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ABSTRACT 

C-level essay in Political Science by Hannes Sonnsjö, spring 2009 

“The picture of Machiavelli – and the constrasting picture.  

An analysis of The Prince and Discourses” 

Supervisor: Mats Lindberg 

 

This essay examines wether the prevailing opinion of Machiavelli as a prominent figure 

in political realism is correct or if the author is misinterpreted and can be said to 

represent something more. Thus, the puropse of this essay is to revise the description of 

Machiavelli given in widely used Swedish textbooks. This is done on the basis of a 

thesis saying that Machiavelli, judged not by his renowned book ‘The Prince’ 

(Fursten), but in the light of his extensive work ‘Discourses’ (Republiken), does not 

advocate a sovereign power but rather promote a pluralistic society.  The method used 

in this essay is a qualitative textanalysis, which is done on the two books in purpose to 

examine three central themes in Machiavelli’s writing; the morality, the view on 

humanity and the state and citizen. Though there is an obvious similarity between 

Machiavelli’s ‘Discourses’ and the writing of Aristoteles no effort is done in this essay 

to describe what they have in common, but only to present a contrasting picture vis á 

vis the established and prevailing role of Machiavelli in Sweden. Throughout the essay 

it becomes clear that there is more to the subject than the authors of the textbooks let us 

know. By reading ‘Discourses’ I therefore stress the importance of civic virtue and rule 

of law in Machiavelli’s thinking. 
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1. Inledning 
1.1 Ämnesval och syfte 

Tupac Amaru Shakur, en känd amerikansk rappare som gick bort i förtid, släppte sina 

sista skivor under pseudonymen ’Makaveli’. Tupac hade under en kort fängelsetid läst 

Machiavellis verk Fursten och inspirerats av männens liknande livsöden.1 Även den 

italienske kommunisten Antonio Gramsci läste verket under sin fängelsetid och 

inspirerades av vad han såg som ett tydligt revolutionärt budskap i Fursten, medan 

den samtida Mussolini fann stöd i fascismens ideologi så till den milda grad att han sa 

sig skölja halsen med Machiavelli varje morgon.2  

 Även vår tids informationssamhälle har tydligen något att lära av 

renässansförfattarens genomgång av ett furstendömes utmaningar, i alla fall enligt 

’informationskonsulten’ Martin Melin som är författare till boken Machiavelli för vår 

tid.3 Genom utdrag ur Fursten skapar Melin kapitel som ’Att bli ledare’, ’Ny som 

chef’, ’Etablera en verksamhet’ och ’Att genomföra förändringar’ i vilka han refererar 

och citerar för att skapa riktlinjer för gott ledarskap. Redan här hopar sig mina frågor 

– hur kan fyra så olika människor bli inspirerade av ett och samma verk? 

 Som student i statskunskap har jag stött på Machiavelli flera gånger, och 

författaren har då ofta presenterats som en av realismens förgrundsgestalter. Inom 

internationell politik får Machiavelli symbolisera en omoralisk och expansiv politik 

där staten ses som en enskild aktör och medborgarens roll lämnas obemärkt.4 Även i 

’allmän’ svensk litteratur är det denna bild av Machiavelli som målas upp. Svante 

Nordin, idéhistoriker vid Lunds Universitet, är författaren bakom 

Nationalencyklopedins artikel om Machiavelli, i vilken det konstateras att författaren, 

främst på grund av de kontroversiella läror som fördes fram i Fursten, har ”grundlagt 

den s.k. realpolitiska traditionen i västerländskt politiskt tänkande och samtidigt ha 

givit upphov till den dåliga klang som fortfarande vidlåder hans namn.”5 Detta verk 

ska alltså ligga till grunden för det som än idag kallas ’machiavellism’ - ”en 

benägenhet att kyligt och skrupelfritt manipulera andra, i syfte att påverka eller 

kontrollera dem.”6 

                                                 
1 Tupac Amaru Shakur Website http://makaveli.com/ (2009-05-12) 
2 Ehnmark, Anders, 1986, Maktens Hemligheter, Stockholm, Norstedts Förlag, s. 122 
3 Melin, Martin, 2007, Machiavelli för vår tid, Stockholm, Schibsted Förlagen 
4 Se bl.a. Baylis et al., 2008, The globalization of world politics, New York, Oxford University Press, s. 
92ff och Burchill et al., 2005, Theories of international relations, New Yprk, Palgrave Macmillian s.49 
5  Machiavelli http://www.ne.se/niccolo-machiavelli (2009-05-22) 
6 Machiavellism http://www.ne.se/lang/machiavellism (2009-05-12) 
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Hur blir detta statsvetenskapligt intressant? För att förklara det måste jag nämna 

ytterligare en bok, och kanske framförallt recensionen av den. Machiavelli skrev 

nämligen inte bara Fursten, även om det tveklöst är författarens mest lästa verk och 

2008 kom den i en nyöversättning på svenska7 då den förra, översatt 1958, anses ha 

blivit förlegad och innefattar inte den omfattande textkritik som vuxit fram på senare 

tid.8 Samma år gavs emellertid även Machiavellis Discorsi (på svenska Republiken9) 

ut i Sverige för första gången. Det är i Dagens Nyheters recension10 av boken som 

mitt intresse för Machiavellis egentliga potential växer fram. I recensionen betonar 

Carl Rudbeck att Fursten inte säger så mycket om politikens egentliga innehåll, om 

vad som är en god stat eller vad det innebär att vara en god medborgare. För att förstå 

Machiavellis egentliga önskan, fortsätter Rudbeck, måste vi vända oss till det mer 

gedigna och genomarbetade verket om Republiken. 

 Mitt syfte med uppsatsen är alltså att undersöka huruvida den gängse bilden 

av Machiavelli, som en omoralisk grundare av en skrupelfri realpolitik, är korrekt 

eller ej och om det finns anledning att omvärdera denna uppfattning. Genom att 

presentera de resonemang som förs i svenska läroböcker och därefter föra en 

diskussion kring dessa utifrån en egen textanalys av Fursten och Republiken syftar 

uppsatsen till att skapa en ökad förståelse för Machiavellis arbeten, men också till att   

polemisera mot den snäva och alltjämt negativa bild som får representera författaren.  

 

1. 2 Machiavellidiskussionen i korthet 

Idéhistoriker brukar betona vikten av kontextualitet11 där ett specifikt verk måste läsas 

med insikten om det sammanhang i vilket det är skrivet. Få författare har brukats, och 

missbrukats, som Machiavelli - realpolitikens grundläggare, fascist, revolutionär och 

managementprofil på en och samma gång. Genom sina tolkningar av Fursten har 

människor förundrats och förvånats över den kalla och hänsynslösa politik de tycker 

sig finna belägg för i boken. Framförallt har boken setts som handbok åt furstar i 

vilken Machiavelli öppet förespråkar envälde och en centrerad makt.  

                                                 
7 Machiavelli, Niccolò, 2008, Fursten, (Marco Morner övers.), Stockholm, Natur och Kultur (original 
publicerat 1532) 
8 Machiavelli 2008, Fursten, s 13 
9 Machiavelli, Niccolò, 2008, Republiken, (Paul Enoksson övers.), Stockholm, Atlantis (original 
publicerat 1531) 
10 Recension av Republiken iDN, http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/niccolo-machiavelli-
republiken-diskurser-over-de-tio-forsta-bockerna-av-titus-livius-1.483460 (2009-05-19) 
11 se bl.a. Skinner, Quentin, 1989, Machiavelli – en introduktion, Stockholm, Thales 
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Även i Sverige är den allmänna bilden alltigenom baserad på det knappt hundrasidiga 

verket. När statsvetaren Leif Lewin, i sin lärobok Upptäckten av Framtiden12, 

presenterar Machiavellis ”cyniska människouppfattning”13 är det just genom ett 

utdrag ur Fursten. Machiavelli får representera en skrupelfri politik där makt likställs 

med förtryck och staten, inte medborgaren, ställs i centrum.  

                                                

 Som vi såg i Svante Nordins artikel i Nationalencyklopedin är det återigen 

Fursten som får stå som underlag för en bedömning då det konstateras att 

västerländsk realpolitik härstammar ur Machiavellis verk. Detta är ett spår som även 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman följer då han i sin lärobok Från Platon till Kriget 

mot terrorismen14 konstaterar att man i Fursten finner ett ”första uttryck för den 

absolutistiska ideologi, som fulländas av Thomas Hobbes på 1600-talet.”15 

Nationalism, patriotism och statens egenvärde är alla viktiga element i Machiavellis 

tänkande, fortsätter Liedman, vars kapitel framförallt uppehåller sig kring Furstens 

betydelse för politisk teori.  

 Det finns en motbild mot Machiavelli som förespråkare av tyranni och 

skrupelfri politik och i Sverige finner vi den kanske framförallt i Anders Ehnmarks 

Maktens Hemligheter16, men också delvis i författarparet Raino Malnes och Knut 

Midgaards De politiska idéernas historia.17 Trots att Machiavelli, i den senare boken, 

placeras i kapitlet om ’Realismens klassiker’ och sedermera även här får representera 

en intressestyrd omoralisk politik finns det inslag av en bredare insikt i hans verk. 

Genom att först redogöra för centrala delar ur Republiken konstaterar författarparet, 

som båda är statsvetare vid Oslo universitet, att ett av Machiavellis stora bidrag inom 

politisk teori är just betoningen på den ”blandade författningens förtjänster.”18  

 Även Ehnmark, journalist och författare, söker efter en bredare betydelse av 

Machiavellis verk och menar att författaren missbrukats genom historien då 

människor med en uttalad agenda tenderat att legitimera sina handlingar utifrån 

Machiavellis texter om furstens tyranni. 

 
12 Lewin, Leif, 1998, Upptäckten av framtiden, Stockholm, Norstedts Juridik  
13 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 41 
14 Liedman, Sven-Eric, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, Stockholm, Albert Bonniers 
Förlag  
15 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 86 
16 Ehnmark, 1986, Maktens Hemligheter 
17 Malnes, Raino, Midgaard, Knut, 2006, De politiska idéernas historia, Lund, Studentlitteratur 
18 Malnes, Midgaard, 2006, De politiska idéernas historia, s. 73 
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I kapitel två nedan kommer jag att titta närmare på dessa författare, hur de framställer 

Machiavelli och vilka argument de tar upp. Jag kommer däri även att mer ingående 

redogöra för de olika tolkningar som gjorts av Fursten genom historien. 

 Jag vill redan här poängtera att det inte är de svenska författarnas tolkningar 

i sig jag ifrågasätter utan snarare vad de får representera och vilken bild som målas 

upp utifrån dessa. Jag har inte för avsikt att förklara varför bilden ser ut som de gör 

eller varför vissa väljer att tolka Fursten som de gör. Vad jag ifrågasätter är en ensidig 

bild av Machiavelli som omoralisk förespråkare av envälde.  

 

1.3 Grundfrågor och delfrågor 

Uppsatsens syfte, som jag tidigare nämnde, kan sammanfattas i grundfrågan:  

 

i. Är Machiavelli enbart en realpolitisk cyniker som beskrivs ovan eller finns 

det anledning att omvärdera denna bild? 

 

Utifrån de böcker som presenteras i kapitel två nedan har även ett par delfrågor ställts 

upp för att jag systematiskt ska kunna bemöta den svenska Machiavellibild som finns 

idag. Uppsatsen kommer då också att besvara hur Machiavelli, i sina verk, ser på 

följande teman: 

i. moralen 

ii. människan 

iii. staten och dess medborgare 

 

Valet av dessa tre teman, eller delfrågor, och min syn på vad de innebär är viktiga att 

förstå varför de behandlas mer ingående i metodkapitlet nedan.  

 

1.4 Metod och material samt uppsatsens validitet 

Denna uppsats har två ambitioner, vilket kommer att bli tydligt i arbetets gång. För 

det första görs ett försök till att presentera en etablerad bild av Machiavelli. Alltså den 

befintliga receptionen av författarens arbete. Detta ligger sedan till bakgrund för 

uppsatsens andra del vilket är att presentera en delvis kontrasterande bild baserad på 

en kvalitativ textanalys av Machiavellis två ovan nämnda verk.  

För att lyfta fram viktiga delar ur Machiavellis två verk har jag i uppsatsen 

använt mig av en kvalitativ textanalys, och främst den del som Ludvig Beckman 
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benämner som ”beskrivande idéanalys”.19 Via utdrag ur texterna vill jag argumentera 

mot en vedertagen bild av författaren och även presentera belägg för varför en 

alternativ bild är möjlig. Det är i anknytning till detta som begreppet validitet blir 

centralt eftersom detta till stor del avgörs av hur väl underbyggda mina presenterade 

argument är.  Jag vill här redogöra för vilka delar som präglats av ett validitetsarbete 

vilket berör såväl val av metod och uppsatsens disposition som frågeställningar och 

avgränsningar. 

 

Tre teman 

Först och främst krävs en kort diskussion kring de tre teman som använts för att 

systematiskt angripa texterna. En metod som ofta rekommenderas när det gäller 

textanalyser är att ställa upp en typ av analysschema i vilket ett par centrala begrepp 

staplas upp och olika textavsnitt placeras i ’överrensstämmande’ fack.20 Jag anser 

dock att ett sådant schema, i mitt specifika fall, tenderar att förenkla innehållet alltför 

mycket vilket ledde till att jag skapade tre mycket breda teman och har i arbetet inte 

dragit mig för att placera in avsnitt som kan anses ligga strax utanför. Detta har jag 

gjort just på grund av nyss nämnda problem, att skapa teman och scheman gör att 

delar som är av intresse lätt sållas bort.  

Som vi kommer att se längre fram i arbetet är begrepp som ’frihet’ och 

’dygd’ centrala i Machiavellis texter. Trots detta har jag låtit andrahandslitteraturens 

fokus på ’moral’, ’människa’ och ’stat’ vägleda mig genom författarens verk. Här 

krävs därför ett förtydligande i uppsatsens avgränsning. Uppsatsen syftar till att göra 

en jämförelse av en etablerad, allmänt vedertagen bild, gentemot min egen tolkning av 

Machiavellis verk, utifrån tesen att bilden behöver omvärderas när Republiken ställs i 

centrum. Uppsatsen syftar alltså inte till att presentera en heltäckande bild av 

Machiavellis författarskap och de många aspekter som ryms i hans verk. Vad jag gör 

häri är, som nämndes ovan, att utgå från en etablerad bild för att sedan bemöta denna 

på de punkter som den tidigare bedömningen vilar. Jag anser att detta blir tydligt när 

vi i kapitel 2.5 sammanfattar det material som legat till grund för en svensk 

Machiavellibild.  

 

 

                                                 
19 Beckman, Ludvig, 2005, Grundbok i idéanalys, Stockholm, Santérus Förlag, s. 49 
20 Se bl.a. Esaiasson et al. ,2007, Metodpraktikan, Stockholm, Norstedts Juridik, s. 245  
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Metodens betydelse för uppsatsens disposition 

Jag nämnde tidigare att min valda metod, beskrivande idéanalys, även påverkar 

uppsatsens själva disposition. Det beror på att det med en sådan metod blir  

mycket svårt att skilja på en rent deskriptiv och en analytisk del eftersom detta är ett 

arbete som sker parallellt vid textanalys, eller som Esaiasson et. al förklarar det: ”Det 

är du som berättar en historia med hjälp av texten, det är inte texten som berättar en 

historia för dig.”21 Vad jag har gjort i arbetet är ett försök till att redovisa belägg för 

att Machiavelli inte låter sig placeras i ett sådant specifikt fack som tidigare tolkningar 

låtit göra. För att bibehålla en god validitet i en metod som kräver mycket tolkning 

används många citat i uppsatsen. En risk med detta är givetvis att texten känns stel 

och i värsta fall svårtillgänglig men för att minimera risken för godtycklighet har jag 

likväl gjort valet att använda många citat. 

 

Avgränsningar 

En viktig del i validitetsarbetet är att skapa en god avgränsning vilket präglat mina val 

såväl gällande andrahandslitteraturen som i Machiavellis verk. I fokus för uppsatsen 

ligger den svenska debatten i allmänhet, och den svenska akademiska debatten i 

synnerhet. Detta har lett till en avgränsning från den stora mängd litteratur som finns 

om Machiavelli i en europeisk kontext. Som vi ska se nedan är de valda böckerna 

flitigt använda vilket gjort att de givits utrymme i min uppsats. 

Vad gäller avgränsningen kring Machiavelli skulle bilden av författaren 

möjligtvis bli mer heltäckande om författarens tredje stora verk Art of War tagits med 

i analysen. I boken redogör Machiavelli för viktiga strategier inom krigsföring, främst 

med referat till Roms härförare. Jag ser emellertid en risk i att ta in alltför många verk  

i denna uppsats givet den tid och det utrymme som ges.  

 

Material 

För att kort tala om de böcker jag valt att använda mig av i följande kapitel är de 

skrivna av tunga namn inom svensk vetenskaplig diskurs. Leif Lewins lärobok 

används vid såväl Lund som Uppsala universitet och Sven-Eric Liedmans Från 

Platon till Kriget mot terrorismen är nu uppe i sin fjortonde upplaga och har nu en 

given plats i idé- och lärdomshistoria.  

                                                 
21 Esaiasson et al., 2007, Metodpraktikan, s. 243 
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Mina två centrala analysenheter, Fursten och Republiken, kommer att presenteras 

ingående i kapitlen nedan, men om den senare boken vill jag kort nämna att det 

ursprungliga namnet på boken - Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Diskurser 

över de tio första böckerna av Titus Livius) –i den svenska översättningen har ersatts 

av det kortare och mer konkreta Republiken. Paul Enoksson, som står bakom den 

svenska översättningen, menar att namnet ger en bättre förståelse för vad det 

egentligen är Machiavelli diskuterar i det gedigna verket22.  

 Om Titus Livius kan kort sägas att han levde kring år noll och blev berömd 

genom ett verk i vilket han skildrar Roms historia (”Från stadens grundläggning”)23. 

Av verkets 142 böcker finns bara ett trettiotal kvar och det är alltså de tio första 

böckerna som är underlag för Machiavellis redogörelse för republiken Rom. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med att jag, i kapitel två, redogör för Machiavellibilden i Sverige. 

Genom referat vill jag visa på de delar av Machiavellis texter som författarna trycker 

på då de målar upp sin bild av honom. Kapitlet inleds dock med en kort redogörelse 

för de olika tolkningstraditioner som funnits gällande Fursten. 

 Kapitel tre och fyra är, som jag beskrev ovan, inte renodlat deskriptiva vilket 

har lett till att heller inget renodlat analyskapitel finns i uppsatsen. I de två kapitlen 

uppehåller jag mig kring de tre teman jag intresserat mig för: moralen, 

människosynen samt staten och dess medborgare. Genom textanalys söker jag finna 

svar på frågorna kring hur Machiavelli såg på dessa, och hur de framställs i hans två 

verk. 

 Uppsatsen avslutas med kapitel fem i vilket jag presenterar mitt resultat och 

de argument jag finner för en alternativ tolkning. I kapitlet ges även ett par uppslag 

för vidare forskning baserade på personliga reflektioner kring problem och frågor jag 

stött på under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 21 
23 Titus Livius http://www.ne.se/lang/livius/243249?i_h_word=titus+livius (2009-05-12) 
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2. Machiavellibilden i Sverige 
Den svenska bilden av Machiavelli målades i sin korthet upp i kapitel 1.2 ovan. Vi 

ska nu titta närmare på de texter som introducerades där, vad de faktiskt säger och var 

Machiavelli kommer in i bilden. Innan vi går in på de läroböcker jag valt känns det 

viktigt att kort redogöra för de olika tolkningar som gjorts av Fursten. Detta för att 

synliggöra den stora debatt som råder kring verket och på så sätt skapa underlag för 

den diskussion jag vill föra kring det meningsfulla i att sätta det betydligt mindre 

omtvistade, och betydligt mer gedigna, verket Republiken i fokus. 

 

2.1 Fursten och dess tolkningar 

En enkel, och ofta förekommande, tolkning av Fursten är att se verket som en i raden 

av de många så kallade ’furstespeglar’ som skrevs under medeltiden och renässansen. 

Denna tradition var en typ av lärobok för nya och oerfarna furstar i vilken de, till 

skillnad från i sin vanliga spegelbild, kunde beskåda sitt ideala ansikte.24 Detta skulle 

innebära att Machiavelli med boken önskar smickra sig in i makteliten genom att 

berömma fursten i hans storhet. Denna tolkning, som Anders Ehnmark beskriver som 

en negativ läsning25, får stöd i ett par av bokens kapitel, framförallt det sista, vilket 

tillägnas Florens då sittande furste Lorenzo de Medici. I kapitlet uppmanas fursten att 

gripa makten för att på så sätt fördriva ’barbarerna’ ur landet. Vi återkommer till detta 

kapitel längre fram. Ur denna synvinkel kan vi emellertid konstatera att Fursten blir 

som en typ av handbok i furstestyre där det skulle vara Machiavellis egen önskan som 

förmedlas.  

 Den andra läsningen, enligt Ehnmark en positiv sådan, innebär att Fursten är 

en satir, en bok för att blottlägga makten hos fursten för att på så sätt skapa underlag 

för att erövra den.26  

 
Vissa uttolkare har menat att Fursten är att betrakta som en parodi på den i 

Machiavellis samtid flödande diplomatiska litteraturen, till vilken den själv 

brukar räknas. Tolkningarna är således många, enigheten obetydlig.27 

 

                                                 
24 Ehnmark, 1986, Maktens Hemligheter, s. 9 
25 Ehnmark, 1986, Maktens Hemligheter, s. 126 
26 Ehnmark, 1986, Maktens Hemligheter, s. 143 
27 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 86 
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Såväl upplysningsfilosofen Rousseau som kommunisten Gramsci kan sägas 

representera denna tradition där de, likt en läkare, använder boken som en diagnos för 

att kunna bota sjukdomen – förtrycket.  

 En sådan användning av boken menar Ehnmark, fokuserar på ’varat’, hur det 

de facto ser ut i verkligheten och leder till att det inte nödvändigtvis är en 

förtryckande furstemakt som Machiavelli vill ha, utan bara att det är så den ser ut. 

Vad Machiavelli gör är kanske inte att tala till en furste, som han låtsas, utan till 

någon annan. ”Det som sagt till fursten kan tänkas stärka förtrycket kan sagt till folket 

tänkas försvaga det – antingen bara genom att uppenbara mekanismerna eller också 

genom att dessutom göra furstens vapen tillgängliga för folket.”28 Denna distinktion, 

att Fursten står för Machiavellis önskan (det normativa) å ena sidan och den krassa 

verkligheten (det reella) å andra sidan, är viktig att bära med sig i en fortsatt läsning 

av författarens texter. 

 

2.2 Leif Lewin - Upptäckten av Framtiden 

Hos Leif Lewin finns inga oklarheter kring hur Fursten bör tolkas och den stora 

debatt som råder kring verket förkastas med ett par korta rader där det betonas att den 

satiriska tolkningen är föga övertygande och att ironin, om den nu finns där, ”är 

ägnad den moraliska idealismen, ingenting annat.”29  

 Verket, menar Lewin, är skrivet i syfte att återfå den florentinska furstens 

förtroende så att Machiavelli återigen ges en plats i makteliten. Det är framförallt 

Furstens sista kapitel, där Machiavelli gör en ”högstämd uppmaning”30 till fursten att 

ena det splittrade Italien, som ligger till grund för Lewins ’negativa’ tolkning av 

verket som en handbok åt härskaren. Vad är det då som gör Fursten till en viktig bok 

enligt Lewin? Ja, för det första innebar verket en separation mellan politik och 

religion. Varken medel eller mål var knutna till religionen, istället var det Italiens 

enande av en enskild aktör som stod i fokus.  

 För det andra, fortsätter Lewin, möts läsaren av en för tiden unik politisk 

agenda baserad på en omoralisk konsekvensetik. Lewin spenderar därför ett par sidor 

åt att ge svar på tal åt dem som till Machiavellis försvar hävdar att han i första hand 

var ’amoralisk’ –värderingsfri och vetenskaplig. Lewins egna ställningstagande är 

tydligt vilket syns inte minst vid en kortare diskussion kring Machiavellis cyniska 
                                                 
28 Ehnmark, 1986, Maktens hemligheter, s. 143 
29 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 47 
30 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 39 
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människosyn: ”Han var övertygad om att människan drivs av sitt intresse, ingenting 

annat, och dröjde alltid med ett slags välbehag kvar vid de etiskt allra sämsta 

bevekelsegrunderna till hennes handlingar.”31 

 Överlag kan vi se att Lewin i sitt kapitel om Machiavelli, som i övrigt 

handlar om människans syndiga natur utifrån Augustinus läror, ständigt gör sitt 

yttersta för att tona ner författarens betydelse inom politisk teori. Inte ens argumentet 

att kontexten kan ha en stor roll i förståelsen av Fursten ägnas stor betydelse; ”Istället 

för en sådan resignerad uppfattning bör man enligt min mening göra det moraliska 

ställningstagandet i form av en uttalad jämförelse över tid: är Machiavellis tid eller 

vår tid att föredra?”32 

 Kapitlet avslutas med en kort reflektion över Republiken där Lewin tycker 

sig se ett anslag till ”det som dagens statsvetare kallar ’pluralism’”.33 Genom att 

lägga fokus på Fursten kommer dock Lewin fram till en dyster slutsats: ”Tjuter man 

bara med vargarna, finns inga utsikter till någon förändring i flockens beteende.”34 

För Lewin omöjliggörs ett bättre pluralistiskt styrelseskick, trots de höga ideal som 

presenteras i Republiken, eftersom furstens moral kommer att sätta stopp för en sådan 

utveckling. 

 

2.3 Sven-Eric Liedman – Från Platon till Kriget mot terrorismen 

Även Liedman ägnar en stor del av sitt kapitel om Machiavelli – ’Furstemakt och 

underkastelse’ – åt att tona ner bilden av författaren som politiskt snille och istället 

presentera honom som ”ett symtom på sin egen tid.” 35 Liedman ställer också den 

intressanta frågan om Fursten framförallt inte bör ses som ett verk vilket uppstod i en 

bestämd politisk situation och sedan överlevt denna epok för att användas ”på 

mångfaldiga och av författaren icke avsedda sätt”.36  

 Machiavellis sekulariserade idéer, fortsätter Liedman, leder honom till en 

slutsats att inga givna lagar eller normer kan ställas upp utan måste skapas av fursten 

själv och det enda som verkligen kan och de facto begränsar en furste är hänsynen till 

statens bästa: ”[f]ramför allt kan och bör han vara skrupelfri i förhållande till andra 

                                                 
31 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 41 
32 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 42 
33 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 45 
34 Lewin, 1998, Upptäckten av framtiden, s. 42 
35 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 89 
36 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 86 
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furstar och stater, ty de är hans konkurrenter och de främsta hindren för att hans 

egen stat ska expandera.”37  

 I Liedmans framställning av Machiavelli ges staten ett egenvärde och därför 

dras slutsatsen att Fursten framförallt är ett uttryck för italiensk patriotism och 

nationalism. Genom att dels utesluta Republiken i sitt kapitel och dels, som vi ser 

ovan göra en ’negativ’ läsning av Fursten, kommer Liedman fram till att människan 

hos Machiavelli är girig, aggressiv och självisk. Utifrån dessa förutsättningar är det 

lätt att se hur Machiavelli skulle kunna förespråka en absolutistisk ideologi där 

”fursten står som laggivaren och därmed moralens skapare utanför moralen”38 och 

hur denna furste kan ”bete sig skrupelfritt i förhållande till sina undersåtar.”39 Som vi 

såg i inledningen finns det emellertid anledning till skepsis vis a vis en sådan bild, 

vilket vi återkommer till framöver.  

 Avslutningsvis ställer Liedman upp tre punkter vilka han tycker 

sammanfattar Machiavellis tänkande. För det första, säger Liedman, är människans 

natur oföränderlig. Hon är självisk och aggressiv vilket skapar förutsättningarna för 

staten. För det andra finner man hos Machiavelli en ”föga utvecklad föreställning om 

historiens relativitet.”40 Det är något oklart hur denna punkt bör uttolkas men 

Liedman säger själv att det med facit i hand onekligen ser ut som att Machiavelli 

tidigt insett vilken ”oro sönderbrytningen av det medeltida samhället måste innebära 

och vilken absolut auktoritet som krävdes för att skapa en ny ordning”.41 

Tredje och sista punkten handlar om statens egenvärde och vikten av att 

”undersåtarnas moral måste fastställas av den politiska överheten, medan överheten 

själv endast skall ha nationens intresse för ögonen.”42 Den enskilde medborgaren ges 

således inget utrymme, och framförallt inget egenvärde i Liedmans tolkning av 

Machiavellis texter.  

 

2.4 Malnes och Midgaard – De politiska idéernas historia 

Det som förenar realister, menar Malnes och Midgaard, är synen på hur stater, och 

individer, förhåller sig till varandra. Social konflikt, fortsätter de, är en normal 

företeelse och om tiden får ha sin gång kommer det att uppstå motsättningar och 

                                                 
37 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 89 
38 ibid. 
39 ibid. 
40 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 90 
41 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 89 
42 Liedman, 2005, Från Platon till kriget mot terrorismen, s. 90 
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våldsamheter.43 Följaktligen utgår alla realister från att ”människor inte låter sig 

hämmas av altruism, moral eller sociala normer.”44 

 Utifrån dessa antaganden uppehåller sig kapitlet om Machiavelli – 

’Realismens klassiker’ – om människans onda natur. Redan i kapitlets inledning slås 

det fast att Republiken representerar Machiavellis önskvärda författning och via ett 

par utdrag ur verket betonas att Machiavelli inser nödvändigheten i att lagar och 

institutioner utformas så, att människans onda natur begränsas och att hennes goda 

sidor kan utvecklas.45 Detta resonemang förs sedan vidare till att också innefatta en 

stats medborgare och statens frihet: ”Machiavelli framhåller [i Republiken] likaledes 

den positiva betydelsen – så länge folket inte är korrupt – av att varje medborgare 

kan uttrycka sin mening om ett lagförslag”46.  

 Vi kan alltså se en betydligt mer distanserad bild av Machiavelli hos 

författarparet, de inser betydelsen av att läsa Republiken och de problematiserar även 

Fursten och undviker en renodlat ’negativ’ läsning. Detta resonemang sammanfattas i 

delkapitlet ’Machiavellis dilemma’ i vilket författarna resonerar om vilken av 

böckerna som egentligen uttrycker Machiavellis egentliga, normativa, önskan. 

Anledningen till att placera honom bland realismens klassiker argumenterar de 

emellertid inte för, men troligtvis är det just människans onda natur som leder till en 

ständig kamp såväl inom som mellan stater. Vi återkommer till detta efter en kort 

sammanfattning av texterna ovan.  

 

2.5 Tre analytiska teman 

Leif Lewin talar om en omoralisk konsekvensetik och betonar hur Machiavelli gärna 

uppehåller sig med att skildra människans allra sämsta etiska bevekelsegrunder. Även 

Sven-Eric Liedman betonar Machiavellis skildringar av ett skrupelfritt agerande, men 

gör det mer utifrån politiska termer. En furste måste bete sig på et visst sätt för att 

överleva i den onda miljö han verkar inom, kanske som en följd av medeltidens 

feodala kollaps. Staten har också ett egenvärde där fursten, för att garantera dess 

överlevnad, står som skapare av lagar och statens undersåtar måste lyda överheten för 

att skapa stabilitet i en kaotisk föränderlighet – en historiens relativitet.  

                                                 
43 Malnes, Midgaard, 2006, De politiska idéernas historia, s. 69 
44 ibid. 
45 Malnes, Midgaard, 2006, De politiska idéernas historia, s. 75 
46 Malnes, Midgaard, 2006, De politiska idéernas historia, s. 77 
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Malnes och Midgaard öppnar upp för diskussionen kring hur Machiavelli eventuellt 

skulle kunna skildras annorlunda om ljuset istället riktades på Republiken, men 

misslyckas själva att driva denna linje fullt ut. Att likställa staten med fursten och 

folket med undersåtar verkar, utifrån Malnes och Midgaard, emellertid inte som en 

helt fullskalig bild. 

 I ovanstående texter tycker jag mig se tre teman kring vilka författarna 

uppehåller sig och som tydligast blir det kanske hos Liedman då han ställer upp sina 

tre punkter. När det nu är dags att lämna andrahandslitteraturen för att istället gå på 

Machiavellis egna verk, har jag valt att arbeta utifrån tre teman: moralen, 

människosynen samt staten och dess medborgare. På så sätt kan jag enkelt 

systematisera min textanalys, utan att riskera en överdriven förenkling av innehållet.  

 

3. Fursten 
De centrala kapitlen, på vilka de flesta bygger sin bild av Machiavelli, kommer först 

mot slutet av boken och behandlar de egenskaper människor, och särskilt furstar, 

antingen klandras eller beröms för.47 Innan dess har Machiavelli redogjort för 

allehanda problem en furste kan tänkas möta, och hur dessa bäst behandlas.  

 Genom att titta på historien, främst de antika grekernas och Roms 

storhetstid, presenterar Machiavelli riktlinjer för att skapa en stark armé, undgå ett 

beroende av legosoldater, belägra en stad et cetera. Detta är centrala uppgifter och 

”[en] furste bör således inte ha någon annan målsättning eller annat i tankarna och 

inte göra något annat till sin plikt, förutom kriget och dess regler och åtaganden.”48 

Detta är ett citat jag återkommer till snart, men vi börjar med att titta på den vilken 

roll moralen, och framförallt de antika dygderna, ges i verket. 

 

3.1 Moralen 

Vi går direkt till sak – sägs det något i Fursten som kan ha ’grundlagt realpolitiken’? 

Ja, ett ofta citerat stycke ur boken låter oss onekligen tro så:  

 
Många har föreställt sig republiker och furstendömen som aldrig funnits i 

verkligheten. Det är så stor skillnad mellan hur man lever och hur man borde 

                                                 
47 Machiavelli, 2008, Fursten, kap. XV – XIX 
48 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 109 
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leva, att den som försummar det som måste göras för det som borde göras, 

snarare lär sig hur man går under än hur man räddar sig kvar.49 

 

Machiavelli, när han tittar bakåt i historien, anser sig se ett mönster i att ”goda 

egenskaper”50 – givmildhet, lojalitet, hederlighet, barmhärtighet – ser ut som dygder 

men snarare leder till furstens undergång eftersom människans natur gör dem 

omöjliga att leva efter, ”medan det som ser lastbart ut skänker honom säkerhet och 

välstånd.”51  Detta resonemang fullföljer han i följande tre kapitel i vilka han redogör 

för ineffektiviteten av de tre dygderna frikostighet, barmhärtighet och trofasthet.  

 Om frikostighet säger Machiavelli att det förvisso vore bra att som furste 

anses frikostig men historiska fakta visar på att dina goda motiv kommer att leda till 

att du istället klassas som sparsam och slutligen snål.52 Detta eftersom människor 

förväntar sig spektakulära utgifter vilket förbrukar furstens samtliga tillgångar vilket i 

sin tur kräver skattehöjningar hos det nu missnöjda folket. Frikostighet, fortsätter 

Machiavelli, kan en furste endast kosta på sig då tillgångarna som förbrukas är vare 

sig furstens eller undersåtarnas: ”[a]tt spendera andras tillgångar minskar inte ditt 

anseende, tvärtom ökar det – det är endast att spendera dina egna pengar som skadar 

dig.”53 Frikostighet, hur god egenskapen än må vara, blir alltså lastbart för fursten. 

 

Hur ser det ut med barmhärtigheten då – är det bättre att vara älskad än fruktad? Detta 

är frågan som bearbetas i Furstens följande kapitel54. Precis som i föregående kapitel 

betonar Machiavelli att det vore ärofyllt av en furste att välja den goda egenskapen, 

att vara barmhärtig framför grym, men att grymhet oftast har visat sig effektivast i 

historien. I en del av texten ges också fog för den konsekvensetik som Lewin betonar i 

sin lärobok där resultatet av dina gärningar är det som är av vikt. Detta blir tydligt då 

Machiavelli konstaterar att en furste måste kunna tåla att anses vara grym: ”Med ett 

fåtal våldsdåd som statuerar exempel kommer han ändå att vara mildare än dem som 

på grund av för stor barmhärtighet skapar oreda, med mord eller rån som följd. 

Sådant skonar ingen av statens invånare, medan furstens nedslag bara skadar 

enskilda personer.”55 

                                                 
49 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 113 
50 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 114 
51 ibid. 
52 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 115 
53 ibid. 
54 Machiavelli, 2008, Fursten, kap. XVII 
55 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 118 
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Moralen ges onekligen inte mycket utrymme i texten, i alla fall inte vid första 

anblicken. Eftersom det är oerhört svårt att vara både älskad och fruktad samtidigt, 

konstaterar Machiavelli att det är betydligt säkrare att vara fruktad än älskad. På vilka 

grunder byggs ett sådant argument? För att förstå det kommer vi in på nästa tema, om 

människans natur. 

 

3.2 Människosynen 

Machiavelli konstaterar, i ett ofta citerat stycke, att människans natur är en av de få 

saker i samhället som inte förändras, och detta leder honom till slutsatsen att en furste 

gör klokast i att vara fruktad. 

 
Om människor kan man generellt säga att de är otacksamma, flyktiga och falska, 

de skyr faran och dras till pengarna…Människor drar sig mindre för att skada en 

älskad furste än en fruktad furste, för kärlek hålls uppe av ömsesidiga band som 

i och med att människor är onda bryts vid varje tillfälle till egennytta. Fruktan 

hålls däremot uppe av rädsla för straffet, något som aldrig överger dig.56  

 

Viktigt att lägga till i denna diskussion är dock att Machiavelli, ett par sidor längre 

fram konstaterar att välordnade stater och visa furstar alltid har gjort sitt bästa för att 

inte göra vare sig överheten eller folket besvikna. Vill en furste känna riktig säkerhet 

krävs det att han inrättar institutioner där folkets missnöje kan ventileras vilket leder 

Machiavelli till slutsatsen att Frankrike, med sitt parlament, är en av sin tids mest 

välordnade och väl styrda riken.57 

Mycket mer än detta står inte att finna om människans natur, men det hindrar inte 

läroboksförfattarna från att måla upp sin Machiavellibild helt utifrån textpassagen. Vi 

ska också undersöka vilken syn som råder gällande makt och stat för att på så sätt 

finna grunden till den skrupelfria politiken som Machiavelli sägs representera. 

 

3.3 Staten och medborgaren 

Efter genomgången av frikostighet och barmhärtighet är det dags att avhandla i vilken 

utsträckning en furste bör hålla sitt ord.58 Delar av kapitlet rör frågan om moral, men i 

                                                 
56 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 119 
57 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 129 
58 Machiavelli, 2008, Fursten, kap. XVIII 
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huvudsak behandlar kapitlet frågan om hur en furste blir som effektivast och hur han 

bör agera för att styra staten och sina undersåtar. 

 I kapitlet dyker det i särklass mest refererade stycket upp vilket på många 

sätt har det fått stå som symbol för termen ’machiavellism’ jag nämnde inledningsvis 

– en slug och skrupelfri politik med det egna intresset i fokus. Resonemanget är som 

följer.  

 Eftersom de lagar som människan stiftat många gånger inte räcker nödgas 

fursten väcka liv i djuret inom sig vilket kan göras antingen med lejonets kraft eller 

med rävens list59. Lejonets styrka omfattar vad vi nyss konstaterade, att vara fruktad 

och styra med järnhand är mycket effektivt ur säkerhetsskäl för en furste. Rävens list 

går istället ut på att, med stor slughet, lyckas bedra och lura sina fiender: ”Fursten bör 

följaktligen göra vad som än krävs för att erövra och behålla makten. Medlen kommer 

alltid att anses hedervärda och berömmas av alla, eftersom folkmassan vinns med det 

skenbara, och med slutresultatet.”60 En furste ska därför kunna ge sken av att besitta 

alla goda egenskaper – barmhärtighet, hederlighet, trofasthet och inte minst gudstro – 

och även följa dessa när möjlighet ges, men kunna gå in i det onda om han är 

tvungen.61  

 

3.4 Sammanfattning och analys 

Fursten öppnar upp för mycket breda tolkningar. Som vi såg i inledningen bör en 

furste inte ha annat för ögonen än kriget. Varför då alla dessa exempel på furstens 

kontroll av undersåtarna? Vidare säger Machiavelli att det vore säkrast för en furste 

att vara fruktad, för att senare konstatera att folket inte får känna sig besvikna och det 

enda sättet att känna äkta säkerhet är via institutioner som distribuerar makten – i vårt 

fall Frankrikes parlament.  

Som vi sett har Machiavellis syn på moralen återkommit, och ofta 

omtvistats, men bör kunna sammanfattas i följande tre skilda synsätt. För det första 

kan vi finna en omoralisk tolkning, vilken också är vanligt förekommande hos de som 

läser Fursten. En sådan syn fokuserar gärna på liknelsen vid rävens sluga list där inga 

avtal är eviga och egenintresse får styra alla dina handlingar. Detta skulle i 

                                                 
59 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 122 
60 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 123 
61 ibid. 
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förlängningen leda till tyranni och kan mycket väl betecknas som en första ansats till 

den absolutistiska ideologi som Liedman betonar.62 

 Ett andra sätt att se på moralen är det motsatta, att identifiera en moralisk, 

och snarare konsekvensetisk, aspekt av Machiavellis texter. En sådan skulle betona att 

Machiavelli de facto är kristen i botten och då har modifierat den kristna moralen. 

Joseph Femia, professor i politisk teori vid Liverpools Universitet, förklarar hur en 

tidig kristendom inte enbart begärde att du skulle göra ’rätt sak’ utan även av ’rätt 

orsak’.63 Machiavellis modifierade kristna moralsyn vore således att göra ’fel sak’ 

men av rätt orsak. Alltså, måste du ta livet av någon rättfärdigas detta utifrån 

gärningens effekt. På så sätt kan det göras vissa likheter med utilitarismen, där största 

möjliga lycka åt största möjliga antal rent krasst skulle kunna innebära döden för ett 

par människor. 

 En tredje utväg ur den omtvistade moralen är att helt sonika konstatera att 

Machiavelli är amoralisk, den ståndpunkt Leif Lewin ägnar stort utrymme åt att 

förkasta. En sådan syn skulle leda till att Machiavelli, utan att göra ställningstaganden 

om vad som är rätt och fel, beskådade världen på samma sätt som den nära nog 

samtida naturvetaren Galileo Galilei – om jag vill uppnå A måste jag göra B. 

 Vad jag vill poängtera här är helt enkelt att den som uttolkar texter måste 

göra detta generöst och belysa även motstridiga bilder mot den man vill måla upp. Att 

som Lewin förklara att Machiavelli, med ett slags välbehag alltid håller kvar vid de 

etiskt allra sämsta bevekelsegrunderna till hennes handlingar, är både vetenskapligt 

inkorrekt och säger kanske mer om uttolkaren än om Machiavelli. Genom att hävda 

att Fursten skulle spegla Machiavellis önskan, att den är normativ i sin karaktär, leder 

snarare Machiavelli bort från realpolitiken och in i den idealism han så starkt 

förkastar.  

Vi återkommer till diskussionen om det normativa och om statens betydelse för 

Machiavelli. Innan dess krävs emellertid en insikt i det som sägs i Republiken, 

eftersom det är här, för att påminna om Carl Rudbecks recension i Dagens Nyheter, 

som Machiavelli presenterar en genomarbetad syn på staten och medborgaren. 

 

                                                 
62 Se citat s. 3 
63 Femia, Joseph, 2004, Machiavelli Revisited, Cardiff, Wales University Press, s. 80 
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4. Republiken 
Utan att nämna honom vid namn inleds Republiken med att presentera Aristoteles och 

filosofens sex styrelseskick, indelade i tre goda64 och tre onda65. Det unika hos 

Machiavelli är emellertid hans insikt om att ingen av dessa varar för evigt utan stater 

rör sig cykliskt och revolterar i ordets rätta bemärkelse. Denna insikt, att en stat börjar 

som furstendöme och efter en tid av tyranni och aristokratvälde slutar i anarki för att 

därefter åter tas under en furstes kontroll, leder till en slutsats för Machiavelli: ”Även 

om en person lämpar sig för att organisera en stat, består det han skapat inte länge, 

om det fortfarande vilar på en mans axlar, men mycket väl om det lämnas åt många 

och om många anförtros att bevara det.”66 

 Hur rimmar det med den ensidiga och furstevänliga bild som målas upp i 

Fursten? Vi har anledning att återkomma till detta längre fram men i nuläget vill jag 

bara konstatera att Fursten, i de tolkningar vi sett, behandlar temat ’befrielse’, alltså 

hur ett förslavat Italien skulle slå sig fri ur barbarernas grepp och vilka anledningar 

som låg bakom landets förfall. Republiken, å andra sidan, behandlar temat ’frihet’, 

precis som citatet ovan visar. Hur en stat bör agera för att övervinna olika 

motsättningar och i största möjliga mån undvika cykeln av förfall och 

återuppbyggnad. Ehnmark uttrycker det hela väl i ett avslutande kapitel: ”Fursten 

handlade om hur sätta ihop makt som befriar, Discorsi handlar om hur ta isär makt 

så att friheten blir möjlig, och därefter hålla isär makt så att friheten inte förloras.”67 

 Vi ska återigen titta på våra tre teman för att se huruvida en alternativ bild av 

Machiavelli kan etableras eller ej, med Republiken som utgångspunkt. 

 

4.1 Moralen 

Ett återkommande tema i Fursten är Machiavellis strikta konsekvensetik, vilket vi 

bland annat såg i diskussionen kring barmhärtighet. Denna moralsyn 

vidareutvecklas68 i Republiken, och trots att det skulle dröja ytterligare ett par hundra 

år tills begreppet etableras ser vi i vissa kapitel inslag av det vi idag benämner 

utilitarism: ”[e]n vis person klandrar inte någon som har tillgripit en extraordinär 

                                                 
64 Furstendöme, aristokratistyre samt demokrati 
65 Tyranni, fåmannavälde samt pöbelvälde 
66 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 71 
67 Ehnmark, 1986, Maktens Hemligheter, s. 201 
68 En stor debatt pågår idag kring de två verkens ursprungliga datering, men eftersom Machiavelli själv 
hänvisar till Fursten i ett par kapitel benämner jag Republiken som en vidareutveckling av författarens 
resonemang. 
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åtgärd för att organisera ett kungarike eller konstituera en republik. Även om 

handlingen är klandervärd, urskuldar konsekvenserna honom…ty den som brukar 

våld för att förstöra skall klandras, inte den som gör det för att förbättra.”69 Detta 

resonemang, gällande statens överlevnad, dyker återigen upp i ett av de avslutande 

kapitlena då Machiavelli konstaterar att ingen vikt får läggas på rätt och orätt i en 

sådan viktig fråga. ”Tvärtom måste alla andra hänsyn vika, och bara det beslut följas 

som kan rädda landet och bevara dess frihet.”70 

 Så långt följer Machiavelli den tidigare anslagna tonen i Fursten, men i ett 

av Republikens kapitel återkommer författaren till frågan kring huruvida en furste bör 

vara älskad eller fruktad71. Denna gång är det inte lika självklart vilken väg fursten 

bör gå eftersom hans duglighet att styra landet är det enda som bedöms: ”[d]et spelar 

därför ingen större roll vilken av dessa vägar som en härförare väljer…Båda dessa 

sätt kan nämligen medföra allvarliga nackdelar och kan orsaka en ledares 

undergång.”72 En älskad man som avviker från den rätta vägen blir föraktad och en 

fruktad man som går över gränsen blir hatad. Som vi ska se leder bägge egenskaperna 

i förlängningen till ett nederlag för fursten.73 

 Att inneha rävens list, att vara slug och inte hålla ditt ord, presenterades 

tidigare som av stor vikt för en furste. Resultatinriktad och styrd av egenintresse bör 

en furste aldrig ta hänsyn till annat än maktinnehav. Republiken bör i en aspekt ses 

som det moraliska svaret till Fursten då Machiavelli återkommande svarar mot 

påståenden han gjort tidigare. Om bedrägeri säger Machiavelli i slutet av boken att 

han inte ser det som ”ärofullt, om det innebär att du bryter ditt ord eller ett fördrag. 

Även om du ibland kan förvärva en stat eller ett kungarike på detta sätt, vilket 

tidigare har nämnts, kommer det aldrig att ge dig ära.”74  

 I Republiken ser vi en strävan efter det allmännas bästa vilket öppnar upp för 

tolkningen att människan inte alls är den allt igenom giriga och otacksamma som 

framställs så starkt i Fursten.75 En stat bör därför anordnas så att människans girighet 

begränsas och hennes bättre sidor bejakas. Machiavellis lösning på hur en sådan stat 

kan se ut återkommer jag till i kapitel 4.3, då jag här diskuterar författarens moralsyn 

                                                 
69 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 71 
70 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 424 
71 Machiavelli, 2008, Republiken, kap. 3:21 
72 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 375 
73 Kapitel 4.3 
74 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 422 
75 Machiavelli, 2008, Fursten, s.199 
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vill jag kort konstatera att ”[en] välordnad republik bör därför som sagt hålla vägen 

öppen för dem som söker fördelar genom att tjäna det allmännas bästa, och stänga 

vägen för dem som stöder enskilda människors intressen.”76 Människan må alltså 

fortfarande drivas av egenintresse, men det behöver inte betyda att hon måste agera 

omoraliskt per se. Genom att förena denna drivkraft med en vilja att göra gott föds 

möjligheter för en helt annan stat än den bild som vi sett målas upp. 

 

4.2 Människosynen 

Det verkar onekligen som att Machiavelli, i Republiken, har en något förändrad syn på 

människan och hennes natur. Från att ha fullt fokus på hennes egenintresse, girighet 

och list till att, i alla fall stundtals, se möjligheter till samarbete och det allmännas 

bästa. Visst är det alltjämt så, konstaterar Machiavelli i bokens inledning, att 

”människor aldrig gör något gott utom av nödtvång och så snart de kan välja fritt och 

göra som de vill, skapar de överallt förvirring och oordning.”77 Men i ett par centrala 

kapitel i boken ges viktiga argument som stärker bilden av Machiavelli som en folkets 

man, och som onekligen gör den positiva tolkningen - om Fursten som en handbok åt 

folket för att beröva makten - ännu mer intressant. Jag ämnar presentera de tyngsta av 

argumenten här, för att på så sätt måla upp bilden av Machiavelli, inte som altruist, 

men alltjämt som en kontrast mot Furstens egenintresse.  

 Kapitel 1:58 är rubricerat: ”Den stora massan är klokare och mer beständig 

än en furste.” Genom att titta bakåt i Roms historia konstaterar Machiavelli att 

stadsstatens storhet inte kan bero på något annat ”än att folkstyre är bättre än 

furstevälde.”78 Denna slutsats drar Machiavelli, medveten om att den står i motsats till 

den ”allmänna uppfattningen att folket i maktställning är obeständigt, ombytligt och 

otacksamt” 79 och han påstår att dessa fel återfinns i lika hög mån hos monarkerna. 

Machiavelli fortsätter: ”Om ett folk har makten och är disciplinerat ter det sig stabilt, 

klokt och tacksamt på samma sätt som en furste eller ännu bättre, även om denne 

anses vis.”80 

Fursten kommer även i nytt ljus när Machiavelli, i kapitel 1:52, redogör för hur man 

”tyglar arrogansen hos en man som blivit alltför mäktig.”81 I kapitlet ges 

                                                 
76 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 393 
77 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 52 
78 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 183 
79 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 182 
80 ibid. 
81 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 164 
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instruktioner för hur folket bör agera, och borde ha agerat i fallet med Cosimo de’ 

Medici. Ett par sidor längre fram konstateras att en upprörd folkmassa som vill undgå 

faran av att bli förtryckt måste välja en av de sina till sin ledare som håller folket 

enade och tänker på dess försvar för att på så sätt bli fri förtrycket.82 Än mer 

intressant blir Machiavellis sympati med folket eftersom Fursten, enligt förordet i 

boken, tillägnas Lorenzo de’ Medici – sonson till Cosimo83.  

                                                

 På samma sätt som Fursten blivit omdiskuterat och utnyttjat av såväl 

revolutionärer som fascister kan också ett par kapitel i Republiken tolkas på vitt skilda 

sätt. Det längsta kapitlet i boken behandlar sammansvärjningar och konspirationer84. 

Genom att se tillbaka på lyckade och misslyckade mordförsök på allehanda ledare 

genom historien försöker Machiavelli kartlägga vad som krävs för att lyckas. 

Huruvida detta kapitel är rent deskriptivt eller om det bör ses som ett normativt 

uppslag för succé låter jag vara osagt men en kort passage i texten tyder onekligen på 

att Machiavelli tar folkets parti i hur man lyckas med en sammansvärjning: ”Det är 

således klokt att inte upplysa någon om dina planer utan att handla i enlighet med de 

exempel som lämnats eller, om du ändå vill tala om dem, bara göra det med en 

person.”85 Det ges visst utrymme att tolka detta citat som att Machiavelli gör ett 

försök att förmedla sin kunskap om vad som krävs för att lyckas med en 

sammansvärjning mot en stark makt.  

 

4.3 Staten och medborgaren 

Machiavellis syn på staten är som tidigare nämnts cyklisk. När vi nu fått ökad 

förståelse för författarens syn på såväl människan som hennes moral är det lättare att 

följa resonemanget kring statens eviga föränderlighet. Machiavelli menar nämligen att 

människan, då hon upphörde att ströva fritt omkring och tvingades samsas på en 

bestämd geografisk plats insåg den skada som alla var kapabla till.86 Människor som 

beskådade hur deras vänner blev anfallna greps av hat och medkänsla vilket 

resulterade i lagar, och straff om dessa inte följdes. Machiavelli kommer fram till 

slutsatsen att på så sätt ”uppkom begreppet rättvisa”.87 En furste utsågs för att hålla 

koll på att lagarna följdes och eftersom rättvisebegreppet var befäst valdes den man 

 
82 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 179 
83 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 43 
84 Machiavelli, 2008, Republiken, kap. 3:6 
85 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 328 (Kursiv i original) 
86 Något det tog ytterligare ett par hundra år för Thomas Hobbes att bekräfta i Leviathan. 
87 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 47 
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som var klokast, inte den som var djärvast.88 Allteftersom tiden gick började 

fursterollen gå i arv vilket till sist ledde till tyranni då arvtagarna alltmer distanserades 

från folket. Sammansvärjningar och konspirationer ledde då till att starka ledare 

samlades och tog makten från den enväldige för att styra i enlighet med lagarna. Även 

detta fåtals välvilja urholkades i efterkommande generationer och respekten för civilt 

liv försvann helt vilket resulterade i massans hat mot männen. Fast beslutna i att styra 

utan ledare infördes ett demokratiskt styrelseskick vilket fortgick ett par generationer 

fram tills de olika viljorna drev människorna så långt att anarki uppstod, vilket ånyo 

ersattes av en stark ledares furstevälde. Så förklarar Machiavelli en stats cykel89 och 

det är med denna bakgrund vi bör läsa hans konklusion av Republikens inledande 

kapitel:  

 
Jag anser därför att alla dessa statsformer är skadliga på grund av den korta tid 

som de tre goda består och de dåligas onda beskaffenhet. Därför undvek kloka 

lagstiftare, som var medvetna om denna brist, vart och ett av dessa statsskick 

som sådant och valde istället ett som inrymde samtliga och som de ansåg 

starkare och stabilare. Om en och samma stad hade furstemakt, aristokratistyre 

och demokrati, kunde dessa hålla uppsikt över varandra.90 

 

En furstes högsta önskan är stabilitet, men i staten finns en inneboende strävan efter 

förändring vilket helt enkelt omöjliggör ett fungerande furstevälde.91 Detta ligger 

också till grund för den skepsis mot status quo92 som Machiavelli ger uttryck för i ett 

par kapitel. Hur bör då en stat vara ordnad inbördes för att anamma denna strävan 

efter förändring? Finns det tillfällen då en furste faktiskt är att föredra och vad krävs 

av medborgaren för att en republik ska bli möjlig? Machiavelli angriper frågorna mer 

eller mindre systematiskt. 

 Ett av republikens viktigaste fundament, menar Machiavelli, är dess lagar 

och institutionerna som ser till att dessa efterlevs. Att det råder en inneboende 

motsättning mellan folk och aristokrati – i Rom mellan folktribunerna och senaten – 

är inte ett problem för staten, utan är snarare en förutsättning för dess utveckling och 

bevarande: ”Jag säger att de som fördömer tvisterna mellan aristokrater och plebejer 

tycks klandra den främsta orsaken till Roms frihet och fästa större avseende vid det 
                                                 
88 ibid. 
89 ibid. 
90 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 49 
91 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 50ff 
92 ’oförändrat tillstånd’, inom internationell politik en term för att beskriva maktbalans 
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larm och skrik som hördes under tvisterna än vid de goda följderna som dessa fick.”93 

De orättvisor och inomstatliga konflikter som får ett furstendöme att falla är alltså det 

som håller en republik vid liv. Då en furste styr med järnhand föds ett förakt vilket 

leder till uppror av folket och då fursten söker sympati hos folket körs han över av en 

allt starkare aristokrati. Lösningen på problemet finner Machiavelli i Roms delade 

styre där makten, som vi såg var konstant, fördelas på olika instanser. Detta har flera 

fördelar men det viktigaste är möjligheten för de olika klasserna att kontrollera 

varandra för att motverka korruption 

 
Om en sådan ovilja inte kan finna något normalt utlopp, tillgriper man 

extraordinära metoder, som kan förstöra en hel republik. Det finns därför 

ingenting som kan göra en republik så stabil och fast, som att låta de upprörda 

känslorna som i växlande grad oroar den, få utlopp på ett sätt som regleras av 

lagen.94 
 

Detta resonemang kan också hänföras på mellanstatliga relationer, då Machiavelli 

konstaterar att vapenmakt visst kan vara nödvändigt i vissa situationer ”men denna 

bör bara användas som en sista utväg, när andra medel har visat sig otillräckliga.”95 

 Lagarnas stora betydelse för republiken leder Machiavelli till slutsatsen att 

korruption av statens institutioner är ett av de största hoten mot den. I en korrumperad 

stat märks två brister, tillsättningen av domare och skapandet av lagar, vilka beror på 

att de mäktiga, inte de kloka, bemäktigar sig den allmänna friheten.96  

Lösningen på detta problem hämtar inspiration ur Fursten då Machiavelli konstaterar 

att det ”blir nödvändigt att införa ett statsskick som snarare liknar furstemakt än 

demokrati, för att de människor som på grund av sin fräckhet inte låter sig tyglas med 

lagarna på något sätt skall tyglas av en härskare med nästan kunglig makt.”97  

 Vi kan alltså konstatera att furstemakt kan vara att föredra om en stat är i 

djup korruption. Det andra tillfället då en furste, eller mer konkret en diktator, anses 

nödvändigt är då en stat går ut i krig. Precis som i citatet vi stötte på i inledningen av 

kapitel 3 konstaterar Machiavelli även i Republiken att en diktator inte bör ha något 

annat för ögonen än kriget. Efter en lång genomgång av hur exemplariskt republiken 

                                                 
93 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 53 
94 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 63 
95 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 264 
96 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 99 
97 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 100 
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Rom skötte sig i tider av krig drar Machiavelli slutsatsen att ”de republiker som vid 

trängande fara inte kan söka sin tillflykt till en diktator eller liknande auktoritet 

kommer alltid att gå under, då allvarliga olyckor drabbar dem.”98 Detta beror på att 

institutionernas styrka, att de är långsamma och beständiga, blir deras svaghet i tider 

då det krävs snabba beslut. 

 Innan vi rundar av kapitlet med en jämförelse om vilket styrelseskick som är 

bäst för en stat – furstendömet eller republiken – vill jag bara kort återknyta till 

Machiavellis cykliska syn på staten och vilken roll den får på institutionerna. Som vi 

konstaterade tidigare innehåller alla styrelseskick något positivt till en början. 

Eftersom denna godhet korrumperas med tiden måste, enligt Machiavelli, en kropp gå 

under om den inte återförs till sitt ursprungliga tillstånd. I ett kungadöme innebär en 

sådan återgång att fursten, likt Medicéerna i Florens, skapar ett skräckvälde vart femte 

år för att på så sätt återfå den fruktan som deras makt byggde på. I en republik innebär 

det att institutionerna bryts ner och byggs upp ånyo för att slippa korruption, och för 

religiösa institutioner krävs det män som åter betonar synden och straffet.99 

 Vi såg ovan att det finns tillfällen då en furste är att föredra även i en 

republik. I Republiken är detta starkt knutet till graden av anseende hos medborgarna. 

Genom att konstatera den väldiga ”godhet”100 som fanns hos det romerska folket drar 

Machiavelli slutsatsen att det är omöjligt för en furste att med våld påtvinga sig 

makten. Andra sidan på myntet, vilket vi varit inne på tidigare, är emellertid att där 

sådan godhet saknas, och provinser likt Florens, blir korrumperade blir det omöjligt 

att skapa en republik. Återigen konstaterar Machiavelli att stater, där lagarna inte 

åtföljs på grund av korruption och mäktiga män, kräver en kunglig hand som med 

”absolut och extraordinär kraft”101 tyglar dessa. Alternativet till detta är kloka 

medborgare vilka Machiavelli ser som det bästa botemedlet mot självintresset hos ett 

fåtal giriga män. Detta är ett tema som på många sätt läggs åt sidan i Fursten, men 

som får betydligt större fokus i Republiken vilket också leder till slutsatsen att 

furstemakten är mer obeständig och kortvarig. Hatad blir en furste om han berövar 

något som folket värdesätter högt eller visar sig uppblåst och högfärdig, särskilt om 

han gör så bland ett folk som är fritt.102 

                                                 
98 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 129 
99 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 309 
100 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 172 
101 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 174 
102 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 383 
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Inom den andrahandslitteratur vi studerat i denna uppsats har även relationen stater 

emellan varit förhållandevis oproblematisk, inte minst hos Malnes och Midgaard när 

de betonar att maktpolitisk realism oundvikligen leder till våldsamheter och konflikt. 

Detta går, som vi såg, att finna hos Machiavelli och Fursten kan med lätthet tolkas så. 

Återigen finns det emellertid delar som gärna lämnas utanför eftersom de betonar en 

inneboende kraft hos människan och en fokus på välvilja snarare än på relativa 

vinster103. Då Machiavelli förklarat hur fältherren  Camillus belägrar en stad genom 

ren humanism konstaterar han effektiviteten i dennes agerande. 

 
Detta slående exempel visar hur en akt av mänsklighet och godhet ibland gör 

större intryck på människors sinnen än en grym och brutal handling, och hur 

mänsklighet och medlidande, måttfullhet och storsinthet ofta har berett väg till 

provinser och städer som vapenmakt, krigsmaskiner och alla andra redskap för 

mänskligt våld inte har kunnat öppna.104 
 

Jag ska nu kort sammanfatta vad vi kommit fram till så långt för att sedan öppna upp 

för en slutdiskussion där jag presenterar mitt resultat och de slutsatser som kan dras. 

 

4.4 Sammanfattning och analys 

Ett furstendöme är i de flesta fall skadligt för landet då det tenderar att leda till 

tyranni, vilket även skadar medborgaren. En republik är däremot fördelaktigt för 

medborgaren och för landet i stort eftersom det är det allmännas bästa som står i 

centrum. Då det råder hög korruption i landet, när såväl rättsväsende som aristokrati 

är genomsyrade av egenintresse, kan en absolut makt vara ett effektivt verktyg för att 

råda bor på problemet, men det finns i Republiken inget underlag för att detta skulle 

vara annat än just ett verktyg för Machiavelli. I tider av djup kris och i krig är det 

onekligen så, menar Machiavelli, att en furstes absoluta makt gör denne mycket 

effektiv och beslutsprocessen kort. Under den tid Machiavelli var verksam var Italien 

splittrat, hade hög korruption och befann sig i ofta i krig så det kan mycket väl vara så 

att Fursten faktiskt är skriven i ett försök att råda bot på dessa problem via en stark 

furstemakt – men en sådan var ämnad att vara kortvarig.  

                                                 
103 Relativa vinster är en vanligt förekommande term inom realismen vilken betonar vikten av att jag 
alltid får mest, min vinst står i relation till vad den andre får. 
104 Machiavelli, 2008, Republiken, s. 373 
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Redan i Fursten gör Machiavelli upp med idén om att människans öde skulle vara 

förutbestämt av Gud och att hon lika gärna kan låta ödet avgöra hennes liv genom att 

konstatera att ”så länge vi har kvar vår fria vilja kan man anta att ödet avgör runt 

hälften av våra gärningar. Som jag ser det innebär det å andra sidan att hon105 låter 

oss bestämma över den andra hälften, eller däromkring.”106  

 De förutsättningar Machiavelli har att jobba utifrån kan alltså sammanfattas i 

att människan kan göra ont då hon är benägen att alltid ha mer, men människan är 

också kapabel till att se och döma vad som är gott. Hon är inte styrd av Gud och trots 

det faktum att ödet avgör såväl hennes handlingsutrymme som vissa av hennes 

gärningar har hon en fri vilja. Furstendömen tenderar att bli kortvariga och slår för 

eller senare över i tyranni vilket är av ondo för såväl stat som medborgare. 

Machiavelli frågar sig då vilka alternativ som finns till hands och presenterar sina 

idéer om en republik. 

 För att en sådan ska bli lyckad krävs, som vi såg i föregående kapitel att det 

skapas riktiga lagar och att dessa åtföljs. För att kort återgå till behovet av kontext är 

det emellertid viktigt att poängtera att dessa lagar, hos Machiavelli, inte primärt 

skapas för medborgarnas skull, det är inte rättvisa i vår nutida tolkning som 

Machiavelli är ute efter, utan för att skapa en kollektiv säkerhet.107 Draget till sin 

spets leder detta resonemang till att Machiavelli, i direkt motsats till en absolut stat, 

snarare förespråkar det som i modern liberal teori betecknas som ’den minimala 

staten’.108 Staten ska stå för säkerhet och skydd mot såväl utifrån som inifrån 

kommande hot, men att ingjuta drömmar eller skapa katolsk skuld hos sina 

medborgare är inte en stats uppgift. Dessa ideal och utopier tenderar bara att skada 

änniskorna.  

                                                

m

 

 

 

 
 

 

 
105 Machiavelli ser på ödet som en ‘Fru Fortuna’, ett mycket omtvistat begrepp vars innebörd är oklar 
och omtvistad. 
106 Machiavelli, 2008, Fursten, s. 157 
107 Femia, 2004, Machiavelli Revisited, s. 81ff. 
108 Se främst Nozick, Robert, 2008, Anarki, stat och utopi, Stockholm, Timbro Förlag 
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5. Slutsatser 
5.1 Resultat – En alternativ tolkning 

För att inse Machiavellis bidrag till historien krävs en förståelse av kontexten, i vilken 

tid författarens verk skrevs. Machiavelli levde och skrev i ett splittrat Italien. Det 

skulle dröja ytterligare 150 år tills westfaliska freden banade väg för en tidig 

suveränitetsprincip stater emellan och Förenta Nationernas betoning på mänskliga 

rättigheter och internationell lag var lika avlägset som en man på månen. Vad 

Machiavelli gör är emellertid att stanna upp, beskåda världen och göra jämförelser 

med fragment ur historien. Vad han inser då är att staters livscykel tenderar att 

återupprepas och att vissa delar av en stat är viktigare för dess bestånd än andra. 

Furstendömen, konstaterar Machiavelli, är vanligt förekommande men har varit 

kortlivade i historien vilket resulterat i stor skada för dess invånare som levt i tyranni 

en 

ll den normativa och idealistiska bild som förmedlas av kungar och 

kristna le

och förtryck.   

 Många uttolkare av Machiavellis verk har som vi sett valt att stanna här. 

Genom att konstatera de förutsättningar som Machiavelli arbetar utifrån försöker de 

dra slutsatser om att detta var vad han förespråkade. Det blir som att presentera Marx 

idéer om kapitalism (problemet) utan att presentera hans syn på revolution 

(lösningen). Kanske är det därför Machiavelli ofta klassas som en realist – han såg på 

världen som den var, reellt. Men det finns normativa inslag även hos Machiavelli, 

längtan efter romarnas höga ideal vilket ger en helt annan bild av Machiavellis stat. 

Machiavelli ser på makten som konstant, som delar i en vågskål och såväl Fursten 

som Republiken kan ses som försök att åskådliggöra detta. Staten har inte ett av Gud 

förutbestämt öde eller ens en självklar plats i historien. Det handlingsutrymme, eller 

den makt, som en stat har vid ett givet tillfälle måste hanteras och vad Machiavelli 

säger i Fursten är ungefär att ’om inte ni, folket, tar makten så kommer någon annan 

definitivt att göra det, och det kommer att vara dåligt för er och för statens 

fortlevnad’. Bilden som sedan växer fram är därför inte en föregångare till 

absolutismen, utan snarare att staten är en mänsklig konstruktion där Machiavelli är 

starkt kritisk ti

dare. 

Machiavelli var onekligen bekant med Aristoteles, såväl filosofens sex 

styrelseskick som en längtan till republikens höga ideal. Att Machiavelli levde under 

en tidig renässans där medeltidens mörka era skulle bytas ut genom en antik 
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pånyttfödelse talar även det för att republiken, och dess krav på medborgaren, 

intresserade honom. Machiavellis människosyn, som på mångas sätt skiljde sig från 

den antika, ledde till en delvis förändrad syn på det centrala begreppet ’dygd’. För 

Machiavelli innebar begreppet inget fast eller konstant utan bör istället ses som en typ 

av anpassningsförmåga, en dygdig medborgare insåg vad som var gott men var också 

införstådd med att det som var gott igår kan vara av ondo idag. Kort sagt - den 

gärning är god som leder till något gott. Vad innebär detta för hur vi ska se på 

Machiavelli? Rättfärdigar målet alla medel? Läser vi Fursten helt separat från andra 

verk är det onekligen lätt att tro det. I ljuset av dels en kontextuell förståelse och dels 

en kännedom om Republiken inser vi emellertid att så inte är fallet. Även hos 

nde realpolitikern är chansen mycket liten att en 

                                                

Machiavelli finns det rätt och fel, ära och förnedring.   

 Genom en läsning av Republiken tycker jag mig hittat belägg för att såväl 

Leif Lewin som Sven-Eric Liedman gör ett misstag då de placerar Machiavelli som en 

förespråkare av skrupelfri politik där ’fursten står som laggivare’ och ’människans 

allra sämsta etiska bevekelsegrunder står i fokus’109. Även Svante Nordin, i sin artikel 

i Nationalencyclopedin gör ett allvarligt fel då han baserar sin slutsats enbart på 

Machiavellis korta verk Fursten. Det finns onekligen underlag för att se en realpolitik 

hos Machiavelli men genom att ställa andra frågor, och framförallt placera ljuset på 

andra texter, blir bilden en helt annan. Felen som läroboksförfattarna gör, Nordin 

inräknad, är således två. Dels ser dem i Fursten en normativ aspekt – Machiavellis 

önskan hur det borde vara. En sådan läsning av boken borde snarare leda till en 

idealistisk position, inte en realistisk – hur det är. Det andra felet de gör är att utesluta 

Republiken i sin analys, även om Lewin, via referat ur Ehnmarks bok, gör ett försök 

att lyfta fram en ’pluralistisk’ sida hos Machiavelli. För Lewin är denna aspekt 

meningslös eftersom vad Machiavelli likväl gör är att ’tjuta med vargarna snarare än 

att förändra flockens beteende’110. Ironin i det hela är att samma resonemang kan 

appliceras på Lewin – förmedlar du bara en redan etablerad bild av Machiavelli som 

den omoraliska och fursteförespråka

annan sida skulle uppmärksammas.  

 Malnes och Midgaard gör ett mer distanserat försök att beskriva innebörden 

i Machiavellis texter men faller på mållinjen eftersom de placerar författaren bland 

Hobbes och Augustinus - realismens klassiker - där människans onda natur och 

 
109 Som jag redogjorde för i kapitel 2 ovan 
110 Som citatet i kapitel 2.2 visar 
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egenintresse begränsar möjligheterna för en stat att utvecklas. Vad jag försökt visa på 

här är emellertid att Machiavelli likaväl kunde ha placerats bland liberalismens 

klassiker där demokrati, medborgerligt inflytande och rättsstaten står i centrum och 

resse tyglas av goda lagar.  

Detta har gjorts främst i ett 

 och stat. Ett lika intressant uppslag 

t utifrån Aristoteles verk se på hur Machiavelli förhåller sig till 

 jag beskrev ovan.  

                                                

människans egenint

   

5.2 Uppsatsens omfång och uppslag för vidare forskning  

I min uppsats har lite diskussion handlat om själva realismen som politisk teori, och 

det är inte heller uppsatsens syfte att redogöra för dess historia. I fokus har varit hur 

läroboksförfattarna argumenterar i sina försök att etablera Machiavelli som en av 

teorins grundläggare vilket inneburit att det är deras definition av begreppet som fått 

stå som underlag. Det har gjorts försök i att beskriva utvecklingen av politisk realism, 

via Machiavelli, Hobbes och Morgenthau, med ett enligt mig mycket dåligt 

resultat111. 

 Som en del av validitetsarbetet gjorde jag i uppsatsens inledande kapitel ett 

förtydligande kring de teman jag valt för att systematisera texterna. Detta har lett till 

att begrepp som ’frihet’ och ’dygd’ alltså lämnats utanför. 

försök att minimera risken att jag av ren nyfikenhet tar in för många aspekter och 

sedan går vilse och kommer ut med ett tveksamt resultat.  

 Ett idéhistoriskt relevant och intressant uppslag för vidare forskning, vilket 

jag alltså bara snuddar vid här, ges av författarparet Terence Ball och Richard Dagger 

i boken Political ideologies and the democratic ideal.112 Hos Aristoteles, menar 

författarna, är tre begrepp centrala - frihet, dygd och korruption, och trots det faktum 

att Machiavelli aldrig nämner filosofen vid namn upptar dessa tre begrepp större delen 

av Machiavellis skrivande.113 I mitt arbete lät jag andrahandslitteraturen styra min 

läsning utifrån tre teman om moral, människosyn

vore, tycker jag, at

filosofens tre centrala begrepp

  

5.3 Personliga reflektioner 

Jag vill avsluta kapitlet genom att återupprepa frågan om vad det är hos Machiavelli 

som förenar en amerikansk rappare, en revolutionär och en fascist. I viss mening kan 
 

111 Realismens utveckling från Machiavelli till Morgenthau Tillgänglig via  
http://vxu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206465/fulltext01 (2009-05-13) 
112 Ball, Terence, Dagger, Richard, 2009, Political ideologies and the democratic ideal, New York, 
Pearson Longman 
113 Ball, Dagger, 2009, Political ideologies and the democratic ideal, s.  28 
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vi se på Machiavelli som en revolutionär tänkare, med den viktiga skillnaden att han 

inser att historien inte tar slut, den är cyklisk och kommer att fortgå. Detta leder 

honom till slutsatsen att makten inte kan störtas, makten upphör aldrig att finnas, men 

det som är säkrast för medborgarna är att distribuera den så, att det med lätthet införs 

kontrollorgan. Idag 450 år efter Machiavelli är det fortfarande ett faktum att de länder 

som anspelar på nationalism, utopiska ideal och religiösa visioner är diktaturer där 

anser jag snarare att Machiavelli förespråkar ett 

rhoppningsvis har jag bidragit om en ökad 

örståelse för den mångbottnade tänkare Machiavelli ändå var, och åskådliggjort hur 

renklat hans texter tenderar används. 

staten ges ett egenvärde och fursten, diktator eller kung, anspelar på primitiv skräck 

för att underminera medborgarna. 

 Som jag lärt känna Machiavelli, under min korta tid med hans texter, ser jag 

honom närmast som den lille pojken i H.C. Andersens ’Kejsarens nya kläder’. I en 

folksamling av idealister och smickrare utropar Machiavelli ogenerat att kejsaren är 

naken. Furstemakten är inte evig och framförallt inte tillskriven fursten av någon 

högre kraft, utan är tillgänglig om folket bara inser sina möjligheter. I direkt kontrast 

till en absolutistisk ideologi 

pluralistiskt samhälle, uppbyggd som republik, men han inser också att detta kräver 

ett hårt jobb för medborgarna. 

 Jag har i denna uppsats velat tydliggöra vissa grundläggande problem du 

stöter på när du läser Machiavelli, och som jag inte tycker presenteras tillräckligt då 

han används i olika sammanhang. Fö

f

fö
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