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Frihet i politiken 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) 

Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 

 

Regeringsformen 

1 kap. 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
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Amerikanska självständighetsdeklarationen 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 

among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 

 

Franska revolutionen 

”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Sedan 1870 är det Frankrikes motto. 



Frihet i politiken 

Amerikanska självständighetsdeklarationen 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 

among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 

 

Franska revolutionen 

”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Sedan 1870 är det Frankrikes motto. 



Frihet i politiken 

Amerikanska självständighetsdeklarationen 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 

among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 

 

Franska revolutionen 

”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Sedan 1870 är det Frankrikes motto. 



Frihet i politiken 

Amerikanska självständighetsdeklarationen 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 

they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 

among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 

 

Franska revolutionen 

”Frihet, jämlikhet, broderskap”. Sedan 1870 är det Frankrikes motto. 



Frihet i politiken 

Socialdemokraterna 

”Frihet, jämlikhet och solidaritet.” 

 

Moderaterna 

”Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.” 

 

Google 

Frihet: 8 000 000 träffar 

Liberty: 136 000 000 träffar 

Freedom: 233 000 000 träffar 



Frihet i politiken 

Socialdemokraterna 

”Frihet, jämlikhet och solidaritet.” 

 

Moderaterna 

”Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.” 

 

Google 

Frihet: 8 000 000 träffar 

Liberty: 136 000 000 träffar 

Freedom: 233 000 000 träffar 



Frihet i politiken 

Socialdemokraterna 

”Frihet, jämlikhet och solidaritet.” 

 

Moderaterna 

”Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.” 

 

Google 

Frihet: 8 000 000 träffar 

Liberty: 136 000 000 träffar 

Freedom: 233 000 000 träffar 



Frihet i politiken 

Socialdemokraterna 

”Frihet, jämlikhet och solidaritet.” 

 

Moderaterna 

”Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.” 

 

Google 

Frihet: 8 000 000 träffar 

Liberty: 136 000 000 träffar 

Freedom: 233 000 000 träffar 



Frihet i politiken 

Socialdemokraterna 

”Frihet, jämlikhet och solidaritet.” 

 

Moderaterna 

”Vår politik utgår från allas lika värde och rätt till frihet.” 

 

Google 

Frihet: 8 000 000 träffar 

Liberty: 136 000 000 träffar 

Freedom: 233 000 000 träffar 



Vad är frihet? 

De flesta är överens om att frihet är värdefullt 

•  FN, the founding fathers, de franska revolutionärerna 

•  Socialdemokraterna, Moderaterna 

Många är oense om vad det värdefulla består i 

•  ”Frihet från britternas inflytande!” 

•  ”Frihet att leva ett drägligt liv!” 

•  ”Frihet från våld och tvång!” 



Vad är frihet? 

Olika teorier om frihet 

•  Negativ frihet 

•  Positiv frihet 

•  Republikansk frihet 

Den här föreläsningen handlar om vår tids filosofiska 

konversation om frihetsbegreppet. 
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John Stuart Mill (1806-1873) 

•  ”Liberalismens fader” 

•  Filosof, parlamentariker och kolonial administratör 

•  Utilitarism 

•  ”Det credo som ser moralens grund i Nyttan eller Principen om 
största möjliga lycka menar att en handling är rätt i den mån den 
befrämjar lycka och orätt i den mån den leder till motsatsen till 
lycka.” 

•  Individualism 

•  ”Han som låter världen … välja livsplaner åt honom har inte 
behov av någon annan mental fakultet än apans 
imitationsförmåga.” 



John Stuart Mill (1806-1873) 

•  Skadeprincipen 

•  ”Det enda fall, då med rätta myndighet kan utövas mot en 

medlem av ett civiliserat samhälle mot hans vilja, är, då 

man avser att förebygga oförrätt mot andra.” 

•  Det vill säga: ingen får lägga hinder för andra (utöver när 
man hindrar någon att lägga hinder för andra). 

•  ”Omtanken om hans eget bästa, vare sig i fysiskt eller 

moraliskt avseende, är icke tillräckligt bjudande.” 

•  Det vill säga: inte ens om det är för hens eget bästa. 



Negativ frihet 

•  Negativ frihet är frihet från hinder 

•  Hinder är våld eller hot om våld 

•  Till exempel stöld, misshandel och mord 

•  Förbud, som t ex att staten fängslar den som använder 

illegala narkotikapreparat 

•  Påbud, som t ex att staten fängslar den som inte 

betalar skatt (utöver den skatt som behövs för att 

upprätthålla ett rättssystem som skyddar friheten) 



Förespråkare av negativ frihet 

F.A. Hayek (1899-1992) 

•  Ekonomipriset 1974 

•  ”Good fences make good neighbors” 

•  Människor kan endast använda sina kunskaper i strävan 

efter självvalda ändamål utan att kollidera med varandra 

om det finns klara gränser mellan deras respektive 

domäner. Detta är basen för alla kända civilisationer. 

•  Det vill säga: utan frihet fungerar inte samhället 



Förespråkare av negativ frihet 

Isaiah Berlin (1909-1997) 

•  Essän "Two Concepts of Liberty" (1958) en av den moderna politiska 

teorins mest inflytelserika 

•  Värdepluralism 

•  Genuina och olösliga värdekonflikter uppstår, som exempelvis 

mellan rättvisa och välstånd. Det ena utesluter det andra. 

•  Livets mest grundläggande frågor – vem man vill vara, vad man 

vill med sitt liv – involverar val mellan olösliga dilemman. 

•  Att tvinga fram ett alternativ kan aldrig bli rätt 

•  Det vill säga: människans natur är helt sammanvävd med frihet 



Negativ frihet och samhället 

•  Statens grundläggande institutioner och funktioner – polis, 

militär och rättsväsende – för att skydda friheten 

•  Andra värden, som till exempel jämlikhet, måste ge vika 

•  Inte för att de inte är värdefulla, utan för att de är 

oförenliga med frihet 

•  Övriga institutioner och funktioner, som till exempel 

infrastruktur och välfärd, bör organiseras av civilsamhället 



Negativ frihet och samhället 

Våra grundläggande fri- och rättigheter är bland andra: 

•  Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, 

åsikter och känslor. 

•  Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. 

•  Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande 

syfte eller för framförande av konstnärligt verk. 

•  Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats. 

•  Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. 

•  Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiska-systemet-i-sverige/grundlaggande-fri--och-rattigheter/ 
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Isaiah Berlin (1909-1997) 

•  Försvarade negativ frihet, men betonade även den så kallade 
positiva friheten 

•  Utvandrade till Storbritannien efter den ryska revolutionen, vilket 
troligtvis påverkade Berlins tänkande: han blev senare övertygad 
antikommunist 

•  ”Jag vill vara någon, inte ingen, någon som handlar och fattar egna 
beslut, självstyrd och inte utsatt för yttervärldens eller andra 
människors inverkan, som om jag vore ett ting eller ett djur, eller en 
slav oförmögen att spela en människas roll…” 

•  Frånvaro av andras hindrande krafter 

•  Närvaron av självstyre; den egna viljans kraft 



Positiv frihet 

•  Positiv frihet är också frihet från hinder 

•  Men hinder är även interna 

•  Narkotikaberoende, okunskap, fysisk oförmåga 

•  Förbud, som exempelvis att staten skyddar människan 

från narkotikamissbruk, är frihetsfrämjande 

•  Påbud, som exempelvis skolplikt, är frihetsfrämjande 

•  Ekonomisk omfördelning från rika till fattiga är 

frihetsfrämjande (för de fattiga) 



Förespråkare av positiv frihet 

John Christman 

•  Anta att en kvinna växer upp i en kultur där kvinnor förväntas 
underkasta sig män och aldrig formulera en egen vilja om sitt liv. Hon 
inlemmar denna förväntan och gör den till sin egen. 

•  Anta nu att samma kvinna flyttar till en kultur utan sådana 
förväntningar, där både sociala och legala institutioner är 
könsneutralt ordnade. 

•  I denna nya kultur finns det inga fysiska eller kulturella hinder för 
kvinnan att ordna sitt liv som hon själv önskar. Ändå väljer hon att 
underkasta sig en man och dennes önskemål, utan att själv 
formulera en egen vilja. 



Förespråkare av positiv frihet 

John Christman 

•  Ungefär: 

•  Att vara fri inkluderar att formulera självständiga önskemål 

om sitt eget liv, och att förmå följa dessa önskemål 

•  Frihet gäller självstyre 

•  Utan positiv frihet är människan inte en deltagande aktör i 

samhället, utan en ”mänsklig klump” som passas omkring 

efter andras önskemål (min formulering, inte Christmans) 



Positiv frihet och samhället 

•  Statens grundläggande institutioner och funktioner – polis, 
militär och rättsväsende – för att skydda friheten 

•  Ytterligare frihetsfrämjande institutioner krävs, exempelvis: 

•  Ett utbildningsväsende som gör människor kapabla att 
begripa sin omvärld och aktivt leda sina liv i den 

•  Allmän sjukvård som möjliggör för den som blivit sjuk att 

återta sin plats i samhället 

•  Allmän pension, ekonomiska omfördelningar, etc. 

•  Insatser som bryter frihetshämmande sociala normer 



Konflikten mellan negativ och positiv frihet 

Negativ frihet 

•  Nödvändigt för att 

samhället ska fungera 

•  Helt sammanvävd med 

människans natur 

•  Ett skydd mot auktoritär 

despotism 

•  Positiv frihet är en paradox 

som omöjliggör frihet 
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Quentin Skinner 

•  Historiker med fokus på det politiska tänkandets historia 

•  Negativ och positiv frihet är olika aspekter av autonomi 

•  Autonomi, från grekiskans auto (själv) och nomos (lag, 

ordning), betyder självstyre 

•  Autonomibegreppets negativa och positiva 

komponenter är helt liktydiga med frihetsbegreppets 

•  Frihet är någonting annat 



Quentin Skinner 

•  Republikansk frihet 

•  Den moderna konversationen om positiv och negativ frihet 

är orienterad kring hinder, antingen externa eller interna 

•  Missar en central aspekt av friheten 

•  Skilt från hur konversationen har sett ut historiskt 

•  I stället ska frihet förstås som icke-dominans 

•  Ungefär: Den som lever i beroendeställning (och är 

medveten om detta) lever i ofrihet 



Republikansk frihet 

Den historiska konversationen om frihet 

•  Romersk lag 

•  Alla människor är antingen fria eller slavar. 

•  Att vara slav är att stå under någon annans makt. 

•  Att vara fri är att inte stå under någon annans makt. 

•  Till exempel: Slavar till en ägare som har få eller inga 

regler för sina slavar är ohindrade men ändå ofria. 



Republikansk frihet 

Den historiska konversationen om frihet 

•  Engelska inbördeskriget (1642-1651) 

•  Parlamentet hävdade år 1642 att församlingen måste 

ha rätt att stifta lag även utan monarkens samtycke 

•  Det åberopade skälet var att säkerställa parlamentets 

oberoende enligt Magna Carta, ett avtal från år 1215 

•  En annan konstitutionell ordning innebär monarkens 

envälde och därmed det engelska folkets slaveri 



Republikansk frihet 

Den historiska konversationen om frihet 

•  Engelska inbördeskriget (1642-1651) 

•  I den intellektuella striden åberopades frihet, vilket bland 
annat påverkade filosofen John Locke 

•  John Lockes filosofi ligger till grund för bland annat den 

amerikanska självständighetsdeklarationen: ”Life, Liberty 

and the pursuit of Happiness” 

•  Frihet i republikansk bemärkelse har varit centralt när 
människan har mejslat ut den lagstyrda demokratin 



Republikansk frihet 

•  Det republikanska frihetsbegreppet 

•  Centralt i den historiska moraliska konversationen om 

frihet och i utvecklingen av konstitutionell demokrati 

•  Fångar någonting som ett frihetsbegrepp som är 

orienterat kring hinder inte fångar 

•  Samtidigt som autonomibegreppet är fullkomligt för att 

ersätta dikotomin mellan negativ och positiv frihet 



Republikansk frihet och samhället 

•  Statens grundläggande institutioner och funktioner – polis, militär 
och rättsväsende – för att skydda friheten 

•  Andra eventuella institutioner och funktioner bör motiveras med 
hänvisning till människors autonomi 

•  Det frihetliga styret av staten 

•  Maktdelning: en åtskillnad mellan verkställande makt (regering), 
lagstiftande makt (parlament) och dömande makt 
(domstolsväsende) 

•  Rättsstat: makt ska knytas till och utövas av ämbeten, inte 
enskilda personer 

•  Demokrati: folket ska kunna välja bort ledare de inte accepterar 



Vad är frihet? 

Olika teorier om frihet 

•  Negativ frihet 

•  Positiv frihet 

•  Republikansk frihet 

Den här föreläsningen handlar om vår tids filosofiska 

konversation om frihetsbegreppet. 



Vad är frihet? 

Olika teorier om frihet 

•  Negativ frihet: frånvaro av externa hinder 

•  Positiv frihet: frånvaro av interna hinder 

•  Republikansk frihet: icke-dominans 

Den här föreläsningen handlar om vår tids filosofiska 

konversation om frihetsbegreppet. 



Frihet 
Jesper Ahlin 
Uppsala 2018-01-24 


