
altruism (bildat 1830 av Comte,
till fra. autrui andra människor, 
till lat. alter annan) osjälviskhet, 
människokärlek; jfr egoism.

Max Stirner publicerade 
1844 boken “Den ende och 
hans egendom”. Boken var en 
uppgörelse med religion och 
de politiska ideer som var i 
rörelse vid den tiden. I boken 
förkastar Stirner explicit re-
ligionen, nationalismen (och 
därmed staten), liberalismen, 
socialismen, kommunismen 
och humanismen. Han menar 
att de alla är ideologier eller 

tankemönster som kräver att 
man skall underkasta sig en 
ide, vars innehåll påstås stå 
på egen grund i verkligheten, 
dvs som inte finns inom män-
niskan själv. Stirner menar att 
sådant prat är nonsens, och 
uppställer istället egoismen, 
omsorgen om de egna intres-
sena, som den verkliga prin-
cip varpå världen bygger.

Ayn Rand är grundare till filo-
sofin objektivismen, som bland 
annat går ut på att man bör  
följa sitt förnuft, och att det 
bästa för samhället är om alla  
individer kämpar för sina egna 
mål och sin egen lycka och  
inte för altruistiska mål.  
Synergieffekterna från denna 
egoism, menar Rand, leder 
till att samhället utvecklas op-
timalt.

Altruism håller självuppoffring till 
förmån för andra än en själv som gott. 
Egoism betyder det motsatta, omsorg 
om det egna intresset.

Men inom vissa filosofiska och politiska 
strömningar finns ibland en annan syn på  
egoism. Där anses egoism som något positivt. 
Man menar att det inte är någon skillnad mel-

lan att befrämja sina egna intressen och det 
allmännas bästa, och att altruismen därmed 
bara är en illusion. 
Anledningen är att en individs handlingar 
måste grundas i en motivation. Viljan att ut-
föra handlingen måste vara större än viljan att 
inte utföra den, annars skulle ju inte handlin-
gen utföras. Dvs altruism styrs av egoism. 
De mest kända “egoistfilosoferna” är Max 
Stirner och Ayn Rand.

Med mitt verk “altruism” vill jag under-
söka människligt beteende och handlingar ur 
en altruistiskt synvinkel genom det enorma 
bildflöde som omger oss dagligen.
Bildmaterial är hämtat från:
Deep Throat 
mordet på JFK 
Gunde Svans svetskurs 
skrattande bäbisar 
programledare som kräks i tv 
provsprängning av kärnvapen 
smältande polaris 
lyckliga vinnare av Miss World 
demonstrationer av missiler i Nordkorea 
halalslakt 

Osama Bin Laden 
skoattack på Bush 
koncentrationsläger 
Zlatan 
Worl Trade Center 
Lilli och Sussie i Jakobs stege 
inbördeskrig i Liberia 
krig i Counter Strike 
Idoler 
nyhetssändningar
och katastrofer...
... händelser som alla bidrar till att göra 
världen vi lever i optimal.
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