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Sammanfattning  

 

En viktig del av frihetens idé är att varje människa ska ha ett skyddat område av sitt liv 

där hon är suverän, i det hon enbart lyder de morallagar som hon finner inom sig själv, 

och där ingen annan har rätt att utsätta henne för tvång. Idén om sådana ”sfärer av 

självbestämmande” kan spåras tillbaka till upplysningsfilosoferna Rousseau och Kant 

som förstod friheten som viljans autonomi. Självbestämmande kräver att var och en följer 

sina böjelser och strävanden; friheten att utforma sin livsplan i överensstämmelse med sin 

personlighet. Rousseau och Kant ansåg att inte bara individer utan också grupper av 

individer skulle kunna omges av sfärer av självbestämmande. Likväl som varje människa 

själv skulle få bestämma om sådant som berörde henne och ingen annan, skulle varje 

grupp av människor få bestämma om sådant som enbart angick dem själva.  

I den här uppsatsen är ambitionen att definiera självbestämmandets princip som 

en idé som stipulerar att individer måste delta i lika hög grad när det gäller att fatta beslut 

som styr deras handlande. Ett huvudsyfte med resonemanget är att studera den kontext 

och de betingelser som möjliggör realiserandet av idén om ett samhälle som genom 

individernas fria och förenade vilja bestämmer över sina levnadsförhållanden. 

Föreställningen om självbestämmande innefattar flera dimensioner. Idéns normativa 

(önskvärda) aspekt studeras utifrån hur dess förespråkare förstod dem. Vidare ska den 

process, genom vilken dessa idéer för första gången omsattes i praktik belysas. Franska 

revolutionen innebar en samhällsomdanande förändringsprocess som ytterst syftade till 

att rekonstruera de politiska institutionerna för att de bättre skulle motsvara 

självbestämmandets normativa aspekter. Franska revolutionens deklarationer om 

mänskliga rättigheter antas ha lagt grunden för en ny och epokgörande uppfattning om en 

ny politisk praxis. Varje folks rätt till självbestämmande och suveränitet var en 

grundläggande konsekvens av den franska revolutionen och detta var också kärnan i idén 

om nationalstaten. De slutsatser som dras i detta arbete kan något förenklat sägas vara att; 

idén om ett samhälle som på ett demokratiskt sätt inverkar på sig själv kan implementeras 

(på ett trovärdigt sätt) enbart inom ramen för nationalstatligt konstruerade statsbildningar. 

Att stats- och nationsgränserna ska sammanfalla, är en viktig förutsättning för 

legitimeringen av statsmakten och det territorium den kontrollerar.  
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KAPITEL 1 
 

I N T R O D U K T I O N 
 

Relationer mellan olika folkgrupper liksom mellan olika stater har spelat en avgörande 

roll genom historien. De har kunnat ta sig uttryck i såväl fredliga sammanhang som i 

konflikter och krig. Dessa interetniska relationer har under de senaste två århundraden 

haft en dynamisk karaktär. Många etniska grupper har kunnat politiseras kring 

gemensamma mål – speciellt när etniciteten kopplats samman med en viss ideologi eller 

nationalism - som i slutändan åsyftat politiskt självbestämmande inom ett eget autonomt 

territorium.  

Många forskare och bedömare (Hettne, 2005, Beck, 1998, Held, 1999, Hirst, 

1996, Scholte, 2000 m.fl) hävdar att politiskt självbestämmande och territoriell kontroll 

har spelat ut sin roll, eftersom i vår globaliserade värld kommer framtida konflikter att 

följa andra dimensioner än just de territoriellt nationella. I en ekologisk, ekonomisk (och i 

många avseenden även kulturellt) allt mer sammanflätad värld kommer den politiska 

arenan att domineras av andra aktörer än nationella statsmakter. Världen utvecklas, 

hävdas det, mot en global identitet som med all sannolikhet kommer att ersätta de 

traditionella identitetsförhållandena som lokala och nationella bindningar.  

Genom den epokgörande franska revolutionen och den därpå politiska 

utvecklingen i termer av folksuveränitet och nationellt självbestämmande har den 

nationellt territoriella staten spelat en avgörande roll för att ge legitimitet; dels åt den 

territoriella kontrollen och dels åt den administrativa statsapparaten (Habermas,1997, 

Habermas,2001, Tannenbaum,1971, Smith,1986). Efter första världskriget och i samband 

med avkolonialiseringensprocessen försökte supermakterna – med framgång och 

konsekvens – tillämpa folksuveränitetsprincipen på andra delar av världen genom att slå 

ihop olika ”besläktade grupper” i nya statsbildningar eller genom att splittra andra 

nationer i mindre och nya enheter. I de nya statsbildningarna försökte man skapa en 

uppslutning kring gemensamma politiska institutioner för att på så sätt få stöd för den 

yttre och inre politiken. Men i de stater som innefattade fler än en nationell minoritet, 
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som dessutom bebodde ett definierat territorium, blev processen mycket komplicerat. 

Erfarenheter visar att i sådana stater kommer de nationella grupperna att eftersträva 

bildandet av en egen stat för att därigenom få sammanfall på nation och stat. Såväl 

secessionistiska som irredentiska strävanden handlar i mångt och mycket om politiskt 

självbestämmande och territoriellt kontroll (Hobsbawm,1994, Tägil,1993, 

Johansson,1993). Mot bakgrund av den historiska utvecklingen och med det politiska 

dagsläget i olika delar av världen i åtanke förefaller det emellertid att nationell identitet 

och nationella bindningar fortfarande är högst aktuella och det finns goda skäl att anta att 

de även i framtiden kommer att vara det. 

  Sammanfattningsvis ansluter jag mig till den meningen att globaliseringen inte 

ger någon bra förklaring på nationellt betingat agerande. Generellt sätt låter sig 

förklaringar på politiskt självbestämmande och territoriell kontroll inte reduceras till 

ekonomiska eller ekologiska faktorer, utan det är oftast den subjektiva upplevelsen av 

den egna nationen och det egna territoriet som är avgörande. Om det inte råder en 

kongruens mellan stat- och nationsgränserna kan det uppstå irredentiska eller 

separatistiska minoriteter vars politiska målsättning blir självbestämmande inom det egna 

territoriet, detta oavsett vilken ekonomisk samhällsutvecklig statsbildningen för tillfället 

genomgår (Habermas,1997, Smith,1986, Sörlin, 2005, Tägil, 1993).   
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1.1 Syfte  
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera den kontext och de 

betingelser som är nödvändiga för att föreställningen om ett demokratiskt organiserat 

samhälle som genom medborgarnas fria och förenade vilja inverkar på sig själv, ska 

kunna göra sig gällande. Den generella frågeställningen kan formuleras på följande sätt: 

I vilken kontext och under vilka förutsättningar kan de demokratiska 

idéerna; självbestämmande1, autonomi och suveränitet2 realiseras? 

Bakom dessa enkla rader finns tre olika delsyften. Det första delsyftet är normativt. Att 

tala om självbestämmande är att tala om värden, vilket är samma sak som att tala om vad 

som bör vara.  I det normativa momentet är ambitionen att redogöra för den politiskt -

filosofiska ansats som ligger i grund för dessa värdeladdade idéer. Det normativa 

momentets syfte kan något förenklat sägas, besvara frågan om vad bör självbestämmande 

betyda? Denna fråga fungerar även som riktmärke för den fortsatta analysen.  

 Som alla andra värdeladdade idéer har inte självbestämmande något självklart 

eller något konkret sammanhang, utan måste organiseras på olika sätt. Sådana värden har 

oftast en tendens att ”uppfinnas” eller ”återuppfinnas” genom historiens skiftningar. Det 

andra delsyftet blir därför att beskriva det sammanhang, i vilket normen historiskt har 

applicerats på. Här ska de historiska samhällsförhållanden (de empiriska förhållandena) 

som har påverkat idéernas organisering och utövande studeras.  

 Det tredje och sista delsyftet är att beskriva de förutsättningar och villkor som är 

nödvändiga för normernas förverkligande. Dessa villkor bär med nödvändighet inslag av 

spekulation och konditionalitet, och bör därför betraktas som ramvillkor.  
                                                 
1 Idén om självbestämmande har sitt ursprung i en liberal frihetsfilosofi, med företräde åt den enskilda 
människans vilja. I politiska sammanhang används uttrycket dels om en författningsprincip enligt vilken 
individer och grupper ska styra sig själva i angelägenheter som särskilt angår dem, dels om en princip för 
avgränsning av stater, enligt vilken ett folk eller en nation ska kunna ha en oberoende stat med rätt att 
bestämma över egen utveckling (Statsvetenskapligt lexikon, 1997:252). 
 
2 Suveränitet anknyter till ett begrepp som utvecklades under 1500- och 1600-talet, och som i synnerhet 
förknippas med Jean Bodin och Thomas Hobbes. Suveränitetsbegreppet var tvåsidigt; det omfattade å ena 
sidan staternas oberoende utåt, å andra sidan föreställningen om en yttersta myndighet och rättskälla inåt. 
Utåt är suveränitet det som kännetecknar en konstitutionellt oberoende stat, när den erkänns och respekteras 
som självständig av andra stater. Inåt betecknar suveränitet den överordnade myndighet ett statsorgan eller 
en person har att stifta, tolka och upprätthålla lagar. Därmed är det styrelseformen som avgör vilka 
statsorgan som bär suveränitet (Statsvetenskapligt lexikon, 1997:265). 
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1.2 Avgränsning  
 

Självbestämmande, självstyre, autonomi och folksuveränitet3 är ett relativt stort 

forskningsområde med många infallsvinklar och stort utrymme för tvärvetenskaplig 

metodik. Självbestämmande är och förblir en process som i sig påverkas av andra 

samhällsprocesser (etnografisk: kulturella livsformers utveckling, socioekonomiskt: 

makro- och mikro ekonomisk utveckling, etnopolitiskt: nationalism samt 

internationalisering av etniska konflikter etc.). Det innebär med andra ord att 

möjligheterna för meningsfulla generaliseringar är relativ begränsade, eftersom det är 

näst intill omöjligt att överblicka hela fältet. Det faktum att jag inte penetrerar så centrala 

frågor som nationalism, politisk och socioekonomisk utveckling, sociala differentieringar 

och separatistiska rörelsers drivkrafter, kan naturligtvis ses som en brist i sammanhanget. 

Tiden och utrymmet har dock inte räckt till att inkorporera alla dessa områden i 

föreliggande volym. Den speciella utmaningen för uppsatsen blir att förklara 

självbestämmandets normativa inslag samt beskriva den kontext på vilken normen 

appliceras. Det innebär att jag använder mig av den vetenskapliga specialisering som är 

adekvat för analysen.  

 

1.3 Metod  
 
Den historiska utvecklingen speciellt efter avkolonialiseringen och i synnerhet i samband 

med Sovjetunionens sammanbrott visade hur samhällsforskningen oförbrett överraskades 

av problemets sjudande vitalitet och brinnande aktualitet (Hettne, 1992:15f). Etniska 

konflikter låter sig oftast inte reduceras till bara empiriska faktorer, utan de har en 

                                                 
3 Folksuveränitet är beteckningen för ett samhällssystem där makten utgår från folket. Begreppet uppstod 
som politisk idé i kampen mot det monarkistiska enväldet, först i England på 1600-talet och senare i 
Frankrike under den franska revolutionen. Folksuveränitet kan vara individualistiska, dvs, utgå från den 
enskilda medborgaren, eller kollektivistiskt, dvs, utgå från ”folket” som en särskild enhet. Folksuveränitet 
kan förverkligas på olika sätt. I ett demokratiskt samhälle är idén om folksuveränitet förankrad i ett 
parlament, valt av fria och jämlika medborgare (den vuxna delen av befolkningen ’väljarna’) 
(Statsvetenskapligt lexikon, 1997:64). 
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tendens att följa andra mer ”abstrakta” dimensioner som gör det svårt för forskarna att 

ange generella förklaringar av orsak och samband.  

 Rothstien beskriver statsvetenskapen som en splittrad disciplin, tudelat i två olika 

forskningsansatser. Den empiriska forskningen, som också är den största av dem två, kan 

grovt förenklat sägas ägna sig i stor utsträckning åt frågor som: vem har makten, var, när 

och hur. Medan den andra ansatsen som är av normativ karaktär försöker besvara frågor 

som har med fundamentala värden att göra: som frihet, jämlikhet, rättvisa och andra 

grundläggande värden. Det har enligt Rothstien skett en fragmentering mellan dessa två 

ansatser, såtillvida att ena lägret har liten kännedom om det andra lägrets forskning och 

vice versa (Rothstien, 1994:9ff). En syntetisering av de både forskningsgrenarna, förutom 

att den berikar och vitaliserar både forskningsansatserna, också ger underlag för bättre 

förståelse av olika samhällsproblem. Förståelsen av olika sorters problem som nationell 

identitet, politiskt självbestämmande, folksuveränitet, självlagstifning och dylikt, kräver 

en uppsättning av metoder, teoriansatser och empiriska underlag, som präglas av just en 

sådan syntes mellan dessa grenar (Hettne, 1992:15f). Utmaningen i denna uppsats blir 

därför att förklara den kontext i vilken sådana samhällsproblem manifesteras. Den 

kontextuella förståelsen är alltså av grundläggande betydelse, vilket i sin tur kräver en 

syntetisering av de tillsynes skilda tillvägagångssätten. Teoretiseringen i denna uppsats är 

en enda integrerad process varvid någon separat empiriredovisning egentligen inte blir 

relevant. I denna uppsats är datasammanfattningen och teoriutvecklingen två ömsesidigt 

påverkande processer.  

 

 

1.4 Disposition  
 

Uppsatsens disposition ger även en inblick i den metodologi som använts i arbetet. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den normativa grund, på vilken föreställningen om 

självbestämmande och självlagstiftning vilar. Ändamålet med det normativa momentet är 

att – relativt elementärt – redovisa för hur idéns förespråkare (framför allt Rousseau och 

Kant) förstod begreppets filosofiskt- politiska innebörd. Vidare ska, med hjälp av 
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Habermas, ett försök göras för att syntetisera Rousseaus och Kans idéer om 

självlagstifning. Denna syntes blir sedan vägledande för den fortsatta analysen. Det 

normativa momentet utgör andra kapitlet i uppsatsen. Mot bakgrund av uppgiftens 

väldighet är det begripligt att en detaljerad och djupgående analys av begreppens 

idéhistoria inte är att förvänta.  

 Konstruktionen av en idé som självbestämmande och självlagstifning förutsätter 

att det finns ett behov av detsamma. Under den historiska tid då idéerna formulerades 

rådde en uppfattning som på många sätt ifrågasatte den politiska praxisen och det  fysiska 

rum i vilket politiken bedrevs. I samband med de historiska förutsättningarna, gav  

uppfattningen om en ny politisk praxis som fattades i termer av självbestämmande, 

upphov till att den politiska kontexten rubbades och måste konstrueras på nya grunder. 

Idéns organisering och utövande mynnade ut i den franska revolutionen. Franska 

revolutionen och den därigenom ”återuppfinningen” av den republikanska idén 

resulterade i att politikens institutioner och ramvillkor ändrades på ett sätt som bättre 

skulle motsvarade idéernas implementering. Krav på en omvandling av furstemaktens 

herravälde till folkets suveränitet representerar organiseringen av idéernas grundtankar. 

Den franska revolutionen och den därpå följande politiska utvecklingen är föremål för 

uppsatsen tredje moment.    

 Den empiriska analysen är inriktad på att undersöka de faktiska förutsättningarna 

för att normerna överhuvudtaget ska kunna förverkligas. Eftersom idén om 

självbestämmande och självlagstiftning hittills bara kunnat göra sig gällande i den 

territoriella nationalstaten4, är det naturligt att nationalstaternas generella ramvillkor 

studeras. Ett väldefinierat ”själv” som bestämmandet kan relateras till samt det 

territorium som självbestämmandet förankras i, utgör de faktiska förutsättningarna för 

normernas förverkligande. Dessa förutsättningar bildar tillsammans ett sammanhang som 

normerna kan konstrueras och rekonstrueras i. Denna studie sker i uppsatsens fjärde 

moment. 
                                                 
4 Nationalstat betecknar en statsidé där stat och nation sammanfaller. Det statliga territoriet – som en 
formell suverän enhet – inrymmer också befolkningen som en nationell-kulturell gemenskap, och är dess 
organiserade uttryck. Därigenom legitimerar staten kulturella gemenskapers motiv för politiskt 
självhävdelse, och de kulturella gemenskaperna legitimerar statsmakten. Nationalstaten representerar 
därmed en normativ modell för nationsbyggande, med rötter i den franska revolutionen och 
folksuveränitetsprincipen (Statsvetenskapligt lexikon, 1997:178).  
 



 10

Som framgick tidigare utgör det normativa resonemanget grunden för hela uppsatsen. 

Detta av den enkla anledningen att normen ger en uppfattning om idéernas värdemässiga 

innebörd samt stakar ut de förutsättningar som är nödvändiga för idéernas förverkligande. 

För att sänka det normativa resonemangets abstraktionsnivå, görs ett anspråkslöst försök i 

syfte att påvisa kopplingen mellan de normativa idéerna och  deklarationen om de 

mänskliga rättigheterna från 1948. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna bygger i 

hög grad på de idéer som Rousseau och Kant begreppsliggjorde. I och med att de 

normativa idéerna i stor utsträckning färgar deklarationen, blir den också – i snäv mening 

– en konkretisering av idéerna. Demokrati är både en beteckning för värden som frihet 

och likhet, och en beteckning för en politisk styrelseform. frihet som demokratiskt värde 

är ett uttryck för principen om kollektivt självstyre. I den femte och sista kapitlet i 

uppsatsen studeras dels kopplingen mellan självbestämmande och de mänskliga 

rättigheterna och dels kopplingen mellan folksuveränitet och demokrati.   Diskussionen 

avslutas med de problem som är förknippade med normernas implementering i vissa 

delar av världen. Här riktas kritiken mot det konkreta sammanhang (nationalstaten), som i 

många delar av världen utgör ett institutionellt hinder (istället för att vara en 

förutsättning) för normernas förvekligande. Det växande etniska våldet samt den 

desintegration som drabbat många statsbildningar, uppfattas som ett resultat av att 

normerna och det faktiska sammanhanget, som normerna ska konfronteras mot, inte 

sammanfaller.     
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KAPITEL 2 
SJÄLVBESTÄMMANDE SOM FILOSOFIKT BEGREPP 

                   ”ty volenti non fit iniuria; mot den som har samtyckt har ingen orätt begåtts”5 

 

2.1 Rousseau och samhällskontraktet  
 

Kontraktstanken fick ett verkligt genombrott i den politiska teorin under 1600-talet. Den 

uppkom till följd av att förespråkarna för den moderna naturrätten var ovilliga att betrakta 

staten som en naturgiven institution. Många naturrättsfilosofer ansåg sig, åtminstone de 

abstracto, kunna konstruera en ursprungssituation där människorna levde i total avsaknad 

av politiskt kontroll. Naturrättsfilosoferna hävdade att stater hade tillkommit genom att 

människorna frivilligt hade lämnat ursprungssituationen och frivilligt hade ingått vissa 

avtal med varandra. Det faktiska rättstillståndet hade följaktligen sitt upphov i en 

överenskommelse och dess legitimitet grundades på ett frivilligt samtycke mellan 

individerna (Björklund, 1976).  

Thomas Hobbes (1588-1679) levde sitt liv under en orolig period i Englands 

historia. Hobbes ansåg att staten hade upprättats genom att medborgarna frivilligt hade 

ingått ett kontrakt med varandra för att därigenom tillförsäkra sig om trygghet och fred. I 

naturtillståndet fanns det definitionsmässigt inga lagar och ingen styrelse. Människorna 

var egoistiska, grymma och giriga; de åtrådde varandras tillgångar och levde därför i 

ständigt fiendskap med varandra. Naturtillståndet var, enligt Hobbes, ett tillstånd av 

inbördeskrig och ”ett allas krig mot alla”. För att undslippa detta tillstånd ingick de fria 

individerna - av självbevarelsedrift - ett samhällskontrakt med varandra och överlät all 

makt åt en Leviathan, en enväldig monark eller en diktator. Individerna avstod från den 

totala friheten som de åtnjöt i naturtillståndet och i stället vann de den trygghet som bara 

kunde finnas inom ett rättstillstånd (Hobbes,1997).  

I likhet med Hobbes var John Locke (1632-1704) djupt engagerad i 

kontraktsteorin. Men till skillnad från Hobbes målade han naturtillståndet i betydligt 

                                                 
5 Citeras ur Diskurs, rätt och Demokrati, Habermas 1997. sid. 103. 
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ljusare färger (Nordin,1999). Naturtillståndet var inte ett tillstånd av laglöshet, utan den 

styrdes snarare av en naturens lag; en lag som var instiftad av Gud och som människorna 

genom förnuftet lärde känna. Naturens lag hade tillerkänt varje människa rätt till liv, 

egendom och självförsvar. Samma lag hade förbjudit henne att kränka andras rättigheter. 

Men i avsaknad av en politisk kontroll måste var och en själv försvara sig och sina 

rättigheter, vilket för eller senare skulle leda till att rättskipningen blev alltför partisk, 

med oönskade reaktioner som följd. Locke medgav att naturtillståndet till slut kunde 

mynna ut i ett laglöst tillstånd. Individerna måste därför ingå ett frivilligt kontrakt med 

varandra och överlåta rätten att straffa brott (brott mot naturens lag) en politisk makt. 

Maktens legitimitet skulle stamma från individernas frivilliga samtycke. Den frivilliga 

sammanslutningens grundläggande uppgift skulle sedan vara att försvara varje individs 

frihet och egendom (Locke,1998).  

1700-talets mest inflytelserika skrift inom politisk teori och samhällskontraksteori 

skrevs emellertid av Jean-Jacqes Rousseau (Nordin,1999:90). I Du contrat social (”om 

samhällsfödraget”1762) förklarade Rousseau att människan i naturtillståndet var ett djur 

bland de andra: stark, ihärdig, frisk och kringströvande, utan något större intresse för sina 

medmänniskor. Detta prmitiva urtillstånd avlöstes, enligt Rousseau, när människorna 

organiserade sitt liv i sociala entiter som familj och flock. I sin berömda skrift 

”Avhandling om ursprunget och orsakerna till ojämlikheten mellan individerna” (1760)  

förklarar Rousseau: ”hur den förste som inhägnade ett markområde och utropade ’detta är 

mitt!’ och fann människorna enfaldiga nog att tro honom blev samhällets verklige 

grundare (Rousseau,1920:97). Det stora samhället uppkom alltså i och med 

privategendomen insteg. Med privategendom följde också ojämlikheten mellan de rika 

och de fattiga, vilket skapade ett tillstånd av egosim och girighet mellan individerna. När 

naturtillståndet urartade så långt att individerna till slut hotade att bestjäla, förslava och i 

sista hand förinta varandra, måste människorna förena sig. Men denna förening måste ske 

på ett sätt som ger rättvisast möjliga utbyte (Jfr.Nordin,1999:92f). I Om 

samhällsfördraget (1994:28) formulerar Rousseau samhällskontraktets vitala syfte som 

följer: 
Grundproblemet varpå samhällsfördraget ger lösningen är att finna den gemenskapsform 

som med hela den gemensamma kraften försvarar och beskyddar varje medlems person 
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och egendom, och där envar blott lyder sig själv, i det han förenar sig med alla och förblir 

lika fri som han förut var.  

 

Rousseau tangerar här två viktiga punkter. Den fösta är att individerna förenar sig med 

varandra och upprättar en frivillig gemenskap: frivillig i den meningen att individerna 

fortfarande lyder sig själva, trots att de ingått i en större gemenskap. Detta, enligt Mathias 

Sylwan (1991), är en tankegång som skiljer Rousseaus samhällsfördrag från de 

föregående naturrättsfilosoferna. Den andra punkten är att den gemenskapsform 

Rousseau förespråkar är så beskaffad att den med hela den gemensamma kraften 

försvarar och beskyddar varje medlems person och egendom (Rousseau,1994). För 

Rousseau är det angeläget att betona att den frivilliga sammanslutningen inte gör 

människan till det hon är (jfr.Sylwan,1991:56f). Individerna är fullkomliga redan innan 

de inträder i det organiserade samhället: 
 

Varför ha de [människorna, egen anmärkning] väl i själva verket givit sig överordnade om icke för att 

försvara sig mot förtryck, skydda sina ägodelar, sin frihet och sina liv, som så att säga utgör de 

väsentligaste beståndsdelarna av deras varelse? (Rousseau, 1994:121).   

 

Rätten till liv, frihet och frukten av eget arbete, det vill säga ”de väsentligaste 

beståndsdelarna” av den mänskliga varelsen uppstår inte med en viss gemenskapsform, 

utan dessa rättigheter ”är en gåva som individerna ha naturen att tacka för i sin egenskap 

av människor” (Rousseau, 1920:126).  

Rousseaus poängterar att den samhälleliga ordningen har skapats genom 

individers fria val att samarbeta och dess legitimitet härledds ur huruvida den låter 

individen att följa sin vilja trots att hon ingått i en större gemenskap. Rousseau ville 

(åter)finna den gemenskapsform, ”där envar lyder sig själv, i det han förenar sig med 

alla”. Vid en första anblick förefaller det som ett orimligt villkor att det ska finnas lika 

många lagar som det finns viljor. Men Rousseau löser problemet, på ett väsentligen 

annorlunda sätt; genom sin lära om allmänviljans suveränitet (jfr.Nordin,1990, 

Sylwan,1991). 
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2.2 Rousseau och allmänviljan 
 

Det organiserade samhället och staten är resultatet av en frivillig överenskommelse, ett 

kontrakt, varigenom människorna avhänder sig en del av naturtillståndets friheter till 

förmån för en politisk ordning. Genom samhällskontraktet, skrev Rousseau, uppger varje 

enskild medlem sig själv och sina rättligheter till förmån för hela gemenskapen. Men 

eftersom alla överlämnar sig åt alla överlämnar de sig inte åt någon. Var och en får igen 

lika mycket som han6 förlorar och vinner dessutom större kraft att bevara det han äger. 

Samhällsfördragets innebörd är att var och en överlämnar ”sin person och hela sin makt 

till den allmänna viljans högsta ledning” (Rousseau,1994:29f). 

Enligt Rousseau bestäms varje individs politiska åsikter av det egna intresset, som 

i sin tur består av två med varandra förbunda delar; den ena är utmärkande för den 

enskilda individen och den andra är gemensam för alla individerna i samhället.  Den 

enskilda viljan inbegriper individens egna önskningar, ambitioner och intressen. Medan 

till följd av att individen ingår i en större gemenskap har han också en allmän vilja som 

ser till helhetens bästa, något som också är en naturlig del av individens personliga 

intresse. Individerna kan skilja sig åt i fråga om egendom och intressen, men alla delar de 

en önskan att leva i ett samhälle som garanterar deras frihet och äganderätt 

(Rousseau,1994:35f). Rousseau förklarar:  
Det finns ofta en skillnad mellan allas vilja och allmänviljan; den senare handlar bara 

om gemensamma intressen, den förra handlar om privata intressen och är summan av 

individuella önskningar. Men om man från dessa önskningar drar bort överdrifter och 

otillräckligheter så återstår ett gemensamt element som är allmänviljan 

(Rousseau,1994:66)  

 

Allmänviljan definieras alltså som de enskilda viljornas gemensamma nämnare, och som 

i sin natur är samma sak som en vilja till det allmänna bästa. Eftersom, skriver Rousseau:  

"Så länge många människor i förening betraktar sig som en enda kropp har de bara en 

enda vilja, som syftar till gemensam självbevarelse och allmän välfärd" 

(Rousseau,1994:73). Av denna anledning är det uppenbart att allmänviljans suveränitet 

                                                 
6 Enligt  Rousseaus är det bara männen som innehar politiska åsikter, eftersom kvinnorna är uteslutna ur det 
offentliga livet.  
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aldrig kan komma i konflikt med medborgarnas kollektiva intressen 

(jfr.Nordin,1999:93f).  

Suveränen, som är det namn Rousseau ger den lagstiftande församlingen och i 

vilken samtliga manliga medborgare ska ingå, endast kan anta lagar som just uttrycker 

medborgarnas allmännavilja. Suveränen kan endast besluta i frågor som berör alla 

medborgare lika och där ett gemensamt intresse kan urskiljas. ”Eftersom alla medborgare 

är jämlika genom samhällsfördraget kan alla föreskriva vad alla ska utföra, medan 

däremot ingen har rätt att kräva att en annan ska göra det han själv inte gör” 

(Rousseau,1994:113). Att lagarna ska vara allmänna och jämlika, har en avgörande 

betydelse för principen ”envar lyder sig själv, i det han förenar sig med alla” 

(Rousseau,1994:28), samt för principen att var och en är moraliskt ansvarig för de 

förpliktelser han av egen vilja åtagit sig.  

Enligt Rousseau är det en tillräcklig garanti för att lagarna inte ska diskriminera 

en enskild individ eller grupp. ”Då suveränen bara består av de enskilda medlemmar den 

utgörs av, har den inte och kan inte heller ha något intresse som går emot deras eget” 

(Rousseau, 1994:30-31).   

 

 

2.3 Allmänviljan som ett strängt gemensamt syfte 
 
Läran om allmänviljan är antagligen det mest omdiskuterade inslaget i Rousseaus 

politiska teori (Sylwan,1991). Allmänviljan är hos Rousseau bäraren av den högsta 

suveräniteten. Den är ofelbar och den är något högre och förmer än de enskilda viljorna 

tillsammans. Men det innebär inte, för att fortfarande tala med Sylwan, att Rousseaus 

allmänvilja är någon överjordisk visdom eller en övermänsklig moral som påtvingar sig 

människorna ovanifrån. Allmänviljan hos Rousseau förutsätter inte en radikal likriktning 

av de enskilda viljorna, utan den påminner individen om hur hennes frihet och autonomi 

är sammanflätade med andra människors öden. För att försvara sin frihet och autonomi 

måste individerna arbeta tillsammans för att förverkliga gemensamma målsättningar och 

försvara gemensamma värden (Fernández,2005). Hos Rousseau tycks tre saker vara 
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oskiljbara; frihet (i betydelsen: icke-dominans), frånvaro av differentierade roller7 och ett 

strängt gemensamt syfte (Taylor, 1995:56).  

Allmän viljan syftar ytterst till att se till den egna gemenskapens bästa, vilket 

nödvändigtvis inte överensstämmer med andra gemenskapers bästa. Varje gemenskap 

(folk) har sin egen definition av det gemensamma goda. För att åtnjuta det allmänna 

goda, måste medborgarna i varje gemenskap förenas av ett gemensamt intresse som är 

starkt nog att hålla samman den frivilliga gemenskapen. Suveränens vilja är allmän 

endast i förhållande till den egna befolkningen, eftersom ”varje folk inom sig har någon 

omständighet som bestämmer över det på sitt speciella sätt och gör dess lagstiftning 

säregen” (Rousseau, 1994:68). Inget folk är, enligt Rosseau, det andra likt och dessa 

nationella olikheter gör att olika nationer8 inte kan leva under samma lagar eller regler 

(Rousseau, 1994:kap.8). Rousseau menar, enligt Sylwan (1991:117)9, att allmänviljan 

kan vara olika i olika länder; eftersom den är beroende av lokala förutsättningar av olika 

slag. Allmänviljan måste därför spegla ett folks nationella särart. ”Vårt första rättssnöre” 

betonar Rousseau i sitt förslag till författningen åt invånarna på Korsika ”är 

nationalkaraktären; varje folk har, eller bör ha, en nationalkaraktär, om det saknar en 

sådan måste man börja med att ge det en”  

Rousseaus allmänvilja föregriper alltså en modern nationalstat, i betydelsen en 

relativ liten nation med en relativ homogen befolkning. Vissa förutsättningar måste vara 

uppfyllda för att medborgarna ska kunna förenas av ett gemensamt intresse, som svarar 

mot deras allmänvilja (Habermas, 1997, Sylwan 1991). Om de enskilda viljorna blir 

alltför många förlorar de sin gemensamma nämnare, som den frivilliga gemenskapen för 

sin existens fordrar. Rousseau förklarar saken som följer: 
 

                                                 
7 Principen går ut på att för varje två parts relation R som inbegriper makt, är villkoret för ett fritt samhälle 
att både som förenas genom relationen är identiska. xRy är förenligt med ett fritt samhälle enbart om x=y, 
vilket innebär det förhållande då x presenterar sig för y i det offentliga rummet. Se Rousseaus Om 
samhällsfördraget, bokII, kap.12. Se även Charles Taylor 1995 sid. 56 f.f.    
8 En nation är en upplevd samhörighet som definierar sig själv utifrån vissa historiska och kulturella 
traditioner, och som har en gemensam identitet gentemot andra motsvarande grupper. En nation är 
vanligtvis knuten till ett bestämt territorium, och territoriet spelar en viktig roll för nationens identitet. 
Vissa nationaliteter är territoriellt utspridda, som judar, armenier och kurder, men de förenas ofta i 
föreställningen om att återvända till ett förlorat land (Statsvetenskapligt lexikon, 1997:176) 
9 Sylwan i sin tur  citerar Rousseau ur  C.E.Vaguhan The Political Writings of Jean-Jacques Rousseau. 
Cambrige 1915.sid 319.  
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Men när de sociala banden börjar lösas upp och statens försvagas, när särintressen börjar göra 

sig hörda och små grupper påverkar de stora då förändras det gemensamma intresset och möts 

med opposition, omröstningar är inte längre enhälliga och allmänviljan är inte längre allas 

vilja, motsättningarna och argumenten ökar och den bästa synpunkten accepteras inte utan 

debatt. Slutligen, när staten är nära ruin och bara existerar genom tomma och sönderfallande 

former, när det sociala bandet brutits i var mans hjärta, när det råa egenintresset oförskämt 

smickrar sig genom att ge sig det heliga namnet av det allmänna goda, då blir allmänviljan 

tyst; alla håller sina motiv hemliga, deras röster är inte längre medborgarnas röster och det är 

som om staten aldrig existerat. Förordningar som felaktigt beslutas som lagar har privata 

intressen som sitt enda mål (Rousseau, 1994:135). 

 

Även om Rousseau såg statsbildningen som något ursprungligen ont, och att den goda 

människan kunde leva lyckligare i ett ursprungligt tillstånd utan en gemensam politisk 

ordningsmakt, menade han att det var möjligt att skapa goda samhällsformer där alla 

gemensamt deltog i syfte att realisera det gemensamma goda. Och det gemensamma goda 

kunde förverkligas enbart under den förutsättningen att individerna i gemenskapen 

förenades av ett strängt gemensamt syfte (Habermas,1997, Tylor,1995,  Sylwan,1991).  

 När Rousseau uppmanade människorna ”tillbaka till naturen!”, menade han därför 

inte, såsom Nordin ser det, tillbaka till naturtillståndets ensliga oberoende, utan snarare 

framåt till en djupare och mer total social gemenskap (Nordin, 1995:377ff). Den 

förlorade friheten kunde vinnas åter endast genom förändringar av samhället. Ett nytt 

socialt kontrakt måste upprättas, ”där envar blott lyder sig själv, i det han förenar sig med 

alla och förblir lika fri som han förut var”.  

Rousseaus grundläggande uppfattning går ut på att människan är god av naturen, 

och någonting som arvsynden inte finns, utan allt ont kommer från samhället och att det 

följaktligen kan botas genom förändringar av samhället. Det gör Rousseau till en av 

upplysningens och den moderna politiska teorins främsta inspiratörer (Nordin, 1995).   
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2.4 Kant och viljans autonomi  

Upplysningstiden avser vanligen den strömning som härskade under 1700-talets senare 

hälft i Europa med centrum i Frankrike. Upplysningen var framför allt ett sökande efter 

nya och världsliga idéer om människans natur och hennes plats i samhället.  

Upplysningsfilosoferna hävdade att universum styrdes av en enhetlig och oföränderlig 

naturlag. Förnuftet skulle avslöja och förstå naturlagarna för att därigenom finna ut hur 

människans lott bäst skulle förbättras. Enligt upplysningsfilosoferna styrdes människan 

av sinnesintryck och inte av medfödda idéer; därför blev hon också formad av erfarenhet 

och social omgivning och inte av abstrakta idéer. Upplysningen introducerade den fria 

viljan och självbestämmandet i den politiska bilden av människan, som med hjälp av 

förnuftet kontrollerar sin sociala omgivning. En ny – universalistisk och egalitär – 

föreställning om människans ”inneboende värde och medborgarvärde” blev ett 

iögonfallande element i 1700-talets tänkande (Roy,1997, Kedourie,1995). Upplysningen 

betraktades som just målet för all mänsklig möda. Upplysningen skulle söka befria 

människan från övertro, vidskepelse och intolerans. Immanuel Kant (1724-1804) är 

antagligen den filosof som bäst sammanfattat arvet från denna tid: han beskriver 

upplysningen som ”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”. Med 

självpålagd omyndighet förstod Kant människornas benägenhet att frivilligt underkasta 

sig yttre auktoritet i både kyrklig och statlig form (jfr.Nordin,1999:16). Kant manade 

människorna att använda sitt eget förnuft och sitt eget moraliska omdöme för att 

ifrågasätta och kritisera dogmatism och maktfullkomlighet. Kants samhällsideal är så 

beskaffat att var och en följer endast sitt förnuft och sin egen instinkt om vad som är rätt 

och fel. Detta var enligt Kant den högsta formen för frihet; en form där varje människans 

frihet kan förenas med varje annans (Kant,1987).  

Kant inleder Grundläggning av sedernas metafysik (1785) med orden:  

Ingenting kan tänkas i världen, eller ens utanför den, som kan kallas gott utan 

inskränkning utom en god vilja. Förstånd, kvickhet och omdömesförmåga och allt vad 

andens talanger i övrigt må kallas är, liksom mod, beslutsamhet och ihärdighet i 

föresatser såsom temperamentets egenskaper, utan tvivel goda och önskvärda i många 

hänseenden, men de kan också bli ytterst onda och skadliga när den vilja, som skall göra 
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bruk av dessa naturliga gåvor och vars säregna beskaffenhet därför kallas karaktär, är 

ond” (Kant, 1987:31).  

En handlings moraliska värde ligger, såsom Kant ser det, i viljans princip. Det innebär att 

en handlings moraliska värde är helt oberoende av de syften som skall uppnås genom 

handlingen. Kant skriver: 

En handling har sitt moraliska värde inte i den avsikt som skall uppnås genom den, utan i 

den maxim enligt vilken man beslutar sig för den, och är alltså inte beroende av 

handlingsföremålets verklighet utan endast av den viljandets princip enligt vilken 

handlingen utförts, oaktat alla begärsförmågans föremål."(Kant,1987:40).  

              

Kant skiljer mellan två olika former av imperativ10; det hypotetiska och det kategoriska 

imperativet.  Det hypotetiska imperativet avser en handling som är bara ett medel till att 

uppnå något annat som man vill (eller möjligen skulle vilja). Det kategoriska imperativet 

däremot framställer en handling som objektivt nödvändig för sig själv (obetingad obejktiv), 

utan relatering till något annat syfte (Kant,1987:56-60). Annorlunda uttryckt innebär det 

att: om handlingen bara är ett medel till någonting annat är imperativet hypotetiskt, men om 

den är god i sig är den kategoriskt (jfr.Russell,1984:707-714). Det kategoriska imperativet 

definieras på olika sätt i Kants skrifter. Dock är två av dessa definitioner särskilt 

framträdande; "Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir 

en allmän lag." och "Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i 

varje annan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål" (Kant, 1987:64-

65). 

 Eftersom en handlings moraliska värde ligger i viljans princip, är det meningslöst, 

hävdar Kant vidare, att försöka bevisa moraliska satser med hjälp av metoder som 

användes för att bevisa fysikaliska satser. Ett sådant försök skulle leda till antingen en 

oförsvarbar dogmatism eller total skepsis. Alla människor känner intuitivt att frihet och 

moral existerar, men förvirrig uppstår i det ögonblick då man försöker bevisa dessa 

moraliska lagar som om de vore fysikaliska lagar. Kant ansåg att moralen skulle skiljas från 
                                                 
10 Ett imperativ uttrycks av ett böra och hänvisar till förhållandet mellan en förnuftets objektiva lag och en 
vilja. "Föreställningen om en objektiv princip som är nödgande för en vilja kallas ett (förnuftets) bud och 
budets formel kallas imperativ." Se Grundläggning av sedernas metafysik sid.55. 
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kunskapen, eftersom kunskapen tillhör fenomenens värld11 (Kant,1987:76f).  

             Vissa av samtida filosofer hävdade att fenomens värld bestod av oförklarliga och 

oförutsedda händelser, medan andra förstod den som ett obevekligt tvång. Enligt Kant 

kunde moralen inte härröra ur sådan kunskap, eftersom om så vore skulle människan aldrig 

vara fri, utan hon skulle alltid vara slav under tillfälligheter eller opersonliga lagar. 

Moralen, skriver Kant i ”Kritik av det rena förnuftet” (1781), härrör ur en lydnad mot en 

allmängiltig lag som finns inom oss själva och inte i fenomenens värld. Om moralen över 

huvud taget ska vara möjligt, måste den vara oberoende av de lagar som styr fenomens 

värld. Kant kallar ett sådant oberoende frihet (Kant,2004). 

            Friheten är en nödvändig betingelse för viljans autonomi och det kategoriska 

imperativets möjlighet. "Viljan är ett slags kausalitet hos levande varelser försåvitt de är 

förnuftiga, och frihet skulle vara den egenskapen hos denna kausalitet att den kan verka 

oberoende av främmande orsaker som bestämmer den" (Kant, 1987:94). Kant förstår 

viljans autonomi som frihet dvs. viljans egenskap att vara en lag för sig själv, givet att 

viljan, betecknar principen att inte handla enligt någon annan maxim än den som kan 

upphöjas till en allmän lag. Det kategoriska imperativet är följaktligen ingenting annat än 

viljans autonomi. (Kant, 1987). Sammanfattningsvis innebär det att människan är fri när 

hon lyder de morallagar som hon finner inom sig själv och inte i den yttre världen. Om 

dygden existerar, ligger den inte i något yttre objekt, den består inte heller av lydnad mot 

en yttre auktoritet, utan dygden är ingenting annat än när den fria viljan lyder den inre 

lagen. Endast när människans vilja styrs av en sådan inre lag kan den vara verklig fri, och 

endast då kan man tala om gott och ont, om moral och rättvisa. (Kant, 1987).  

 

2.5 Kant och självbestämmande 
 

Det kategoriska imperativet förutsätter, som framgick tidigare, att människan är autonom 

och sin egen lagstiftare, vilket i sin tur betyder att hon ur denna aspekt är ett fritt 

handlande väsen. Kant likställer den goda viljan med den fria och den autonoma viljan. 

Och för att viljan ska vara god måste den fritt välja det goda och vad som är det goda, det 
                                                 
11 Den synbara- och förnimelsebara världen.   
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bestämmer den fria viljan för egen del. För Kant är autonomi ”grunden till värdigheten 

hos människans och all förnuftig natur.” (Kant,1987:88). Friheten är den sista och yttersta 

förutsättningen för den goda viljan, och den fria människan är den moraliskt viljande och 

handlande människan. Om människans handlingar dikteras av en yttre befallning, 

försvinner friheten och därmed blir moralen meningslös. Det är därför paternalism i alla 

dess skepnader uppfattas som så kränkande i Kants filosofi, och detta förklarar också 

Kants entusiasm inför den franska revolutionen (Bobbio, 2001, Habermas, 1997).  

Den filosofi som tog sig uttryck i den franska revolutionens uttalanden gick ut på 

att människan ägde oförytterliga naturliga rättigheter, och att samhället borde ordnas så 

att dessa rättigheter uppammades (Kedourie,1995:51). De naturliga rättigheterna var 

sådana rättigheter som tillkom människan i kraft av hennes existens. Rätten att handla 

som en fri och autonom individ som med tanke på det egna välbefinnandet och den egna 

lyckan inte kränkte andras naturliga rättigheter.  

Enligt Norberto Bobbio (2001:100)12 benämnde Kant den franska revolutionen som 

en milstolpe i mänsklighetens historia.”Denna revolution av ett anderikt folk, som var så 

fylld av elände och grymhet hade vunnit en sympati för dess aspirationer som gränsade 

nästan till entusiasm och orsaken till detta kunde bara vara ett moraliskt anlag i 

människosläktet”. När han väl hade definierat entusiasm som ett ”lidelsefullt deltagande i 

det goda”, förklarade han därefter att ”den sanna entusiasmen bara och alltid är relaterad 

till det ideella, till det som är rent moralisk”. Och den moraliska orsaken till denna 

entusiasm var ”rätten för ett folk att inte hindras av andra krafter att ge sig en borgerlig 

författning som det anser vara god” (Bobbio, 2001:101). På så sätt förknippade Kant den 

positiva aspekten av den franska revolutionen med ett folks rätt att självt bestämma över 

sitt öde och sin framtid. Och denna rätt hade enligt Kant uppenbarat sig i den franska 

revolutionen. ”Denna rätt var rätten till frihet i en av ordets två viktigaste bemärkelser, 

frihet som autonomi, som förmågan att själv ge sig en lagstiftning, som antites till varje 

form av paternalismisk eller patriarkal makt” (Bobbio, 2001:103). I Nationalismen: en 

studie av nationalismen som ideolodi (1995), beskriver Elie Kedourie hur Kant 

visserligen fylldes av fasa inför revolutionens brutala sidor, som till exempel kung 

Ludvig XVI:s avrättning. Men trots att Kant fördömde kungamordet, försökte han 

                                                 
12 Kant citeras ur Norberto Bobbio: Rättigheternas epok, 2001. Sid 99-103.  
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förklara revolutionens avigsidor. Ett av de viktigaste argumeneten Kant framförde i detta 

avseende lyder, enligt Kedourie, som följer:  
 

Man måste vara fri för att lära sig hur man ska använda sina maktbefogenheter fritt och 

meningsfullt. De första försöken kommer förvisso bli brutala och medföra ett 

smärtsammare och farligare tillstånd än då man lydde under en tredje part men även stod 

under dess beskydd. Man mognar aldrig till förnuft annat än genom sina egna erfarenheter, 

och man måste vara fri för att kunna genomgå dem (Kedourie,1995:58). 
 

Såsom Kedourie förstår det, framgår det här med all önskvärd tydlighet att Kant föredrar 

självstyre framför ett gott styre. En god människa är, enligt Kant, självständig, och för att 

hon ska förverkliga sin självständighet måste hon vara fri. Självstyre enligt Kant var en 

kollektivistisk form av frihet, som betod i medborgarnas oförytterliga rättigheter att 

reglera sin samlevnad enligt principer som kan vinna ett motiverat instämmande från alla. 

Kant bedömer alltså ett folks självbestämmande som det högsta politiska goda, under 

vilken alla andra fördelar med samhällslivet måste inordnas. Folkets rätt till 

självbestämmande hade en sådan betydelse för Kant att han för dess skull till och med var 

beredd att acceptera en viss form av brutalitet.   

Det omdanande med den franska revolutionen, enligt Kant uttryckte sig i 

övertygelsen att individerna i ett samhälle är kallade att själva gemensamt ska råda över 

sitt öde. Genom att medborgarna själva stiftar de lagar de ska åtlyda, framställer de sitt 

eget livssammanhang och därigenom avgör de hur deras samlevnad ska regleras och ta 

gestalt. Av detta följer att kollektivt självbestämmande är en kollektivistisk form av 

frihet, och därmed en kollektivistisk form av "viljornas autonomi" (jfr.Habermas, 1997, 

Bobbio,2001, Kedourie, 1995). 

 

 

 

2.6 Habermas och ett försök till sammanjämkning  
 

I om samhällsfördraget, definerade Rousseau friheten som lydnaden mot en lag som 

individen ålägger sig av sin egen fria och individuella vilja. Allmänviljan var, enligt 
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Rousseau, ett uttryck för den bättre sidan av var och ens individuella vilja. Allmänviljan 

är den morallag som varje människa upptäcker finns inom honom/henne och som är 

samma för alla inom ett visst samhälle. Kant analyserade de existerande moraliska 

begreppen för att finna den enda prinicip, som de alla moraliska begreppen berodde på. 

Han fann att denna princip var den goda viljan. För att viljan ska vara god måste den fritt 

välja det goda och vad som är det goda, det bestämmer den fria viljan för egen del. Denna 

princip visade sig utgöra en medfödd sida av den mänskliga naturen, alltså till stor del så 

som Rousseau hade uppfattat det (Habermas,1997).  

För Rousseau var en legitim lag något som endast finns för den som själv stiftat den 

eller bifallit; för envar annan är den ett påbud eller en befallning. Lagarna legitimerar sig 

således genom att säkra samma autonomi för alla samhällsmedlemmar i ett visst 

samhälle, därför måste lagarna ha allas och envars grundade instämmande (Habermas, 

1997). Kant anslöt sig till samma mening och han tillstod att Rousseau var den första som 

hade ”visat honom rätt”. Kant förklarar (citeras ur Habermas, 1997:103):  
 

Den lagstiftande makten kan endast tillkomma folkets förenade vilja. Ty eftersom all rätt skall utgå 

ifrån denna makt, så måste denna makt vara sådan att den inte genom sin lag kan göra orätt mot 

någon. Då någon bestämmer något åt någon annan, är ju alltid möjligt att han därigenom gör denne 

orätt, men så är det inte fallet när han bestämmer över sig själv. (ty volenti non fit iniuria; mot den 

som har samtyckt har ingen orätt begåtts). Alltså kan bara allas överensstämmande och förenade 

vilja vara lagstiftande, det vill säga bara den allmänna förenade folkviljan genom vilken envar 

beslutar för alla och alla detsamma för envar    

 

I både Rousseaus och Kants filosofi är självlagstiftning ett helhetligt begrepp, såtillvida 

att det kräver av varje enskild individ att följa just de normer som han själv satt i enlighet 

med sin inre röst eller i enlighet med ett omdöme som nåtts frivilligt tillsammans med 

alla andra i ett visst samhälle. Individernas politiska autonomi måste därför 

förkroppsligas i självorganisering av en gemenskap som genom folkets autonoma vilja 

själv ger sina lagar. Rousseaus och Kants målsättning var att tänka samman den 

individuella fria viljan och det praktiska förnuftet i föreställningen om människans 

politiska självbestämmande. Både förstod friheten som folkets autonomi, allas lika 

deltagande i en praxis av självlagstiftning. (Habermas, 1997:63-74). Rousseaus och Kants  

betoning av människans politiska självbestämmande spelar en betydande roll i deras 
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politiska filosofi. Både framhäver att medborgarna kan vara autonoma endast i den mån 

som de i utövandet av sina medborgerliga rättigheter kan se sig själva som upphovsmän 

till de rättigheter som de förväntas respektera som adressater (Habermas, 1997:106).  

 

 

2.7 Konklusioner  
 

Människorna hade ursprungligen levt i ett tillstånd utan lagar eller politisk ordningsmakt. 

De lämnar inte detta naturtillstånd för att erhålla vissa rättigheter, utan individerna är fria 

och innehavare av rättigheter i egenskap av människa och oberoende av omgivningen. 

Rätten till frihet är en specifikt och oskiljaktig mänsklig egenskap, som varken kan 

fråntas eller avyttras. Denna rätt är rätten till autonomi, som förmågan att stifta sina egna 

lagar. 

Staten tillkommer genom människornas frivilliga sammanslutning och dess 

främsta uppgift begränsar sig till att bevara människornas naturliga rättigheter samt att 

skapa och garantera det tillstånd i vilket varje individ kan leva i enlighet med de ideal hon 

själv satt upp. Samhällsfördraget innebär att individerna förenas av föresatsen att ge 

varandra de rättigheter som krävs för att de ska kunna reglera sin samvaro. Individerna 

ansluter sig frivilligt till den politiska gemenskapen och förpliktar sig att lyda de lagar 

som tillkommit som resultat av en genensam viljebildning.  

Genom att individerna i varje gemenskap själva ska stifta de lagar som de ska 

åtlyda, framställer de sitt eget sammanhang och avgör på ett legitimt sätt hur deras 

samvaro ska ta gestalt.  Varje gemenskap har sin egen definition av det gemensamma 

bästa och har ”rätten att inte hindras av andra krafter att ge sig en borgerlig författning 

som den anser vara god”, och som motsvarar deras allmänna vilja. De är kallade att 

gemensamt bestämma över sina levnadsförhållanden. Kollektivt självbestämmande är 

följaktligen en kollektivistiskt form av frihet.  
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KAPITEL 3 
SUVERÄNITET OCH DEN REPUBLIKANSKA STATEN 

 

3.1 Suveränitet 
 

Under medeltidens feodala förhållanden avsågs vanligen med suveränitet en länsherres 

maktställning över en vasall. Med senmedeltiden kom kungamakten att konsoliderades på 

flera håll i Europa, och benämningen suverän, i betydelsen den högste maktinnehavaren, 

blev förbehållen konungen ensam (Tannenbaum,1971). Jean Bodins (1530-1596)  

suveränitetslära kan betraktas som en symbol för den suveräna, enväldigt styrda statens 

framväxt.  I Six livres de la république (sex böcker om staten 1576) definerade Bodin 

suveränitet som kungens makt att ”generellt påbjuda lagar för alla undersåtar, oberoende 

av deras samtycke”. All rättskipning hade sin grund i suveränens vilja. Men påpekas bör 

att samtidigt som Bodin hävdade att suveränens makt över undersåtarna var oinskränkt, 

torde han ha menat att fursten var ansvarig inför Gud för sina handlingar, detta i enlighet 

med tidens naturrättsliga tänkande ”I en legitim, eller kunlig monarki lyder undersåtarna 

sin furstes lagar, medan denne i sin tur lyder Guds lagar” (Larsson,1966:43)13. 

Thomas Hobbes skulle senare än mer kompromisslöst argumentera för oinskränkt 

suveränitet i sitt verk "Leviathan" (1651). Hobbes ansåg att människorna av naturen var 

onda, ständigt beredda att bekämpa varandra med alla medel. Det enda som kunde tygla 

deras vilda passioner var makt och den skräck makten kunde injaga i deras hjärtan. 

Därför måste kungen ha absolut och oinskränkt makt. Trygghet till livet (något som 

saknas i naturtillståndet) kan inte fås på annat sätt än genom en suverän makt som har 

makt nog att upprätthålla freden mellan individerna. Utan en sådan makt skulle 

människorna vara som vargar mot varandra (Hobbes,1997). 

Föreställningen om suveränitet var till att börja med förbundet med absolutistiska 

regimer: kungen förkroppsligade det maktkoncentrat som var överordnad alla andra 
                                                 
13 Utdrag ur Bodins Six livres de la république (1576) finns översatt till svenska i  Reidar Larssons:  
Politiska ideologier: en antologi. 1966. sid. 43ff. 
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makter. Men efter Rousseaus Om samhällsfördraget (1762) skulle denna bild för all 

framtid ändras. Enligt Rousseaus samhällsfördrag kunde endast den allmänna viljan vara 

den verklige suveränen. Samhällsfördraget innebar att individerna frivilligt hade upprättat 

en gemensam politisk ordning, där var och en lydde de lagar som motsvarade en 

gemensam viljebildning (Rousseau,1994). Habermas gör gällande att Rousseau i sitt Om 

samhällsfördraget smälter samman den klassiska idén om fria och jämlika medborgares 

självstyre med det lagliga maktmonopolet i begreppet suveränitet, vilket, fortfarande 

enligt Habermas, var en vidareutveckling av äldre republikanska tankegångar om folket 

som den verklige suveränen (Habermas,1997). När Rousseau introducerade sin 

tankefigur om folksuveränitet, uppfattades den som ett kontrakt mellan furstemakten och 

folket, dvs. enbart som en begräsning av furstemakten. Men hos Rousseau innebar inte 

folksuveräniteten en uppdelning av makten mellan två parter, utan snarare en omvandling 

av herravälde till självlagstiftning, i enlighet med den republikanska idén om staten som 

ska bäras upp av både medborgerlig frihet och patriotisk samhällsanda, som sätter det 

allmänna bästa i främsta rummet (Rousseau,1994) (jfr.Fernandez,2005). Enligt den 

republikanska uppfattningen, som har sitt ursprung i Aristoteles filosofi, är det potentiellt 

närvarande folket bärare av en suveränitet som inte kan delegeras; som suverän kan 

folket inte låta sig representeras, utan den konstituerade makten skall utgå ifrån 

medborgarnas självstyrelsepraxis och inte från deras representanter (Habermas,1997, 

Deltanty,2006). 

Suveränen var enligt Rousseau den lagstiftande församligen i vilken samtliga 

manliga medborgare ingick. Den var statens högsta organ, från vilken all legitim makt 

utgick. Rousseau ansåg att ingen annan myndighet än det samlade folket kunde vara 

allmänviljans språkrör (Rousseau,1994). I en legitim statsbildning måste medborgarnas 

förenade vilja vara ständigt närvarande, eftersom, staten har upprättats för att garantera 

individernas självstyrelse och individernas lydnadsplikt är beroende av hur suveränen 

lyckas med detta åtagande (jfr.Sylwan,1991).  
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3.2 Den republikanska staten  
 
Essensen i den republikanska föreställningen om de styrdas samtycke, figurerade och fick 

sin utformning i Rousseaus och Kants skrifter. Samhällsfördraget såsom det formulerades 

av Rousseau, var republikanskt på ett sätt som hade varit ofattbart för de föregående 

kontraktsteoretikerna. Medan Hobbes och Locke i stor omfattning hade givit upp 

principen om allas samtycke, byggde Rousseaus styrelsesätt på en republik där varje 

individs lycka, frihet och värdighet erkänns som allas gemensamma mål och där 

samhällets rättsfullkomlighet och maktfullkomlighet är framsprungna ur alla dess 

medlemmars ömsesidiga förståelse (Deltanty,2006). Den stat där allmänviljan, folket och 

det allmänna intresset styr kallar Rousseau republik. Republikens regeringssätt kan 

variera; det kan vara demokratiskt, aristokratiskt (eller monarkiskt). Det viktiga är att 

själva suveräniteten vilar hos det förenade folkviljan (Nordin,1999:94).   

I om den eviga freden (1795), ställde Kant, Rousseaus stora efterföljare i det 

avseenden, upp de villkorer kan ansåg viktiga för att möjliggöra ett införande av en stabil 

internationell fred. Den första definitiva paragrafen för evig fred skulle enligt Kant vara 

att ”författningen i varje stat bör vara republikansk” (Kant, 1996:56). Den amerikanska 

historikern Quentin Skinner hävdar i Machiavelli and Republicanism (1990), att Kants 

påstående att varje författning bör vara republikansk, kan summeras i två med varandra 

förbundna propositioner. Den första anger att ingen stat kan nå storhet om den inte 

upprätthåller frihet. Den andra anger att ingen stat kan upprätthålla frihet om den inte har 

en republikansk författning (Skinner,1990:141). Detta dels för att den republikanska 

författningen är den som kan tänkas godkännas av den allmänna folkviljan i ett 

ursprungligt fördrag; och dels för att den republikanska författningen bygger på tre a 

priori- principer. För det första, hävdar Kant, är den republikanska författningen grundad 

på samhällsmedlemmarnas frihet (som människor), för det andra är alla underkastade 

samma lagstiftning (som undersåtar), för det tredje är författningen grundad på principen 

om rättsligt jämlikhet för alla (som medborgare) (Kant,1996). Den första principen gäller 

den yttre friheten, nämligen rätten att enbart lyda de yttre lagar som man själv gett sitt 

samtycke till. Den andra principen, nämligen att ”alla är underkastade en enda 
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lagstiftning” tolkas som en likhet inför lagen, dvs; samma lag ska gälla för alla, ingen ska 

dömas strängare eller mildare än andra, och ingen ska ha särskilda privilegier.  Den tredje 

principen om rättslig jämlikhet för alla (som medborgare) innebär att ingen medborgare 

kan tvinga en annan till något, utan att samtidigt själv underkasta sig lagen (Malnes & 

Midgaard, 1994:173-176).  Förutom att den republikanska författningen är sprungen ur 

”rättens rena källa”, det vill säga a priori, var en republikansk stat, en stat där lagarna, 

oavsett typ av statsstyre var eller kunde vara uttryck för medborgarnas fria vilja, såsom 

Rousseau hade förstått det. (Lettervall,2001:117-122).  

Precis som Rousseau ville Kant inrätta samhället efter mönstret av en frivillig 

överenskommelse – ett avtal mellan medborgarna om vilka rättigheter och plikter de 

skulle ha. Denna överenskommelse var, med Habermas egna ord, ”en abstrakt modell för 

konstituering av ett herravälde som bara legitimerades genom individernas förenade 

vilja”.  Rousseau och Kant hade rent faktiskt föreställt sig en stat, dvs. en republik där 

”endast allas överensstämmande och förenade vilja, dvs. att envar beslutar detsamma för 

alla och alla detsamma för envar, kunde vara lagstiftande” (Habermas,1997:128).  

 

 

 

3.3 Den franska revolutionen och det republikanska arvet  
 

Idén om folket som innehavare av politiska rättigheter och bärare av suveränitet, hade 

enligt Kant för första gången i mänsklighetens historia uppenbarat sig i den franska 

revolutionen (Bobbio,2001). Denna rätt var rätten till frihet, som förmågan att inte 

behöva lyda andra lagar än dem som individen har samtyckt till. Rousseau har, med rätta, 

kallats franska revolutionens förelöpare och hans om samhällsfördraget, har i många 

sammanhang kallats för revolutionens bibel (Larsson,1966:50). Inspirationen från 

Rousseau var väldigt framträdande både före och under franska revolutionen, inte minst i 

det att Rousseau ihärdigt förespråkade för folkets frihet och folkets autonomi och 

”lydnaden för den lag som man har ålagt sig själv”. I och med den franska revolutionen 

trängde Rousseaus idéer om mänskliga och medborgerliga rättigheter i människornas 

fantasi. Franska revolutionen utgjorde därmed en händelse som markerade det definitiva 
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slutet på en epok och början på en annan (Bobbio,2001). Den 26 augusti 1789, när 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs markerade början på den nya epoken. 

Deklarationens kärna ryms i de tre första artiklarna. Den första artiklen rör individernas 

naturtillstånd som föregår upprättandet av det organiserade samhället: ”människorna 

födas och förbliva fria och till rättigheter likställda. Sociala skillnader må grunda sig 

allenast på allmänt intresse.” (Larsson,1966:77). Inspirationen från Rousseau är väldigt 

tydligt däri att han inleder Om samhällsfördraget med de berömda orden: ”människan är 

född fri, och överallt är hon kedjad” (Roussau, 1994). I den andra artikeln står det att 

läsa: ”Syftet med all samhällig sammanslutning är att skydda och bevara människans 

naturliga och omistliga rättigheter. Dessa rättigheter äro rätten till frihet, rätten till 

egendom, rätten till personlig säkerhet och rätten till motstånd mot förtryck” 

(Larsson,1966:77). Även om uttrycket ”samhällsfördrag” inte framgår explicit i 

kontexten, så syftar uttrycket sammanslutning, enligt Norberto Bobbio (2001), på ett 

samhälle baserat på ett kontrakt mellan individer som frivilligt ingått det. Sambandet 

mellan de två artiklarna är att den första artikeln talar om likheten ifråga om rättigheter, 

medan den andra förtydligar vad just dessa rättigheter är. Frågan om lagens legitimitet 

samt jämlikhet och likhet inför lagen återfinns i artikel sex: ”lagen är uttryck för 

allmänviljan. Alla medborgare äga rätt att, personligen eller genom sina representanter, 

medverka vid dess utformande. Samma lag bör gälla för alla, vare sig den skyddar eller 

straffar. Alla medborgare äro lika inför lagen och äga därför i lika mån tillträde till varje 

offentlig värdighet, befattning eller anställning, envar efter sin förmåga och utan annan 

åtskillnad än den som beror av deras olika förtjänst och skicklighet” (Larsson,1966:79). 

Den tredje artikeln gör gällande att: ”Grunden till all suveränitet vilar ytterst hos 

nationen. Ingen sammanslutning, ej heller någon person må utöva myndighet, som inte 

uttryckligen härleder sig därifrån”. Denna artikel speglade troget den debatt som hade 

pågått månaderna innan deklarationen om mänskliga rättigheter antogs. Redan ett år 

innan rättighetsförklaringen utgav Abbé Siéyès, också Rousseaus efterföljare, broschyren 

”Qu´est-ce que le tiers état?” ('Vad är tredje ståndet?'), en fråga han besvarade med 

"Allt".  I denna broschyr förklarade han att det tredje ståndet i verkligheten 

representerade hela Frankrikes folk (nation). Nationen uttryckte föreställningen om att 

representationen var en och odelbar, vilket innebar att den inte kunde delas i olika 
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separerade ständer eller klasser. Nationen i sin enhet och odelbarhet skulle vara byggd på 

de enskilda individernas lika rättigheter och frivilliga anslutning (Bobbio,200:113).    

Från att ha varit en beteckning på de privilegierade stånden blev nationen 

synonym med hela folket, där alla skulle åtnjuta samma medborgerliga rättigheter. I Paris 

1789 var nationen ett revolutionärt begrepp vänt mot aristokratiska privilegier. Staten 

skulle bäras upp av en nationell gemenskap med tredje ståndet, dvs. hela folket som 

grund. Därmed miste nationen sin exklusiva betydelse och kom att förkroppsliga idén om 

ett suveränt folk. Även föreställningen om den republikanska nationen, som bandet 

mellan fria medborgare och bärare av statens legitimitet formulerades redan i Siéyès 

berömda pamflett. Statens legitimitet, skrev han 1788, ligger i ”individernas frivilliga 

anslutning till den gemensamma lagen”. Där heter det också att all suveränitet vilar hos 

nationen och att lagen är ett uttryckt för allmänviljan (Tannenbaum,1971:201).  

Rättighetsförklaringen var första etappen i utvecklingen av det republikanska 

nationsbegreppet. Den andra etappen var den nationella federationen från 14 juli 1790, 

där La Fayette14 avlägger en ed å de lokala federationernas vägnar. Detta avspeglar idén 

om en frivillig anslutning från distrikten, och därmed var en ny princip för folkrätten 

konstruerat. Den legitima grunden för statsunionen var distriktens frivilliga anslutning, 

där frågan om statsanknytning skulle avgöras genom folkomröstning. Den territoriella 

avgränsningen, utgjorde tredje etappen i utvecklingen av den republikanska 

nationsbyggandet. Nationen kom att betraktas som en naturlig enhet även i det 

geografiska rummet (Østerud,1997:30-34). För revolutionens förespråkare, som gick 

tillbaka till Rousseau var nationen en territoriellt avgränsad grupp av människor som 

tillsammans i sista hand hade den politiska makten inom sitt eget territorium och som 

hade accepterat en gemensam politisk makt som motsvarade dess allmänna vilja. 

(Kedourie, 1995).  

Besittningen av ett hemland spelade en avgörande roll i det politiska systemets 

utvecklig, dels för att ge legitimitet åt statsbildningen och dels som en mobiliserande 

faktor. En grundläggande konsekvens av franska revolutionen blev att stats- och 

nationsgränser skulle sammanfalla. Hösten 1792 förklarade Nationalkonventet att 

                                                 
14La Fayette var medlem av adelsståndet och därpå av konstituerande nationalförsamlingen 1789 framlade 
han ett första utkast till deklaration om de mänskliga rättigheterna. La Fayette tillhör de mest avbildade 
franska revolutionshjältarna. (Nationalencyklopedin)  
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revolutionens hemland måste beskyddas genom territoriella ”buffertar” mot revolutionens 

fiender. Och ur detta förhållande föddes principen om nationen som en enhet med 

okränkbart territorium. (Østerud, 1997:kap.2).  

Likställdheten mellan nationen (det suveräna folket) och staten och kom att per 

nödvändighet koppla nationen till ett lantområde. Rättighetsförklaringen från 1795 

uttryckte: ”att varje folk är oavhängigt och suveränt, oavsett hur många individer det 

omfattar och hut stort territorium det upptar. Denna suveränitet är oförytterlig” 

(Hobsbawm, 1994:31).  För att nationen skulle utvecklas och förverkliga sin roll i 

världsordningen måste den kulturellt definierade nationen ha kontroll över ett eget 

territorium. Uppbyggnaden och avgränsningen av staterna var en nödvändig förutsättning 

för folkens oförytterliga självbestämmande. Denna mångfald av stater som bestämdes av 

kulturella gränser mellan olika folk (nationer), skulle även ligga till grund för den 

internationella världsordningen (Hobsbawm, 1994, Østerud, 1997)  

 

 

 

3.4 Konklusioner    
Precis som demokratin är självbestämmandets kärna normativ, vilket innebär att den 

består av en uppsättning värden. Idéns förespråkare uppfattade värden som generella och 

universala, det vill säga oberoende av plats och rum. Med detta betyder inte att idéerna 

var kontextlösa, det vill säga transcendentala. Både Rousseau och Kant ansåg att idéernas 

förverkligande förutsatte stora förändringar i samhället. En ny politisk praxis i termer av 

folksuveränitet krävde att den politiska kontexten rekonstruerades på ett sätt som 

motsvarade idéns grundtankar. Rousseau och Kant ville inrätta samhället efter det 

republikanska mönstret, där folket, allmänviljan och det allmänna intresset styr och där 

varje individs frihet och värdighet erkänns som allas gemensamma mål.   

Normativa idéer kan inte bara betraktas utifrån deras önskvärdhet, utan också på 

avseende på hur väl de korresponderar mot verkligheten. Omvandlingen av furstemaktens 

herravälde till folksuveränitet förutsatte radikala förändringar. Den franska revolutionen 
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gav uttryck för en sådan samhällsomfattande förändringsprocess, som ytterst syftade till 

att undanröja de hinder som kantade folksuveräniteten- och självbestämmandets väg. En 

grundläggande konsekvens av den franska revolutionen var varje folks rätt till 

självbestämmande och suveränitet. Som ett resultat därav blev självbestämmandet knutet 

till socialt och territoriellt avgränsad gemenskap. Föreställningen om ”varje nation sin 

stat och varje stat en nation”, var alltså en fundamental följd av den franska revolutionen. 

Revolutionen var också den första politiska manifestationen av nationellt medvetande 

som skulle få en central roll i självbestämmandets fortsatta historia. Följaktligen blev det 

nationalstatligt konstituerade samhället det (enda) konkreta sammanhang, mot vilket 

föreställningen om självbestämmande och folksuveränitet kunde konfronteras.   
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KAPITEL 4 
NATIONALSTATEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Föreställningen om ett samhälle som organiseras i enlighet med principerna för en 

sammanslutning av fria och jämlika medborgare som regerar sig själva kan (enbart) göra 

sig gällande inom ramen för en nationalstatligt konstituerat samhälle. Detta var en av den 

franska revolutionens grundläggande konsenvenser, och det var också detta som låg i 

grund för det som kom att kallas nationalitetssprincipen; ”varje nation sin stat och varje 

stat en nation” (Østerud,1997:113).  

Nationalstaten kan sägas ha två med varandra förenliga sidor. Den utgör för det 

första ramen krigen vilken medborgarna i ett geografiskt avgränsat samhälle kan utveckla 

en gemenskap som mynnar ut i en kollektiv identitet, ett väldefinierat ”själv”. För den 

andra blir nationalstaten en beslutsenhet som medborgarna själva valt och som 

legitimeras genom deras fria och förenade vilja. Här ska ramvillkoren för dessa sidor hos 

nationalstaten och förhållandet dem emellan studeras.  

 
 

4.1 Nationell gemenskap  
 
Romarna kallade födelsens och härkomstens gudinna för ”Natio”. Nationen, liksom 

”gens” och ”populs” hänförde sig till folkslag (ofta ”barbarer” och ”hedniska folk”) som 

ännu inte var organiserade som politiska sammanslutningar. Enligt detta språkbruk var 

nationer härstamningsgemenskaper, som var integrerade geografiskt genom bosättning 

och gemenskap, samt kulturellt genom ett gemensamt språk, gemensamma seder och 

traditioner (Nationalencyklopedin,1994:36). Under 1700-talet förändrades dock 

betydelsen av nationen. I och med franska revolutionen blev ”nationen” medborgarnas 

politiska identitet i en frivillig gemenskap. Med franska revolutionen vävdes alltså två 

betydelser av nationen samman; härstamningsgemenskap respektive medborgarnas 

politiska identitet (Habermas,1997:124).  
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Nationen är en upplevd social och politisk gemenskap ”baserd på en kulturell 

kommunikation, där gemenskapen avgränsas och hålls samman genom en gemensam 

kulturell identifikation, i meningen gemensamma värderingar, normer och idéer, liksom 

också gemensamma preferenser och prioriteringar i fråga om attityder och beteenden i 

olika situationer” (Tägil,1993:18). Nationen är, med Benedic Andersons lyckade 

formulering, en föreställd gemenskap, där de gemensamma föreställningarna av det egna 

folkets karaktärisktiska drag avgör utsträckningen av gemenskapen. I praktiken är det 

ofta det geografiska rummet som utgör ramen för denna gemenskap, där medborgarna 

mobiliseras och samlas kring gemensamma symboler (Anderson,1996). Nationens 

politiska dimension återspeglas i det faktum att nationen består av en grupp av viss 

storlek och viss karaktär, som på grundval av gemensamma historiska erfarenheter mer 

eller mindre har kommit fram till den gemensamma övertygelsen att nationens värden 

och dess intressen (dess gemensamma definition av det gemensamma goda: dess 

allmänna vilja) är viktigare än andra kollektiva intressen och värden, samt att 

förverkligandet av dessa värden och intressen förutsätter största möjliga oavhängighet, 

vilket i sin tur förutsätter politiskt kontroll över ett geografiskt avgränsat territorium. Det 

innebär i andra ordalag att en nation är en kulturell grupp som eftersträvar att bilda en 

nationalstat för att därigenom få sammanfall på ”stat och nation” (Smith,1986).  

Nationen är en upplevd politisk gemenskap med en samlande nationalkänsla, som 

tar sig utryck i identifikationen med nationen i en känslomässig och upplevd gemenskap 

(Statsvetenskapligt lexikon,1997:176). Denna nationalkänsla underlättar en nationell 

integration och skapar gynnsamma förutsättningar för en nationell solidaritet i betydelsen 

en uppslutning kring grundläggande politiska institutioner och spelregler. Den nationella 

gemenskapen är betingat av samspel, kommunikation och ett visst minimum av 

värdegemenskap och ömsesidig tillit mellan medborgarna i ett visst geografiskt 

väldefinerat område. Det skapar en gemensam nationsuppfattning mellan medborgarna, 

som i sin tur utgör den jordmån solidariteten kring gemensamma institutioner, styrelsesätt 

och beslutsregler kan växa fram i. Denna solidaritet mellan medborgarna föranleder att de 

blir så ansvariga för varandra att de till och med är villiga att offra sig för varandra, 

genom att exempelvis göra värnplikt eller delta i befrielsekrig (Andersson,1996 & 

Habermas,1997).  
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Mycket få stater är emellertid nationell homogena i den meningen att befolkningen utgör 

en enhet ur kulturell och härstamningsmässigt synvinkel. Faktum är att det finns bortåt 

5000 etniska grupper i drygt 200 statsbildningar (Hettne,1992:58). En nationalstat är 

därför en stat där den nationella gemenskapen trots mångfalden är tillräckligt starkt för att 

legitimera statsmakten och den territoriella suveräniteten. En sådan gemenskap utgör 

förutsättningarna för politisk stabilitet, mobilisering kring gemensamma symboler och 

medborgerlig integration, vilket i sin tur är en nödvändig betingelse för 

självbestämmandet och för den allmänna viljans suveränitet. Såsom Rousseau förstod det 

måste medborgarna i varje gemenskap förenas av ett gemensamt intresse som är starkt 

nog för att hålla samman gemenskapen.  

 

 

 

4.2 Nationell identitet  
 
I slutet av 1700-talet trädde en ny uppfattning om individuell identitet fram. Den utgick 

från idén om en individualiserad identitet; en identitet som var speciell för individen och 

som individen upptäckte hos sig själv. Denna föreställning växte fram tillsammans med 

ett nytt ideal, idealet att vara trogen sig själv och sitt eget speciella sätt att vara. Enligt 

den nya föreställningen var alla människor begåvade med en intuitiv moralisk känsla, för 

vad som var rätt och fel. Moralen var alltså en fråga om den inre rösten som fanns inom 

oss alla. Rousseau var den filosof som mest bidrog till att åstadkomma denna förändring. 

Han framställde ofta frågan om moral som att vi följer en naturens röst inom oss själva. 

Rousseau hävdade att vi skulle vinna moralisk frälsning genom l’amour propre 

(självkänsla), vilket förutsatte att vi skulle komma i genuin kontakt med oss själva 

(Taylor,1995:40-41). Som framgick tidigare anslöt sig Kant till samma position och 

hävdade att moralen härrörde ur en lydnad mot en allmängiltig lag som finns inom oss 

själva.  

Den tyska filosofen Johann Gottfried Herder (1744-1803), artikulerade samt 

vidareutvecklade detta ideal genom att föra fram idén att alla individer har ett eget sätt att 
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vara människa på: varje person har sitt eget ”mått”. Herder gav en ny vikt åt 

föreställningen om att vara trogen sig själv. Att vara trogen sig själv innebar att man inte 

skulle låta sitt liv formas efter den yttre auktoritetens krav, utan sitt livsmönster skulle 

man finna i sitt eget inre. Att vara trogen sig själv betydde att vara trogen sin egenart. 

Enligt Herder gällde föreställning om egenart inte bara den enskilda personen bland andra 

personer, utan också det kulturbärande folket bland andra. Ett folk bör precis som 

individerna vara troget sig självt, dvs. troget sin egen karaktär. Herder hävdade att när en 

sammanslutning av individer differentieras från varandra av geografiska och 

klimatmässiga egenheter (dvs. avgränsas från varandra av naturens oföränderliga lagar), 

utvecklar den historiska traditioner, språk, gemensamma seder och bruk som skiljer dem 

från andra sammanslutningar (Herder,2002). På så sätt utvecklar den en ”folkkaraktär”, 

en ”nationell själ” eller ett ” nationellt själv”. Denna egenart präglar sedan individen och 

blir en naturlig del av hennes individuella identitet (jfr. Sörlin,2005:66f).  

Identitet är en fråga om hur vi uppfattar oss själva, det är alltså en fråga om 

perception (självuppfattning). Termen betecknar något i stil med en persons uppfattning 

om vem han eller hon är och om vad som i grunden karakteriserar honom eller henne som 

människa (Breuilly,1985). Precis som andra former av identiteter är nationell identitet en 

fråga om perception. Nationell identitet är en föreställning som bärs upp av ett folk som 

mot bakgrund av ett gemensamt historiskt öde uppfattar sig som en homogen grupp och 

som söker värna om sin egenart. Idén om nationen hjälper medborgarna att utveckla en 

ny form av kollektiv identitet som överskrider den individuella identiteten. ”Folket, som i 

presumtivt gemensamma härstamningen, i språket eller i historien finner bekräftelse på 

sin egenartade karaktär, ja sin ’folksjäl’, utgör en kulturell symbol som skapar en, om än 

skenbar, enhet” (Habermas,1997:38). Genom att specificera och välja ut betydelsefulla 

nationella kännetecken, symboliserande händelser, karaktäristiska drag och historiska 

kvarlevor skapas symboliska myter och traditioner. Den nationella egenarten kommer då 

att genomsyra många aspekter av medborgarnas vardagliga liv (Østerud,1997, Smith, 

1986, Tägil (red) 1992). Undervisning, kulturliv, nationella nätverk i form av 

kommunikationer och massmedia, politiskt liv och försvar; alla institutioner tar sin 

utgångspunkt, eller åtminstone betonar vikten av, det karaktäristiska draget hos den egna 
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nationen. På så vis blir den enskildes identitet strakt sammanvävd med den kollektiva 

identiteten. 

Nationell identitet är inte något som föreligger som en absolut storhet inte heller 

som ett givet historiskt faktum. Det är inte någon objektiv egenskap, men inte heller 

något subjektivt helt gottyckligt. Nationell identitet är snarare en fråga om tolkning och 

situationsbetingad15 självinstinkt, säger Øyvind Østerud i Vad är nationalism (1997). Den 

nationella identiteten hävdar han vidare ”förutsätter en tolkning av egenart, ett val av 

rötter, en hållning till alternativa traditioner och kulturella former. Nationell identitet är 

en gemenskap av symboler och erfarenheter, men också ett medvetet val in i en sådan 

gemenskap” (egen. kursifering, Østerud,1997:27). Enligt Østerud innefattar framväxten 

av nationell identitet alltid en politisk dimension: ”ett medvetet val”, eftersom den 

uppstår antigen genom en mobilisering underifrån som uttryck för en folklig gemenskap i 

syfte att markera och bevara sin egenart eller genom manipulation från eliter som vill 

sudda ut skiljelinjer och skapa gemensamma symboler för att öka den politiska 

stabiliteten inom den egna gruppen (Østerud,1997).  

Den individuella och den nationella identiteten blir på detta sätt sammanbundna 

som två sidor av en och samma sak. Detta i sin tur leder till att ett skydd av den 

individuella identiteten inte kan garanteras utan ett skydd av det livssammanhang han 

eller hon socialiseras i. Individen som bärare av individuella rättigheter blir – visserligen i 

Will Kymlickas mening – också bärare av motsvarande ”rätt till kulturell tillhörighet”, 

och denna rätt förutsätter vittgående rätt till självbestämmande och rätt till garantier av 

skydd av kulturella livsformer (Kymlicka,1998).   

 

 

4.3 Territoriell  avgränsning  
 
Nationell identitet kan ha direkt och avgörande politisk betydelse i olika sammanhang; 

speciellt om den är nära relaterad till ett territorium och de värden detta territotium kan 
                                                 
15 När den egyptiske presidenten åkte på fredsresa till Israel och talade i Knesset, kallade han sig semit, för 
att betona släktskapet med det israeliska folket. I tal på torget i Kairo presenterade han sig först och fräst 
som egyptier för att mobilisera sina landsmän. På toppmöte i arabvärlden framställde han sig själv framför 
allt som arab för att betona betydelsen av en arabisk enhet. Se  Østerud 1997 sid. 26. 
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tänkas stå för. Besittningen av ett eget hemland är centralt för nationella grupper. Dels för 

att en stor del av gruppernas historiskt betingade myter om sig själva har nära anknytning 

till hemlandet och på det viset ingår den i både den individuella och kulturella identiteten, 

och dels för att kontrollen över det geografiskt avgränsade territoriet, som den nationella 

gruppen betraktar som sitt eget, är av instrumentellt värde för gruppers strävanden som en 

kollektiv politisk makt (Johansson,1993).             
I och med den franska revolutionen kom den nationella identiteten och 

besittningen av ett hemland att spela en avgörande roll i det politiska systemets utvecklig, 

dels för att ge legitimitet åt statsbildningen och dels som en mobiliserande faktor. Den 

republikanska nationsuppfattningen med lika medborgerliga rättigheter och frivillig 

sammanslutning som grund, kom ganska snart under press. Hur skulle den republikanska 

nationen kunna försvara en stat och beskydda revolutionen mot inre och yttre fiender? 

Hur skulle principerna för den frivilliga sammanslutningen ge en grund för nationella 

enheter med fasta och tydliga gränser? Hösten 1792 förklarade Nationalkonventet att 

revolutionens hemland måste beskyddas genom territoriella ”buffertar” mot revolutionens 

fiender. Och därmed var principen om nationen som en enhet med okränkbart territorium 

fastslagen. (Østerud, 1997:kap.2).  

Behovet av försvarbara gränser mot fiender gav upphov till stark uppmärksamhet 

på nationalitetens territoriella bas, vilket ledde till en ”territorialisering av etniciteten, där 

hemlandets platser och gränser approprierades kulturellt” (Sörlin,2001:175). Behovet av 

ett klart avgränsat territorialt område, ett eget nationellt uttrymme, blev en nödvändig 

förutsättning för att ingjuta känslan av samhörighet och solidaritet mellan individerna i 

det egna samhället. Vilka andra syften nationalstatens bildande än mådde ha; gick den 

alltid ut på besittning av mark, eftersom bara i och med en sådan besittning som 

nationbyggandet kunde genomföras. Förutsättningen för en nation är alltså att den 

förvärvar ett hemland. Det är endast i det geografiskt avgränsade territoriet som 

medlemmarna i en etnisk grupp får möjligheter att uppleva medborgerlig solidaritet och 

social sammanhållning. Även mobiliseringen av medborgarna behöver slå rötter i ett klart 

avgränsat territorialt område, för att därigenom omdefiniera det till en territorial nation 

(Smith,1986:159-168).  
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Samhällets självpåverkan förutsätter att det finns ett tydligt definierat ”själv”, som består 

i den sociala och politiska gemenskapens avgränsning. Och denna avgränsning måste –

för att kunna äga någon relevans – kombineras med en territorial avgränsning, i form av 

ett geografiskt kontrollerat område. Eftersom inom det geografiskt avgränsade territoriet, 

säger Habermas ”konstitueras å ena sidan statsfolket ”Självet” som potentiellt subjekt i en 

självlagstiftning som utövas av demokratiskt förenade medborgare, å andra sidan 

samhället som det potentiella objekt för deras inverkan”. Innan ett samhälle kan inverka 

på sig själv på politiskt måste det uppstå ett system som kan fatta kollektiv bindande 

beslut och eftersom det statliga territoriet ”utgör giltighetsområdet för en statlig 

sanktionerad rättsordning måste statstillhörigheten definieras genom statstillhörigheten” 

(Habermas, 2001:37-38).  

Utöver det symboliska och det politiska värdet har hemlandet andra värdefulla 

användningar. Hemlandet möjliggör för medlemmarna att föreställa sig sin gemenskap 

inte bara som en samlingspunkt för kollektiva minnen och symboler, utan också 

hemlandet som en territoriell enhet med speciella ekonomiska resurser. En självständigt 

etnisk kontroll över hemlandets resurser hjälper gemenskapsledarna att omstrukturera 

ekonomin så att den stöder det gemensamma intressen samt att den står i tjänst för 

gemenskapens allmänna och förenade vilja. Hemlandet ger, med Smith egna ord; ett 

underlag för ekonomisk autarki, den strävar efter självförsörjning som har varit ett ideal 

för nationalisterna sedan Rousseau” (Smith, 1986: 169).  

Idén om den geografiskt avgränsade staten innebär också att staterna är suveräna 

utåt. Suveränitet i formell bemärkelse är ett obetingat förhållande som betyder att staten 

inte är underordnad någon yttre auktoritet, utöver de folkrättsliga band den själv ålagt sig. 

Det är alltså bara inom klart definierade nationella ramar som idén om ett samhälle som 

demokratiskt inverkar på sig själv kan implementeras på ett trovärdigt sätt. ”För om 

staten inte längre kontrollerar sitt eget territorium; och om det blir allt lättare att 

överskrida de territoriella och politiska gränserna, blir den liberala demokratins 

huvudprinciper – självstyre, demos, samtycke, representation och folksuveränitet – 

mycket problematiska”, hävdar A. Mcgrew i Globalization and Territorial Democracy 

(1997:12).  
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4.4 Konklusioner  
 
Idén om självlagstiftning måste få en politisk dimension och utvidgas till en idé om ett 

samhälle som genom medborgarnas allmänna och förenade vilja bestämmer över sig 

själv. Först då kan man tala om ett rättvist och välordnat samhälle. Det understryker 

Rawls i sin En teori om rättvisa (1999). Idén om ett samhälle som på politisk väg 

bestämmer över sina levnadsförhållanden avspeglar även, som vi såg tidigare, innehållet i 

den republikanska autonomin som Rousseau och Kant begreppsliggjorde. En viktig 

förutsättning för självbestämmande är att det finns ett tydligt definierat ”själv” som 

bestämmandet kan relateras till. Föreställningen om självbestämmande förutsätter med 

andra ord en social och politisk avgränsning. Denna föreställning är i samklang med den 

kontraksrättsliga idén om ett begränsat antal personer som förenas av föresatsen att ge 

varandra just de rättigheter som krävs för att de legitimt skall kunna reglera sin samvaro. 

Den frivilliga gemenskapens sociala och politiska avgränsning måste dessutom 

kombineras med en territoriell avgränsning (Habermas,2001).  

Föreställningen om nationalstaten var en ny idé om legitimering av statsmakten. 

Staten skulle vara ett organiserat uttryck för en politisk gemenskap, och denna 

gemenskap skulle i sin tur vara sammanhållen av historiska och kulturella band. 

Samhöringhetsbanden förstärks genom erkännandet av gemnsamma symboler, myter och 

traditioner, vilka oftast också är knutna till ett visst territorium. Samhörighetesbanden  

underlättar också framväxten av en kollektiv identitet. Nationalstaten bygger på 

förutsättningen att den finns ett klart definierat och avgränsat territorium som effektivt 

kan kontrolleras av en statsmakt. Nationalstaten är befolkningens hemland; befolkningen 

är staten och gränserna defineirar statens rum. Statsapparaten (en exklusiv och 

administrativ politisk enhet som är suverän i lagfrågor: allmänviljans språkrör, i 

rousseauiansk mening) får sin legitimitet av det territorium den kontrollerar och det är 

statsmaktens kontroll som gör territoriet politiskt. Både den politiska avgränsningen och 

den territoriella avgränsningen är nödvändiga förutsättningar för nationalstatens 

existensberättigande.  
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KAPITEL 5 
AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

5.1 Självbestämmande och de mänskliga rättigheterna 
 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna kan sägas ha genomgått tre historiska faser. 

Den första fasen kan sökas i filosofernas verk, framför allt i Rousseaus och Kants 

politisk-filosofiska teorier. Filosoferna hävdade att människornas verkliga tillstånd var 

det naturliga tillståndet där individerna var fria och lika. Idéerna var universala till sitt 

innehåll i det att de byggde på en föreställning som var obegränsad i socialt rum och tid 

och den innefattade alla naturliga personer, i egenskap av människa. Men dessa idéer var 

begränsade i sin verkan i det att de enbart var rekomendationer riktade till framtida 

lagstiftare.  

Dessa filosofiska teorier godkändes för första gången av en lagstiftare i och med 

franska revolutionens deklarationer om mänskliga rättigheter, som lade grunden för en ny 

uppfattning om en ny politisk praxis. Den andra fasen i de mänskliga rättigheternas 

historia kan därför sägas bestå i övergången från teori till praktik, från tänkt rättighet till 

förverkligad rättighet. Revolutionen innebar en konkretion av naturrättsidén (som fr.a. 

Rousseau och Kant, begreppsliggjorde) om alla människors rätt till frihet och lika 

berättigande. Friheten blev en faktisk rättighet som ingen – inte heller den politiska 

makten – kunde frånta människorna.  

Den tredje och sista fasen tar sin utgångspunkt i 1948 års deklaration om de 

mänskliga rättigheterna16. Deklarationen blev ett uttryck för ett mänskligt grundlagt 

värdesystem, vars giltighet härledds ur den allmänna enigheten kring dess grundvalar. 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kom att bli det hitintills största 

historiska beviset för en allmängiltig konsensus mellan människorna, och den hittills enda 

faktiska samhällsfördrag. Allmängiltigheten är inte bara principiellt, utan också rent 

                                                 
16 Den officiella texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna finns tillgängligt på  
www.unhchr.ch.  Samtliga artiklar som använts i denna uppsats finns samlade på samma webplats.  

http://www.unhchr.ch
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faktiskt, i och med att den är uttryckligen (skriftligt) förklarad. Därmed fann de mänskliga 

rättigheterna sitt fulla förverkligande i och med att det blev en gemensam riktlinje för alla 

folk och alla nationer.  

Enligt den universalistiska idén som genljuder i alla tre faser är ”alla människor 

födda fria och lika i värde och rättigheter”. Rätten till frihet kan varken fråntas eller 

avyttras, och varje överlåtelse av den är högst ogiltigt. Frihet, både hos 

naturrättsfilosoferna, franska revolutionärerna och i deklarationen från 1948 betraktas 

som en grundläggande och av naturen given egenskap hos människan. Eftersom friheten 

är en specifikt och oskiljaktig mänsklig ”egenskap”, så är det uppenbart att var och en 

måste ha rätt till samma frihet. Friheten kan inte finnas i mindre eller större utsträckning. 

A kan inte ha fler frihetliga rättigheter än B. Frihetens realiserande förutsätter med andra 

ord ett tillstånd av jämlikhet. Denna princip uttalas tydligt i artikel 2 i deklarationen om 

de mänskliga rättigheterna från 1948, där heter det att ”envar är berättigad till alla de fri- 

och rättigheterna, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, språk, religion, politiska 

åsikter, personliga och sociala förhållanden”.   

Dessa rättigheter ger individen ett legalt utrymme för att handla utifrån egna 

preferenser, såsom naturrättsfilosoferna hade förstått det. Både Rousseau och Kant 

krävde att varje individ skulle följa just de normer som han/hon själv satt i enlighet med 

eget förnuft. Men de fria och jämlika individerna lever inte isolerade, utan de förenar sig 

med varandra och ingår i större gemenskaper för att därigenom tillförsäkra sig vissa 

rättigheter som de inte kan få om de lever sina liv i avskildhet. Individerna förenas av 

föresatsen att tillerkänna varandra vissa grundläggande gruppbaserade (medborgerliga) 

rättigheter, för att därigenom kunna reglera sin samlevnad på ett legitimt sätt. De 

mänskliga rättigheterna kan därför sägas ha ett janusansikte; ena sidan är vänt mot de 

moraliska normerna som tillkommer individen i egenskap av människa och den andra 

sidan vänt mot de juridiska rättigheterna som tillkommer henne i egenskap av att hon 

tillhör en bestämd rättsgemenskap. De grundrättligheter som säkrar individernas privata 

autonomi måste också rättsligt befästa de betingelser som är nödvändiga för deras 

offentliga autonomi. De privata och offentliga grundrättigheterna kan förverkligas på ett 

trovärdigt sätt bara i en gemenskap som genom folkets förenade och fria vilja själv stiftar 

sina lagar. Det betyder att rättspersonerna kan vara fria och autonoma endast i den mån 
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de uppfattar sig själva som upphovsmän till de lagar de förväntas åtlyda. Gemenskapens 

legitimitet härledds ur huruvida den tillåter individerna följa sin vilja torts att de ingått i 

större gemenskap. Sammanfattningsvis kan man hävda att associationen av fria och 

jämlika rättspersoner kan fulländas först genom den gemenskapsform som folket självt 

har valt och som legitimeras genom en fri viljebildning. För att var och en ska ha lika 

möjligheter att fullfölja sina privata livsmål krävs det att  betingelserna för medborgarnas 

deltagande i en självstyrande praxis också institutionaliseras. Detta innebär med andra 

ord att de mänskliga rättigheterna och folksuveräniteten förutsätter varandra ömsesidigt.  

 

 

5.2 Folksuveränitet och demokrati   
 

Idén om nationen som en territoriellt avgränsad grupp av människor som tillsammans i 

sista hand har den politiska makten inom ett klart definierat territorium och som har 

accepterat en gemensam politisk makt, vars legitimitet stammar ur folkets förenade och 

fria vilja, går tillbaka till de mänskliga rättigheternas första förespråkare. Varje folks rätt 

till självstyre och suveränitet var en grundläggande konsekvens av den franska 

revolutionen och detta var också kärnan i idén om nationalstaten. 

Suveränitet i betydelsen högste maktinnehavaren var till en början förbehållen den 

absolutistiska kungen. Men i och med franska revolutionen skedde en omvandling av 

herravälde till självlagstiftning, i enlighet med den republikanska idén om staten som ska 

vara byggd på de enskilda individernas lika rättigheter och frivilliga sammanslutning. 

Med franska revolutionen skedde alltså en politisering av begreppet nation, på ett sådant 

sätt att den kom att förkroppsliga idén om ett suveränt folk. Nationen blev synonymt med 

hela folket, vilket innebar att alla delar av gemenskapen hade lika politiska rättigheter. 

Folksuveräniteten förankrade statsstyret hos likvärdiga medborgare; den definierade en 

nationell gemenskap som grund för statsmakten. Folksuveränitetsprincipen fastlade ett 

förfarande, enligt vilket varje folk måste ha rätt att inom ett klart definierat territorium i 

sista hand ha den politiska makten och denna makts legitimitet måste stamma ur folkets 

förenade och fria vilja. Folksuveräniteten förutsatte med andra ord både en social och en 

territoriell avgränsning. Att stats- och nationsgränserna skulle sammanfalla, och att den 
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internationella världsordningen skulle bestämmas av de kulturella gränserna mellan olika 

folk (nationer) var en ny epokgörande idé om legitimering av statsmakten.  

Mot bakgrund av detta framgår det tydligt att folksuveränitet och demokrati är 

sammanbundna som två sidor av en och samma sak, inte minst i det att den språkliga 

betydelsen av det grekiska ordet för demokrati är just folkmakt eller folkstyre. Det råder 

nämligen relativt stor enighet om att demokrati i främsta rummet är både en beteckning 

för värden som frihet och likhet, och en beteckning för en politisk styrelseform. Frihet 

som ett demokratiskt värde är ett uttryck för principen om kollektivt självstyre, då de 

individer som utgör en politisk gemenskap själva bestämmer innehållet i de beslut som de 

förväntas rätta sig efter. Vad  likheten som demokratiskt värde beträffar, innebär det att 

de likvärdiga medborgarna ska ha inflytande på de bindande besluten (Se 

Statsvetenskapligt lexikon, 1997). Demokrati bygger alltså på föreställningen om ett 

samhälle som organiseras i enlighet med principerna för en sammanslutning av fria och 

jämlika medborgare som regerar sig själva. Som beteckning för politisk styrelseform 

innebär det att demokratin skall ombesörja (det geografiskt avgränsade) samhällets 

gemensamma angelägenheter. För att ett samhälle ska kunna inverka på sig måste det 

först upprätta en statsmakt som genom folkets förenade vilja kan fatta kollektivt bindande 

beslut. Och dessa besluts giltighetsområde utgörs av det territorium statsmakten 

kontrollerar. Utöver att det fysiska rummet utgör beslutens- och rättsordningens 

giltighetsområde, utgör det även källan statsmakten hämtar sin legitimitet ur. 

Statsmaktens status avgörs ytterst av dess bevisade autonomi; dvs. dess förmåga att 

upprätta ”lag och ordning” inom det kontrollerade och väldefinierade området. Av detta 

följer slutsatsen att även demokrati och folksuveränitet per definition förutsätter varandra 

ömsesidigt.  

I Consideration on Representative Government (1958:232) skrev den 

representativa demokratins lärofader John Stuart Mill att: ”det är i allmänhet en 

nödvändig förutsättning för fria institutioner17 att regeringens gränser sammanfaller med 

nationalitetens gränser”. Precis som Rousseau ansåg han att ”fria institutioner är närmast 

omöjliga i ett land som består av många nationaliteter”. När han väl hade definierat 

                                                 
17 J.S. Mill definerar demokrati i termer av fria institutioner. Se Consideration on Representative 
Government 1958. (första utgåva 1861).   
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nationell gemenskap som - en form av solidaritet som är uppbyggt kring 

nationstillhörigheten samt de historiskt givna föreställningarna som är knutna till ett visst 

territorium, underströk Mill att den nationella gemenskapen var en grundförutsättning för 

demokratin. Det eftersom att ett demokratiskt styre förutsätter en viss grundläggande 

enighet, och en uppslutning kring gemensamma spelregler. Det finns goda skäl att ansluta 

sig till denna mening och anta att demokratiska institutioner för sin existens fodrar ett 

visst minimum av nationell gemenskap i den meningen att det finns en uppslutning kring 

grundläggande politiska institutioner. Den nationella gemenskapen är av begripliga skäl 

betingat av samspel, kommunikation och ett visst minimum av värdegemenskap mellan 

medborgarna i ett visst geografiskt väldefinierat område. Denna gemenskap lägger grund 

för en ömsesidig förutsägbarhet mellan medborgarna samt ett visst minimum av tillit 

tvärs över intressemotsättningarna. En sådan gemenskap gör politiskt meningsutbyte, 

dialog och kompromisser möjliga. Nationell gemenskap är inte bara en nödvändig 

förutsättning för folksuveräniteten, utan även demokratin för sin existens kräver den. 

Men därmed är det inte sagt att nationalstaten ska förknippas med en homogen etnisk 

nation (eftersom det är svårt att påträffa några sådana), utan nationalstaten betecknar 

enbart en viss grad av nationell konsensus mellan olika etniska grupper inom ett 

avgränsat territoriellt område. Idén med nationalstaten var trots allt att den skulle skapa 

en nationell uppslutning kring gemensamma politiska institutioner i samhällen med 

splittrade folkgrupper utan gemenskap, för att därigenom få legitimitet för 

statsbildningens inre och yttre politik. 

 I många delar av världen har man emellertid misslyckats kapitalt med att bygga 

upp stater med nationell solidaritet och legitimitet bland befolkningen. Nationalstatens 

misslyckande i många delar av världen har, enligt min åsikt, med önskvärd tydlighet visat 

att nationell gemenskap – som folksuveränitet och demokrati för sin existens förutsätter – 

knappast kan forceras fram, utan den fodrar en grogrund i befolkningens värdegemenskap 

och grundläggande attityder. Befolkningen i många stater utgör inte någon nationell 

gemenskap i politisk mening med samling kring politiska institutioner, statligt territorium 

och offentligt liv, utan de binds oftast samman genom en tvångsmässig kontroll eller 

diktatoriskt styre. Detta är(var) många staters generella villkor i stora delar av Afrika, i 

Mellanöstern och på Balkan. Splittrade folkgrupper utan gemenskap, bristande folklig 
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samhörighet, hög grad av osäkerhet, misstro mellan olika folkgrupper, skarpa 

åsiktsskillnader och ett lågt förtroende för varandra, gör det svårt att upprätthålla den 

konsensus och tolerans som både nationalstaten och demokratin för sin 

existensberättigande förutsätter. I samhällen där medborgarna upplever att det går djupa 

och distinkta klyftor inom befolkningen som delar upp de i olika grupper och kategorier, 

underminerar ytterst statsbildningens legitimitet och försvårar även demokratins 

möjligheter att fungera friktionsfritt. Ju mer uppdelat ett samhälle är efter kulturella linjer 

- skillnader i livsform och sedvänjor - desto mer oförsonlig kan också konfliktsnivån bli. 

Konflikter längs den etniska skiljelinjen har ofta lett till demokratins sammanbrott; 

Libanon, Sri Lanka, Sovjetunionen och Jugoslavien utgör bara några exempel. Den 

alltjämnt aktuella mänskliga tragedin som drabbat Irak och som i sin grymhet chockar 

världen illustrerar hur etniska klyftor alstrar politiska motsättningar som starkt försämrar 

demokratins möjlighet att fungera och gör statsbildningens framtid högst osäker.   

Avslutningsvis vill jag mena att så länge jorden är uppdelat i olika nationer och så 

länge de territoriella staterna anger denna uppdelning, är det uppenbart att dessa nationer 

måste ha samma rätt till frihet och jämlikhet. Ur denna rätt till jämlikhet följer också att 

nationerna måste vara jämlika med avseende på maktutövning, i den betydelsen att ingen 

nation har rätt att begränsa en annan nations frihet. Avsaknaden av en nationalstat betyder 

avsaknad av vissa maktbefogenheter, som andra nationer som har en egen stat besitter: 

makten att försvara sitt territorium, sitt språk, sin kultur och sin egenart. Då innehavet av 

makt innebär att man förfogar över en viss frihet, betyder avsaknaden av makt brist på 

frihet i detta sammanhang. Det är uppenbart att en nation som inte har en egen stat inte 

heller kan åtnjuta den frihet som andra nationer som är organiserade i territoriell 

nationella stater har. Följaktligen innebär det att en nation utan stat är mindre värd än en 

nation som är i besittning av en stat, åtminstone vad gäller den allmänna uppfattningen 

och de faktiska förhållandena på den internationella arenan. Varje folk bör ha rätten att 

fritt och utan yttre inblandning bestämma över sina förhållanden och fullfölja sin 

ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och varje förbindelse mellan olika stater 

bör vara grundande på en aktning för principen om folkens lika rättigheter och 

självbestämmanderätt.  
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