa genom att utröna vilka gränser 
evolutionen satt för behov för människans del. En beskrivning ges av hur 
behov  kan  kategoriseras  under  de,  från  evolutionsteori  härledda, 
övergripande målen;  överlevnad,  fortplantning,  socialt  mål,  lärande,  att  
åstadkomma resultat samt  positiv och  negativ hedonism. Vidare föreslås 
ett sätt att betrakta behov hierarkiskt där  den hedonistiska principen  (att 
behov alltid drivs av antingen lust eller olust) utgör den absoluta grunden 
vilken alltid, potentiellt, ger möjligheten att ändra viktighetsgrad på behov 
genom inlärning och en hierarki baserat  på  kronologiska stadier ger en 
generell beskrivning.  Dessutom beskrivs behov som kan bli viktigare än 
stadiebehoven  vid  specifika  situationer  (t.ex.  överlevnadsbehov)  och 
därigenom modifiera denna hierarki samt behov inriktat på något annat än 
individen själv vilka har potentialen att bli väldigt viktiga, t.o.m. viktigare 
än övriga behov.

 

Personlighetspsykologin  är  uppdelad  i  ett  antal  ”stora”,  sinsemellan  tämligen  fristående, 
personlighetsteorier  som  psykodynamisk  teori,  inlärningsteori  (behavioristisk  teori), 
kognitiv  teori,  humanistisk  teori,  existentialistisk  teori,  traitteori  m  fl.  Denna  teoretiska 
rapport är ett försök till att börja lägga en grund för att förena dessa redan existerande teorier 
och därigenom förhoppningsvis möjliggöra skapandet av en integrerande personlighetsteori.

Enligt McAdams och Pals (2006) behöver en integration börja med en förståelse för det som 
är  artspecifikt  för  människan  (hur  varje  individ  är  lik  alla  andra)  och  alltså  utgå  från 
evolutionsteori.  De menar vidare att  fler  av de stora teorierna utgår från antaganden om 
människans natur som är dåligt underbyggda och saknar empirisk bekräftelse: T.ex. ser den 
psykodynamiska teorin människan som negativt driven av konflikter beroende på krafter 
som hon har väldigt liten kontroll över medan den humanistiska teorin däremot, i kontrast 
till  psykodynamisk  teori,  ser  människan  som  positivt  driven  mot  självförverkligande. 
Behaviorismen  å  sin  sida  ser  människan  som ett  från  början  oskrivet  blad  och  nästan 
obegränsat  formbar.  En ökad förståelse  för  människans  evolutionsbetingade natur  skulle 
kunna hjälpa till att reda ut i vilken omfattning och med vilka eventuella undantag de stora 
teoriernas grundantaganden stämmer och därigenom bidra till integrerande.

Både  psykodynamisk  teorin  och  humanistisk  teori  vilar  alltså  på  grundantaganden  som 
handlar om vad som driver människan. Även om behaviorismen inte problematiserar vad 
som driver människan (bortsett från inlärning) så förutsätter ändå förstärkning att ett behov 
tillfredsställs  som belöning.  D.v.s.  om det  inte  fanns  något  behov så skulle  heller  inget 
beteende kunna förstärkas och det skulle heller inte kunna ske någon inlärning. Därför vilar 
egentligen även behaviorismen på ett  outtalat  antagande om motivation. En integrerande 
personlighetsteori skulle alltså särskilt behöva utreda den evolutionära grunden för behoven. 
Flera forskare inom personlighetspsykologi - Carver (1996), Dweck (1996), Epstein (1996), 
Mayer (2005) och McClelland (1996) - betonar också vikten av att bygga en integrerande 
teori på vad som driver individen.



2

Det råder delade meningar om hur man bör betrakta förhållandet mellan motivation och 
behov. Vissa ser motivation som överordnad behov medan andra intar motsatt ståndpunkt. I 
den här rapporten ses behov, inlärda eller oinlärda (mer om detta senare), som överordnade 
och motivation antas alltså komma ur behoven.

McClelland, Atkinson, Clark och Lowell (1953) betraktar alla drivkrafter som inlärda. Detta 
stämmer inte riktigt vilket kommer att behandlas senare. Dock stämmer det att inlärning 
oftast bidrar till behovens utformning varför även inlärning behöver beaktas när man utreder 
behov som grund till personlighetsteori. Det hos personligheten som är inlärt är också extra 
intressant,  jämfört  med  det  genetiskt  bestämda,  när  det  gäller  applikationer  som terapi, 
pedagogik o.s.v. eftersom detta kanske kan påverkas genom ny inlärning.

Generellt kan varje individs personlighet beskrivas som utvecklad ur och bestående av tre 
komponenter:

1. Den genetiska grund alla har gemensamt. Den består av;
a) absoluta, icke inlärningsbara, egenskaper (t.ex. föds alla människor med  
ögon, utom vid allvarlig missbildning) 
b) predisposition för inlärningsbara egenskaper (t.ex. kan vi anta att alla 
människor har en predisposition för ormfobi).

2. Den genetiska grund som är individuell. Den utgörs av;
a) absoluta, icke inlärningsbara, egenskaper (t.ex. har vissa individer gröna  
ögon) 
b) relativ predisposition för inlärningsbara egenskaper (t.ex. mer eller mindre 
predisponerad för ormfobi än genomsnittet).

3. Det som är inlärt.  Detta kan utgöras både av inlärda egenskaper som individen innan 
inlärning var mer predisponerad för och egenskaper som individen var mindre predisponerad 
för (enligt 2.b).

De absoluta gränserna för inlärning sätts alltså av den absoluta genetiska grund alla har 
gemensamt (1.a) tillsammans med den individuella genetiska grund som är absolut (2.a). 
Den relativa predispositionen, i populationen (1.b) och mer specifikt som den gestaltar sig 
hos individen (2.b), utgör en flytande gräns baserad på sannolikhet. En integrerande teori 
bör reda ut var dessa gränser går för att kunna säga något om vad hos personligheten som är 
inlärt.

Om man t.ex. betraktar ormfobi som ett behov av att undvika ormar kan man börja få en 
uppfattning om hur behov fungerar i relation både till genetiskt beroende gränser och till 
inlärning.  Vi  kan,  liksom  Öhman  (1985)  som  beskriver  hur  det  är  särskilt  vanligt  att 
människor hyser aversion mot just reptilliknande djur, konstatera att vissa rädslor och fobier 
är vanligare än andra. Det är t.ex. mycket vanligare med fobi mot ormar än mot, exempelvis, 
träd  vilket  troligen  beror  på  att  ormar  varit  farligare  än  träd  för  människor  och  att  de 
individer  som  varit  rädda  för  ormar  och  därför  undvikit  dem  i  större  utsträckning  har 
överlevt  länge  nog  för  att  få  fortplanta  sig.  Enligt  Öhman  (1985)  kan  det  genetiska 
ursprunget till rädsla för reptiler finnas hos tidiga däggdjur där överlevnadshotet kom från 
dinosaurier.  En  evolutionärt  grundad  genetisk  predisposition  bidrar  alltså  troligen  till 
utvecklande  av  ormfobi.  En  situation  där  ormfobin  aktiveras  kan  beskrivas  som  en 
kronologisk  kedja  av  händelser  (med  generellare  beskrivning  inom  parentes  efter  varje 
händelse): 0. latent ormfobi föreligger (latent behov) - 1. ser ormen (stimulus) - 2. känner 
rädsla och obehag (affekt) - 3. springer därifrån (respons) - 4. tillryggalägger tillräckligt 
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långt avstånd från ormen (måluppfyllande) - 5. rädslan och obehaget upphör (förstärkning). 
Utifrån detta kan vi definiera ett (aktiverat, d.v.s. i nuläget inte latent) behov som en strävan,  
i affekt, efter att uppnå ett specifikt mål där uppnåendet av målet leder till förstärkning.

Om vi vet vad som är viktigast för en individ, vilket behov som driver denne, så kan vi 
också förstå varför personen agerar som den gör och kanske även förutse hur denne kommer 
att agera i olika situationer. T.ex. kan vi förutse att en individ med ormfobi kommer att 
försöka undvika ormar. Att förstå de behov som driver en individ är därför en stor del av att 
förstå dennes personlighet.

Syftet  med rapporten är  att  försöka utröna vilka gränser  evolutionen satt  för behov och 
inlärning  (åtminstone  i  relation  till  behov)  för  människans  del.  Frågeställningar,  utifrån 
detta, är: Vad, när det gäller behov som drivkraft, är genetiskt och vad kan läras in? Kan 
man utifrån dessa  gränser  för  genetiskt  och  inlärt  förstå  behov som olika viktiga,  olika 
starka, i förhållande till varandra? Möjliggör detta, i så fall, någon slags behovshierarki? Ett 
mål med rapporten är också att utifrån detta generera hypoteser för fortsatt forskning.

I rapporten beskrivs, i det följande, behovsdrivna situationer utifrån en sekventiell modell 
vilket  leder  fram  till  en  beskrivning  av  den  hedonistiska  princip  som  kan  anses  driva 
behoven. För att kunna kategorisera olika behov så föreslås sedan olika övergripande mål ur 
ett  evolutionärt  perspektiv.  Dessutom beskrivs  olika  förslag,  från  tidigare  forskning,  på 
behov vilka kan anses driva människor. Dessa behov delas sedan in under olika kategorier 
vilka  utgörs  av  de,  ur  ett  evolutionärt  perspektiv,  övergripande  målen  samt  positiv  och 
negativ hedonism (utifrån den hedonistiska principen). Löst baserat på detta ges slutligen ett 
förslag på hur man kan tänka på behov som hierarkiskt ordnade.

Behovsdrivna situationer

Om vi  går  tillbaka  till  exemplet  med  ormfobin  så  kan  den  liksom andra  behovsdrivna 
situationer, som sagt, mer generellt beskrivas utifrån sekvensen: 

0. latent behov - 1. stimuli - 2. affekt - 3. respons - 4. måluppfyllande - 5. förstärkning

Med  latent behov menas att hela kedjan (1-5) finns latent hos individen och kommer att 
kunna utlösas om lämpligt stimulus presenteras. Detta behov kan vara omedvetet tills det 
utlöses samt vara antingen inlärt eller oinlärt. Att det är oinlärt innebär att det finns genetiskt 
predisponerat  utan  att  tidigare  ha  aktiverats.  Öhman  (1985)  tar  som exempel  på  sådan 
predisposition för stimuli bl.a. upp att djur som snabbt närmar sig och varningssignaler från 
artfränder lättare än många andra stimuli väcker rädslobetonad försvarsrespons. Efter första 
gången ett  behov aktiverats  så  har  det  också  utsatts  för  en  inlärningsprocess  i.o.m.  den 
förstärkning som sker.

Med stimuli menas här allt som utlöser affekt kopplad till strävan efter måluppfyllande. Det 
kan både vara yttre sinnesintryck (t.ex. att känna lukten av mat), inre sinnesintryck (t.ex. att 
känna hungerskänslor) och tankar (t.ex. att tänka på mat). Vilken som helst av dessa kan 
utlösa affekt (t.ex. i form av längtan efter mat).

Med  affekt menas  här  en  ofrivillig  respons  av  känslomässig  natur.  Att  den  är  ofrivillig 
innebär att den uppkommer automatiskt, utanför viljans kontroll, som följd av vissa stimuli. 
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Affekten kan uppstå innan individen blivit medveten om stimulit som utlöste reaktionen 
(Öhman,  1985).  Affekten  behöver  inte  bestå  av  en  negativ  upplevelse  (som  skapar  en 
strävan  ifrån något)  som  i  ormfobiexemplet  utan  kan  lika  gärna  bestå  av  en  positiv 
upplevelse (som skapar en strävan  till något), t.ex. när man, utan att vara hungrig innan, 
känner doften av god mat och blir sugen. Den behöver heller inte vara stark (eller tydligt 
observerbar) utan kan vara subtil t.ex. som vid orienteringsresponsen där den kan betraktas 
som  en  svag  nyfikenhet.  När  det  gäller  affektiva  reaktioner  kan  vi  anta  att  de  fyller 
funktionen att inrikta organismen på den förestående uppgiften, t.ex. kan rädsla förbereda 
organismen på att fly eller kämpa bl.a. genom att blodsockret stiger för att ge mer energi och 
att  andhämtningen  blir  snabbare,  så  att  kroppen  tillförs  mer  syre  för  att  förbränna 
blodsockret. Öhman (1985) beskriver hur rädslorespons som utlösts av stimuli kopplat till 
(rov-) djur (t.ex. vid ormfobi) på detta sätt engagerar det sympatiska nervsystemet för att 
metabolismen ska kunna ge rörelseapparaten extra kraft medan rädslorespons som utlösts i 
ett sammanhang som har med hierarkikamp, med en annan människa, att göra inte engagerar 
det sympatiska nervsystemet i samma grad. Känslor organiserar och mobiliserar alltså hela 
organismen i syfte att  åstadkomma vad som är viktigt; att nå behovsmålet.  T ex kan ett 
överlevnadsbehov föda rädsla eller ilska, ett trygghetsbehov – oro, ett behov av lärande – 
nyfikenhet  o.s.v.  Affekten  är  alltså  en  kombination  av  en  (hedonistisk) 
upplevelsekomponent (som alltså kan vara negativ eller positiv) och en känslokomponent. 
Dessa två komponenter kan tydliggöras om man tänker på två exempel av olika karaktär där 
upplevelsen som positiv eller negativ är den samma. T.ex. innehåller rädslopräglad strävan 
bort från en orm vid ormfobi eller strävan bort från en odör präglad av äckel samma typ av 
(hedonistiska) upplevelse – negativ strävan ifrån. Däremot är känslokomponenten olika.

Med respons menas här alla beteenden som syftar till att uppnå behovsmålet. Beteenden kan 
vara iakttagbara, som t.ex. att springa ifrån en orm, eller helt interna och omöjliga för en 
yttre betraktare att iaktta, som t.ex. att börja tänka på något annat än en orm för att slippa 
obehaget tanken på ormen skapar. Responsen kan dessutom till skillnad från affekten vara 
frivillig, d.v.s. den kan, men behöver inte, vara under viljans kontroll. T.ex. kan en individ 
välja att stanna kvar trots att denne känner rädsla som skapar en viss önskan att springa 
därifrån.  Om rädslan blir  ännu starkare kanske inte  individen har  något  val  längre utan 
springer  därifrån eftersom rädslan ”tar  över”.  Med beskrivningen av affekten som utom 
viljekontroll  syftas  alltså  på den  initiala  affekten  som sker  automatiskt  som reaktion  på 
stimuli. Därefter går det, så klart, ibland att påverka den, t.ex. att minska rädslan genom att 
andas  långsammare  och  djupare.  Detta  är  då  enligt  denna  modell  att  betrakta  som  en 
respons.

Med måluppfyllande menas här att behovsmålet nås. Behovsmålet kan antingen vara direkt 
kopplat till det stimuli som utlöste behovet, som i ormfobiexemplet eller sakna koppling till 
detta, t.ex. när man svarar i telefon då den ringer – behovet att få tala med någon man väntar 
på  ska  ringa  har  ju  ingen  direkt  koppling  till  ringsignalen.  Detta  innebär  att  man  inte 
nödvändigtvis kan slutleda vad behovsmålet är genom att iaktta stimuli och utlöst beteende. 
I telefonexemplet skulle man ju i så fall som betraktare t.ex. kunna tro att målet var att få 
telefonen att sluta ringa vilket alltså inte skulle stämma.

Med förstärkning menas här antingen att måluppfyllandet resulterar i en behaglig upplevelse 
eller i  att en obehaglig upplevelse upphör – d.v.s. både positiv och negativ förstärkning. 
Detta leder, i överensstämmelse med inlärningsteori, till en ökning av sannolikheten för att 
beteendet (som resulterade i måluppfyllandet) upprepas.
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Som  framgår,  t.ex.  av  ormfobiexemplet,  kan  både  stimuli,  affekt  och  respons  vara 
evolutionärt predisponerade, vad Öhman (1985) beskriver som biologiskt förberett lärande. 
D.v.s. en individ kan första gången denne ser en orm bli rädd och springa därifrån och alltså 
ha  ett  behov utan  att  detta  blivit  inlärt  tvärtemot  vad  McClelland,  Atkinson,  Clark  och 
Lowell (1953) påstår. Nästa gång individen kommer i kontakt med en orm kommer behovet 
dock, som redan påpekats, att ha modifierats beroende på denna första situation och alltså 
påverkats av inlärning. Enligt Öhman (1985) lärs rädsloresponser genom biologiskt förberett 
lärande in väldigt snabbt och lätt samt är väldigt resistenta mot utsläckning. T.ex. kan det 
räcka med snabbt observationslärande av en modell som uppvisar rädsla tillsammans med 
samtidigt närvarande reptilliknande stimuli för att etablera ormrädsla, d.v.s. rädsla kopplas 
väldigt lätt till det biologiskt förberedda.

Inspiration till denna beskrivning av behovsdrivna situationer har hämtats från Hull (1943) 
samt Dollard och Miller (1950), vilka byggt vidare på Hulls idéer, som betraktar inlärning 
utifrån  en  modell  bestående  av  ”drive”,  ”cue”,  ”response”  och  ”reinforcement”.  Dessa 
motsvarar ungefär ”latent behov” och ”måluppfyllande” (sammantaget ungefär motsvarande 
”drive”),  ”stimuli”  (ungefär  motsvarande  ”cue”),  ”affekt”  och  ”respons”  (sammantaget 
ungefär  motsvarande  ”response”)  och  ”förstärkning”  (ungefär  motsvarande 
”reinforcement”).  Framför  allt  har  Hulls  (1943)  påpekande  att  det  behöver  finnas  en 
drivkraft (”drive”) för att det ska finnas motivation till agerande haft betydelse. Här beskrivs 
drivkraften,  som  sagt,  som  uppdelad  i  ”latent  behov”  och  ”måluppfyllande”  vilket, 
förhoppningsvis, ger ytterligare precision.

Hull  (1943)  beskriver  hur  det  hos  spädbarn  finns  en  medfödd,  genetiskt  bestämd, 
responshierarki. Detta innebär att ett stimulus är genetiskt bestämt att utlösa flera möjliga 
responser. Hierarki innebär här att en respons är sannolikare än en annan. Om en respons 
inte  leder  till  att  målet  uppfylls  så  sker  en  ny  respons  (med  störst  sannolikhet  nästa  i 
responshierarkin) tills en respons leder till måluppfyllande. Den respons som leder till att 
målet nås kommer med större sannolikhet uppvisas nästa gång situationen uppstår, d.v.s. 
klättra i responshierarkin. Beroende på, den här gjorda, uppdelningen av affekt och respons 
så skulle det här vara lämpligare att beskriva det som en  affekt-respons hierarki eftersom 
varje ny respons också föregås av ett skifte i affekt, t.ex. kanske ett hungrigt spädbarn först 
blir rastlöst, sen ledset och därefter argt – med medföljande beteenden (responser).

När  det  gäller  sekvensen  (0.  latent  behov  -  1.  stimuli  -  2.  affekt  -  3.  respons  -  4. 
måluppfyllande -  5.  förstärkning) så finns alltså  varje steg genetiskt  predisponerad.  Mer 
specifikt så finns genetiskt predisposition för; att kunna särskilja olika stimuli, att stimuli 
kan utlösa affekt samt lust eller olust, att affekt optimerar organismens tillstånd för ett visst 
agerande, tendens till en viss respons (t.ex. röra sig till eller bort från något), ett behovsmål 
samt  att  kunna  göra  distinktionen  att  detta  uppnåtts  och  inlärning  genom  förstärkning. 
Dessutom  finns  genetisk  predisposition  för  att  kunna  associera  nya  stimuli  till  redan 
behovsrelaterade stimuli, vilket Pavlov visade. Allt detta utgör genetiskt uppställda ramar 
för inlärning.

Modellen  kan  göras  precisare  och  mer  komplicerad  om  man  kompletterar  den  utifrån 
Solomons  opponentprocessteori.  Solomon  (1980)  visar  att  de  flesta  affektiva  tillstånd 
resulterar i en motsatt affektiv process som kan sägas syfta till att återställa homeostasen. 
Denna opponentprocess har en (hedonistisk) upplevelsekvalitet motsatt upplevelsekvaliteten 
hos den primära affekten. Detta innebär t.ex. att opponentprocessen vid ormfobi är behaglig. 
Eftersom opponentprocessen är långsammare än den primära affektprocessen så startar den 
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något  senare  och  kvarstår  också  efter  att  behovsmålet  uppfyllts.  Dessutom blir  den,  till 
skillnad  från  primärprocessen  starkare  med  upprepning  vilket  gör  att  den,  efter  varje 
inlärningstillfälle,  snabbare och effektivare parerar och,  alltså,  försvagar primärprocessen 
samt kvarstår längre efter måluppfyllandet. Om man lägger till opponentprocessen så kan 
sekvensen beskrivas:

0. latent behov - 1. stimuli - 2. affekt - 3. respons - 4. måluppfyllande - 5. förstärkning - 
6. opponentaffekt

Med  opponentaffekt  menas  här  den  affekt  som  genom  opponentprocessen  parerar 
primäraffekten. Eller mer specifikt – den parerande affekten fr.o.m. att den kvarstår efter att 
primäraffekten upphört i.o.m. måluppfyllandet. Om den hedonistiska upplevelsekvaliteten 
hos den primära affekten i steg 2 varit negativ så kommer den positiva opponentaffekten att 
bidra  med  ytterligare  (positiv)  förstärkning  och  efter  hand  avklinga  vilket  innebär  att 
individen  återgår  till  normaltillståndet,  d.v.s.  opponentaffekten  leder  i  detta  fall  inte  till 
något försök till måluppfyllande. Om den primära affekten däremot har positiv hedonistisk 
upplevelsekvalitet innebär den negativt laddade opponentaffekten ofta att individen söker 
uppfylla målet att få den obehagliga upplevelsen att upphöra (om denne inte uppfyller det 
målet  så avklingar även denna negativa opponentaffekt så småningom av sig själv).  Det 
säkraste och vanligaste sättet att göra detta är att försöka uppfylla det primära behovet igen 
(eftersom den primära affekten är motsatsen till opponentprocessen och alltså tar ut den). 
Detta kan vara en förklaring till hur beroenden uppstår (Solomon, 1980).

Den hedonistiska principen

Carver (1996) beskriver hur man inom flera skilda forskningsområden, var för sig, kommit 
fram till  att  det  finns två distinkta  tendenser som ligger bakom mänskligt  beteende och 
affekt. Dessa kan beskrivas som tendenser att röra sig  till något önskvärt eller  ifrån något 
oönskat (närmande eller undvikande) och anses reglerade av skilda hjärnmekanismer vilket i 
så fall innebär att de kan vara oberoende av varandra.

När  ett  behovsmål  uppfyllts  är  det  någon  av  eller  båda  dessa  tendenser  som leder  till 
förstärkning  antingen  genom  upplevt  välbehag  (som  kommer  från  närmandetendensen), 
d.v.s. positiv förstärkning, att ett upplevt obehag (som kommer från undvikandetendensen) 
upphör, d.v.s. negativ förstärkning, eller en kombination av bägge. D.v.s. vid ett negativt 
drivet  behov  som t.ex.  ormfobin  så  består  affekten,  förutom den  handlingsförberedande 
känslan (rädsla i ormfobiexemplet), av en olustupplevelse som vanligen upphör först i.o.m. 
måluppfyllandet.  Vid  positivt  drivna  behov  består  affekten  förutom  den 
handlingsförberedande känslan också av en lustupplevelse som ökar ju närmare målet man 
kommer för att nå maximal styrka när målet uppnås. Det går alltså att beskriva det som att 
alla genetiskt predisponerade behov använder sig av dessa tendenser genom att deras mål är 
kopplat till någon av dem eller till bägge (vilket skett genom det naturliga urvalet); lust- och 
olustkänslor, gott och ont, är drivmedel för behoven. Lust- och olustkänslor kan dock uppstå 
utan att de är direkt kopplade till ett genetiskt predisponerat behov. När så sker blir detta 
dock en inlärningssituation där de tenderar att kopplas ihop med ett mål. Denna hedonistiska 
princip som ligger bakom behoven – att strävan efter behovsmålet ytterst drivs av en strävan 
efter lust och/eller upphörande av olust – kan alltså i sig leda till skapande av nya behov. 

Ett exempel på när lustupplevelsen vid behovsuppfyllan kan få ett egenvärde kanske kan 
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vara det Csikszentmihalyi kallar ”flow”. När en individ gör någon (behovsdriven) aktivitet 
som är lagom svår för att vara motiverande och samtidigt lagom lätt så att denne hela tiden 
uppnår målet så kommer aktiviteten att ge många hedonistiska lustupplevelser - särskilt när 
individens kompetens är hög och aktivitetens svårighetsgrad är stor (Csikszentmihalyi & 
LeFevre, 1989). Detta gör att aktiviteten ger upplevelsen av flow. Vi kan beskriva det som 
att aktiviteten får ett egenvärde utifrån dess möjlighet att ge lustupplevelser. Att aktiviteten 
har ett egenvärde betyder alltså att lustupplevelsen inte längre nödvändigtvis har något att 
göra med det behov som aktiviteten en gång syftade till (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & 
Nakamura, 2005)

Överlevnad är antagligen en väldigt stark drivkraft som kommer till uttryck genom många 
olika behov. Därför kan man anta att det finns starka olustkänslor kopplade till att riskera 
livet eller begå självmord. Trots detta finns flera exempel på när överlevnadsbehovet sätts åt 
sidan; när lidandet blir överväldigande och det inte finns något hopp om lindring annat än 
döden, när någon riskerar livet för att rädda andra, när någon riskerar livet för njutning - 
t.ex. den njutning opponentaffekten kan erbjuda vid fallskärmshoppning (Solomon, 1980) - 
eller för att imponera på andra, när någon är beredd att dö för sin frihet, när någon riskerar 
livet  av nyfikenhet, spädbarn som dör av brist  på trygghet,  symbios, stimulans och/eller 
beröring, Öhman (1985) ger exemplet att riskera livet i sociala konflikter för att slippa tappa 
ansiktet o.s.v. Alla dessa exempel tyder på att det ytterst är den hedonistiska principen som 
bestämmer motivationen och även om den hedonistiska olustkänslan kopplad till att ta livet 
av sig eller riskera livet oftast är starkare än andra behov så kan nästan vilket annat behov 
som helst bli starkare än överlevnadsbehovet när den hedonistiska komponenten kopplad till 
detta andra behov blir starkare. Ytterligare ett exempel som visar på att den hedonistiska 
principen ytterst avgör är narkotikamissbruk där missbrukaren verkar kunna sätta alla andra 
behov åt sidan för att få tillfredställa sitt hedonistiska behov av drogeffekten.

På det sätt som här beskrivits intar alltså den hedonistiska principen en särställning som 
ännu mer  grundläggande  än  de  behov  som den kan  sägas  utgöra  drivmedlet  till.  Eller, 
annorlunda uttryckt; inget behov är starkare än dess hedonistiska komponent i affektdelen. 
Det innebär också att den hedonistiska komponenten, lust- eller olustupplevelsen, kan skapa 
nya  behov:  T.ex.  kan ett  dominerande,  negativt  drivet,  behov där  individen  på  alla  sätt 
försökt uppfylla det fortfarande vara ouppfyllt utan att individen längre har något hopp om 
att lyckas - det Maier och Seligman (1976) kallar inlärd hjälplöshet. I en sådan situation kan 
vi anta att det blir ett behov i sig att lindra lidandet som är resultatet av detta. Detta kan ske 
genom att individen riktar uppmärksamheten på något annat och ett effektivt sätt att göra 
detta är att rikta in sig på ett annat starkt behov och försöka uppfylla detta. Tack vare att vi, 
som Miller (1956) visar, endast kan ha fem till nio bitar information i medvetandet så leder 
detta till att obehaget inte längre finns i medvetandet. En hypotes är att detta, åtminstone 
delvis, förklarar hur försvarsmekanismer fungerar.

Ett delvis besläktat fenomen beskrivs av Solomon (1980). Ett negativt affektivt tillstånd kan 
påminna om en tidigare upplevd negativ  opponentaffekt  och kan därigenom leda till  att 
individen söker avsluta obehaget genom behovsmålet som är kopplat  till  primäraffekten. 
T.ex. kan stress påminna om abstinensobehaget, d.v.s. opponentaffekten, efter den primära, 
positiva effekten av att röka en cigarett. Därigenom kan en upplevelse av stress leda till att 
individen försöker dämpa eller avsluta stressupplevelsen genom att röka en cigarett istället 
för att åtgärda orsaken till stressen.

Olika behov kan alltså skilja sig åt vad gäller om affektdelen består av en positiv eller 
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negativ komponent. Behov som startar med positiv hedonistisk affekt verkar dessutom, om 
de inte kan tillfredsställas, kunna övergå till  negativ hedonistisk affekt.  Vissa behov gör 
ofelbart detta. T.ex. kan ett behov av att äta börja som en hedonistiskt positiv affekt där 
individen är sugen på en viss sorts mat – ett njutningsbehov. Om behovet inte tillfredställs så 
övergår dock affekten till att bli negativt hedonistisk – ett behov av att undvika svält. Vidare, 
enligt Solomon (1980), skiljer sig också behov åt vad gäller styrkan och varaktigheten hos 
opponentaffekten.

Övergripande mål utifrån evolutionen

Darwins teori om det naturliga urvalet är väletablerad och allmänt accepterad, inte bara inom 
biologi, utan även inom andra vetenskaper. I modernare tappning kan den beskrivas som att 
de  gener  som  idag  ingår  i  en  organisms  uppsättning  har  bidragit  till  egenskaper  hos 
organismen  som  gjort  det  möjligt  för  dessa  gener  att  replikeras  eller  åtminstone  inte 
förhindrat  detta.  Som  egenskaper  kan  man  här  bl.a.  betrakta  behov.  Eftersom  generna 
lyckats  med  att  replikeras  innebär  detta  att  många  behov  bör  vara  direkt  eller  indirekt 
inriktade på individuell överlevnad (för att överhuvudtaget överleva tillräckligt länge för att 
kunna fortplanta sig) eller fortplantning (den direkta orsaken till att generna replikeras). Man 
skulle  kunna  beskriva  det  som  att  överlevnad  och  fortplantning  är  övergripande  mål. 
Eftersom gruppen för människan till  så stor del är och har varit det som möjliggör både 
överlevnad och fortplantning så kan man för människans del dessutom även tala om ett 
övergripande  socialt mål  –  att  tillhöra  och  fungera  i  gruppen  -  nästan  lika  viktigt  som 
överlevnad  och  fortplantning.  Det  finns  också  anledning  att  ta  upp  lärande som  ett 
övergripande mål eftersom det framför allt för överlevnaden är så viktigt att kunna göra bra 
bedömningar av hur verkligheten är beskaffad. Även att  åstadkomma resultat  kan ses som 
ett  eget  övergripande mål  eftersom en mängd aktiviteter  som att  t.ex.  skaffa mat,  ordna 
skydd o.s.v., som i.o.f.s. har med överlevnad att göra, ändå antagligen genom evolutionen 
blivit starkt motiverande i sig själva.

Med övergripande mål menar jag inte direkt upplevda behovsmål (t.ex. att  få tillräckligt 
avstånd till ormen i ormfobiexemplet) utan snarare mål på en mer abstrakt nivå. Individen 
upplever inte nödvändigtvis att undvikandet av ormen handlat om överlevnad men på en 
abstrakt  nivå  så  kan  man  ändå  betrakta  undvikandet  av  ormar  som  befrämjande  det 
övergripande överlevnadsmålet. Detta blir kanske ännu tydligare om man t.ex. betraktar ett 
behov av att samla där samlandet enbart upplevs ha egenvärde men evolutionärt kan ha haft 
ett  stort  överlevnadsvärde  genom  lagrande  av  förråd.  Detta  innebär  att  man  inte  kan 
undersöka  dessa  påstådda  abstrakta  övergripande  mål  genom  att  empiriskt  undersöka 
individers upplevelse.  Det  går heller  inte att  empiriskt  undersöka t.ex.  om samlande har 
överlevnadsvärde eftersom det snarare handlar om ett eventuellt historiskt faktum och inte 
nödvändigtvis är fallet i dag. Dessa förslag till övergripande mål ska snarare betraktas som 
en bakgrund som kanske kan användas som hjälpmedel när man försöker förstå varför vissa 
behov är vanligare eller starkare än andra. Trots bristen på möjlighet till empiri så hoppas 
jag att betraktelsens förankring i den väletablerade teorin om det naturliga urvalet ändå kan 
bedömas utgöra tillräckligt rättfärdigande för dess användande i det här sammanhanget.

Med överlevnad som övergripande mål menas här inte enbart individens akuta överlevnad 
utan även den fortsatt möjliga överlevnaden vilket bl.a. innefattar mål som har med trygghet 
att göra. Som mest utpräglat märks det dock givetvis när det handlar om akut överlevnad. 
Att överhuvudtaget existera är ju en förutsättning för alla andra behovs uppfyllande utom det 
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negativa hedonistiska behovet, att slippa obehag (antagligen – dock beroende på vad man 
tror döden innebär).

Med fortplantning som övergripande mål menas här inte enbart att skaffa barn utan även att 
möjliggöra barnets fortsatta överlevnad och överlevnadsduglighet. Det finns ju - förutom 
behov som är närmare kopplat till själva anskaffandet av barn, som t.ex. sexbehovet - även 
omvårdnadsbehov.  Detta  gör  att  den  egna  överlevnaden  ur  ett  evolutionärt  perspektiv 
fortsätter att vara viktig för att kunna trygga barnets överlevnad och utveckling. Dessutom 
gör  ju  fortsatt  överlevnad  det  möjligt  att  skaffa  fler  barn  och  fortsätter  också  av  den 
anledningen att vara evolutionärt viktigt. 

Med ett socialt övergripande mål menas här ett brett spektrum av sociala behov som spänner 
från att slippa bli utstött ur gruppen till att ha hög social status, vara ledare o.s.v. Det mest 
grundläggande  sociala  behovet  måste,  motsvarande  överlevnadsbehovet,  vara  att 
överhuvudtaget ha åtminstone en annan människa att potentiellt kunna relatera till eftersom 
detta är en grundförutsättning för alla andra sociala behov.

Med lärande som övergripande mål menas att kunna förutsäga skeenden och konsekvenser 
för att kunna påverka eller anpassa sig till dessa. D.v.s. det handlar om förståelse, kunskap 
och  meningsskapande.  George  Kelly  kan  anses  basera  hela  sin  teori  på  antagandet  att 
människan drivs av det här övergripande målet (Kelly, 1955).

Med att åstadkomma resultat som övergripande mål menas här framför allt just behov som 
kan ha sitt ursprung i jakt, matletande, bobyggande, skapa redskap o.s.v. Kanske man till 
detta övergripande mål också ska räkna behov som  t.ex. att samla och ordna eftersom de har 
sitt  ursprung  i  liknande  aktiviteter  som de  redan  nämnda.  Ibland  är  gränsen  mellan  de 
övergripande målen ”lärande” och ”att åstadkomma resultat” flytande, t.ex. kan lärandet av 
en kompetens vara både ett sätt att åstadkomma resultat och att få kunskap.

Tidigare kategoriseringar av behov

Det har lagts fram flera förslag på vilka behov som driver människor. Ett klassiskt sådant är 
Maslows (1943) behovshierarki där han delar in behoven i fysiologiska behov (bl.a. hunger, 
törst, sex, sömn m.m.), trygghetsbehov (bl.a. att verkligheten ska vara tillräckligt förutsägbar 
och ordnad),  kärleksbehov (bl.a.  att  få  tillgivenhet  och  att  få  tillhöra),  självkänslobehov 
(bl.a.  att  kunna  vara  nöjd  med  sin  egen  förmåga  och  vara  respekterad  av  andra)  och 
självförverkligandebehov (som kan sammanfattas med att bli allt  man har potentialen att 
bli).

Murray (1938) listar 20 behov vilken togs fram bl.a. genom en intensiv och utförlig studie 
av 50 män i collegeålder. Det har gjorts flera försök att organisera behoven i Murrays lista 
under  olika  kategorier.  En  vanlig  och  väl  underbyggd  sådan  är  uppdelningen  i  de  två 
dimensionerna  maktsträvan  (som  innefattar  behoven  ”dominance”,  ”exhibition”  och 
”defendence”)  och  harmoniseringssträvan  (som innefattar  behovet  ”affiliation”)  (Winter, 
1996).

Ett nyare förslag är Reiss (2004) lista på 16 behov (eller ”desires” enligt Reiss terminologi) 
vilken  tagits  fram  genom  att  reducera  en  betydligt  längre  lista  (328  items)  m.h.a. 
faktoranalys av försökspersoners skattningsvärden. Reiss beskriver också möjliga 
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evolutionära ursprung till några av de behov han listar.

Epstein (1996)  menar  att  man kan extrahera ner  behoven som driver  individen till  fyra 
grundläggande; att maximera njutning och minimera obehag, att behålla intern stabilitet och 
samstämmighet mellan idéer och koncept, att  ha relationer till  andra människor samt att 
förhöja självkänslan.

Behov ur ett utvecklingsperspektiv

I Eriksons (1985) beskrivning av olika utvecklingsstadier kan varje stadium ses som präglat 
av  ett  specifikt  behov.  T.ex.  kan  spädbarnsstadiet  ses  som  präglat  av  ett  behov  av 
grundläggande tillit medan tonårsstadiet kan ses som präglat av att behov av identitet. De 
olika  stadierna  kan  ses  som handla  om en  strävan  efter  eller  ett  behov av  att  uppnå,  i 
kronologisk ordning; grundläggande tillit,  självständighet,  initiativtagande,  företagsamhet, 
identitet, relationsbyggande, skapande för kommande generationer respektive nöjdhet med 
det liv man levt. När det gäller ”skapande för kommande generationer” är det här viktigt att 
påpeka att detta kan gälla ens egen avkomma men inte behöver göra detta utan lika gärna 
kan gälla t.ex. mer altruistiska mål som gagnar större grupper.

Objektrelationsteorin och sådant som framkommit genom spädbarnsforskning, vilket Evang 
(1991) förtjänstfullt redogjort för och diskuterat, skulle även kunna sammanfattas i form av 
en beskrivning av tidiga behov som liksom Eriksons (1985) stadier följer på varandra. På 
motsvarande sätt som hos Erikson (1985) kan varje stadium, eller fas, ses som präglat av ett 
eller flera behov. Faserna som beskrivs inom objektrelationsteori är, kronologiskt; normal 
autistisk  fas,  symbiotisk  fas  och  separations-individuationsfas.  Separations-
individuationsfasen kan också delas in i olika underfaser. Den autistiska fasen varar i några 
veckor och består i att barnet sover mycket och är relativt ointresserad av omgivningen. Det 
verkar  dock  som  om  barnet  redan  under  denna  fas  har  behov  av  kontakt.  Nästa  fas, 
symbiosfasen, kan beskrivas som präglat av ett behov av att uppnå grundläggande tillit, på 
liknande sätt som Erikson (1985) beskriver det.  Detta tar sig bl.a. uttryck i ett behov av 
tillräckligt mycket kontakt med en modersperson. Hur viktigt och starkt detta behov är kan 
vi se på deprivationssyndromet – att barn antingen dör eller drabbas av bestående psykisk 
utvecklingsstörning om sådan kontakt saknas. Ett annat viktigt behov i den här fasen verkar 
vara  tillräcklig  sinnesstimulans.  En  brist  på  detta  verkar  också  kunna  bidra  till 
deprivationssyndrom. Nästa fas, separations-individuationsfasen, kan beskrivas som att den 
handlar om ett behov att uppnå självständighet, i likhet med Eriksons (1985) beskrivning. 
Både den symbiotiska fasen och separations-individuationsfasen handlar om behov av att 
utveckla en mängd olika färdigheter, huvudsakligen för jagutveckling. Alla dessa färdigheter 
kan dock anses stödja dessa två huvudbehov och för den här rapportens syfte räcker det med 
en sådan här sammanfattning. I det följande förslaget till kategorisering av behov kommer 
jag, vad gäller dessa två behov, huvudsakligen hänvisa till Erikson (1985) och nöja mig med 
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att här ha påvisat det stöd objektrelationsteorin, enligt Evang (1991), ger till en sådan typ av 
betraktelse.

Förslag till kategorisering av behov

Som  kategorier  används  här  de  övergripande  mål  utifrån  evolutionen  (överlevnad, 
fortplantning, socialt mål, lärande och att åstadkomma resultat) som tidigare redogjorts för 
samt övergripande mål utifrån den grundläggande hedonistiska principen formulerat  som 
positiv och negativ hedonism.

Positiv hedonism
Till  behov som handlar om positiv hedonism utan koppling till  andra behov, d.v.s.  bara 
syftande till själva upplevelsen av välbehag kan man räkna Murrays (1938) ”Sentience” (att 
eftersträva  och  njuta  av  sinnesintryck)  och  ”Play”  (att  göra  saker  för  att  ha  kul, 
underhållning  eller  förströelse  utan  annat  mål)  samt  behov  som  är  inriktade  på  det 
Csikszentmihalyi, Abuhamdeh och Nakamura (2005) kallar ”flow”. Dock bör påpekas att 
alla dessa behov också kan ge annat, t.ex. lärande, och alltså kan ha fler motiv än bara den 
hedonistiska njutningen.

Negativ hedonism
Till  behov  som  handlar  om  negativ  hedonism  kan  man  räkna  Murrays  (1938) 
”Harmavoidance” (att undvika eller undfly smärta, skada, sjukdom och död) även om den 
också handlar om överlevnad – t.ex. när skada och sjukdom blir livshotande. Delvis kanske 
det Maslow (1943) kallar fysiologiska behov också kan räknas hit. 

Om alla behov potentiellt kan användas som  försvarsmekanism, vilket här framlagts som 
hypotes, så kan vilket behov som helst, när det används för att rikta uppmärksamheten bort 
från obehaget som beror på ett annat ouppfyllt behov, kategoriseras under negativ hedonism. 
Även  Solomons  (1980)  beskrivning  av  hur  ett  behov  (tillfälligt)  kan  ersätta  ett  annat 
beroende på att det ersättande behovets opponentaffekt liknar det ersattas primära affekt kan 
räknas hit.

Sammantaget beskriver det Epstein (1996) kallar ett behov av att maximera njutning och 
minimera obehag både positiv och negativ hedonism.

Överlevnad
Till behov som handlar om överlevnad kan man räkna vissa av de behov Maslow (1943) 
kallar  fysiologiska  samt  det  han  kallar  trygghetsbehov,  Reiss  (2004)  ”Tranquility”  (att 
undvika  oro  och  rädsla  samt  vara  trygg  och  avslappnad)  och  ”Eating”  (att  äta).  Till 
”Tranquility” ger Reiss den evolutionära förklaringen att djur flyr från fara och till ”Eating” 
att näring är nödvändigt för överlevnad. Även Murrays (1938) ”Aggression” (att bekämpa, 
slåss,  attackera,  skada  eller  döda  en  annan  individ)  och  Reiss  (2004)  ”Vengeance”  (att 
hämnas  eller  bestraffa  samt  att  tävla  och  vinna)  till  vilken  han  ger  den  evolutionära 
förklaringen att djur slåss när de känner sig hotade handlar delvis direkt om överlevnad. 
Dock kan aggression finnas både i att åstadkomma resultat (”jävlar anamma”) och i tävlan 
som har med status och därigenom maktsträvan att göra. Det som i Eriksons (1985) teori kan 
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beskrivas som behov av grundläggande tillit  kan också beskrivas som ett  grundläggande 
trygghetsbehov varför även det kan sägas tillhöra denna kategori.

Fortplantning
Till behov som handlar om fortplantning kan man räkna Murrays (1938) ”Nurturance” (att 
sköta om, stödja, skydda eller ta hand om någon annan, behövande - att vårda) samt Reiss 
(2004) ”Romance” (att idka könsumgänge och att bilda par) och ”Family” (att föda upp egna 
barn).  Till  ”Romance”  ger  Reiss  den  evolutionära  förklaringen  att  reproduktion  är 
nödvändig  för  artens  överlevnad  och  till  ”Family”  att  beskyddande  av  barnen  främjar 
överlevnad. Delar av Murrays (1938) ”Nurturance” kan också kategoriseras som tillhörande 
den  sociala  dimensionen  harmoniseringssträvan.  Det  som  i  Eriksons  (1985)  teori  kan 
beskrivas som behov av relationsbyggande och skapande för kommande generationer kan 
även  de  räknas  till  behov  som  (delvis  när  det  gäller  relationsbyggande)  handlar  om 
fortplantning.

Lärande 
Till behov som handlar om  lärande kan man räkna Murrays (1938) ”Understanding” (att 
analysera, kategorisera och generalisera händelser samt utveckla teorier, söka kunskap, vara 
nyfiken, ställa frågor och söka svar) och Reiss (2004) ”Curiosity” (att få kunskap) till vilken 
han ger den evolutionära förklaringen att djur lär sig att effektivare skaffa mat och undvika 
rovdjur. Även Murrays (1938) ”Order” (att arrangera, organisera, balansera eller ordna saker 
- noggrannhet) och Reiss (2004) ”Order” (att organisera samt att utöva ritualer) till vilken 
han ger den evolutionära förklaringen att renlighetsritualer befrämjar hälsan (och jakt, kan 
tilläggas) kan till viss del anses handla om lärande. Även det Epstein (1996) kallar ett behov 
av att  behålla intern stabilitet  och samstämmighet mellan idéer och koncept  (som också 
skulle  kunna  kallas  ett  behov  av  kognitiv  konsonans)  kan  räknas  hit.  Detta  kan  också 
förtydliga ett sätt på vilket Murrays och Reiss ”Order” har med lärande att göra – genom att 
organisera och kategorisera idéer och koncept kan man bidra till den kognitiva konsonansen. 
En hypotes är  att  detta också kan kopplas till  det  socialpsykologiska begreppet kognitiv 
dissonans  (Festinger,  1957)  genom  att  det  påvisar  hur  lärandebehovet  kan  bidra  till 
dissonans. Att denna dissonans ibland löses på sätt som inte befrämjar lärande kan förklaras 
med att andra behov då varit starkare, t.ex. behov av att förhöja självkänslan. Maslow (1943) 
beskriver en önskan att veta och förstå som han anser finns med för att bidra vid försöken att 
tillfredställa alla andra behov. Man kan dock anse att det finns anledning att skilja på när 
behovet att lära är mer aktivt drivande och när lärande sker passivt vilket det gör hela tiden, 
t.ex. resulterar ju varje behovstillfredsställelse i  förstärkning och därmed lärande.  På det 
sättet,  när  lärandet  sker  passivt,  bidrar  det  givetvis  hela  tiden  till  de  andra  behovens 
uppfyllande. Som aktivt behov, däremot, syftar visserligen lärandet ofta till något som kan 
vara kopplat  till  ett  annat  behov, t.ex.  att  lära sig hitta  i  omgivningarna vilket  ger ökad 
överlevnadsmöjlighet vid flykt och letande efter föda. Behovet verkar dock också “leva ett 
eget liv” där individen även kan bli nyfiken på sådant som inte har något med uppfyllande 
av  andra  behov  att  göra.  Maslow  (1943)  missar  att  beskriva  detta  autonoma  drag  hos 
lärandebehovet.

Åstadkomma resultat
Murrays (1938) ”Achievement” (att åstadkomma något svårt, uppnå en hög kvalitet eller 
överträffa andra samt att prestera eller bemästra) är exempel på ett behov som handlar om att 
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åstadkomma resultat. Även om Reiss (2004) ”Saving” (att samla, vara sparsam och äga), till 
vilken han ger den evolutionära förklaringen att djur samlar mat och andra förnödenheter, är 
mindre  generell  än  Murrays  ”Achievement”  så  kan  man  kanske  räkna  den  till  det 
övergripande målet att åstadkomma resultat. Samma kan delvis sägas om Murrays (1938) 
”Order”  (att  arrangera,  organisera,  balansera eller  ordna saker  -  noggrannhet)  och Reiss 
(2004) ”Order” (att organisera samt att utöva ritualer). Det som i Eriksons (1985) teori kan 
beskrivas som behov av initiativtagande och företagsamhet kan även de räknas till behov 
som handlar om att åstadkomma resultat.

Socialt mål
De sociala behoven kan som redan nämnts delas upp i sådana som handlar om maktsträvan 
och sådana som handlar om harmoniseringssträvan. En hypotes är att dessa båda handlar 
om  hur  man  förhåller  sig  till  andra  efter  att  ett  mer  grundläggande  behov  av  att  bli 
accepterad och få tillhöra gruppen blivit tillfredsställt, d.v.s. man måste först bli accepterad 
som  en  medlem  av  gruppen  för  att  sen  kunna  ägna  sig  åt  maktsträvan  eller 
harmoniseringssträvan.  Exempel  på  detta  finns  hos  det  Maslow  (1943)  beskriver  som 
kärleksbehov, Murrays (1938) ”Abasement” (att acceptera eller passivt kapitulera inför ödet, 
oförrätter,  beskyllning, kritik eller bestraffning),  ”Affiliation” (att vinna tillgivenhet, vara 
nära och umgås med andra på ett angenämt sätt samt att knyta an, knyta vänskapsband eller 
få tillhöra), ”Deference” (att beundra, stödja och ivrigt underkasta sig någon annan samt att 
undfalla  eller  foga  sig),  ”Infavoidance  (inferiority  avoidance)”  (att  undvika  eller  undfly 
förödmjukelse,  förlägenhet  eller  förakt  samt  hålla  sig  till  regler  och  undvika  klander), 
”Succorance”  (att  bli  omhändertagen,  vårdad,  stöttad  eller  beskyddad  av  en  annan, 
sympatisk, människa) och Reiss (2004) ”Acceptance” (att vara accepterad och omtyckt). Här 
betraktas alla dessa som olika varianter på samma tema - att bli accepterad - utom möjligen 
hos Murrays ”Affiliation” och Reiss ”Acceptance” där önskan att vara omtyckt både kan 
tolkas  som  att  handla  om  maktsträvan  genom  att  eftersträva  status  eller 
harmoniseringssträvan genom att få andra att trivas. En ytterligare hypotes som gäller att bli 
accepterad är att behovet kan ses som att det utgörs av en skala som går från det mest basala, 
att  bli  omhändertagen  för  att  kunna  överleva,  till  att  bli  accepterad  utifrån  att 
överlevnadsfrågan redan är avklarad, d.v.s.  även om man inte blir accepterad så upplevs 
detta inte som ett överlevnadshot utan bara att man inte ges möjligheten till maktsträvan och 
harmoniseringssträvan. Som t.o.m. ännu mer basalt kan ett behov av att slippa ensamhet, att 
överhuvudtaget  ha  tillgång  till  andra  människor  att  kunna  relatera  till,  anses  vara.  Det 
Epstein (1996) kallar ett behov av att ha relationer till andra människor kan ses som syftande 
på detta.

Förutom dessa sociala behov kan man skönja ett behov av att vara självständig som kan ses 
som ett  behov av att  kunna välja bort  att  vara social  och alltså därigenom, trots  att  det 
handlar om oberoende, kan anses vara ett socialt behov eftersom det definieras genom och 
förhåller  sig till  det  sociala.  Murrays (1938) ”Autonomy” (att  göra motstånd mot tvång, 
kontrollförsök  och  restriktioner  -  självständighet  eller  oberoende)  och  Reiss  (2004) 
”Independence” (att vara oberoende) beskriver detta. Reiss tar upp den evolutionära fördelen 
med att lämna boet och leta mat i ett större område som möjligt ursprung till detta behov. 
Det som i Eriksons (1985) teori kan beskrivas som behov av självständighet kan givetvis 
räknas hit  och visar därmed också på att  detta behov kanske har sina rötter i  det  som i 
objektrelationsteorin betecknas individuation.
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Maktsträvan.
Maktsträvan  handlar  om  självhävdelse,  att  påverka  andra  och  att  ta  sig  upp  i 
”flockhierarkin”. Detta kan märkas i Murrays (1938) ”Defendence” (att försvara sig mot 
kritik  och  klander,  rättfärdiga  sig  och  försvara  sin  ära),  ”Dominance”  (att  kontrollera, 
påverka och styra andra samt dominera och ha makt över andra), ”Exhibition” (att hetsa upp, 
förbluffa, chocka, underhålla, imponera eller göra intryck på andra - att vilja synas) samt i 
Reiss (2004)  ”Power” (att  påverka,  leda eller  ha herraväldet)  och ”Status” (att  få  social 
status  samt  bli  uppmärksammad  och  synas).  Till  ”Power”  ger  Reiss  den  evolutionära 
förklaringen att dominanta djur får mer mat och till ”Status” att mer uppmärksamhet från 
vårdgivare kan leda till bättre omhändertagande och mer mat. Alla dessa kan alla ses som 
exempel på olika strategier som antagligen utvecklats till olika relativt fristående behov som 
möjliggör makt.  Även hos Murrays (1938) ”Achievement” (att  åstadkomma något svårt, 
uppnå en hög kvalitet eller överträffa andra samt att prestera eller bemästra) verkar det som 
handlar om att överträffa andra ha med maktsträvan att göra – ett slags behov av att tävla 
eller konkurrera.

Harmoniseringssträvan.
Harmoniseringssträvan kan delas upp i två dimensioner; en som handlar om att  inkludera 
och ta hand om den egna gruppen samt en som handlar om att exkludera och avgränsa den 
egna gruppen gentemot andra.

Exempel på behov som handlar om att inkludera är Murrays (1938) ”Affiliation” (att vinna 
tillgivenhet, vara nära och umgås med andra på ett angenämt sätt samt att knyta an, knyta 
vänskapsband eller få tillhöra) och ”Nurturance” (att sköta om, stödja, skydda eller ta hand 
om någon annan, behövande - att vårda) samt Reiss (2004) ”Social contact” (att umgås med 
sina gelikar) och ”Idealism” (att försöka förbättra samhället, vara altruistisk och eftersträva 
rättvisa  – medkänsla).   Till  ”Social  contact”  ger  Reiss den evolutionära förklaringen att 
(flock-) djur har större chans att överleva i flock. Dawkins (1979) ger en möjlig evolutionär 
förklaring till altruism som går ut på att en större del av en individs gener också finns hos 
släktingar  i  flocken.  Därigenom  kan  generna  få  större  möjlighet  att  replikera  sig  om 
individen är  beredd att  offra  sig  för  att  flockmedlemmar ska kunna överleva.  Även om 
altruism  har  sitt  ursprung  i  detta  så  kan  den  givetvis  börja  handla  om  mer  än 
flockmedlemmarna och t.ex. komma att omfatta hela mänskligheten eller t.o.m. alla levande 
varelser.

Exempel  på  behov  som  handlar  om  att  exkludera är  Murrays  (1938)  ”Rejection”  (att 
utestänga, utesluta, överge eller ta avstånd ifrån någon man ogillar - att avvisa).

Reiss (2004) ”Honor” (att hörsamma traditionell moralkod, norm och värdering - lojalitet) 
till vilken han ger den evolutionära förklaringen att djur springer tillbaka till flocken när ett 
rovdjur ser dem kan kanske tillhöra både den inkluderande och exkluderande dimensionen: 
Inkluderande genom att den antagligen kan ta sig uttryck i ett beskyddande av gruppen och 
exkluderande genom att den antagligen kan ta sig uttryck genom attack mot grupper och 
individer med andra normer. Den kan kanske också ses som en variant på Murrays (1938) 
”Infavoidance  (inferiority  avoidance)”  fast  mer  positivt  hedonistiskt  driven.  Det  som  i 
Eriksons  (1985)  teori  kan  beskrivas  som behov  av  identitet  och  relationsbyggande  kan 
räknas till kategorin harmoniseringssträvan och har bägge viss likhet med Reiss ”Honor”.
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Övriga behov
Som vi redan sett kan en del behov kategoriseras på flera sätt. Dessutom finns några behov 
som inte självklart kan tilldelas de kategorier som hittills använts.
 
Murrays (1938) ”Counteraction” (att komma över svaghet, hinder, rädsla och misslyckande 
genom att samla kraft och kämpa vidare trots svårigheter – viljestyrka) kommer antagligen 
huvudsakligen fram i sammanhang som har med att åstadkomma resultat att göra även om 
den också kan förekomma t.ex.  i  överlevnadssammanhang och sociala sammanhang och 
ytterst antagligen kan användas för att uppnå vilket övergripande mål som helst.

Murrays (1938) ”Sex” (att  bilda erotisk,  sexuell  relation med någon annan) är  lik Reiss 
(2004)  ”Romance”  (att  idka  könsumgänge  och  att  bilda  par)  och  kan  givetvis  ha  med 
fortplantning  att  göra  men  kan  också  handla  om rent  positiv  hedonistisk  njutning  eller 
sociala behov som att bli accepterad eller få status. Att någon tycker om att ägna sig åt sex 
säger inte så mycket om dennes personlighet. Det är i så fall viktigare att få reda på varför 
denne ägnar sig åt sex; vad som är viktigt att få ut av detta.

Reiss  (2004)  ”Physical  exercise”  (att  träna  muskler  –  vitalitet)  till  vilken  han  ger  den 
evolutionära  förklaringen att  starka  djur  äter  mer  och  är  mindre  hotade  av  rovdjur  kan 
kategoriseras  som  rent  positiv  hedonistisk  njutning,  sociala  mål  som  statustävlan,  att 
åstadkomma resultat, befrämja möjlighet till fortplantning eftersom vitalitet är attraktivt och, 
kanske,  överlevnad  genom att  styrka  ger  bättre  möjlighet  i  kampsituationer.  Att  någon 
tycker om att ägna sig åt fysisk träning säger, på motsvarande sätt som det som gäller sex, 
inte så mycket om dennes personlighet. Det är i så fall viktigare att få reda på varför denne 
ägnar sig åt träning; vad som är viktigt att få ut av detta.

Det Maslow (1943) beskriver som självkänslobehov och Epstein (1996) kallar ett behov av 
att förhöja självkänslan är ofta kopplat till den sociala sfären men även prestationer utanför 
det  sociala,  som inom det  övergripande målet  att  åstadkomma resultat  och kanske  även 
överlevnad, kan vara kopplat till detta.

Maslows (1943) självförverkligandebehov är lite vagt definierad. Vad innebär att bli  allt 
man har potentialen att bli? Det är också svårt att hitta en evolutionär förklaring till hur ett 
sådant behov ska ha uppstått. Sammantaget kan det anses tveksamt om predisposition för 
något sådant behov existerar. Det är antagligen lämpligare att betrakta självförverkligande 
som något som uppstår utan att ett specifikt behov driver individen dit. Det kan istället vara 
en  möjlig  följd  av  att  de  flesta  andra  behoven  är  tillfredställda  samt  ett  visst  inlärt 
hållningssätt  till  livet.  Även  Eriksons  (1985)  ”behov av  nöjdhet  med det  liv  man  levt” 
verkar, på liknande sätt,  bara kunna uppnås genom att individen har uppnått de tidigare 
stadierna men då verkar även det å andra sidan uppstå naturligt.

Det  finns anledning att  ta upp ytterligare några behov som inte behandlats  i  de tidigare 
teorierna. Ett sådant är behovet av att stanna upp och kontemplera för att kunna ställa om 
inriktning och förväntningar vid stora  förändringar.  Vid större  försluter verkar sorg som 
emotionell  komponent  i  affektdelen  av  behovssekvensen  fylla  funktionen  att  rikta  in 
individen på detta. Detta behov är svårt att kategorisera under något av de här föreslagna 
övergripande målen.

Ett  annat  behov  som  också  bör  tas  med  är  behovet  att  utveckla  kompetens vilket 
Csikszentmihalyi, Abuhamdeh och Nakamura (2005) kallar att bemästra. Detta kan 
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kategoriseras både under lärande och att åstadkomma resultat. Detta visar också, som redan 
nämnts, på en viss koppling mellan dessa två övergripande mål. Att åstadkomma resultat 
kan ju vara ett sätt att ta reda på hur verkligheten är beskaffad – lärande genom görande.

Behovshierarkier

För att ett behov ska kunna anses vara starkare än ett annat så borde det ha egenskaper som 
att; ha företräde framför andra behov (d.v.s. ta över när ett stimulus aktiverar behovet trots 
att individen vid tillfället är engagerad i att tillfredställa ett annat, svagare behov), uppta en 
stor  del  av  en  individs  tid  eller,  som  Shoda  och  Mischel  (1996)  påtalar,  förutsägbart 
återkomma i vissa specifika situationer. Vidare bör det antagligen på olika sätt vara kopplat 
till en högre grad av intensitet vad gäller affekt och engagemang än behov som kan anses 
svagare. Utifrån detta kan man se olika möjligheter till eventuella hierarkiska indelningar.

Vad som här menas med att ett behov, förutsägbart, återkommer i vissa specifika situationer 
kan  behövas  förklaras  lite  tydligare:  För  att  kunna  betrakta  behov  som  viktigare  och 
därigenom mer personlighetsformande bör man, som sagt, göra en skillnad mellan när behov 
handlar om att  mer kontinuerligt  eftersträva något  och när de handlar om akut,  tillfällig 
tillfredsställelse eftersom en mer kontinuerlig strävan i större utsträckning kan sägas prägla 
personligheten.  Ett  undantag  är  dock  när  ett  specifikt  behov  akut  dyker  upp  i  vissa 
situationer. Så länge det behovet inte är något som alla andra människor uppvisar, som t.ex. 
akut behov av mat i en situation där det var länge sedan man åt, så finns i detta ständiga 
uppdykande av samma behov i  samma sorts situation en slags kontinuitet  vilket gör det 
intressant ur ett personlighetsperspektiv. Detta är vad Shoda och Mischel (1996) pekar på.

Den hedonistiska principen
Utifrån hittills förda resonemang kan vi konstatera att den hedonistiska principen är absolut. 
Med absolut menas här att det är 100 % predisponerat och alltså tillhör den genetiska grund 
alla  har  gemensamt  som  utgörs  av  absoluta  egenskaper  (komponent  1.a  av  de 
personlighetsskapande komponenter som tas upp i början). D.v.s. det är inte inlärt och kan 
heller inte läras in – potentialen till upplevelse av lust och olust finns apriori. Troligen delar 
vi denna absoluta nedärvda förmåga med alla andra levande varelser, möjligen undantaget 
väldigt enkla organismer.

Jag har tagit upp flera exempel som visar på att en mängd olika behov kan bli viktigare för 
en individ än överlevnadsbehovet, som t.ex. när någon riskerar livet för att imponera på 
andra. Eftersom överlevnad, fortsatt existens, är en förutsättning för de flesta andra behoven, 
inklusive fortplantning (åtminstone innan man skaffat  barn),  så  kan man anta att  det  av 
evolutionsskäl borde vara väldigt viktigt. Om ett så viktigt behov som överlevnadsbehovet 
kan sättas åt sidan för andra behov, och alltså inte är absolut, så kan vi hypotetiskt anta att 
det också gäller alla andra behov utom de hedonistiska. Att ett behov inte är absolut (1.b och 
2.b i beskrivningen av personlighetsskapande komponenter) innebär att det är möjligt att 
påverka  genom  inlärning  och,  alltså,  kan  läras  in  eller  läras  om.  Vissa,  genom 
predisposition,  starkare behov kan säkert  vara svårare att  förändra genom inlärning men 
detta  bör  ändå  var  möjligt.  Tilläggas  ska  dock att  vissa  andra  behov kanske  kan  anses 
absoluta i den meningen att man innan någon omlärning skett, d.v.s. första gången 
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situationen  uppstår,  kan  räkna  med  att  behovet  kommer  att  aktiveras.  Det  gäller  t.ex. 
antagligen behov som handlar om akut överlevnad. Den hierarkiska ordningen kan också 
sägas avspegla detta; d.v.s. ju starkare behov (ju högre upp i hierarkin) desto större chans att 
det innan eventuell omlärning kommer att aktiveras i respektive behovsaktuell situation.

Detta innebär alltså bl.a. att alla behov har potentialen att bli starkast om den hedonistiska 
komponenten  i  affektdelen  blir  tillräckligt  stark  (starkare  än  hos  konkurrerande  behov). 
Dessutom innebär det att alla behov, genom inlärning, kan bli viktigare eller mindre viktiga 
oavsett predisposition. Dock måste sådan inlärning ske genom förstärkning medierad genom 
andra behov om vi inte direkt kan påverka lust- eller olustcenter i hjärnan (det närmaste vi 
kan komma detta i dagsläget är antagligen genom droger - som i det tidigare exemplet med 
narkotikamissbrukaren).  D.v.s.  det  måste  ske  genom att  andra  behovs  uppfyllande,  som 
belöning, kopplas till det behov man vill förstärka så att det nya behovet blir starkare. Att 
den hedonistiska principen är absolut innebär dock inte att  de behov som kategoriserats 
under  positiv  och  negativ  hedonism,  t.ex.  Murrays  (1938)  ”Sentience”  och 
”Harmavoidance”, är absoluta utan detta syftar enbart på den direkt drivande hedonistiska 
komponenten i affektdelen.

Stadier
Eriksons  (1985)  stadieteori  verkar  vara  dåligt  underbyggd  utom  vad  gäller  de  tidiga 
stadierna som kan anses ha stöd i objektrelationsteorin, enligt Evang (1991), samt stadiet 
som handlar om sökande efter identitet i ungdomsåren vilket forskning stöder. Det finns 
dock  ändå  anledning  att  ta  ett  visst  stadietänkande  i  beaktande  eftersom  de 
personlighetsstörningar, psykotisk och borderline, som anses bero på inlärning i den tidiga 
barndomen verkar kunna prägla en individs personlighet i högre grad än de flesta senare 
inlärningarna. Dessa typer av störningar kan antagligen inte läras in senare varför man bör 
betrakta den tidiga barndomen som en särskilt viktig inlärningssituation.

När det gäller de tidiga behoven som behandlas i objektrelationsteorin, enligt Evang (1991), 
så  kan  man beskriva  dem som att  de  handlar  om utvecklande  av  flera  egenskaper  som 
framför allt har att göra med att uppleva verkligheten som tillräckligt trygg och förutsägbar 
samt att vara tillräckligt  självständig. Att vara tillräckligt självständig innebär bl.a. att inte 
uppvisa de starka bindningar till andra människor, präglade av överdrivet idealiserande eller 
nedvärderande, som individer med borderline personlighetsstörning kan uppvisa. Dessutom 
behöver barnet också utveckla en tillräcklig grad av kontroll över de egna känslorna för att 
dessa inte ska ta över på sätt som gör att individen inte kan ha tillräcklig stabilitet i tillvaron, 
t.ex.  beroende  på  okontrollerade  utbrott  och  destruktiva  beteenden,  vilket  också  kan 
förekomma vid borderline personlighetsstörning.  Utvecklandet  av dessa egenskaper,  som 
sammanfattningsvis  kan  beskrivas  som  grundläggande  tillit och  självständighet (för  att 
anknyta till tidigare använda termer), bör rimligtvis vara väldigt viktigt för att kunna uppnå 
senare mål i livet. Givetvis kan dock en individ med borderline personlighetsstörning lyckas 
skaffa vänner, familj och arbete men antagligen kommer bristerna i grundläggande tillit och 
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självständighet att påverka dennes tillvaro på olika sätt och bör antagligen uppfattas som ett 
eller flera, åtminstone delvis, otillfredsställt/-ställda behov. Vidare kan givetvis en individ 
som inte kan betecknas som borderline personlighetsstörd uppvisa vissa sådana drag och vi 
kan därför anta att det finns gradskillnader i den inlärning som kan ske under den tidiga 
barndomen.  Troligen  påverkar  inlärning  som  handlar  om  grundläggande  tillit  och 
självständighet i tidig ålder på olika sätt många fler än de som senare diagnostiseras som 
psykotiska eller borderline. Kanske de tidiga spädbarnsbehoven kan ses som så viktiga att de 
närmar sig det absoluta.

Förutom den tidiga barndomen verkar det osäkert om man kan särskilja några andra stadier 
utom det  att  (den ibland långt  utdragna)  övergången mellan barndom och vuxenliv ofta 
handlar  om olika slags social  strävan,  t.ex.  att  få  tillhöra en viss gemenskap, som även 
identitetssträvan kan sägas handla om. Ytterst kan detta kanske ses som handla om att lägga 
grund för vad som så småningom blir yrkesverksamhet och familjebildande (och kanske 
också  olika  hobbies).  Detta,  yrkesverksamhet  och  familjebildande  (samt  hobbies),  är 
antagligen vad de flesta ägnar en väldigt stor del av sitt liv åt och dessa intressen kan därför 
anses  prägla  en  stor  del  av  deras  personlighet.  Utifrån  detta  finns  anledning  att  föreslå 
ytterligare två stadier och en stadieorganiserad behovshierarki blir då; 

1) Behov av grundläggande tillit och självständighet
2) Sociala behov
3) Fortplantningsbehov och behov av att åstadkomma resultat

Till sociala behov räknas här alla de behov som tidigare kategoriserats som sociala, t.ex. 
både maktsträvan och harmoniseringssträvan, utom möjligen ”självständighet” som kanske 
även i senare former bör anses ha rötter i spädbarnsbehoven. En hypotes är att dessa olika 
utvecklingsstadier  eller  faser  finns  predisponerade  och  att  varje  nytt  stadium är  svagare 
predisponerat än föregående.

Andra starka behov
Hypotesen  är  att  de  här  beskrivna  stadierna  beskriver  en  normal  utveckling  av  ett 
genomsnittligt  mänskligt  liv så länge inga relativt  ovanliga och starka inlärningsfaktorer, 
som t.ex. traumatisering, kommer in i bilden samt att detta är grundat i predisposition för 
denna utveckling. Dock finns några behov som när som helst i denna stadieutveckling har 
vissa möjligheter att bli viktigare än det stadieaktuella behovet och alltså komma in som just 
relativt ovanliga och starka inlärningsfaktorer. En hypotes är att dessa behov går att beskriva 
som en hierarki, där de mer grundläggande - beroende på predisposition - är starkare än 
följande, på det här viset;

1) Överlevnadsbehov
2) Lärandebehov
3) Sociala behov
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Dessa kan i sin tur hierarkiskt ordnas inombords. Överlevnadsbehov kan på detta sätt ses 
som en hierarki av; 1. akuta överlevnadsbehov (t.ex. behov av syre vid andnöd eller behov 
att undfly något annat direkt livshotande), 2. mindre akuta överlevnadsbehov (t.ex. behov av 
mat vid svält  eller behov av hälsa vid sjukdom) samt 3.  trygghetsbehov (t.ex. behov att 
undvika risk för något av tidigare inom parentes nämnda exempel). Lärandebehov kan ses 
som en hierarki av; 1. akut behov av verklighetsförståelse (t.ex. vid grav förvirring), 2. akuta 
lärandebehov (t.ex.  när  något  som  är  viktigt  för  överlevnad  framstår  som  mindre 
förutsägbart  än  tidigare)  samt  3.  övriga  lärandebehov.  Sociala  behov  kan,  som tidigare 
framgått, ses som en hierarki av; 1.  behov av att slippa ensamhet (t.ex. vid isolering), 2. 
behov av att bli accepterad (t.ex. vid utstötthet och mobbing) samt 3. övriga sociala behov. 
När  någon  av  dessa  behov  bryter  in  så  kan  man  också  beskriva  det  som  att  de 
återaktualiserar  ett  tidigare  behov  i  den  stadieorganiserade  hierarkin.  T.ex.  så  kan  ett 
uppdykande av överlevnadsbehov återaktualisera behovet av grundläggande tillit genom att 
den  tillit  individen  trodde  sig  kunna  ha  visar  sig  vara  orealistisk.  Generellt  verkar 
spädbarnets behov ha starka kopplingar till alla dessa tre behovstyper av så att behovet av 
grundläggande tillit handlar om både överlevnads-, lärande- och sociala behov.

När det gäller den hierarki som här föreslås så handlar den, baserat på tidigare resonemang, 
givetvis endast om ett antagande om skillnad i predisposition. D.v.s. genom inlärning kan 
t.ex. ett socialt behov bli starkare än det viktigaste överlevnadsbehovet, vilket redan påvisats 
genom olika exempel.  Antagandet om predisponerad styrka gäller  dessutom bara mellan 
grupperna avseende det starkaste behovet så att akuta överlevnadsbehov antas vara starkare 
än akut behov av verklighetsförståelse men däremot antas inte nödvändigtvis t.ex. mindre 
akuta överlevnadsbehov vara viktigare än akuta lärandebehov.

”Sociala behov” är här samma som de som tas upp under ”stadier” med den skillnaden att de 
här  betraktas  utifrån  möjligheten  att  de  kan  bryta  in  och  ta  över  –  framför  allt  under 
stadiebehoven  som  handlar  om  att  åstadkomma  resultat.  Dessutom  visar  den  interna 
hierarkin på hur viktigare sociala behov kan bryta in och ta över även under stadiet som 
handlar om sociala behov.

Behovens inriktning
De flesta  behoven (nästan alla hittills uppräknade) är  inriktade på individen själv,  d.v.s. 
behovsmålet syftar till att gagna den egna organismen. Dock finns hos vissa av de sociala 
behoven och vissa av behoven kring fortplantning (särskilt de som inriktas på omvårdnad 
om avkomman) en behovsinriktning mot något annat än individen själv. Detta gäller t.ex. de 
delar av det som Reiss (2004) kallar ”Idealism” och ”Honor” som kan sägas handla om att 
engagera sig i något större än en själv, t.ex. ett ideal, vilket också påminner om det som i 
Eriksons  (1985)  teori  kan  beskrivas  som  ”skapande  för  kommande  generationer”. 
”Kommande generationer” behöver här inte nödvändigtvis handla om den egna avkomman 
utan kan t.ex. även gälla mer altruistisk strävan. Även Murrays (1938) ”Nurturance” och 
Reiss (2004) ”Family” är till stor del inriktade på andra än individen själv.
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En hypotes är att ett sådant här behov inriktat på något annat än individen själv har starkt 
predisponerad  potential  att  bli  väldigt  viktigt  (och  därigenom göra  andra  behov  relativt 
mindre viktiga än innan), t.o.m. viktigare än de överlevnads-, lärande- och sociala behov 
som  tagits  upp  under  rubriken  ”andra  starka  behov”  och  de  stadiebehov  (behov  av 
grundläggande tillit och självständighet, sociala behov samt fortplantningsbehov och behov 
av att  åstadkomma resultat)  som tagits  upp.  T.ex.  så  kan  omvårdnaden om ett  barn bli 
viktigare än statussträvan för en nybliven förälder som fram till dess varit mest engagerad i 
att uppnå social status. Detta trots att denne ännu inte uppnått önskad status.

Sammanfattning av behovshierarkier
Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  behov  bör  kunna  ordas  hierarkiskt,  utifrån  antagen 
predisponerad grad av viktighet, enligt följande:

A. Den hedonistiska  principen  utgör  den  absoluta  grunden  och  ger  alltid,  potentiellt, 
möjligheten att ändra viktighetsgrad på behov genom inlärning.
B. En hierarki baserat på kronologiska stadier ger en generell beskrivning:

1) Behov av grundläggande tillit och självständighet
2) Sociala behov
3) Fortplantningsbehov och behov av att åstadkomma resultat

C. Behov som kan bli viktigare än stadiebehoven (B.2-B.3) vid specifika situationer och 
därigenom modifiera denna hierarki (och kanske återaktualisera mer basala behov, troligen i 
B.1):

1) Överlevnadsbehov
a.  Akuta överlevnadsbehov
b.  Mindre akuta överlevnadsbehov
c.  Trygghetsbehov

2) Lärandebehov
a.   Akut behov av verklighetsförståelse
b.   Akuta lärandebehov
c.   Övriga lärandebehov

3) Sociala behov
a.    Behov av att slippa ensamhet
b.    Behov av att bli accepterad
c.    Övriga sociala behov

D. Behov inriktat på något annat än individen vilka har potentialen att bli väldigt viktiga, 
t.o.m. viktigare än övriga behov (B-C)

Svårigheter med att empiriskt undersöka behov

En generell svårighet med att undersöka behov är att de flesta undersökningsmetoderna, t.ex. 
enkätundersökning, använder sig av självrapportering. Detta medför problem när individen 
själv inte är medveten om vilka behov som påverkar denne och hur.

Behov kan, som tidigare beskrivits, antagligen användas som försvarsmekanism vilket gör 
att behovet kanske inte i första hand är viktigt av den anledning individen medvetet tror och 
kan redogöra för. Detta medför också att andra behov kan vara omedvetna för individen 
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vilket leder till att medvetenhet om behov som är väldigt viktiga och starkt präglar individen 
kanske saknas hos denne. Dessutom kan en individ, t.ex. beroende på skam, vara ovillig att 
rapportera vissa behov även om denne är medveten om dessa. Kanske även den av Solomon 
beskrivna  tendensen  till  att  försöka  fylla  ett  behov  genom  ett  annat  kan  bidra  till 
sammanblandning och att individen t.ex. tror att denne har ett behov av att röka när det 
egentligen handlar om ett behov av att åtgärda en specifik stressfaktor (för att återknyta till 
ett tidigare exempel).

Vidare är behov ofta inte renodlade utan kan bestå av flera mer basala behov. T.ex. kan ett 
lärandebehov fylla behov av trygghet genom att lärande kan leda till anställning och lön. 
Samtidigt kan lärandet också fylla flera sociala behov som t.ex. tillhörighet (genom att man 
får en identitet) och status (genom den kunskap och formella kompetens man besitter). Detta 
gör att det ibland kan vara svårt att kategorisera och rätt förstå behov.

En  möjlighet  att  komma  runt  de  empiriska  svårigheterna  kan  finnas  hos  ”Implicit 
Association Test”, t.ex. Project Implicit (Greenwald, 2007), där omedvetna attityder mäts 
genom jämförelse av responstid. Andra möjligheter är direkt och indirekt observation av 
beteende genom iakttagande i realtid (direkt observation) eller genom statistik, t.ex. över 
självmord (indirekt observation).

Jämförelse med tidigare teorier

Om  man  jämför  den  hierarki  av  behov  som  Maslow  (1943)  beskriver  med  den  här 
föreslagna hierarkiska ordningen kan man konstatera att  det  Maslow kallar ”fysiologiska 
behov” som korresponderar med C.1 (överlevnadsbehov) även här ses som väldigt starka 
behov.  Maslows  (1943)  ”trygghetsbehov”  korresponderar  med  B.1  och  C.1  (behov  av 
grundläggande tillit  och överlevnadsbehov) vilka här intar en ungefär motsvarande plats, 
t.ex. i  den interna hierarkin för överlevnadsbehoven. Maslows ”kärleksbehov” kan anses 
likna B.1 och C.3 (behov av grundläggande tillit och sociala behov) och ”självkänslobehov”, 
B.2, B.3 och C.3 (sociala behov, behov av att åstadkomma resultat och sociala behov). Vi 
kan också se likheten med den interna hierarkin för sociala behov där att vara accepterad är 
viktigare än att vara omtyckt. Maslows föreslagna ”självförverkligandebehov” kan stämma 
på behov i B.3 (att åstadkomma resultat) och hamnar på så sätt högt upp i hierarkin (sent i 
stadierna).  Sammantaget  uppvisar  alltså  de  här  föreslagna  hierarkierna  likheter  med 
Maslows i flera fall även om de också skiljer sig från den i många avseenden.

När  det  gäller  den  psykodynamiska  teorins  syn  på  människan  som  negativt  driven  av 
konflikter beroende på krafter som hon har väldigt liten kontroll över så kan vi utifrån det 
som  här  tagits  upp  konstatera  att  det  finns  starka,  tidiga  behov  i  B.1  (behov  av 
grundläggande tillit och självständighet) som kan ligga till grund för sådant (vilket t.ex. kan 
ses vid borderline personlighetsstörning) men att  det  också finns en mängd andra starka 
behov som kan driva människan. Exempel på det finns i D (behov inriktat på något annat än 
individen)  eller  A (den  hedonistiska  principen):  Om man t.ex.  kan  göra  andra  djur  (än 
människan)  beroende av en drog,  t.ex.  en opiat  (Bechara,  Harrington,  Nader & van der 
Kooy, 1992), så borde det inte behöva finnas ett djupare konfliktpräglat komplex bakom 
djurets beroende - de konflikter som den psykodynamiska teorin beskriver bör ju vara något 
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specifikt mänskligt. Alltså borde det även för människor vara möjligt att bli beroende av en 
drog i avsaknad av djupare driftskonflikter och om ett sådant drogberoende kan utvecklas 
enbart baserat på hedonistisk drivkraft så borde det också kunna gälla andra behov varför det 
psykodynamiska  antagandet  inte  kan  ge  hela  sanningen  vad  gäller  starka  och  viktiga 
drivkrafter. 

Den  humanistiska  teorins  antagande  om  människan  som  positivt  driven  mot 
självförverkligande kan stämma på behov i B.3 (att åstadkomma resultat) och även D (behov 
inriktat på något annat än individen) om man i självförverkligande innefattar mer altruistiska 
motiv. Den hedonistiska principen (A) bidrar starkt till det Csikszentmihalyi, Abuhamdeh 
och Nakamura (2005) kallar ”flow” vilket inom positiv psykologi delvis verkar ha ersatt 
självförverkligande som mål. Dock bidrar även A (den hedonistiska principen) till fenomen 
som drogberoende, som får ses som motsatsen till självförverkligande och flow, vilket visar 
på att även den humanistiska teorins antagande bara är  en del av sanningen vilket även 
nämnda möjliga negativa drivkrafter, t.ex. vid borderline personlighetsstörning, visar på.

Behaviorismens beskrivning av människan som nästan obegränsat formbar verkar stämma 
bra på mycket av det som här behandlats, särskilt att den hedonistiska principen (A) är den 
enda absoluta grunden för behov. Dock verkar synen på människan som ett  från början 
oskrivet blad inte stämma eftersom det finns många, ibland starkt, predisponerade behov. 
Detta  är  antagligen  något  man  behöver  ta  hänsyn  till  om  man  tänker  använda 
inlärningsprinciper, t.ex. i terapi.

Diskussion

Sammanfattningsvis ger det som här tagits upp en bild av människan som stämmer ganska 
bra med behaviorismens men där psykodynamisk teori (särskilt objektrelationsteori) verkar 
kunna komplettera bilden med hur motivationen kan bli negativt driven, särskilt beroende på 
tidiga  barndomsupplevelser.  Humanistisk  teori  och  positiv  psykologi  verkar  kunna 
komplettera bilden med hur motivationen kan bli, och ofta blir, positivt driven, t.ex. genom 
att ett starkt, osjälviskt inriktat, behov blir aktuellt. Detta verkar ske lite senare i livet, t.ex. i 
samband med att man får barn.

Man skulle alltså kunna formulera det som att de gränser som evolutionen satt för inlärning 
för  människan  har  två poler.  Den ena polen är  negativt  driven inlärning  vilken  i  större 
utsträckning  sker  tidigt  i  livet.  Denna  behandlas,  som  sagt,  av  psykodynamisk  teori. 
Undantag  från  att  detta  rör  sig  om  tidig  inlärning  utgörs  av  starkt  negativt  drivna 
inlärningstillfällen  som sker  senare  i  livet,  t.ex.  traumatisering  vid  överlevnadshot.  Den 
andra  polen  utgörs  av  positivt  driven  inlärning  som  oftare  sker  senare  i  livet.  Denna 
behandlas, som påpekats, av humanistisk teori. En sådan möjlighet till positivt drivet lärande 
som tagits  upp är  de  upplevelser  av  flow som stor  kompetens  inom något  område  kan 
erbjuda. Att hög grad av kompetens ökar möjligheten gör att det kan ta tid att uppnå detta 
vilket alltså gör att det i större utsträckning möjliggörs senare i livet. En annan möjlighet till 
positivt  drivet  lärande  som  tagits  upp  är  osjälvisk  inriktning  på  behov.  Möjlighet  till 
medkänsla och omvårdnadsbehov dyker visserligen upp tidigt och kan förstås redan då börja 
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prägla lärande. Det är dock, som nämnts, vanligare att det blir ett dominerande motiv senare. 
I vilket fall dyker det upp först efter de riktigt tidiga spädbarnsbehov som här behandlats.

Om man skulle betrakta narkotikaberoende ur det här perspektivet så kan man, till att börja 
med, konstatera att narkotikaberoende verkar kunna vara väldigt starkt hedonistiskt drivet. 
Detta gör det lämpligt som exempel eftersom det bör ha goda möjligheter att kunna läras in 
enbart  genom  behavioristiska  principer,  d.v.s.  utan  att  konflikter  i  barndomen  eller 
självförverkligandebehov nödvändigtvis har påverkat detta. Även om vi alltså kan utgå från 
att  det  borde  vara  möjligt  för  en  individ  att  lära  in  narkotikaberoende  enbart  genom 
betingning så kan vi också se att både den positiva och negativa polen kan påverka detta. 
Den  negativa  polen  kan  t.ex.  påverka  genom  att  narkotikabehovet  kan  utgöra  en 
försvarsmekanism – mot obehaget i den interna konflikten - genom att erbjuda en annan 
inriktning på uppmärksamheten. På så sätt kan den negativa polen öka risken för inlärning 
av  narkotikaberoende.  Den  positiva  polen  kan  däremot  minska  risken  för  inlärning  av 
narkotikaberoende genom att en osjälvisk inriktning gör att ens egen njutning blir mindre 
viktig. Samtidigt är ens möjlighet att kunna finnas som en positiv resurs för det osjälviska 
målet viktig vilket kan göra att man inte vill riskera att låsas upp i ett beroende som skulle 
kunna hota detta (t.ex. genom att man började försumma det osjälviska målet).

I rapporten har även en kategorisering av behov föreslagits. Kategorierna är:

• Negativ hedonism
• Positiv hedonism
• Överlevnad
• Fortplantning
• Socialt mål

• Harmoniseringssträvan
• Inkludera
• Exkludera

• Maktsträvan
• Lärande
• Åstadkomma resultat

Socialt mål har delats upp i underkategorierna harmoniseringssträvan (vilken dessutom fått 
egna underkategorier)  och maktsträvan.  Liknande uppdelningar  i  underkategorier  kanske 
även kan  göras  med andra  kategorier.  T.ex.  kanske  det  kan  vara  värdefullt  att  betrakta 
fortplantning som uppdelat på  skaffa barn/bilda familj (kanske två egna underkategorier) 
och omvårdnad.

Om man betraktar dessa kategorier ur perspektivet med de två polerna, negativt och positivt 
driven  inlärning,  så  kan  man  konstatera  att  ”negativ  hedonism”  och  ”överlevnad” 
huvudsakligen verkar handla om negativt driven inlärning medan ”positiv hedonism”, 
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”fortplantning” och ”åstadkomma resultat” huvudsakligen verkar handla om positivt driven. 
”Lärande”  verkar  kunna  spänna  från  negativt  (akut  behov  av  verklighetsförståelse)  till 
positivt  driven  (nyfikenhet  och  utforskarlust).  Detta  verkar  även  gälla  ”socialt  mål”  där 
behov att  slippa ensamhet  och att  bli  accepterad verkar  kunna vara mer negativt  driven 
medan harmoniseringssträvan, särskilt när den är mer altruistiskt inriktad, verkar kunna vara 
mer positivt driven. Maktsträvan hamnar antagligen någonstans mitt emellan och kan i så 
fall vara både positivt och negativt driven.

För att kunna åstadkomma en integrerande teori verkar det vettigt att härifrån gå vidare med 
en fördjupad betraktelse av inlärningens betydelse för personlighetens tillblivelse där man 
också behandlar kognitionen i anslutning till detta. Bl.a. behöver kognitiva komponenters 
betydelse för behov utredas – särskilt hur förväntan påverkar. Då inlärningsteori till stor del 
gäller även andra djur borde också vara viktigt komplettera detta med att utreda sådant som 
är  specifikt  mänskligt;  särskilt  vår  höga  grad  av  självmedvetenhet,  tidsmedvetenhet  och 
förmåga till abstrakt tänkande. Fenomen som självkänsla blir i detta sammanhang antagligen 
också extra intressant.

I den här rapporten har sekvensen 0. latent behov - 1. stimuli - 2. affekt - 3. respons - 
4.  måluppfyllande  -  5.  förstärkning  -  6.  opponentaffekt  framlagts  som  en  generell 
beskrivning av behov. Denna har framförallt använts som bakgrund för att kunna definiera 
vad som här menas med behov, ge en tydligare bild av hur behov kan komma att fungera 
som försvarsmekanism samt  vara  en  hjälp  för  tanken i  de  resonemang som förts  kring 
behov. En förhoppning är att denna sekvens också ska kunna tjäna som en användbar modell 
av inlärning vid  fortsatta försök att skapa en integrerande personlighetsteori - särskilt vid en 
sådan studie av inlärningens betydelse för personlighetens tillblivelse som här föreslås.

Det  har  länge  inom psykologi  funnits  ett  (ofta  outtalat)  krav  på  att  hypoteser  ska  vara 
empiriskt  testbara och en motvilja mot  teorier  som inte kan testas empiriskt.  Det kravet 
borde inte alltid behöva vara så hårt utan att det bör kunna vara tillåtet, att som här görs, 
lägga fram hypoteser utan att veta hur de ska testas eller ens om det är möjligt att testa dem 
som förslag till andra som kanske lyckas komma på hur de kan testas. Kanske sådana här 
hypoteser,  genom den tankeinriktning de  kan  bidra till,  kan  vara till  hjälp  så  att  någon 
kommer på empiriska metoder som annars inte skulle tas fram? Dessa tankar anknyter löst 
till Baumeister och Tice (1996) som menar att det behöver finnas plats för mer generositet 
inom personlighetsteorifältet för att en integrerande teori ska kunna utvecklas.
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