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Abstract 

 
While Thomas Hobbes´ theory of absolutism is in general considered to be one of the most 

influential theories of political philosophy, it at the same time seems to be widely misunderstood. 

Hobbes´ most famous work on absolutism Leviathan, is frequently falsely accused of promoting the 

ideas of despotism, tyranny and similar. The purpose of this essay is not only, to prove otherwise by 

showing that although some passages can be found in his works, that can be interpreted as pointing 

to the direction of the above mentioned ideas (this is nonetheless not what Hobbes´ theory really is 

about), but to show, that there are more arguments of greater weight supporting his thesis than there 

are arguments to suggest otherwise. This is done by comparing Hobbes´ thesis and arguments for 

and against it with the theories of his fellow social contract theorists (John Locke and Jean-Jacques 

Rousseau) and their advantages and disadvantages. The essay then is not pleased with just proving 

there to be more arguments for Hobbes´ absolutism than against it, but goes so far, as to suggest that 

it could be favored over Locke´s and Rousseau´s theories by meeting a number of conditions. 
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Inledning 

 

Absolutismen vs blandad regeringsform = slaveri kontra frihet? 

Frågan om absolutismen och fördelningen av makten i samhället är något, som har diskuterats 

genom alla tider och vars rötter kan spåras tillbaka till antiken. Frågan om absolutismen har bl.a. 

diskuterats av välkända filosofer, som John Locke som förespråkar att staten inte har något 

inflytande i sig, utan endast ska äga våldsmonopolet som krävs för att straffa brottslingar. Thomas 

Hobbes och Jean-Jacques Rousseau argumenterar däremot snarare för en statsbildning, som liknar 

en absolutistisk sådan, trots att även de har en del resonemang som kan ses som en kritik av en 

absolutistisk statsbildning. Det är de ovan nämnda filosofernas verk och bland dessa i synnerhet 

Leviathan, som jag kommer att lägga fokus på.  

 

Hobbes absolutistiska monarki har genom tiderna av flera förespråkare av en blandad regeringsform 

((bland dessa Locke (1988)) setts, som en form av despotismen, som förslavar sina medborgare. 

Absolutistisk monarki har till skillnad från en icke-absolutistisk monarki, inte bara av många utan 

dem flesta setts som en form av despotismen eller slaveri. Locke å sin sida, är en motståndare av en 

absolutistisk monarki, men ger ett visst utrymme åt en blandad regeringsform, där den ena delen är 

en monarki (Locke 1988, kap. VIII, v: 107 s. 338). Trots att Hobbes inte säger att han är för slaveri, 

så uppstår dock en problematik med hans absolutism när han i följande del säger att:  

“the Rights and Consequences of both Paternall and Despoticall Dominion, are the very same with 

those of a Soveraign by Institution; and for the same reasons.” (Nyquist 2009, s. 8) 

 

Här påstår alltså Hobbes till skillnad från exempelvis Aristoteles, att det inte finns några skillnader 

mellan despotismen, tyranni och paternalistiskt styre som gör att de är lika. Utöver det så säger 

Hobbes, att den enda skillnaden mellan tyranni och monarki, är den, att medan det första uppfattas 

som god så uppfattas det andra som något ont. Hobbes betecknar dessutom Aristoteles som en 

ideolog, som bara utgår ifrån sin egen tid och säger att den totala underkastelsen av medborgaren 

(absolutism) är inte alls att likställa med slaveri (Nyquist 2009, s. 6-8). Men är absolutismen 

verkligen som Hobbes påstår, inte att likställa med slaveri, eller är det motsatsen som gäller? 

 

Denna fråga ska jag återkomma till vid ett senare tillfälle i uppsatsen, som en del av 

argumentationen för respektive emot absolutismen. För att bättre kunna förstå vad absolutismen är, 

så ska jag här i korthet beskriva Hobbes definition av absolutismen. Det som Hobbes kallar för 
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”absolutism” är, när samtliga av statens invånare inrättar en suverän, genom en överenskommelse 

som var och en av dem har med suveränen. Överenskommelsen innebär, att suveränen tilldelas den 

sammanlagda makten och styrkan av var och en av statens invånare. Det leder enligt Hobbes till, att 

deras olika viljor reduceras till en enda vilja som uttrycks genom suveränen (Hobbes 1996, kap. 

XVII s. 114-115).  

 

Alla tre filosofer (Hobbes, Locke och Rousseau) räknas till de främsta anhängarna av 

samhällskontraktsteorin. Samhällskontraktsteorin går (för att sammanfatta lite kort) ut på att det 

finns en osynlig (icke-skriftlig) överenskommelse mellan suveränen och folket. Överenskommelsen 

innebär att folket bildar ett samhälle och därvid utnämner en suverän (härskare) som resten av 

folket förpliktar sig till att lyda för att i gengäld få skydd och säkerhet.  Överenskommelsen uttrycks 

inte genom något skriftligt som ett kontrakt utan genom att inte göra motstånd mot suveränen som 

Locke förträffligt kallar för ”tacit consent” alltså underförstått samtycke (Locke, 1988, kap. VIII v: 

119, s. 347-348).    

 

Anledningen till att jag väljer att endast belysa ovan nämnda filosofernas teorier är för att hela 

ämnet absolutismen är helt enkelt för brett för att diskuteras i en enda uppsats. Dessutom belyser 

Hobbes, Locke och Rousseau problematiken om finns inom absolutismen på ett tillfredsställande 

sätt genom såväl starka argument för respektive emot absolutismen. Viktigt att påpeka här är att 

absolutismen inte direkt har något att göra med olika statsskick utan att t.ex. en demokrati kan vara 

såväl absolutistisk som icke-absolutistisk. Det kommer därför inte att finnas någon större diskussion 

kring de olika statsskicken som monarki, demokrati o.s.v. Jag är väl medveten om att absolutismen 

kan uppfattas som att ha olika innebörd och därför vill jag här klargöra att det är endast Hobbes 

definition av absolutismen som det är frågan om i denna uppsats. Hur Hobbes absolutism står i 

förhållande till frihet kommer bl.a. att diskuteras i diskussionsdelen men det kommer inte att 

behandlas som ett självständigt ämne utan snarare utgöra ett kriterium utifrån vilket absolutismens 

lämplighet kommer att bedömas. Det kommer då att undersökas om absolutismen verkligen är att 

likställa med despotismen eller slaveri. Dessutom kommer jag även att undersöka om det kan vara 

rättfärdigad att riskera förlora den individuella friheten och rättigheterna till förmån för skydd och 

säkerhet. 

 

Syftet med uppsatsen är, att undersöka om Hobbes absolutism är att föredra framför en icke-

absolutistisk statsbildning. I början kommer jag att redogöra för de olika filosofernas syn på den 
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mänskliga naturen, eftersom den tjänar som utgångspunkt för deras resonemang. T.ex. så säger 

Hobbes att det finns många oförnuftiga människor som bara handlar i enlighet med sina begär utan 

hänsyn på andra. I naturtillståndet i vilka det inte finns några lagar (civila) och inga regler är således 

varje människa varje människas fiende enligt Hobbes. Det finns naturlagar i naturtillståndet enligt 

Hobbes men inga civillagar som är de som skyddar medborgarna. Ur detta tillstånd drar han 

slutsatsen att det behövs en absolut suverän som har den enda och ensamma makten och därmed 

kan garantera ordning och säkerhet. Jag kommer mer fördjupad att behandla ämnet i 

bakgrundsdelen och då även redogöra för de andra filosofernas (Locke och Rousseau) syn på 

människans natur och naturtillståndet. Jag kommer ändå att lägga stor vikt på Rousseaus och 

Lockes teorier trots att fokusen ligger på Hobbes teori om absolutismen då dessa har som syfte att 

tjäna som jämförande teorier av två andra lika kända samhällskontraktsfilosofer som Hobbes. 

Särskilt intressanta är deras teorier framförallt då Lockes teori om en blandad regeringsform och en 

utpräglad misstänksamhet mot statens makt kan ses som raka motsatsen till Hobbes teori i många 

avseenden. Rousseau verkar däremot inte lika kritisk mot statens makt åtminstone inte då det är 

medborgarna själva som utgör suveränen. Eftersom Rousseau i sin teori också verkar förespråka att 

suveränen har den absoluta makten men till skillnad till Hobbes inte ha en enskild person eller 

grupp i åtanke utan hela kollektivet bestående av medborgarna. Rousseaus teori kan därmed ses 

som ett absolutistiskt alternativ till Hobbes egen absolutism. Locke och Rousseaus teorier kan 

således bedömas vara lämpliga till att genom sina egna fördelar och nackdelar visar upp för fördelar 

och nackdelar i Hobbes teori.  Därefter kommer jag att gå vidare till deras resonemang, där de 

konkret går in på vad som talar för respektive mot en absolutistisk statsbildning. Härnäst kommer 

de olika filosofernas teorier att diskuteras och analyseras. Avslutningsvis kommer jag att 

sammanfatta arbetet och svara på min frågeställning. Jag kommer att argumentera för att Hobbes 

absolutism är att föredra framför en blandad icke-absolutistisk regeringsform. 

 

Min frågeställning är därför som följande: Är Hobbes argumentation för absolutismen hållbart och 

vilken eventuell problematik kan finnas med absolutismen? 
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Bakgrund 

 
Jag kommer först att redogöra för Hobbes absolutism innan jag går vidare till att diskutera  Lockes, 

Hobbes och Rousseaus teorier om människans natur. Dessutom kommer jag även att jämföra deras 

olika uppfattningar. Skälet, för att jag väljer att redogöra för deras olika syn på människans natur, är 

att synen på människans natur är utgångspunkten, för deras olika teorier, om huruvida en 

absolutistisk respektive icke-absolutistisk statsbildning är att föredra. 

 
 
Hobbes om absolut suveränitet  
  
  
Hobbes menar att uppfattningar om vad som är rätt eller fel, rättvis eller orättvis inte har någon plats 
i naturtillståndet eftersom det inte finns någon maktfaktor och därmed inga lagar som bestämmer 
det.Trots att det är subjektivt vad som är rätt eller fel, så menar Hobbes dock, att det finns ett antal 
naturlagar, som man inte bör bryta mot och som förordnas av förnuftet. Exempel på naturlagar är att 
sträva efter fred samt att försvara sig själv.  Eftersom ingen kan lita på den andre i naturtillståndet så 
ingås även överenskommelser med en viss misstänksamhet och eftersom hos många dominerar 
kortsiktigheten och girigheten så bryter de överenskommelsen och drar bara sina egna fördelar ur 
den.  Dessa är inte förpliktigande enligt Hobbes eftersom individen om den ser sin existens hotat 
genom någon överenskommelse har rätten till att bryta mot den. När den egna överlevnaden dock 
inte hotas ska överenskommelsen accepteras. Hobbes menar att det är ofördelaktigt på lång sikt att 
bryta mot överenskommelser eftersom man får ryktet av att vara opålitlig och därmed kommer 
chansen inte att vara så stort att man kan ingå i några framtida överenskommelser. Hobbes 
naturlagar kan kallas för ”hypotetiska imperativ” då de inte är förpliktande utan snarare talar om hur 
människan bör agera. P.g.a. naturtillståndets nackdelar som gör att människan inte har fred i detta 
tillstånd och därför den viktigaste driften, självbevarelsedriften inte tillfredsställs menar Hobbes att 
de flesta människor som enligt honom är rationella sluter sig samman och bildar samhällen där det 
egna livet och egendomen skyddas av lagar. Dessa samhällen skapas av kontrakt mellan 
människorna där alla avstår från sina politiska rättigheter att utöva makt över andra. Istället 
utnämner de tillsammans en härskare (suverän) till vilken alla ger upp sin egen rätt att härska över 
sig själva som då ger honom den absoluta makten i samhället och gör varje individs vilja till sin 
egen.  Därmed blir suveränen absolut (Hobbes 1996, kap. XIV-XVIII s. 85-116) 
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Om människans natur 

 
Jag kommer först att redogöra för Hobbes människosyn innan jag går vidare till Locke och 

Rousseau (här kommer jag även att gå lite kort in på Rousseaus samhällskropp). Dessutom kommer 

jag även att jämföra deras olika uppfattningar. Skälet, för att jag väljer att först redogöra deras olika 

syn på människans natur, är att synen på människans natur är utgångspunkten, för deras olika 

teorier, om huruvida en absolutistisk respektive icke-absolutistisk statsbildning är att föredra. 
 
Hobbes om människans natur 

 

Vad Thomas Hobbes, John Locke och Jean-Jaques Rousseau har gemensamt, är att de är anhängare 

till teorin om ett samhällskontrakt. Denna teori går ut på att människor lämnar det ursprungliga 

naturtillståndet, för att gemensamt bilda ett samhälle med en suverän (härskare). Locke (1988, kap. 

I-II:v:2-5 s. 268-270) och Rousseau  (1923, kap. II s. 36) säger, att människorna födds fria och lika. 

Med likhet menar de dock inte att människorna är helt lika, utan snarare att de har en del olikheter, 

men att de är hyfsat lika varandra vad gäller styrka samt deras förmåga att utöva politisk makt i 

samhället. Hobbes menar också att människorna är hyfsat lika, så att även den svagaste kan med 

hjälp av intriger eller i förbund med andra besegra den starkaste. Från denna likhet, drar dock 

Hobbes till skillnad från Locke och Rousseau följande slutsats:  

 

”From this equality of ability ariseth equality of hope in the attaining of our ends. And therefore if 

any two men desire the same thing, which nevertheless they cannot both enjoy, they become 

enemies; and in the way to their end (which is principally their own conservation, and sometimes 

their delectation only) endeavour to destroy or subdue one another (Hobbes 1996, kap. XIII s. 83).” 

 

Här visar alltså Hobbes, att han anser människans olika begär som förstärks av faktorer som 

likheten mellan människorna samt bristen på resurser, som själva roten till konflikten mellan 

människor. Utöver det så är ett annat problem som Hobbes visar att människorna inte bara är hyfsat 

lika i avseende av styrka utan att i naturtillståndet när det inte finns några överenskommelser ingen 

är förpliktad till något enligt naturlagen och därmed alla har rätt till allting. Följaktligen så är ingen 

handling orättvist och människan kan göra vad hon vill. Hobbes är särkilt noga med, att peka ut 

betydelsen av olika begär för människan i den första hälften av den första delen i Leviathan (Part 

One - Of Man). Han ger en bild av människan, som en varelse som sätter sina begär/intressen före 
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allt annat och alla andra och som ser det som ond respektive god som strider mot hennes intressen 

respektive främjar hennes intressen . Människan har följaktligen enligt Hobbes ingen objektiv 

uppfattning, om vad som är rättvist eller orättvist och det behövs således lagar (som stadgas av 

suveränen) för att avgöra det. För det är suveränen som bestämmer över vad som är rätt och orätt 

(Hobbes 1996, kap. XV samt  XXVI  s.95-96 samt 176-177). Hobbes fortsätter med att beskriva 

naturtillståndet, som ett tillstånd av permanent krig mellan människorna i vilket människorna lever i 

ständig rädsla och där det finns en permanent risk för att falla offer för en våldsam död. Människans 

liv är: ”...solitary, poor, nasty, brutish, and short (Hobbes 1996, kap. XIII s.84).” 

 

Och eftersom, det inte finns några lagar som skyddar någon i naturtillståndet och överlevnadsdriften 

är den starkaste driften hos människan, så kommer människan att göra allt för att säkra sin 

överlevnad. Men en inkräktare som försöker att säkra sin överlevnad genom att våldsamt tar 

egendomen ifrån andra människor skyddas själv inte av andra inkräktare, som således kommer att 

leda till en ändlös konflikt. En konflikt, där varje människa försöker främja sin egen överlevnad och 

eliminerar alla hot mot denna genom att inkräkta på så många andra människors egendom, tills det 

finns ingen konkurrent kvar. Således listar Hobbes konkurrens, osäkerhet och ära som de 

huvudsakliga orsakerna till konflikt. Den första för vinstens skull, den andra för säkerhetens och 

den tredje för ärans skull. De passionerna, som gör människan benägen, till att vilja ha fred, är 

fruktan för döden och begäran om att ha det, som behövs för att kunna leva ett hyfsat bra liv samt 

förhoppningen, om att kunna behålla det. Hobbes säger även, att krigstillståndet som människan 

befinner sig i naturtillståndet, är värre än krigstillståndet mellan olika stater eftersom i sådana fall 

den inre säkerheten fortfarande upprätthålls och därmed tryggheten finns kvar hos människorna 

(Hobbes 1996, kap. XIII s. 83-84). 

 

För att sammanfatta så säger Hobbes att människan bara styrs av hennes egna intressen och begär 

och eftersom alla människor är hyfsat lika i avseendet av styrkan och resurserna är begränsade så 

uppstår det en konflikt mellan människorna på liv och död. Denna konflikt i naturtillståndet där det 

inte finns några civillagar som kan hindra människor från något hotar dock det som är viktigast 

människan nämligen självbevarelsen. Det är just detta hot som är central i Hobbes argumentation 

för en absolut suverän. 

 

Rousseau om människans natur 
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Rousseau däremot, skildrar naturtillståndet som ett tillstånd, som är varken ett krigstillstånd eller 

fredstillstånd. Människor är inte av naturen varandras fiender, utan det är bara stater som kan 

befinna sig i ett krigstillstånd. Han menar vidare att det inte existerar den starkastes rätt och att 

ingen människa är överordnad respektive underordnad någon annan människa. Den som betvingas 

och blir den starkastes slav kommer att befria sig igen så fort som möjligheten uppstår. Och 

eftersom människan enligt Rousseau först och främst är bara sig själv förpliktad och hon vet själv 

det rätta sättet för sin egen självbevarelse, så är hon således sin egen herre. Detta visar, att Rousseau 

precis som Hobbes anser, att det inte finns något, som kan anses vara förkastligt att använda sig av, 

när det gäller den egna överlevnaden. Människorna är bara underordnade gud. Rousseau är också 

medveten om att naturtillståndet inte är ett säkert tillstånd för människorna men menar till skillnad 

från Hobbes att det ligger i människans natur, att samarbeta och säger vidare, att människan genom 

en överenskommelse som han kallar för ”social compact”lämnar naturtillståndet för att bilda ett 

samhälle.  

 

Om samhällskroppen 

 

Det som Rousseau betecknar som ”social compact” (samhällskropp), är en statsbildning, som 

bildas, genom en överenskommelse mellan fria individer, som ger sin frihet åt staten, som är det 

stora, hela för att i gengäld få skydd och säkrad egendom. Här menar Rousseau, att 

samhällskontraktet innebär, att människan ger upp det, som han kallar för ”natural liberty” samt 

rätten till det hon vill och kan få, för att istället få det som han kallar för ”civil liberty” och 

egendomsrätten till allt det hon äger (Rousseau 1923, kap. III-VIII s. 36-47.). Hobbes använder sig 

också av begreppet ”natural liberty” (Hobbes 1996, kap. XXVI:v:4 s. 176), som kan anses vara 

någon sorts politisk makt, som människan har, för att utöva inflytande över andra och som hon 

behöver ge upp till (lägger ned denna rätt så att suveränen i sin tur kan göra bruk av sin 

egen)suveränen, för att freden ska kunna säkerställas och hon inte ska kunna underkasta andra 

människor.  

 

Denna politiska makt eller naturliga frihet, är som både Rousseau och Hobbes beskriver den, en 

osäker form av frihet, som inte begränsas av lagar, men av den egna förmågan eller kraften. Denna 

frihet, har en stor nackdel, som är att den tillåter människor, att inkräkta på varandras frihet och 

egendom och på så sätt har ingen någon säkerhet eller rätt till någonting. Att Rousseau kallar ”civil 

liberty” för en frihet att föredra framför ”natural liberty”, beror på att ”civil liberty” trots att det 
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innebär en inskränkning av den egna friheten som ges till kollektivet för att säkra freden, ger den 

enskilda individen en bestående frihet, som inte kan tas ifrån den. Så förhåller det sig enligt 

Rousseau också, när det gäller egendomen, där han menar att det inte räcker, att ha varit först på 

något ställe, för att göra anspråk på det eller att ha odlat på det, eftersom det inte finns någonting 

som hindrar någon annan, från att ta ifrån det från en. Men ger man det man har, när man blir del av 

samhällskroppen, så delas det likt upp mellan kollektivets olika individer och det försvaras av dem 

också som gör det till ens egen egendom.     

 

Det är en gemenskap där alla profiterar av att ge upp sin personliga frihet, eftersom det som skadar 

en av dem även drabbar de andra. Var och en har ett intresse, av att ha det så bra som möjligt och 

ger därför upp sin egna personliga frihet för den allmänna viljan (general will) så att alla kan ha det 

bättre istället för bara en. Rousseau kom fram, till att en sådan samhällskropp behövs, eftersom 

människan inte kan säkra sin överlevnad i naturtillståndet, där allt är osäkert och det man har kan 

tas ifrån en av andra människor. Då människan inte kan skapa nya krafter, menar Rousseau att hon 

därför bör sammansluta sig med andra människor till en gemenskap, för att tillsammans skydda 

varandras intressen. Om en del av denna samhällskropp angrips, så angrips samtidigt hela 

suveränen som är folket och samma sak gäller tvärtom, om suveränen angrips, så är det var och en 

som drabbas. Så att individen och suveränen är förpliktade varandra av självintresse och plikt. 

Suveränen kan inte överlämna sig själv, till en annan suverän då det strider mot allmänviljan, som 

står till grunden av staten. Om den överger sig till en främmande suverän, så blir det dess egen 

undergång.  

 

Detta visar alltså, att Rousseau precis som Hobbes anser, att de egna intressen utgör en drivande 

kraft hos människorna, dock menar han till skillnad från Hobbes, att dessa gör att människorna blir 

mer benägna till, att samarbeta istället för att kriga mot varandra. En annan likhet mellan både 

Hobbes och Rousseau är, att de ser staten som en konstruktion, som skapas av människor genom 

överenskommelser, för att skydda deras intressen och framförallt deras egen överlevnad. Trots att 

det är  folket som enligt Rousseau ska vara suveränen och härskaren respektive magistratet endast 

folkviljans verktyg, så säger Rousseau dock, att staten får tack vare sin samhällskropp, en absolut 

makt över sina medlemmar, som kan jämföras med Hobbes absoluta suverän, som även han har den 

absoluta makten över sina undersåtar (Rousseau 1923, kap. VI-IX samt I-IV s. 36-55). 

 

Locke om människans natur 
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Vad gäller Locke, så är han inne på nästan samma spår som Rousseau när det gäller allmänviljan 

och människans frihet. Jämfört med Hobbes, så har han även en mer optimistisk människosyn, då 

han anser att människan av naturen är förnuftig och sluter överenskommelser för att undvika 

konflikter. I den första delen av sin bok (Two Treatises of Government, Essay One), diskuterar 

Locke huruvida Sir Robert Filmers tes om att den absoluta monarkin grundar sig på någon 

gudomlig rätt, enligt vilken vissa människor ska härska över andra människor. Locke håller inte 

med Filmer och invänder, att det inte står i bibeln, att vissa människor ska vara överordnade 

respektive underordnade andra människor, utan att det istället står att alla människor ska endast vara 

underordnade gud. Det enda han håller med om, är att fadern har en rätt att vara överordnad sonen, 

genom att ha avlat honom. Jämfört med Filmer anser Locke att det är naturlagen som ligger bakom 

det, att fadern är överordnad sonen och att monarken, är överordnad sina undersåtar men inte menar 

Locke, för att de har utsetts av en gudomlig makt eller ärvt denna, utan p.g.a att de har utsetts av 

gemenskapens allmänna instämmande. 

 

I följande citat anger Locke självbevarelsen som orsaken till att människor blev en del av samhället: 

 

 ”...and to rid themselves of those who invade this fundamental, sacred, and unalterable law of self-

preservation for which they entered into society.” (Locke 1988, kap. XIII:v:149 s. 366-367)  

 

Locke menar vidare, att det måste vara frivilligt, för människan att ansluta sig till en gemenskap. 

Här menar han samma sak som Rousseau. Precis som Rousseau anser han också att människan, när 

hon har anslutit sig till en gemenskap, även har underkastat sig gemenskapens lagar, samt även 

accepterat majoritetens vilja. Detta genom att ansluta sig till en gemenskap och därigenom 

acceptera dess lagar och majoritetens vilja kallar Locke för ”tacit consent” (underförstått samtycke). 

Att det är majoriteten som ska bestämma, grundar Locke på att vanligtvis inte alla är överens om 

något och det då skulle kunna leda till gemenskapens kollaps. Majoritetsstyret och även tanken om 

en stor samhällskropp vars allmänna intressen ska prioriteras, kan jämföras med Rousseaus ”general 

will” (allmänvilja). Enligt Locke till skillnad från Rousseau så kan individen dock närsomhelst 

lämnar gemenskapen och sin egendom som t.ex. en bit land som tillhörde gemenskapen, när han var 

en del av den, kan han också ta med sig till nästa gemenskap som han ansluter sig till. Om en 

individ uttryckligen i skriftlig form, i form av ett kontrakt förpliktar sig till att lyda under 

gemenskapens lagar, så anförtror han sig helt till den och kan inte byta till en annan gemenskap 
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enligt Locke. ( Locke 1988, kap. I-II:v:4-6 samt kap. VII-VIII:v: 88-93 samt119-122 s. 324-328 

samt 347-349).  

 

Sammanfattningsvis så säger Locke att människan är en förnuftig varelse som inte är ute efter att 

kriga mot andra människor. Det är just synen på att människan som en förnuftig varelse som gör att 

Locke kommer att argumentera mot en absolutistisk statsbildning senare i uppsatsen. Samtidigt så 

inser han dock precis som Rousseau och Hobbes att naturtillståndet inte är säkert och att den egna 

självbevarelsen är viktigast för  människan och gör att den sammansluta sig med andra människor 

för att bilda ett samhälle. 

 

Frågan om en absolut suverän 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur den politiska makten ska fördelas. Fokusen kommer 

att ligga på Hobbes argument för en absolut suverän, men även Lockes och Rousseaus teorier 

kommer att belysas om än i mindre omfattning. I detta avsnitt kommer Hobbes, Lockes och 

Rousseaus argument för respektive mot absolutismen att presenteras. Detta avsnitt bygger på 

ideerna om människans natur och naturtillståndet i förra avsnittet. 

 

Rousseau om allmänviljan 

 

Rousseau menar därför, att individen inte kan lämna gemenskapen efter att ha gett sitt samtycke till 

den eftersom:   

 

”...as a member of the Sovereign he is bound to the individuals, and as a member of the State to the 

Sovereign (Rousseau 1923, kap. VII s. 8).” 

 

Då Rousseau menar att det är kollektivet av människorna som utgör suveränen och för att man 

respekterar därför den allmänna viljan och andras rättigheter för att man som en del av det hela 

stora förlorar sin frihet (civil liberty) och rättigheter (egendom) som man fick av att ha givit sitt 

samtycke. Eftersom samhällskontraktet gäller i lika stor utsträckning för alla menar Rousseau att 

ingen kan vara intresserad av att införa tuffare bestraffningar och en minskning av rättigheterna för 

att alla drabbas i lika stor utsträckning. Ett annat argument som Rousseau anför är att individen när 

den ger upp sin frihet till kollektivet får lika mycket kontroll över andra som andra får över honom 
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och att ingen har mer makt än någon annan, det leder således till att ingen blir någon annans slav. 

Om en individ ändå besluter sig för att lämna gemenskapen så menar Rousseau att individen ska 

tvingas av samhällskroppen att uppfylla sina förpliktelser som den har ingått vid att ha gett sitt 

samtycke till kontraktet. Således ”tvingas” människan enligt Rousseau till att vara fri. Individen är 

därför intresserad av att uppfyller sin del av kontraktet för att det ligger i hennes eget intresse att 

behålla fördelarna som gemenskapen ger istället för osäkerheten i naturtillståndet.  

 

Hobbes om absolut suveränitet 

 

I sitt så kallade ”regress argument” argumenterar Hobbes för en absolut suverän och mot att makten 

delas upp. Enligt Hobbes finns det ingen objektiv uppfattning hos människor om vad som är rättvist 

och vad som är orättvist och det är därför lagarna som bestämmer vad som är rättvist och vad som 

är orättvist. Eftersom människorna själva inte har förmågan att skapa fred så ska suveränen inte bara 

vara domare i moraliska frågor genom lagar (rättvisa och orättvisa) utan ha makten  att ge svar på 

alla frågor för att kunna bidra till freden . Hobbes argumenterar mot en stat som är grundat på en 

konstitution eftersom han menar att det innebär olika kontrollinstanser som kan straffa en suverän 

och ersätta även den och fortsätter på det sättet utan slut som i sin tur kommer att leda till förvirring 

och den slutliga upplösningen av väldet (Hobbes 1996,   XXVI och XXIX s.175 och 116-121). 

Hobbes uttalar sig också mot att det finns ett kontrakt mellan folket och suveränen som begränsar 

suveränens makt eftersom:  

 

”Besides, if any one, or more of them, pretend a breach of the covenant made by the sovereign at 

his institution; and others, or one other of his subjects, or himself alone, pretend there was no such 

breach, there is in this case, no judge to decide the controversy; it returns therefore to the sword 

again; (Hobbes 1996, kap. XXVIII s. 116).”  

 

”For what is it to divide the power of a Commonwealth, but to dissolve it; for powers divided 

mutually destroy each other. (Hobbes 1996, kap. XXIX s. 216).”  

En rätt som aldrig kan överges är rätten att försvara sig själv och gör därför att varje kontrakt som 

innebär det blir ogiltigt:  

 

”A covenant not to defend myself from force, by force, is always void. For (as I have shown before) 

no man can transfer or lay down hisright to save himself from death, wounds, and imprisonment, 
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the avoiding whereof is the only end of laying down any right; and therefore the promise of not 

resisting force, in no covenant transferreth any right, nor is obliging” (Hobbes 1996, kap. XIV s. 

93).  

 

Enligt Hobbes så innebär det att undersåtarna auktoriserar suveränen inte att de ger honom sina 

rättigheter utan snarare så avstår de ifrån att göra bruk av dessa som då ger honom möjligheten att 

göra bruk av sina istället. T.ex. när suveränen ska straffa någon t.ex. en brottsling, så kan andra göra 

bruk av rätten att försvara honom mot suveränen, men det som Hobbes alltså säger här är, att de just 

inte gör det och istället låta suveränen straffa brottslingen. 

 

Det är därför inga rättigheter som undersåtarna har men inte suveränen eftersom alla människor 

enligt Hobbes har av naturen samma rättigheter. Enda skillnaden är att den ene får mer makt när 

denne får göra bruk av sina rättigheter som förutsätter att inte någon annan använder sina rättigheter 

som kan komma i konflikt med suveränens. Att en människa ger bort sin rätt till allting innebär att 

hon ger upp sin rätt till att hindra andra från att utöva sin rätt till allting (Hobbes 1996, kap. XXVIII 

samt XIV s. 206 samt 86-88). I följande mening visar Hobbes att suveränen har makten att göra vad 

som helst med sina undersåtar samt att undersåten själv är ansvarigt för sitt öde eftersom han 

accepterade kontraktet som binder honom till suveränen : 

 

 ”The master of the servant is master also of all he hath, and may exact the use thereof; that is to 

say, of his goods, of his labour, of his servants, and of his children, as often as he shall think fit. For 

he holdeth his life of his master by the covenant of obedience; that is, of owning and authorising 

whatsoever the master shall do. And in case the master, if he refuse, kill him, or cast him into bonds, 

or otherwise punish him for his disobedience, he is himself the author of the same, and cannot 

accuse him of injury.” (Hobbes 1996, kap. XX s. 135) 

 

Hobbes förutsätter att en absolut suverän är en god härskare som inte är ute efter att skada sina 

undersåtar eftersom hans välmående är knuten till deras. Hobbes verkar dock motsäger sig själv när 

han tidigare i boken säger att alla människor inklusive kungar har en omättlig makthunger. 

Dessutom säger Hobbes att undersåtarna är bara så länge förpliktade suveränen som han kan skydda 

dem. Kan han inte längre det så behöver de inte vara lydiga längre (Hobbes 1996, kap.XI och XXI 

s. 66-67 samt 144-147). 
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I följande citat går Hobbes även så långt att indirekt ifrågasätta installationen av en absolut suverän 

och bjuder istället in undersåtarna till att bedöma om suveränens prestation bidrar till att främja 

deras gemensamma intressen:  

 

”For seeing the sovereign, that is to say, the Commonwealth 

(whose person he representeth), is understood to do nothing but in order 

to the common peace and security, this distribution of lands is to be 

understood as done in order to the same: and consequently, whatsoever 

distribution he shall make in prejudice thereof is contrary to the will of every subject that committed 

his peace and safety to his discretion and conscience, and therefore by the will of every one of them 

is to be reputed void.” (Hobbes 1996, kap. XXIV s. 165-166) 

 

Medan Hobbes i kapitel 18 säger att suveränen är den ensamma domaren över vad som är rättvist 

och vad som är orättvist så säger han den kompletta motsatsen senare i kapitel 30. Trots att 

suveränens ord och gärningar förutsätts stå för rättvisa enligt Hobbes så säger han i ett annat 

textstycke att suveränen likt sina undersåtar är orättvis om han vägrar att lyssna till bevis innan han 

dömer. (Hobbes 1996, kap. XXVI s. 176-177 samt 183-184) 

 

För att sammanfatta så anser Hobbes att suveränen är god, står över alla andra och att suveränens 

lagar är alltid rättvisa. Han säger även att suveränen kan göra vad som helst med undersåtarna 

eftersom de ha förpliktat sig att lyda suveränen. Samtidigt säger Hobbes dock att undersåten inte är 

förpliktat att lyda suveränen om han känner att den egna existensen hotas. I ovannämnda citat går 

Hobbes även så långt som att uppmana undersåten att bedöma om suveränen bidrar till att främja de 

gemensamma intressen som suveränen och undersåtarna har. Således kritiserar Hobbes att 

suveränen som han tidigare skrev alltid är rättvist och strävar efter att han och sina undersåtar har 

det så bra som bara möjligt. 

 

Locke om fördelningen av den politiska makten 

 

I följande avsnitt visar Locke att han är nästan inne på samma spår som Rousseau när det gäller den 

politiska makten som regeringen ska ha:  

”2. To this purpose, I think it may not be amiss to set down what I 

take to be Political Power. That the Power of a Magistrate over a Subject 
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may be distinguished from that of a Father over his Children, a Master 

over his Servant, a Husband over his Wife, and a Lord over his Slave. All 

which distinct Powers happening sometimes together in the same Man, 

if he be considered under these different Relations, it may help us to 

distinguish these Powers one from another, and show the difference betwixt 

a Ruler of a Common-wealth, a Father of a Family, and a Captain of a Galley. 

3. Political Power, then, I take to be a Right of making Laws, with 

Penalties of Death, and consequently all less Penalties, for the Regulating 

and Preserving of Property, and of employing the force of the Community, 

in the Execution of such Laws, and in the defence of the Common-wealth 

from Foreign Injury, and all this only for the Publick Good.”(Locke 1988, kap. I:v:2-3 s. 268) 

 

Detta visar att Locke anser att regeringen respektive magistratet inte ska använda sin politiska makt 

till något annat än just för att upprätta lagar som skyddar statens medborgare och deras egendom. 

Suveränen ska dock bara vara lagstiftaren och som denne tolka naturlagarna och inte själv verkställa 

eller straffa lagbrott. Detta är istället uppgiften av en annan institution som följaktligen har den 

exekutiva makten som ska användas till att försvara gemenskapen mot främmande aggression och 

till att bestraffa brottslingar som har brutit mot gemenskapens lagar. Om härskaren misslyckas med 

att upprätthålla säkerheten så kan folket enligt Locke ta ifrån suveränen den makt som folket gav åt 

honom. För enligt Locke så är det folket som egentligen ska bestämma och suveränen den som ska 

uppfylla folkviljan genom att inrätta lagar i enlighet med folkviljan. Samtidigt så säger Locke å 

andra sidan att det är lagstiftaren (suveränen) som ska ha regeringsmakten och som alla andra ska 

vara underställda (bland dessa institutionen med den exekutiva makten). Eftersom Locke menar att 

lagstiftaren inte kan inte existera för evigt så förespråkar han att makten delas upp bland fler 

personer som kan tolkas som att innebära en blandad regeringsform som utgörs av ett parlament och 

en kung. Det är dessutom upp till folket att välja hur regeringsformen ska se ut beroende på vilken 

folket tolkar som den bästa för att skyddas mot eventuella inkräktanden på den privata egendomen 

och de individuella rättighetenra.  En skillnad till Rousseau är här att medan Rousseau menar att det 

är regeringen som ensamt får hantera verkställningen av straffar som dödsstraff, så  menar Locke att 

gemenskapens kraft ska användas till det. Det som Locke då avser är att det även i ett samhälle 

fortfarande finns naturtillståndet kvar och att varje människa tillhörande gemenskapen har själv 

rätten till att straffa den som bryter mot gemenskapens/samhällets lagar. Eftersom Locke anser 

människan generellt sett vara en förnuftig varelse som bara drivs av en självbevarelsedrift då 
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förnuftet hos människan är en naturlag så menar han att det inte behövs någon särskild instans som 

ser till att de som bryter mot lagen straffas. Locke menar också att ingen människa har rätten till att 

inkräkta på någon annans frihet.  

 

Han menar även att varje människa efter att ha säkrad sin egen överlevnad är förpliktad till att göra 

vad hon kan för att säkra mänsklighetens överlevnad. Det är mänsklighetens överlevnad som Locke 

tar som argument för att varje människa har rätten till att straffa en annan människa som har brutit 

mot gemenskapens lagar. Det gäller att statuera ett exempel så att inte fler inkräktar på andra 

människors rättigheter. Straffet för den som bryter mot lagarna som krävs för den mänskliga 

samlevnaden ska vara så högt att den som bröt mot dem ska ångra sin dåd. Ett annat argument för 

sin tes är att även om ett magistrat skulle döma som allmänviljan kräver det så kan det ändå vara så 

att personen som skadades inte kompenseras för skadan den har lidit. Om man invänder mot att en 

människa tar lagen i sina egna händer eftersom hennes omdöme inte är rättvis i varje situation så är 

Lockes  motargument att det inte heller är säkert att magistratet eller respektive en absolut monarks 

omdöme är rättvis eftersom monarken bara handlar i sitt eget intresse utan hänsyn till folkviljan. 

Vidare säger Locke att människan eller institutionen med den exekutiva makten även har 

befogenheten att bryta mot lagen om det som har gjorts är till fördel för gemenskapens intressen. 

Han fortsätter att argumentera för det genom att säga att lagarna inte kan täcka alla möjliga fall och 

att lagstiftaren inte alltid kan fälla en bedömning och att det då är nödvändigt att flexibelt kunna 

handla i gemenskapens intresse. I vissa fall så menar Locke att institutionen med den exekutiva 

makten är underställd lagstiftaren men det framgår inte klart och tydligt precis när institutionen med 

den exekutiva makten ska vara underställd lagstiftaren och när så inte är fallet. Locke säger inte 

heller om det är kungen eller parlamentet som skulle ha mer makt i en blandad regeringsform. 

(Locke 1988, kap. XIII-XIV:v:149-160 s. 366-375). 

 

 Locke säger vidare att det ligger i härskarens egna intresse att vara en god härskare för att det inte 

ska uppstå en rebellion som har som konsekvens att han ersätts med en annan. Han menar dessutom 

att det egna intresset gör undersåtar till goda sådana som bara riskerar revolt ifall regeringens 

prestation blir för farligt för dem  (Locke 1988, kap. XXIX:v:212 s. 407-409). 

 

 

Det som Locke säger är att det enda syftet med staten är att den ska skydda sina medborgare. Staten 

ska inte inkräkta på den individuella friheten och rättigheterna av sina medborgare och därför är 
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Locke mot en absolutistisk suverän. Han menar nämligen att risken för maktmissbruk och 

godtycklighet är stora och att det behövs någon annan makt (institutioner) som förhindrar att 

suveränen missbrukar sin makt. Därför är Locke en förespråkare av en blandad regeringsform där 

regeringens olika delar kontrollerar varandra. Han ser inga risker i att staten kan ha för lite makt för 

att skydda sina medborgare eftersom Locke anser att människan av naturen är förnuftig och 

undviker onödiga konflikter. Det är människans egna intresse som enligt Locke står bakom att såväl 

suveränen och undersåtarna är intresserade av att vara goda. Han säger vidare att människorna 

frivilligt samarbetar för att bestraffa dem som begår t.ex. mördar andra människor. Locke menar 

utöver det att risken med att suveränen är domaren som bestämmer över rätt och fel är inte bara den 

att suveränen gör en falsk bedömning. En annan risk är dessutom att suveränens dom inte kan 

kompensera den som har lidit skada. Trots att makten ska fördelas bland olika institutioner så är 

Locke dock otydligt med hur precis maktfördelningen mellan dessa ska se ut. 
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Utredning 

 

I detta avsnitt kommer jag att analysera var och en av de enskilda filosofernas teorier för sig. Vikten 

kommer återigen att ligga på framförallt Hobbes. Här kommer jag att besvara min forskningsfråga 

som handlar om Hobbes argumentation för absolutismen är hållbart. 

 

Rousseau 

 

Även trots att Rousseau förkastar iden om ett avtal som innebär den absoluta auktoriteten å ena 

sidan och den obegränsade lydnaden å andra sidan som något som inte är ett riktigt avtal utan 

istället snarare är slaveri så förespråkar även han absolutismen om även i en annan form än Hobbes 

(Rousseau 1923, kap. IV s. 40-41). Jämfört med Hobbes som inte utesluter att även ett annat 

styrelseskick än monarki kan vara absolut även om han har en absolutistisk monarki i åtanke så 

skulle man kunna beskriva Rousseaus styrelseform som en slags direktdemokrati där alla sina 

medlemmar har något att säga till om politiken. Samhällskroppen som består av alla som är del av 

samhället ger kollektivet den absoluta makten över samtliga medlemmar (Rousseau 1923, kap. IV s. 

54-56). 

 

Rousseaus samhällskropp kommer dessutom inte i konflikt med självbevarelsedriften eftersom 

suveränen är hela folket och eftersom alla har lika rättigheter och förpliktelser och alla vill främja 

sina egna intressen så kan ingen vara intresserad av att  göra något som hotar överlevnaden av 

någon  annan medlem. Ett problem kan däremot uppstå när det gäller sammanhållningen av 

samhällskroppen när den absoluta suveränen inte är härskaren respektive magistratet utan folket. 

Det kan därför lätt uppstå en splittring eftersom det inte är säkert att alla verkligen har samma 

intressen som Rousseau hävdar. Rousseau säger att en medlem som går mot allmänviljan tvingas av 

samhällskroppen till att vara fri genom att göra det som motsvarar kollektivets intressen (Rousseau 

1923, kap. VII s. 46). Här kan man undra hur man kan tvingas till att vara fri. Även om det inte går 

fram tydligt ur det som han skriver i The Social Contract så är det faktiskt beroendet på andra 

människor som Rousseau avser som ofrihet. Beroendet på saker anser inte Rousseau vara en 

inskränkning av friheten men att vara beroende på vad enskilda människor gör ser han som att vara 

ofri. Och eftersom mästaren är lika beroende på slaven som tjänar honom så är slaven beroende på 

mästaren grund av den egna svagheten och fattigdomen att mästaren skyddar honom mot andra 

(Gauthier 2006, kap. 2 s. 29-30 ). Således är båda två ofria. I samhällskroppen är alla beroende av 
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den andre men eftersom de bildar ett enat kollektiv i vilket alla har lika mycket makt och påverkas 

lika mycket av varandra så är alla beroende på sig själva i form av att alla är en del av kollektivet 

och därmed bildar en enhet (Neuhouser 1993, s. 375-378). Han utgår ifrån att allmänviljan är inte 

bara majoritetens vilja utan även viljan av varenda medlem. En stor fördel med Rousseaus teori är 

därför att alla beslut som fattas har folklig förankring då det är folket som fattar besluten. Således 

finns det en stor sannolikhet att politiken som bedrivs gynnar folket i sin helhet. 

 

Något man kan invända här mot Rousseau är hur det ska gå till när det måste fattas viktiga beslut 

och alla har olika åsikter om vad som borde göras och ingen har mer makt än någon annan för att 

bestämma någonting? Risken för splittring finns och det kan finnas nödvändigheten av att utnämna 

en suverän som har makten att fatta beslut och skapa lagar. För trots att Rousseau säger att alla 

viljor bli till en enda vilja så behövs det dock någon person eller någon grupp som uttrycker 

majoritetsviljan eftersom Rousseau tidigare i texten säger att det är majoriteten som ska bestämma 

när inte alla är överens. Men det är just denna oenighet som gör det svårt att tro att det vekrligen 

finns en sådan enhet som uttrycker alla viljor av samhällskroppens samtliga medlemmar. Därför 

måste det antingen vara majoritetens beslut som gäller eller så kommer man överens om 

representanter som får förtroendet av majoriten att representera de i enlighet med allmänviljan.   Ett 

annat problem är även frågan om rättigheterna av de som befinner sig i minoritet. Eftersom 

Rousseau anser att man genom samhällskontraktet har förpliktat sig till att lyda allmänviljan och 

anser att de som inte handlar i enlighet med majoriteten av kollektivet ska tvingas till det leder 

således till att de blir ofria. Det kan inte bara leda till tvång utan även förtryck när man t.ex. antar att 

majoriteten anser att det gynnar kollektivet om de som befinner sig i minoritet exproprieras så är 

dessa helt maktlösa eftersom det är endast allmänviljan som gäller. Något som Rousseau troligen 

skulle invända mot det är att ingen är intresserad av att skada någon annan eftersom som det 

tidigare sägs i texten alla drabbas i lika hög grad då alla ingår i denna enhet (samhällskroppen). Nu 

har det dock visats att de olika viljorna fortfarande finns kvar eftersom annars så skulle man inte 

behöva tvinga någon till lyda allmänviljan. På så sätt bildar alltså medborgarna inte någon 

oskiljaktig enhet och Rousseau anför inte heller några övertygande argument för att så är fallet.  

 

Locke 

 

Vad gäller Locke så ställs han inte inför  något problem med maktmissbruk utan problemet med 

Lockes teori är snarare i ett visst avseende liknande Rousseaus frågan om vem som ska bestämma. 
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Eftersom Locke menar att människorna är lika och fria som Rousseau och samtidigt betonar vikten 

som ligger på rättigheter utan förpliktelser gör det svårt att veta hur han tänker sig att ett samhälle 

ska kunna upprätthållas. Å ena sidan säger han att människan i naturtillståndet redan är förnuftig 

och ser till att det inte uppstår ett tillstånd av laglöshet men samtidigt vill han att våldsmonopolet 

ligger hos härskaren i samhället. Men härskaren ska enligt Locke endast bestraffa de som begår 

brott utan att inneha några som helst privilegier eller att få betalt för det. Varifrån ska härskaren 

alltså få motivationen att upprätthålla ordningen när det inte ligger i sitt egna intresse som är just det 

som Locke precis som Hobbes och Rousseau ständigt framhäver som den huvudsakliga drivkraften 

bakom allt som människan gör?  

 

Ett annat problem är även att som t.ex. Hobbes visar att människorna har olika intressen och att det 

lätt kan uppstå våldsamma konflikter när olika intressegrupper strävar efter olika mål. Dessutom så 

säger såväl Hobbes, Locke och Rousseau att människan styrs av sina egna intressen som gör att det 

uppstår en oenighet kring hur staten ska styras. Hur ska det förhindras att det uppstår kaos genom 

flera olika konflikter om det inte finns en enda person eller grupp som har den absoluta makten som 

krävs för att hålla ihop staten?  

 

Till skillnad från Rousseau och Hobbes så förespråkar Locke en blandad regeringsform för att han 

inte vill att någon institution eller grupp ska ha den absoluta makten. Locke är misstänksamt mot 

suveränen och är övertygad om att om en person eller grupp har den absoluta makten så kommer 

det att sluta i godtycklighet, förtryck och despotismen.  Istället vill han att olika grupper ska inneha 

makten att kontrollera varandra och hindrar om nödvändigt varandra från att göra intrång på 

medborgarnas frihet och rättigheter. Locke har rätt att om fel person har för mycket makt att den 

personen då inte har något som hindrar honom från att göra vad han vill med sin makt och som då 

kan leda till förtryck, våld och kaos. En sådan situation måste automatiskt leda tillbaks till 

naturtillståndet eftersom människorna drabbas av det som de flydde ifrån och som var skälet från 

början till att de ens blev del av ett samhälle. Å andra sidan så finns risken att som Hobbes och 

Rousseau tidigare nämnde att de grupper bland vilka makten fördelas ligger i konflikt med varandra 

och förlamar sig själva som leder till att det inte finns någon som skyddar medborgarna från 

brottslingar eller främmande nationer. Det kan då uppstå ett inbördeskrig som genom kaoset som då 

lätt kan uppstå leda till ett laglöst tillstånd som i naturtillståndet.  

 

Det som däremot kan ses som en fördel med Lockes teori är att olika institutioner kan förhindra att 
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någon av de missbrukar sin makt. På så sätt kan också minoritetens rättigheter och de individuella 

rättigheterna och friheten skyddas. Ett problem skulle här dock kunna vara att de olika 

institutionerna istället för att kontrollera varandra och ingripa ifall någon av dem missbrukar sin 

makt kommer överens om att samarbetar iställer för att vara konkurrenter. I ett sådant fall skulle 

konsekvenserna kunna bli att de gemensamt berikar sig på medborgarnas kostnader och i värsta fall 

förtryck. I ett sådant fall skulle frågan bli om vem som skyddar minoriteten men även medborgarna 

i överhuvudtaget mot förtryck. Locke verkar utgå ifrån att de olika institutioner har lika mycket 

makt så att ingen är för stark men så behöver det inte vara och en instittution kan lätt vinna 

överhanden och vinner den absoluta makten genom att underkuva de andra institutionerna. Han 

säger tidigare i texten att det är lagstiftaren som har regeringsmakten och att institutionen med den 

exekutiva makten är underställd denne. Problemet här är dock att Locke på ett annat ställe i sin text 

verkar förespråka att institutionen med den exekutiva makten eller någon annan människa bryter 

mot lagen om det krävs för gemenskapens bästa. I ett sådant fall skulle problemet kunna tänkas vara 

att olika situationer kan tolkas olika och att institutionen med den exekutiva makten eller någon 

annan människa kan använda denna möjlighet att bryta mot lagen till att främja sina egna intressen 

till nackdelen av resten av befolkningen. Ett minst lika stort problem om inte större är dessutom att 

lagstiftarens auktoritet som den som bestämmer över vad som är rätt och fel ifrågasätts och det inte 

längre gäller en lag för alla utan att alla har sina egna lagar. Fördelen däremot med denna möjlighet 

att ta lagen i sina egna händer är såklart att som Locke visar vissa situationer inte täcks av lagen 

men ändå kräver att man handlar. Locke redogör tyvärr inte i sin text för hur han har tänkt sig att 

makten ska fördelas mellan t.ex. monarken och parlamentet om man utgår ifrån att det är de två som 

delar på makten. Det är därför sannolikt för att han uttalar sig mot en absolutistisk monarki och 

säger att lagstiftarens makt ska fördelas bland flera personer.  

 

 Att Locke säger att det är majoritetens vilja som ska gälla har fördelen precis som Rousseaus 

allmänvilja att besluten som fattas har en folklig förankring som på så sätt återspeglar folkviljan. En 

oklarhet är dock här hur minoritetens rättigheter ska kunna skyddas. Här skulle man kunna tänka sig 

att det är institutionerna som ska se till att minoriteten inte förtrycks men det förefaller svårt att 

bedöma om institutionerna vekrligen klarar av det eftersom Locke inte berättar om hur 

maktförhållandena ser ut mellan å ena sidan de olika institutionerna och å andra sidan folket. En 

möjlighet skulle här kunna vara att det är majoriteten som ska bestämma och institutionerna som 

ska utföra majoritetsviljan. I ett sådant fall skulle det dock kunna uppstå ett nytt dilemma iom att 

makten inte skulle vara uppdelad längre utan majoriteten skulle ha den absoluta makten och 
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institutionerna således förlorar sin roll som kontrollorgan. I det andra fallet när det inte är 

majoriteten som bestämmer eller ska bestämma tillsammans med institutionerna så skulle det i det 

första fallet bli tvärtemot det som Locke tidigare säger om majoritetsviljan och det skulle således 

bara vara institutioner som bestämmer men utan någon folklig förankring. I det andra fallet så råder 

det oenighet om vem som verkligen ska bestämma och resultatet kan då bli att de olika 

institutionerna och majoritetsviljan blockerar varandra. Här krävs det också ett förtydligande från 

Locke för att argumentets validitet ska kunna bedömas.   

 

En tänkbar lösning för det andra fallet skulle dock kunna vara en representativ demokrati. I så fall 

skulle politikerna som lagstiftare har regeringsmakten och institutionen med den exekutiva makten 

skulle vara underställd dem. I ett sådant fall skulle folket vara den egentliga suveränen genom att 

legitimera politikerna att handla i dess uppdrag. Det skulle motverka någon form av splittring och 

således kunna garantera medborgarna skydd och samtidigt skulle också risken för maktmissbruk 

inte vara så stort när regeringens politik är förankrad i folket. För det skulle det dock krävas att 

Locke ger upp iden om en blandad regeringsform. 

 

Hobbes 

 

Ett problem med Hobbes argument för en absolut suverän är att han motsäger sig själv i sin egen 

argumentation när han å ena sidan (i vissa textstycken) säger att suveränen ska ha den absoluta 

makten till att kunna göra vad som helst med sina undersåtar. Men när Hobbes å andra sidan i andra 

textstycken säger att suveränen ska sträva efter fred och annat som hela befolkningen har nytta av. 

Han tänker sig sin absoluta suverän som en god härskare som regerar klokt och gör det som ligger i 

majoritetens intresse. Men av erfarenhet vet man att maktmissbruk framförallt när en suverän utan 

några som helst kontrollinstanser har den absoluta makten kan vara lätt hänt. För att förhindra 

maktmissbruk vore det bättre att suveränen inte är absolut. Det som däremot talar för Hobbes 

argument är att en absolut suverän som står över alla andra förebygger inre konflikter i staten 

mellan olika härskare som har olika åsikter samt att en suverän har förmågan att självständigt och 

närsomhelst handlar ifall av kriser. Någonting som inte är möjligt i en stat där makten är fördelad 

bland olika parter.  

 

En annan sak som också kan kännas motsägelsefullt i Hobbes verk Leviathan är att han menar att å 

ena sidan så står suveränen för definitionen av rättvist och orättvist och det är således orättvist om 
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undersåten som även ses som suveränens egendom av Hobbes inte lyder suveränen. Å andra sidan 

så ska dock kontraktet mellan suveränen och undersåten bli ogiltig ifall undersåten känner sig 

livshotad. Här kommer alltså Hobbes i en konflikt mellan sin uppfattning om att suveränen står för 

rättvisa men när han samtidigt uppmanar undersåten att bedöma subjektivt suveränens prestationer 

och vara olydig om dessa inte anses främja undersåtens överlevnad. Det uppstår en situation där 

Hobbes skapar ett undantag för självbevarelsedriften men går ännu längre när han lägger det i 

undersåtens händer att bedöma suveränen. I princip vore det inget större problem när Hobbes säger 

att man ska lyda suveränen så länge som inte självbevarelsen hotas (nödvändigt om människan inte 

ska bryta med sin natur) men när han ger undersåten utrymmet att reflektera så kan det vara lätt hänt 

att undersåten även när hans existens inte hotas bedömer suveränen vara dåligt och som konsekvens 

revolterar mot denne.  

 

Men även om Hobbes inte skulle ge undersåten detta utrymme att bedöma suveränen så är 

fortfarande problemet att han argumenterar för en absolut suverän. Ty ska en suverän vara absolut 

så måste han vara det i varje bemärkelse och därmed vara herren över liv och död som innebär att 

undersåtarna har gett sin rätt att försvara sig till suveränen. Något som är omöjligt att tänka sig för 

självbevarelsedriften är något som under inga omständigheter kan ges bort enligt Hobbes. 

Alternativt så kan man dock tolka Hobbes som Albert G. A. Balz gör när han menar att Hobbes 

troligen fortfarande är övertygat om att undersåten måste lyda suveränen och att suveränen är god 

men att han samtidigt ger utrymme åt att revoltera i ett nödfall (vill säga om suveränen inte lever 

upp till att säkra sina undersåtars säkerhet). Hobbes säger att suveränen är god och bara har goda 

intentioner så att det första kan verka motsägelsefullt men som ett rent hypotetiskt fall kan man anta 

att om suveränen trots sina goda avsikter inte kan skydda sina undersåtar t.ex. när en förrädare tar 

makten försöker ta makten ifrån suveränen och suveränen därmed hindras från att skydda sina 

undersåtar. Då kan det vara rättfärdigad att revoltera. Problemet skulle dock kunna vara återkomsten 

till naturtillståndet i detta specifika fall. Å andra sidan finns det ingen anledning längre att stanna 

kvar i ett samhälle där det råder kaos och krig något som var den ursprungliga anledningen till att 

människorna lämnade naturtillståndet (Balz 1939, s. 150-154). Dessutom har de som revolterar 

möjligheten att skapa ett eget samhälle och utnämna någon av dem egna till suveränen.  

 

Hobbes ger även utrymme för en demokrati eller något annat statsskick än en absolut monarki där 

t.ex. folket har den absoluta makten. Hobbes nämner det trots att han samtidigt erkänner att han 

främst tänker på en absolut monarki när han argumenterar för absolutismen. Han betonar dock att 
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det inte är avgörande för absolutismen vilket statsskick det handlar om utan snarare att suveränen 

har den absoluta odelade makten som då innebär att en blandad regeringsform utesluts eftersom det 

är då olika institutioner som makten är fördelad bland (Baumgold 2009, s. 216-220).  

Som Balz visar så har varje stat i början den absoluta makten och kan bara sägas förlora den när den 

själv frivilligt ger den ifrån sig (Balz 1939, s. 144). Då Hobbes inte säger att absolutismen inte 

handlar om att staten ska blanda sig i sina undersåtars liv även om det kan hända utan suveränen 

endast ska ha den absoluta odelade makten och då alltså ha kontroll över våldsmonopolet så 

behöver Hobbes absolutism inte vara likvärdig med slaveri eller diktatur utan det kan lika gärna 

vara ett fritt samhälle med folket som suverän. Här påpekar Mary Nyquist att Hobbes väljer 

översätta latinets ”servus” till tjänare istället för det andra alternativet som är slav. Utöver det så 

definierar Hobbes de som ofria som är i kedjor eller i fängelse medan alla andra anses vara fria. Han 

går även så långt som att säga att både slavar och fria medborgare är tjänare och att den enda 

skillnaden mellan dem är att fria medborgare till skillnad från slavar har ett bekvämare liv. Detta 

kan kännas som att han förespråkar på ett visst sätt slaveri.  

 

En viktig skillnad dock förutom fängelset och kedjorna mellan en slav och en undersåte är att 

undersåten måste ha gett sitt samtycke till att lyda suveränen medan slaven inte behöver göra det. 

När Hobbes sedan säger att någon som har förlorat en strid och blivit tillfångatagen ger sitt 

samtycke till att lyda segraren med döden som alternativ kan kännas som att förloraren är ofri. 

Hotet av att dö kan ses som ett tvång. Enligt Hobbes så är det dock samtycket som är avgörande. 

För det att förloraren respektive undersåten ger upp sin frihet så får den skydd istället. Och eftersom 

(som tidigare visat) självbevarelsen är viktigast enligt Hobbes så är det värt det att offra friheten i 

utbyte för självbevarelsen (Nyquist 2009, s. 9-24). 

   

Samtidigt så  blir det dock ännu svårare att se Hobbes som en förespråkare av despotismen när han 

dessutom säger att det är undersåten som är den egentliga fullmäktige som ger suveränen 

fullmakten att handla i sitt uppdrag. Nu går alltså Hobbes ännu längre och inte bara ställer en person 

som har förlorat ett slag framför valet att antingen att välja döden eller helt förbehållslöst 

underkasta sig segraren. Nej, här säger Hobbes faktiskt att det är suveränen som tjänar undersåten 

och inte tvärtom. Hobbes säger att undersåtarna ingår i ett kontrakt med suveränen och ger honom 

deras makt. Men istället för att vara en förbehållslös underkastelse så ger de faktiskt suveränen i 

uppdrag att i utbyte för fullmakten som han får så ska han se till att skydda dem. När han sedan 

pratar om att undersåtarna och suveränen bildar en enhet så är han i samma spår som Rousseau och 
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Locke med allmänviljan. Det är folket som är uppdragsgivaren och den egentliga suveränen medan 

suveränen bara ska handla i folkets intresse (Hobbes 1996, kap. XVII s. 114).    

 

Kritik som dock kan invändas här mot Hobbes är hur  folket ska kunna tvinga suveränen till att 

hålla överenskommelsen när det är suveränen som har den fullständiga, absoluta makten och folket 

genom överförandet av den egna makten till suveränen inte har kvar någon makt?  Att makten 

endast innehas av en suverän och ingen annan institution eller liknande har något att säga till om 

något gör att det finns en risk för maktmissbruk och godtycklighet. Det kan i sin tur då leda till att 

suveränen inkräktar på sina undersåtars rättigheter och frihet. Till skillnad från Locke och Rousseau 

skulle det i det här fallet inte främst minoriteten drabbas av det utan folket i sin helhet då 

majoritetsviljan inte existerar i en absolut monarki utan istället bara monarken själv har hela 

makten. Trots att risken för maktmissbruk och godtycklighet är stor  så är det dock en risk som man 

alltid måste räkna med och risken att en rivaliserande institution förlamar beslutsfattandet och i 

värsta fall leda till ett inbördeskrig som leda tillbaka till naturtillståndet är ett större och vanligare 

problem. Eftersom självbevarelsen(som såväl Hobbes, Locke och Rousseau är överens om) är 

viktigast för människan och självbevarelsen är väldigt svårt om inte omöjligt för många att ha i ett 

tillstånd av totalt krig som i naturtillståndet så kan man se det som en nödvändighet att underkasta 

sig suveränens makt för att den fortsatta existensen ska säkras.  

 

Det behöver dock inte nödvändigtvis finnas en risk för maktmissbruk eftersom Hobbes inte 

föreskriver vilket statsskick ska vara absolutistisk utan det enligt honom även om han föredrar 

monarkin kan vara vilket som helst. Som tidigare visat så skiljer Hobbes tydligt mellan en undersåte 

och en slav och säger att det är folket som auktoriserar suveränen. Det verkar först som en 

motsägelse, när han å ena sidan uppmanar undersåten till att lyda suveränen, men å andra sidan 

inbjudar undersåten till att bedöma suveränens prestationer, samt att han erkänner, att suveränen har 

rätten, till att revoltera om den egna existensen hotas. Det som först verkar vara en motsägelse 

behöver dock vid en närmare betraktelse inte vara en motsägelse. Istället kan det ses som en 

grundläggande regel att undersåten lyder suveränen eftersom den har förpliktat sig att lyda 

suveränen genom överenskommelsen. Överenskommelsen är dock inte ensidig och det som Hobbes 

verkar anse är att även suveränen å sin sida har förpliktat sig genom överenskommelsen till att säkra  

den gemensamm överlevnaden och främjar de egna intressen. I en absolut monarki som Hobbes 

främst tänker på så är dock suveränen inte som det tidigare nämnts förpliktad till att hålla 

överenskommelsen. Hobbes säger att suveränen är benägen till att hålla överenskommelsen och att 
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risken av en revolt genom att undersåtarnas existens hotas är för stor för honom. Samtidigt så säger 

dock även Hobbes att suveränen kan förslava den egna befolkningen och även om det som enligt 

Hobbes fortfarande skulle vara att föredra framför naturtillsåtndet och därmed hotet mot 

självbevarelsen så innebär det dock att suveränen inte uppfyller kravet om att han ska sträva efter att 

sina undersåtar ha det så bra som möjligt.  

 

Något som i detta läga dock skulle kunna rädda Hobbes tes om absolutismen är en absolut form av 

demokrati. D.v.s. ett styre som har sina rötter i folket antingen genom folkvalda representanter i en 

representativ demokrati eller genom folkomröstningar som i en direkt demokrati. Suveränen 

legitimeras då alltså av folket eftersom det är folket som är suverän även om det är folkvalda 

representanter som regerar. Om man då syftar på Rousseaus teori om allmänviljan att ingen är 

intresserad av att göra något som står i motsatsen till allmänvlijan eftersom var och en är en del av 

samhällskroppen och därmed alla drabbas i lika hög grad så finns inget som tyder på någon risk för 

maktmissbruk eller ett styre mot folkviljan. Man skulle heller inte ha problemet som Rousseau har 

att makten på ett visst sätt kan anses vara uppdelad mellan två institutioner å ena sidan folket som 

den egentliga suveränen och magistratet som ha våldsmonopolet och makten av att inrätta lagar som 

dock ska göras enligt folkviljan.  

 

På första blicken kan redan det ses som en direkdemokrati eller representativ demokrati då det är 

folket som bestämmer och magistratet som ska förverkliga folkviljan. Men å andra sidan finns det 

dock inte som i den formen av absolut demokrati som nyligen har belysts någon direkt koppling 

mellan magistratet och resten av folket. Rousseau säger ingenting om att de som ska utgöra 

magistratet och förverkliga folkviljan ska vara folkvalda. Och därför finns det risken för att 

magistratet själv ser sig som den egentliga suveränen utna någon koppling till folket och då kan 

vara benägen till att missbruka sin makt. Givetvis finns det också risken för att folkvalda 

representanter kan missbruka sin makt men den risken förefaller dock vara mindre genom 

kopplingen mellan dem och folket. I fall av en absolut demokrati skulle man därför kunna säga att 

det inte finns risken av splittring genom fördelad makt mellan olika institutioner som i en icke-

absolutistisk blandad regeringsform samt att risken för makt missbruk också förefaller som väldigt 

liten. 

 

Som helhet kan man därför säga att det finns fler skäl för att förespråka Hobbes absolutism trots en 

del eventuella brister än att förespråka någon form av blandad regering där makten är delad och där 
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det inte finns någon suverän eftersom ingen har den absoluta makten som ligger till grunden för 

suveränitet och som i sin tur behövs för att kunna skydda undersåtarna. Att Hobbes argumentation 

för absolutismen är hållbart vilar dock på följande premisser: 

 

1. Att absolutismen garanterar den inre sammanhållningen som krävs för att självbevarelsen 

ska kunna säkras. 

2. Att absolutismen är förenligt med demokrati och därmed risken för maktmissbruk inte är för 

stort. 
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Sammanfattning och Slutsats 

 

Avslutningsvis ska jag nu sammanfatta mitt arbete samt drar slutsatsen ur det som jag har kommit 

fram till. 

 

Efter att ha diskuterat både Hobbes, Lockes och Rousseaus argument för respektive mot 

absolutismen kan jag konstatera att det finns argument som talar både för och mot absolutismen. Det 

som talar för absolutismen är att suveränen i ett absolutistiskt samhälle har tillräckligt mycket makt 

för att skydda sina medborgare mot både brottslingar samt främmande nationer. Att suveränens makt 

är absolut förhindrar även att rivaliserande grupperingar som delar makten kan orsaka ett 

inbördeskrig med konsekvensen av kaos och våld som leder tillbaka till naturtillståndet.  

 

Det är just naturtillståndet som (om man får tro på Hobbes syn på människans natur) med alla sina 

faror som hotar det som är viktigast för människan nämligen bevarandet av den egna existensen. 

Även Locke och Rousseau som är kända för att ha en mer positiv syn på människan erkänner vid 

vissa ställen i texten att civilsamhället med sina lagar, sin ordning och den därur uppstående 

säkerheten är att föredra framför naturtillståndets faror och osäkerhet. Locke och Rousseau 

instämmer i att självbevarelsen är det viktigaste för människan. Locke angriper dock absolutismen 

för att han tycker att risken för maktmissbruk och förtryck är för stort när bara en man har den 

absoluta makten och det inte finns någon annan som kontrollerar honom.  Hobbes ger dock utrymme 

för att det inte behöver vara en monark som har den absoluta makten utan att det lika gärna skulle 

kunna vara en demokrati, en republik eller någon annan regeringsform som innehar makten. Locke 

skulle ändå inte vara nöjd med det för som Rousseau visar så kan även när makten fördelas bland 

fler personer än bara än vara så att dessa istället för att var och en har sin del av makten utgör ett 

kollektiv som har hela makten som i sin tur leda till samma sak som att en monark har den absoluta 

makten. 

 

 

 En viktig skillnad mellan en absolut monarki och Rousseaus samhällskropp (kollektiv) är att medan 

monarken i en absolut monarki kan i värsta fall förslava sitt folk och införa ett skräckvälde för att 

han är den ende som har makten så finns inte den risken i Rousseaus samhälle där alla har lika 

mycket makt och inflytande. Det kan däremot bli problematiskt för de som är i minoritet för att de 

kan utsättas för förtryck av majoriteten för att lyda allmänviljan. Sammanfattningsvis kan det 
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konstateras att det finns tynga argument för precis som mot absolutismen.  

 

Själv anser jag att absolutismen är att föredra jämfört med t.ex. en blandad regeringsform som Locke 

förespråkar. Det anser jag därför för att trots att den möjliga friheten är större i naturtillståndet så 

säkras den dock inte av lagar som då innebär att som Hobbes och Rousseau visade att det som är 

människan viktigast, den egna överlevnaden hotas hela tiden. Det behövs en absolut suverän som 

genom sin absoluta makt kan garantera sina undersåtars överlevnad och även de individuella 

rättigheterna och friheten kan skyddas om man som det tidigare har diskuterats tänker sig en absolut 

form av demokrati. En demokratisk form av absolutismen skulle samtidigt som den skulle kunna 

skydda sina medborgare och motverkar inre splittring också ha fördelen att sannolikheten av att den 

missbrukar sin makt inte skulle vara så stort då det skulle vara folket som skulle vara den egentliga 

suveränen. 

 

I en blandad regering kan despotismen förhindras men priset av ett inbördeskrig eller rättslöshet 

genom att de olika instanserna bekämpar varandra istället för att skydda folket kan återigen leda till 

naturtillståndet som, som tidigare nämnt inte kan vägas som ett möjligt alternativ. Sedan finns det 

som tidigare nämnt vissa som avviker från allmänviljan eller som utgör minoriteten men risken för 

att det inte tas hänsyn på absolut alla finns alltid och kan inte åtgärdas så att absolutismen är att 

föredra då den är till fördel för majoriteten. Dessutom så har även som tidigare visat Rousseaus och 

Lockes teorier problem när det gäller minoriteten då även de anser att det är majoriteten som ska 

styra. 

 

Efter att ha vägt argumenten för respektive mot absolutismen mot varandra kan jag dra slutsatsen att 

det finns starka argument för att absolutismen är trots en rad eventuella nackdelar är att föredra 

framför t.ex. en blandad regeringsform. Detta om absolutismen är förenligt med demokrati och 

därmed risken för maktmissbruk inte är för stort samt det essentiella behovet av att suveränen 

inneha den absoluta makten för att skydda sina medborgare och därmed säkra det som är det 

viktigaste för alla: Självbevarelsen. 
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