
1 

 

Högskolan i Halmstad  

Sektionen för Humaniora 

Ide - och lärdomshistoria 61-90 hp 

HT 2010 

C-uppsats 

 

 

 

 

 

                          Om man är fri, är man då lycklig? 

                            En studie av begreppen frihet och lycka  

                                                  i Thomas Hobbes politiska filosofi 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Av: Natalia Morar 

                                                                                                    Handledare: Jonnie Eriksson 

                      



2 

 

Abstract  

With a background in the 17th century’s English political events, but also the ideological 

scene of that time, the purpose of this essay is to analyze two concepts, freedom and 

happiness, in Thomas Hobbes’ political writings. Hobbes is well known for his political 

works, mostly for Leviathan, where his thoughts about government and religion are exposed. 

What about freedom? What is he saying about happiness? The study shows that Hobbes’ 

political thought is quite original from this aspect too. Freedom and happiness are defined 

both from an individual and a political perspective. His philosophical system is based on 

materialism and  mechanism. So is his view on the concepts of freedom and happiness. 

Attention in the study of the concept of freedom is paid to another concept associated in a way 

with freedom: free will.  Both Hobbes’ view on free will and the connection between the two 

of them are highlighted.  

The aim is to find a connection between freedom and happiness in Hobbes political 

philosophy. It is found, but it changes according to the perspective one starts to look at it. The 

title is a question: You are free, so are you happy? Looking into  Hobbes political writings an 

attempt to answer this question is made. One conclusion can be: one can be both free and 

happy as part of a society.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

1600-talet var en orolig period i Englands historia. Det politiska livet var präglat av både 

politiska och religiösa interna konflikter mellan kungahuset och parlamentet, men också 

externa konflikter (t.ex. trettiåriga kriget, som började 1618). Seklet inleddes med ett kungligt 

dynastibytte. 1603 dör Elisabeth I, den sista representanten för huset Tudor och kung blir 

James I, av ätten Stuart, dåvarande Skottlands kung. Han regerar fram till sin död 1625, då 

hans son Charles I blir kung. Men Charles I:s regeringstid var stämplad av militära konflikter 

mellan kungen och parlamentet, en period känd som det engelska inbördeskriget som slutade 

1649 med parlamentets seger och kungens avrättning. Både Charles I och hans fader var 

absoluta monarker som anklagades av parlamentet för att inte visa respekt för Magna Carta, 

dokumentet som inrättades för 400 år tidigare och som tvingade kungen att dela sin makt med 

parlamentet. Oliver Cromwell blev statschef och den absoluta monarkin utbyttes  med 

republikansk styrelse. Efter Cromwells död varade republiken två år till, fram till 1660, när 

monarkin återinsattes och Charles II blev kung. Hans regeringstid är känd som den engelska 

restaurationens tid, ett namn som betecknar monarkins återinrättande. Fram till början av 

1680-talet regerade han i konsensus med parlamentet, men de sista regeringsår blev han 

absolut monark. 1685, när han plötsligt dog, blev hans bror James II tronföljare. P.g.a. hans 

religiösa tillhörighet (han var katolik i det protestantiska England) störtades James II av 

parlamentet 1688 och i samband med den ärorika revolutionen blev han tvungen att fly till 

Frankrike. Till kung utnämndes av parlamentet Wilhelm III, som fick skriva under ett viktigt 

politiskt dokument för den engelska parlamentarismen, Bill of Rights, som bl.a. begränsar 

kungens makt.  

Ett annat evenemang ägde rum under seklets sista decennier, när två politiska verk av 

författaren Thomas Hobbes, De cive och Leviathan,  fördömdes och brändes av Oxford 

universitet. De ansågs vara blasfemiska och kätterska, infama till kristendomen och 

destruktiva för både statliga och kyrkliga regeringar.1 Året var 1683, fyra år efter författarens 

död.  Sedermera blev det sist nämnda verk av Oakeshott  kallat det största, kanske det enda 

 

                                                           
1
Gaskin, Introduktion till  Leviathan (2008), s. xi 
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politiska mästerverk som någonsin skrivits på engelska2 och dess författare anses vara 

grundare till den moderna politiska filosofin.3 

1600-talet i England kallas för tidig modern period. Det är en övergångsperiod mellan 

renässansen och upplysningen. I renässansens anda ifrågasätter man den medeltida  

skolastiken. Den skolastiska filosofin kännetecknas av tänkarens försök att förena Aristoteles 

filosofi med Bibeln ( till viss utsträckning även Platon) och förnuftet med tron.4 Begreppen 

frihet, fri vilja och lycka jämförs och definieras utifrån Guds och kristendomens perspektiv. 

Enligt kyrkofadern Augustinus (354-430) fick människan fri vilja av Gud, men Gud visste att 

människan skulle välja det onda och genom att tillåta fri vilja Gud anteciperar straffet.5 

Augustine samtycker med Aristoteles om att människan söker lyckan, men han håller inte 

med Aristoteles om att lyckan kan hittas genom att uppfylla naturliga funktioner och att leva 

ett balanserat liv. Som Guds skapelse ska människa söka sin lycka i det övernaturliga, dvs. i 

kärleken till Gud, eftersom Gud är kärlek och människan är gjord av kärlek6. I Thomas av 

Aquinos filosofi är bara Gud innehavare av den fria viljan. Den fria individen vill genom 

förnuft och intuition förstå Guds lagar. Ju förstår människan mer Gud desto mer friare är hon 

och hennes största lycka är hennes kunskap om Gud.7 Han tyckte, precis som Platon, 

Aristoteles och Augustinus att det onda är frånvaro av det goda och i samtycke med 

Augustinus att det onda är producerad av mänskliga fri vilja. 8  

Samtidigt med angripandet av den medievala filosofin återupplivas antika filosofiska 

strömningar som epikurism och nyplatonism.  Epikurismen anses inspirerat Hobbes 

materialism och moralisk filosofin, men ligger också i grunden till politisk teori grundad på 

lycka och nytta från 1700-talet.9  Epikurismen grundades av Epikuros (341-270 f. Kr.) och har 

i fokus människans lycka. I den epikureiska läran är att allt i naturen är atomer, dvs. en 

materialistiskt syn på världen, som återkommer också i dess kunskapsteorin som hävdar att all 

mänsklig kunskap om verkligheten får man genom sinnena. Denna naturförståelse ledde till 

människans lycka och sinnesfrid. Det som är grunden till människans lycka är lusten:  ”Lusten 

                                                           
2
 Sparks & Isaacs,  Political Theorists in Context (2004), s. 68 

3
 Nordin, Filosofins historia (2009), s. 301 

4
http://www.oxfordreference.com/scholasticim 

5
 Price, Medieval and Modern Philosophy (2008), s. 18 

6
 Ibid, s. 20 

7
 Ibid, s. 58 

8
 Ibid, s. 34 

9
 Wilson & Reill, Encyclopedia of the Enlightenment (2004),  s.183  
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(hédone) är början och slutet för ett lyckligt liv. Lusten är vår högsta goda”.10 Om lusten och 

smärta är frånvarande, då är människan lycklig. En annan strömning med rötter i både 

platonism och nyplatonism är cambridgeplatonismen.  Deras filosofiska förståelse görs genom 

den s.k. ”philosophia perennis”, dvs. den tidlösa filosofin, som säger att religion (alla) är 

vägen till den högsta väsen. Cambridgeplatonismens lära försvarar Guds existens och själens 

odödlighet, samt håller en antideterministisk syn på människans natur genom att betona 

hennes fri vilja.11  

På vilket sätt Thomas Hobbes (1588-1679) politiska tankar påverkades av alla dessa 

historiska händelser och filosofiska strömningar har redan analyserats av många forskare och 

olika åsikter har bildats. Hans politiska och vetenskapliga tankar och teorier har utforskats 

utifrån olika perspektiv och jämförts med andra moderna teorier och har applicerats på alla 

möjliga områden. Kan det finnas något mer att tillägga eller forska i hos Hobbes?   

Seklets historiska konflikter får mig att undra hur man under denna tid såg på friheten. 

Hobbes har skapat kontroverser inte bara efter sin död, utan även när han levde: 1640 

publicerades hans första politiska skrift, Elements of Law och direkt efter flydde han till Paris. 

Han var rädd för att hans tankar skulle ge upphov till otrevliga biverkningar från parlamentet. 

Hans andra verk, De cive publicerades på latin i Paris två år senare. 1647-1650 skrev han 

Leviathan i Paris, som publicerades maj 1651 i London, två månader efter den engelska 

varianten av De cive.  Nästa år återvände Hobbes till England, som han aldrig lämnade igen. 

Han levde i exil och då undrade jag:  Var han fri? Var han lycklig? Dessa två frågor väckte 

mitt intresse kring dessa två begrepp, frihet och lycka, och Hobbes situation ledde mig till 

hans kontroversiella politiska filosofi. Så kom jag till min uppsats centrala tema: begreppen 

frihet och lycka i Hobbes politiska filosofi.  

 

 

1.2. Syfte och metod 

Ett första syfte med detta arbete är att utreda Hobbes användning av begreppen frihet och 

lycka. Vad är frihet och vad är lycka för Hobbes? Basen till utredningen utgörs av Hobbes tre 

                                                           
10

 Nordin, Filosofins historia, s. 122 
11

 http://plato.stanford.edu/entries/cambridge-platonists 
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viktiga politiska skrifter. Även om dessa begrepp är mer filosofiska än politiska, vill arbetet 

visa att de ingår i Hobbes politiska tankar. Genom att betrakta begreppen från två olika 

dimensioner, individen och samhället, ska deras politiska nyans framhävas. Analysen kommer 

att sättas i tidens historiska kontext och en jämförelse med tidens syn på begreppen ska 

genomföras. Syftet är att få fram om Hobbes anammade tidens insikt på friheten och lycka 

eller om han har sina egna förklaringar. I samband med frihet ska ett annat begrepp som i vis 

del associeras med friheten, dvs. fri vilja, tas upp. Finns det fri vilja, vad är det och finns det 

samband mellan fri vilja och frihet i Hobbes politiska filosofin? Lycka är en evig filosofisk 

reflektion. Blir lyckan i Hobbes politiska kontext någon sorts politisk lycka som inte bara 

handlar  om individen, utan också om samhället? Alla dessa problemställningar inriktar sig 

mot uppsatsens vägledande frågeställning:  

• Om man är fri, är man då lycklig? Vilken är förhållanden mellan begreppen frihet och 

lycka i Hobbes filosofi? 

 

För att få fram Hobbes sammanförande av begreppen frihet och lycka har jag bestämt att gå 

direkt till källorna. Av Hobbes politiska skrifter har jag valt de tre främsta: Elements of 

Law(1640), De cive (1642) och Leviathan (1651). Leviathan är den engelska variant, inte den 

senare latinska varianten som publicerades först 1668 i Amsterdam. De cive är en engelsk 

översättning från latin, men man vet inte säkert om det var själv Hobbes som gjorde den eller 

någon annan. Mina kunskap i det latinska språket är väldigt begränsade och därför har jag valt 

engelska, som var Hobbes modersmål. Han är känd mest för Leviathan, och denna är den 

engelska utgåva. Det var viktigt att läsa böckerna på engelska och inte på svenska, för att 

undvika tolkningar eller diskrepanser som kan uppstå vid översättningen. Dessutom finns av 

alla tre bara Leviathan i svensk översättning, som också kan vara en förklaring till att det inte 

finns så mycket svensk sekundärlitteratur om Hobbes, jämfört med den engelska miljön.  

Jag har använt mig av Quentin Skinners metodologi, som behandlar sättet att ta kontakt med  

historiska och politiska texter. Politiska texter är placerade i ett politiskt spektrum, de bidrar 

till dåtidens politiska debatt, och att tolka dem betyder att återvinna detta bidrag. Det rätta 

sättet att behandla sådana texter enligt Skinner är att sätta dem inom sådana intellektuella 

kontexter och diskursramar som möjliggör att inse vad deras författare ville göra med att 
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skriva dem.12 Att förstå en idéhistorisk text betyder inte att bara redogöra den som sades i 

texten, utan vad textens författare har menat med det som sades i texten.13 Att kunna få fram 

vad författaren menade med sin text betyder att man måste ta reda på sambanden mellan 

författarens avsikter (intentions) och textens mening. Skinner preciserar att med avsikt menas 

inte motiv. Avsikt är fakta om vilken typ av talakter utfördes av författaren (ironi, seriositet, 

etc.), medan motiv är det som utmanade dessa talakter, bortsett från yttrandens karaktär och 

sanning.14 Författarens avsikter kan återvinnas genom att kunna karakterisera vad författaren 

ville göra med det han sa, som t.ex. att attackera eller försvara ett argument, kritisera eller 

bidra till en diskurs.15 Textens mening är alltså författarens mening med denna.  

För att förstå textens mening är det viktigt att tänka efter att termerna man använder för att 

uttrycka olika begrepp förändrar sig över tiden. Det finns inte tidlösa begrepp utan bara olika 

begrepp som har gått med olika samhällen.16 Om man analyserar idéhistoriska texter är det 

viktigt att medge och sätta det centralt i sin analys begreppens förändring, preciserar 

Skinner.17 Dessa begrepp ska inte extraheras från deras kontext bara föra att integrera dem 

med t.ex. eviga debatter.18 Skinner anser att termer som utrycker olika begrepp har egen 

historia. De uppgår och faller och ibland försvinner de helt. 19  

Skinners metodologiska idéer har underlättad valet av sekundärlitteratur.  Jag har lagt fokus 

på skrifter som skulle hjälpa mig förstå bättre vad Hobbes menade med begreppen, utan att 

extrahera dem från deras textuella och historiska kontext. Eftersom det handlade om begrepp, 

har jag valt att använda information som handlar om dessa begrepp hos Hobbes, men bara 

analys som inriktar sig på de tre skrifternas kontext, inte senare. Religions aspekten i Hobbes 

verk har jag också undvikit, eftersom det har behandlats mycket redan. Andra skrifter, både 

tryckta och otryckta har jag använt för att förstå vad begreppens mening var utanför Hobbes 

skrifter. Men det som utgör de viktiga källorna i analysen är Hobbes skrifter.  

Analysen är delad i två kapitel som behandlar frihet och lycka. I den löpande texten finns ord 

i parentes i kursiv stil som är den engelska termen, såsom hos Hobbes. Jag tyckte det är 

viktigt att ha dem, för att undvika missförstånd. Det finns också förklaringar och citat kan 

                                                           
12

 Skinner, Visions of Politics (2010), s. vii 
13

 Ibid, s. 79 
14

 Ibid, s. 96  
15

 Ibid, s. 100  
16

 Ibid, s. 89 
17

 Ibid, s. 178 
18

 Ibid, s.87-88 
19

 Ibid, s. 180 
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finnas som nottext. I början av varje kapitel finns en kort resumé innan själva analysen början. 

Efter analysen finns en egen diskussion som med bakgrund i analysen syftar på att lösa 

frågeställningen. Med sammanfattning och sedan en litteraturförteckning avslutas denna 

uppsats.   

 

 

1.3. Forskningsläge och material   

Hobbes verk har varit av stort intresse sedan publicering för alla möjliga områden. Utifrån 

begreppen som jag vill analysera är frihets begreppen som intresserats mest. Lycka och fri 

vilja brukar man nämna i olika kontexter, men jag har inte fått tillgång till ett omfattande verk 

som bara behandlar dessa begrepp. På svenska har skrivits en del om Hobbes. Av dessa kan 

nämnas Låt oss skapa människan (2001), en idéhistorisk avhandling som behandlar 

stratifierings processer  i Hobbes filosofi av Niklas Olaison, och Upplysning utan förnuft 

(1999), som behandlar fyra upplysta filosofers (Thomas Hobbes, John Locke, David Hume 

och Montesquieu) utifrån känslor och inte så mycket förnuft, av Victoria Höög, . Dem har jag 

haft viss användning av, eftersom begär och känslor är viktiga i Hobbes filosofi, men också 

för att få en modern syn på begreppen frihet. Men i helhet passade inte riktigt dessa böcker i 

min analys.  

Mest användning har jag fått av Hobbes and Republican Liberty av Quentin Skinner. Studien 

behandlar Hobbes frihetsbegrepp (enligt Skinner metod) och ställs emot ett frihetsbegrepp 

från samma period. Det har givit mig ett bra förståelse av hur hans metod ska applicera i 

historiska sammanhang, men också vad Hobbes menar med friheten. Om Hobbes och frihet 

skrivs mycket, men för att det mesta fokus ligger på Leviathan och vad Hobbes definierar som 

frihet där. Stora verk som jag fick kontakt med är: The Two Gods of Leviathan (2003), en 

studie om politik och religion i Hobbes Leviathan, av A.P. Martinich, och Hobbes, Locke and 

Confusion’s Masterpiece (2003), en filosofisk undersökning av 1600-talets politiska filosofi, 

av Ross Harrison. Jag föredrog att avstå från dem eftersom jag inte hittade information som 

passade i min undersökning.  

Leviathan är Hobbes främsta verk och man märker att lycka hos Hobbes definieras mest 

utifrån detta verk. Som sagt finns inte mycket avhandlat om lycka eller fri vilja, mest 

encyklopediska verk eller i andra olika kontext, som var inte relevanta och jag har avstått från 
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av studera dem. Av dessa kan nämnas: A brief history of happiness (2006 ) av Nicholas P. 

White eller Happiness: a history (2006) av Darrin M. McMahon, som har använts i denna 

uppsats kanske inte så mycket med referens till Hobbes, men till hans föregångares 

uppfattning av lyckobegreppet.  

 

 

 

2.  Frihet och (fri)vilja  

Det finns tre olika omständigheter i Hobbes politiska filosofi, där han diskuterar 

frihetsbegreppet: när han talar om människans natur, om det naturliga tillståndet innan 

samhällets ankomst och om det civila samhället. I förhållande till människans natur diskuterar 

Hobbes hur mänskliga handlingar uppstår från passioner genom en process som kallas för 

överläggning ( deliberation).  Det mänskliga levnadsvillkor karakteriseras av två tillstånd: det 

naturliga och det civila. Frihetsbegreppet förklaras av Hobbes genom dessa två tillstånd. I sitt 

första politiska verk, Elements of Law, överläggs frihetsbegreppet utan att riktigt definieras. I 

De cive förklarar Hobbes sin synpunkt på friheten och senare i Leviathan ges en mer definitiv 

definition. Vidare i min analys kommer i detalj diskuteras alla dessa tre varianter av friheten 

och hur deras evolution i kronologiskt ordning sker. Förhållandet mellan frihet och (fri) vilja 

kommer att uppmärksammas.  

 

 

2.1. Överläggning 

Överläggning (deliberation) är en process som härstammar från mänskliga passioner, såsom 

begär ( appetite) och rädsla ( fear) och som leder till mänskliga handlingar. I Elements of Law 

definieras överläggning som en omväxling mellan begär och rädsla, omväxling som kräver 

både frihet och makt: “this alternate succesion of appetite and fear, during all the time the 

action is in our power to do, or not to do, is that we call DELIBERATION; which name hath 

been given it for that part of the definition wherein it is said that it lasteth so long, as the 

action whereof we deliberate, is in our power; for so long we have the liberty to do or not to 
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do”. Men överläggning betyder också att friheten tas bort: ”and deliberation signifieth the 

taking away of our own liberty”.20 Friheten håller så länge man överlägger, dvs. så länge man 

omväxlar mellan begär och rädsla, och tar slut när processen kommer till ett beslut. Friheten 

tar slut, eftersom man har bestämt sig utav begär eller rädsla att göra eller inte göra något och 

omväxlingsprocessen fungerar inte längre. Man har valt och ska leva med sin val, menar 

Hobbes. Det sista begäret eller rädslan kallas av Hobbes för vilja ( will ), dvs. vilja att göra 

något (sista begär) och vilja att inte göra något, att utelämna något (sista rädslan).21 Löfte och 

kontrakt är tecken  på viljan, därmed sista akt i överläggning. Man överlägger innan man gör 

ett löfte eller undertecknar ett kontrakt, dvs. man är fri. Därefter tas friheten att utföra eller 

inte bort och konsekvenserna är obligatoriska, för där friheten tar slut börjar skyldigheten22.  

Viljan som sista begär eller sista rädsla är i sin tur, som del av överläggningsprocessen, fri. 

Men Höög anser att Hobbes har i Elements of Law samma uppfattning som Luther och 

Calvin, att viljan är ofri, att ”fri vilja var en chimär”.23 Enligt Luther handlar människan  av 

nödvändighet, inte av fri vilja. Det är bara Gud som har fri vilja. Men de menar spirituell fri 

vilja och Hobbes materialism tycker jag passar inte i denna jämförelse. Dessutom säger 

Hobbes att: ”this whole controversy concerning the predestination of God, and the freewill of 

men is not peculiar to Christian men”. Fri vilja har diskuterats sedan antiken och det har inte 

med tron utan med filosofin att göra, menar han.24   

I Hobbes filosofi fanns förnuftet bara för att räkna ut möjligheterna att uppfylla de syften som 

passionerna har.25 För skolastiker var vilja och intellektet del av den mänskliga immateriella 

själen och därmed ursprung till mänsklig handling. För Hobbes var det människan som tänkte 

och handlade, mest därför att han inte kan tänka sig själen som annat än materia.26 Martinich 

poängterar Hobbes determinism och natursyn (han ser att varje skeende har en orsak och 

naturen är ett stängt system) som leder till att människor inte har fri vilja. De som hävdar det 

motsatta ser viljan som något utanför naturens kedja och som inte orsakas av tidigare 

skeende.27  

                                                           
20

 Hobbes,  Elements of Law (2010), s.43 
21

 Ibid, s.43 
22

 Ibid, s. 54 
23

 Höög, Upplysning utan förnuft (1999) , s.26 
24

 Hobbes, Elements of Law , s. 105 
25

Martinich, Hobbes a biography (2007), s. 124 
26

Ibid, s. 125 
27

 Ibid, s.124 
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Man väljer fritt sista begär eller sista rädsla innan handlingen avgörs, sedan både frihet, makt 

och vilja är bortagna. Hobbes exemplifierar detta med vilja (will ) och sista viljan (last will), 

dvs. testamentet. Han menar att när man utrycker skriftligt eller muntligt sin nuvarande 

lutning och begär angående sina possessioner är det inte ett testamente, eftersom man 

fortfarande har frihet och makt att ändra på det. Så länge man lever har man frihet att ändra på 

sitt testamente. Man kommer till sitt sista begär, som kallas vilja, när friheten är slut, dvs. när 

döden tar bort friheten.28 Så länge man lever överlägger man och så länge man lever kan man 

inte kalla sitt testamente sista viljan eller vilja. Jag tycker att Hobbes menar följande: livet är 

överläggningsprocessen , när man kan ändra fritt sina val (begär) om vem ska få sina gods 

efter sin död och det som han har valt sist, utgör testamentet. Men bara det som följer är 

döden, som också är överläggningen och slutet på friheten, fast man behöver inte leva med de 

obligatoriska konsekvenserna av sitt beslut.   

Mänskliga handlingar är alltså frivilliga när de börjar i viljan, sådana som man gör av begär 

eller rädsla. Förvirring kan uppstå när Hobbes förklarar att alla passioner inte är frivilliga, 

eftersom de inte har vilja som ursprung, utan de är vilja och vilja är inte frivillig.29 Alla 

handlingar som kommer från viljan, som är sista av passionerna i överläggningsprocessen, är 

frivilliga ( voluntary). Man har fritt beslutat att utföra dem. Men bara handlingarna är 

frivilliga, inte vilja och inte passionerna. Hobbes förklarar att om överläggningen avbryts av 

olika anledningar, kallas sista begäret för intention eller ändamål30, då ingen frivillig handling 

efterföljer. Genom att påstå att vilja är en passion och att människans handlingar utgår från 

passionerna ställer sig Hobbes två gånger emot tidens allmänna uppfattning som påstår att 

viljan är den mänskliga själens förmåga och att förnuftig vilja, inte passioner, är ursprung till 

mänsklig handling.31  

Att människan är fri under överläggningsprocessen förstärks senare i De cive, där Hobbes i 

diskussionen om fri donation talar om detta: ”he that deliberates, is so farre forth free”.32 

Skinner märker att Hobbes i De cive allierar sig med den allmänna förståelse av ordet 

överläggning (deliberation). Hobbes lämnar ordets ursprung i det latinska ordet ”liberare”, 
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som gjorde att han översatt överläggning (de-liberation) till frihetens borttagning (the taking 

away of our own liberty), för roten ”librare”, som betyder att väga i balansen (to weigh in a 

balance). Inte bara ordets ursprung ändras, menar Skinner, utan överläggning blir för Hobbes 

mer att delta i en valakt (engaging in an act of choice), än frihetens slut.33 Omväxlingen 

mellan passioner blir val och när man väljer färdigt är inte borttagning av friheten, utan ett 

beslut som man själv bestämt för enligt sin egen vilja.  

Diskussionen om överläggning som borttagning av friheten tas vidare i Leviathan, där Hobbes 

preciserar att omväxlingen mellan olika passioner händer i hjärnan, och inte bara människor 

utan även djur överlägger.34  Överläggningsprocessen förklaras tydligare denna gång, genom 

att introducera konsekvenserna av att handla eller inte handla på ett visst sätt. Dessa resultat 

som kommer och går utgör en process som kallas överläggning.35  Överläggningen är slut när 

man har kommit till ett beslut eller tycker att det är omöjligt, men innan dess man är fri att 

omväxla enligt sina begär och aversioner att göra eller låta bli göra någonting.36 Hobbes 

återvänder till sin första beskrivning av överläggningen som en process som i slutet tar bort 

friheten och till ordets första latinska ursprung, ”liberare”, frihet.  

I förhållande till överläggning och mänsklig handling är frihet en viktig förutsättning precis 

som vilja. Eftersom vilja är sista passion som inträffas under friheten, anser jag att den är fri. 

Och frihet är, när det gäller överläggning, en mänsklig förutsättning, precis som makten, som 

finns inte i förnuftet, inte i själen, utan i människans natur, dvs. sina begär. Vad är friheten 

utanför mänsklig natur, utanför människans hjärna, kommer jag att behandla i de nästa två 

underkapitlen.  

 

 

2.2.  Naturlig frihet 

I Elements of Law ger Hobbes bara en beskrivning av begreppet naturlig frihet, inte en riktig 

definition.37 En sådan frihet besitter man i naturtillståndet, ett krigiskt tillstånd eftersom alla 

har rätt till allt och frihet att göra vad man vill. Den naturliga friheten karakteriserar tillståndet 
                                                           
33
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innan samhällets ankomst och är dålig eftersom den orsakar ett fortsatt krig. Människan som 

förnuftig varelse väljer bort ett sådant fritt tillstånd för det goda livet, som karakteriseras av 

fred, prydnader och bekvämligheter (ornaments and comforts of live)38, som kännetecknar 

faktiskt det civila tillståndet. Skinner och många andra forskare ansett att Hobbes definierar 

naturliga frihet som frånvaro av skyldigheter (absence of obligation) och som ger begreppet 

en negativ laddning. Dessutom har Skinner ändrat sin uppfattning och menar att Hobbes inte 

ger en definition utan en beskrivning av den naturliga friheten. 

Naturlig frihet innebär att ha både kraft och vilja att göra vad man vill. Att vara fri i den 

naturliga tillståndet betyder att både kunna och vilja vara fri. Makt och vilja är förutsättningar 

till frihet, denna gång en vild, okontrollerad frihet i det naturliga tillståndet. Man ger upp sin 

naturliga frihet eftersom den är ofruktbar och precis som man agerar enligt sin egen vilja mot 

andra, lider man på grund av andras vilja.39 Här angriper Hobbes bl.a. Robert Filmers teori om 

friheten som rätten att göra vad man vill, en teori som bestridits även av John Locke.40 

Hobbes menar att den naturliga friheten är ingenting att ha i ett civilt samhälle och Filmer 

beskriver just denna frihet inom samhällets ramar. Locke, som också anses vara en viktig 

representant för upplysningen och 1600-talets engelska politiska filosofi, argumenterar för 

den republikanska frihetsteorin, dvs. frihet från slaveri, men med slaveri menar han individer 

som befinner sig under någon annans vilja. Han menar att man är fri inom samhällets ramar, 

men med samhälle menar han demokrati, inte monarki. I monarki befinner man sig under 

kungens vilja, då blir man kungens slav.41 

Den naturliga friheten är inte en beskaffad lag utan en rätt som tillåts i viss mån av de civila 

lagarna. Om lagarna tas bort får man den absoluta friheten, som är den naturliga friheten: 

”naturall liberty is a Right not constituted, but allowed by the Laws. For the Lawes being 

removed, our Liberty is absolute”. Hobbes jämför rättigheten med frihet och lagen med 

boja.42 Man besitter absolut frihet innan man blir medlem i ett samhälle, men behåller man sin 

frihet efter inträdet i samhället?  
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2.3. Civil frihet 

Genom att bli medlem i ett samhälle underkastar man sig automatiskt lagarna. Man är inte 

tvungen att bli undersåte (subject), utan man väljer fritt detta. Enligt Hobbes 

överläggningsteori, som säger att man är fri så länge man överlägger, blir man ofri när man 

kommer in i samhället. Vilja är det sista begäret. Om vilja är att bli medlem i samhället och 

man tar ett positivt beslut, slutas överläggningsprocessen och därmed friheten. Jag skulle 

konkludera att samhället är frihetens slut och samhällsmedlemmarna är ofria. Men Hobbes 

förklarar att om man frivilligt underkastat sig lagarna och samhället, fortsätter han att kalla sig 

”fri”, eftersom man har större hopp än den som under tvång blev medlem i samhället. En fri 

man (freeman) är han som trots sin underkastelse till samhället (commonwealth) gick med 

frivilligt. Intressant är hur Hobbes kommer till detta resonemang, genom att analysera barnens 

situation i det antika Rom, som var underkastade både föräldrarna och staten. På latin kallas 

barn liberi, som också betyder fri man.43 Med detta menar Hobbes att även underkastad 

lagarna är man fri, som de romerska barn som trots underkastelse var fria såsom fria män. Jag 

skulle säga att barn och fria män på det antika Roms latin var homonymer, men enligt Hobbes 

var synonymer, eller bättre sagt befann de sig i samma läge. Frihet definieras härifrån som 

större hopp för fria män än för tjänare och inte befrielse från lydnad och underkastelse till den 

suveräna makten, såsom i den republikanska definitionen.44 

Tidens republikanska teori om frihet, som ställer den fria mannen mot slaven och friheten mot 

slaveri, talar om att människan i samhället kan vara antingen fri eller slav. Att vara fri och 

njuta av sin libertas (lat. frihet) betyder att vara i sin egen makt och tvärtom att vara under 

inflytande av någon annan, dvs. vara slav.45 Hobbes anser att den republikanska friheten 

(freedom) i samhället betyder jämlikhet av favörer mellan medlemmarna och slaveri de andras 

tillstånd.46 Han bestrider denna teori, eftersom han anser att alla de som är undersåtar 

(subjects) i samhället, dvs. underkastade, är lika fria, både så kallade fria män och slavar, 

tjänare. Därför att frihet (liberty) är tillstånd för den som inte är underkastad: ”liberty is the 
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state of him that is not subject”.47 Här betonar Hobbes skillnaden mellan naturliga frihet, som 

finns i den naturliga tillståndet och friheten som civil frihet, i den civila samhället. Men också 

att alla i samhället är lika fria, oavsett om de är fria män eller tjänare eller slavar. Skillnaden 

mellan dessa sociala kategorier består inte av besittning eller inte av frihet, utan privilegier 

och bättre samhällsställning (employments of honour).   

Hobbes använder två olika engelska ord när han talar om civil frihet: liberty och freedom. Van 

Mill anser att Hobbes tenderar att använda dessa två ord som synonymer, men han försöker 

påvisa att det allmänna antagandet att friheten betyder frånvaro av externa hinder är inte den 

enda förutsättningen för frihet och att de två ord betyder fyra olika saker i Hobbes filosofi, 

beroende på vilka områden författaren befinner sig på.48 Jag anser att Hobbes i exemplet ovan 

talar om civil frihet och han menar med liberty den frihet som är kvar av den naturliga 

friheten efter inträdet i samhälle och med freedom den republikanska frihet som kontrasteras 

mot slaveri. Mitt antagande bekräftas av Hobbes i ett senare kapitel i Elements of Law, där 

skillnaden mellan dessa två ord förekommer igen, men denna gång mycket tydligare: Hobbes 

menar med freedom republikansk frihet som inte håller ihop med underkastelse till samhället, 

medan  liberty innebär regering och styrelse, som inte kan delas ut utan man ska förvänta sig 

vara gemensam.49 

Hobbes accepterar i viss mån Aristoteles åsikt om frihet, dvs. freedom, som är möjlig bara i 

demokratier.50 Detta händer, enligt Skinner, eftersom Hobbes tolkar Aristoteles tanke om 

demokrati som folkets makt; att man inte underkastar sig regeringen, utan varje individ blir en 

medlem och alla medlemmarna blir en majoritet (people as a body) som bär suveränitet.51 

Hobbes uppfattning om frihet såsom liberty innebär att man kan vara fri oavsett den politiska 

regimen, inklusive monarki, eftersom man underkastar sig lagarna och styrelsen som 

samhällsmedlem. Freedom, dvs. republikansk frihet, är möjlig bara i demokratier eftersom 

med demokrati menas folket som suveränt makt, men detta innebär ändå underkastelse till 

lagar och regering. I monarkier kan han som besitter absolut frihet ge auktoritet till en enda 

person att representera honom överallt, i aristokratier till en grupp av människor och i 

demokratier folkets styrelse. På detta vis underkastar man sig en monark eller vilket annat 

                                                           
47

 Ibid, s. 92 
48

 van Mill, Hobbes’s Theories  of Freedom (1995), s. 443 
49

Hobbes,  Elements of Law, s. 116: ”now seeing freedom cannot stand togehter with subjection, liberty in a 

commmonwealth is nothing but government and rule, which because it cannot be divided, men must expct in 

common” 
50

 Ibid, s.116 
51

 Skinner, Hobbes and the Republican Liberty, s. 76 



17 

 

representativt organ som helst52 och därför menar  Hobbes att civil frihet är oberoende av 

politisk regim.  

Utan att ge en formell definition till friheten, diskuterar Hobbes den civila friheten i Elements 

of Law i samband med det suveräna maktens plikt mot folket. En av dessa skyldigheter är att 

försäkra folkets frihet och hälsa. Med frihet menar Hobbes så mycket naturlig frihet inom 

samhällets moral och lagar: ”no restrain of natural liberty, but what is necessary for the good 

of the commowealth”, men också rörelse frihet. 53 I De cive fortsätter Hobbes diskussionen 

om den civila frihetens begränsningar och lägger till att friheten som en samhällsmedlem  

njuter av är den del av den naturliga rättighet som tillåts av de civila lagarna.54  Han 

återvänder här till skillnaden mellan rättighet och lag, som redan diskuterades i Elements of 

Law, där han menade att rättighet är friheten som lagarna har lämnat till 

samhällsmedlemmarna.55  I det civila tillståndet finns naturliga lagar och Guds lagar som 

tillåter större naturlig frihet än de civila lagarna, men människor som samhällsmedlemmar är 

kommenderade av de civila lagarna och bara dem, dvs. deras naturliga frihet begränsas av 

samhällets lagar.56 Han kallar den civila friheten som harmlös frihet (harmless liberty), 

eftersom den är en begränsad personlig frihet som inte skadar de andra medlemmarna i 

samhället.57  

En definition av den civila friheten ger Hobbes för första gången i De cive. Frihet är ingenting 

annat än frånvaro av rörelsens hinder, dvs. frihet handlar om kroppens frihet att röra sig: 

”liberty, that we may define it, is nothing else but an absence of the lets, and hinderances of 

motion”.58 I Leviathan fortsätter han med samma definition, men kompletterar att frihet 

betyder frånvaro av externa hinder enligt den rätta betydelse av ordet ”extern”, eftersom 

externa hinder ofta tar bort människans fysiska kraft att göra något, medan hon har den 

mentala kraften kvar.59  Han förklarar också att den naturliga rättigheten, som allmänt kallas 

för jus naturale, är friheten man hade för att använda sin egen makt och egen vilja, för att 

bevara sitt eget liv.60 Här kommer Hobbes med en ny förklaring till skillnaden mellan 

rättighet och lag: rättigheten består av frihet att göra eller inte göra något, medan lagen 
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determinerar och binder (obligation ) till en av dem.61 Om det inte finns regler och lagar om 

vissa saker har samhällsmedlemmarna rätt att agera enligt egen handlingsfrihet. 62 

I Elements of Law nämns civil frihet i förhållande till den mänskliga kroppens rörelse, i De 

cive ges första gång en officiell definition av friheten som frånvaro av rörelsens hinder. Men i 

Leviathan ägnas ett helt kapitel samhällsmedlemmarnas frihet. Hobbes utgår från definitionen 

han gav i De cive och kommer till att det handlar om externa och inte interna hinder, såsom 

t.ex. sjukdom. Då talar man inte om frihet utan om rörelsekraft. 63 En fri man är han som har 

kraft och intelligens att kunna göra vad han ska göra och är inte hindrad från att göra det. Men 

om man använder ord som fri och frihet till något annat än kroppar är det missbruk, eftersom 

bara kroppar är motiv till rörelse och därmed till hinder.64 Frihet (liberty) betyder frånvaro av 

externa rörelsehinder och denna är definitionen som i allmänhet knyts till Hobbes syn på 

friheten.  

Höög har en modern syn på Hobbes frihetsbegreppet. Med bakgrund i Isaiah Berlins teori om 

positiv och negativ frihet säger hon att Hobbes frihetsbegrepp ”innebär frihet från statliga 

ingrepp”, i motsats till den republikanska friheten som är suveränens frihet, inte 

medborgarnas som person.65 Hobbes frihetsbegrepp bygger på att samhället är delat i två 

delar: den politiska, förenad med suveränen och med främsta uppgift att skydda medborgarnas 

liv, och den privata, medborgarnas negativa frihet, att ta hand om sitt privata liv i fred. I 

Leviathan saknas ett positivt frihetsbegrepp, ”fritt styrelseskick som kräver att medborgarna 

aktivt deltar i politiken”.66 Statens skyldighet var att bevara friheten och hade ingenting med 

individen att göra.67  

Hobbes gör skillnad mellan samhällsmedlemmarnas frihet, som är frånvaro av externa 

rörelsehinder, och samhällets frihet, som är friheten som nämns i tidiga historiska och 

filosofiska skrifter. Denna typ av frihet är en sorts absolut frihet som en medlem skulle ha om 

det inte funnits lagar, men det handlar inte om människan utan om staten. Staten är fri att göra 

vad den anser vara i dess fördel, med hänvisning till andra stater eller samhällen. Han menar 

att atenarna och romarna inte var fria som individer, utan Aten och Rom, dvs. staterna, var 
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fria att bekämpa eller invadera andra folk. I detta avseende är för alla människor, avsett från 

vilket typ av samhällsorganisation tillhör, friheten (freedom) det samma.68 Hobbes använder 

freedom för statens eller samhällets frihet, därför att denna frihet handlar om att vara fri eller 

slav. Staterna eller samhället  kan agera fritt i förhållande till andra stater eller samhällen eller 

bli ”slavar” till andra, genom t.ex. erövring. De har inte frihet att agera enligt eget vilja, utan 

de måste handla enligt annans vilja, dvs. erövrarens. Ännu en gång visar det sig att det finns 

ett förhållande mellan vilja och frihet. Harman konkluderar att för Hobbes är  utövningen av 

frihet oskiljaktigt bunden till utövningen av vilja och denna finns inte bara i Leviathan. 

Hobbes talar om den fria mannen som inte är hindrad att göra vad han har vilja att göra, en 

tanke som också finns i hans annat verk, Free Will vs. Neccessity. 69 I nästa underkapitel 

kommer (fri)vilja hos Hobbes och förhållandet mellan den och frihet att diskuteras.  

 

 

2.4. (Fri)Vilja  

När Hobbes talar om vilja i förhållande till överläggning anser jag att han talar om den fria 

viljan. Eftersom vilja är sista begär i överläggningsprocessen, när människan är fri, blir också 

viljan fri. Anledningen till att jag skriver ”fri” inom parentes – (fri)viljan - är att det finns 

åsikter som går på tvärs mot min förståelse, eftersom de analyserar fri vilja utifrån tidens 

skolastiska syn. Thomas av Aquinos (1225-1274) argumenterar att människan har fri vilja, 

eftersom man är förnuftig och den fria viljans ursprung är förnuftet .70 Hobbes talar om viljan 

som antecedent till mänsklig handling, men i förhållande till passioner och inte förnuft, som 

var tidens allmänna antagande. Hobbes förnekar tidens syn på fri vilja, p.g.a. sin 

materialistiska syn på människans själ. Hobbes talar om vilja, eftersom fri vilja anser han vara  

nonsens. Ord som fri och frihet kan inte associeras med något annat än kroppar, eftersom till 

kroppar kan rörelse appliceras och därmed hinder. Hobbes menar att frihet inte kan deduceras 

från viljan, utan bara från människans frihet. Människans frihet innebär att det inte finns 

hinder för henne att göra det hon vill göra.71 Den skolastiska syn på fri viljan, men också 

Hobbes själv pekar på att det inte finns fri vilja i Hobbes filosofi. Därför  skulle jag inte kunna 

använda samma formulering för att undvika sammanblandning. Det jag menar är att Hobbes 
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talar inte om den skolastiska fria viljan, utan om viljan som är fri. Därför viljan ligger i den 

mänskliga naturen. I min analys av friheten har jag visat att det finns ett nära förhållande 

mellan vilja och frihet, som leder mig till förståelsen att viljan är fri hos Hobbes. Men säger 

han något om viljan utanför frihetsbegreppet? 

I naturtillståndet karakteriseras människor av ett gemensamt begär och vilja, det att skada 

varandra. Människans vilja att skada andra har två orsaker: att få andras respekt och heder, 

som uppstår av fåfäng ära, och för att skydda sig själv, sin frihet och sin egendom, som 

uppstår av nödvändighet.72  Ett samhälle som bildas utifrån fåfäng ära är inte något varaktigt 

samhälle. Ett samhälle kan inte heller bestå av ömsesidig god vilja gentemot 

samhällsmedlemmarna, utan av ömsesidig rädsla de har för varandra.73 Och denna rädsla, som 

i det civila samhället fortfarande kan vara orsak till viljan att skada någon av medlemmarna 

uppstår av önskan till samma sak, som man kan inte njuta av gemensamt. Den som får saken 

bestämmer inte längre, som i naturtillståndet, med fysisk kraft, utan med svärdet.74 Hobbes 

skiljer mellan vilja att skada i naturtillståndet och samma vilja i det civila tillståndet. Det är 

första gången han talar om viljan inte som mänsklig, individuell, utan i dessa två mänskliga 

tillstånd.  

Senare skiljer Hobbes direkt mellan en naturlig vilja och en civil vilja. I samband med 

diskussionen om synd mot naturlagarna, förklarar han att det inte är den civila individen som 

syndar mot naturlagen i demokratier och aristokratier , utan de som röstar emot dessa lagar, 

dvs. de som är representanter för folket. Detta händer eftersom synd är konsekvensav naturlig 

vilja och inte den politiska viljan, som är artificiell. I dessa två styrelsetyper är den naturliga 

och den civila vilja separerade, i monarkier utgör de en hel och finns hos monarken.75 Det är 

inte relevant här vilket styrelseskick är bäst enligt Hobbes och vem och varför syndar, utan att 

han delar även vilja efter dessa två mänskliga tillstånd. Han definierar inte naturlig eller civil 

vilja, men han förklarar att synd är utryck för naturlig, och inte artificiell, civil vilja. Hobbes 

definierar inte den naturliga vilja.  Men han definierar synd som varje ord, tanke och gärning 

emot right reason, rätta förnuftet. Om man resonerar rätt, kommer man till den rätta vägen för 

sina handlingar.76 Eftersom synden är utryck för naturlig vilja, är den civila viljan den rätta 
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vilja, som leder människan till goda handlingar, alltså den vilja som är uttryck för det rätta 

förnuftet. Den civila viljan tar form av lagar 77, som också härstammar från förnuftet.  

I diskussionen om lag och råd förklarar Hobbes att det är skyldighet för 

samhällsmedlemmarna att följa lagen, men bara fri vilja ( free-will) att följa rådet (counsel).78  

Vilket innebär att man som samhällsmedlem har skyldighet att följa lagen och frivilja att följa 

rådet. Hobbes nämner fri vilja, men definierar den inte. Implicit deducerar jag att han talar om 

skolastisk fri vilja, som härstammar från förnuftet och som i hans filosofi är den civila viljan. 

Hobbes förklarar att den skolastiska definitionen av viljan som rational appetite, förnuftigt 

begär, inte är bra eftersom det inte kan finnas då frivillig handling mot förnuftet. Frivillig 

handling härstammar bara från vilja, som leder till hans definition av vilja som sista begär i 

överläggning.79  Individuell vilja, i förhållande till överläggning och mänsklig handlings frihet 

kan inte vara fri vilja, men han menar inte den civila viljan eftersom den den civila viljan har 

ursprung i förnuftet och därför kan bara den vara fri vilja. 

 

 

 

3. Lycka 

När Hobbes talar om lycka använder han sig mest av ordet felicity, ett ord som kommer från 

latinska ordet ”felicitas”, som betyder lycka. Men han använder också ett engelskt ord för 

lycka, happiness, som jag inte anser är synonym till felicity, utan de har olika betydelser. I 

början av Elements of Law, dvs. i den del där han diskuterar mänsklig natur, förklarar Hobbes  

sin syn på lycka. Han talar om lycka i en mikrodimension, dvs. den individuella lyckan 

(felicity), vilken människan som individ, för sig själv, eftersträvar. Men senare i De cive 

börjar han tala om en makrodimensionell lycka (happiness),  en sådan lycka är civil lycka, 

som är samhällets skyldighet  mot medlemmarna. I Leviathan utvecklar han felicity -

begreppet, men en intressant vändning sker när det gäller den civila lyckan. För att undvika 

missförstånd används i den kommande texten de engelska orden för lycka, precis som Hobbes 

använder dem: felicity för individuell lycka i första och tredje underkapitlet och happiness för 
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civil lycka i det andra kapitlet, med behövlig förklaring i den speciella situationen som 

inträffar i det tredje underkapitlet.  

 

 

3.1.  Lycka som felicity 

I Elements of Law definierar Hobbes lycka (felicity) som kontinuerligt nöje som består av 

materiellt, individuellt blomstrande, som aldrig tar slut.80 Det är inte ett nära, ytterst slut, 

såsom gamla filosofer säger, utan ett mer avlägset slut, eftersom så länge människan lever har 

hon begär, som förutsätter ett ytterligare slut: ”for an utmost end, in which the ancient 

philosophers have placed felicity, and have disputed much concerning the way there, there is 

no such thing in this world, nor way to it , more than to Utopia: for while we live, we have 

desires, and desire presupposeth a farther end”.81 Felicity kommer från latinska ordet felicitas, 

som härrör omedelbart från felix, som betyder tursam, lyckad, framgångsrik, men den radikala 

meningen var fertilitet.82 

Hobbes ger inte något namn, men han använder sig av ett latinskt ord och bildar felicity som 

en målförverkligande kedja grundad på begär. Epikuros lyckolära är också grundad på begär, 

där lycka är ändamål i förhållandet mellan tillfredställda begär. Det krävs väldigt lite för att 

människan ska vara lycklig: mat, dryck, tak över huvudet och minimum av säkerhet. Det 

skulle räcka, enligt Epikuros, för att tillfredställa vilket begär som helst.83 För Hobbes är 

tillfredställda basbehöv ingen felicity, eftersom man fortsätter att önska sig mer och mer saker, 

och denna process tar aldrig slut, eftersom människan vill alltid ha mer och mer.  

Saker och ting som gör oss belåtna kallas för lönsamma (profitable), och deras förverkligande 

kallas för bruk (use), men de som inte är lönsamma kallas fåfänga (vain).84 Hobbes menar att 

hela sitt liv önskar sig människan mer rikedom, mer heder, mer makt, och hela tiden vill hon 

bli bättre än andra. Det är ingenting onormalt i detta, eftersom nöje är ett begär, som per 

definition förutsätter ett ytterligare slut: ”delight is appetite, and appetite presupposeth a 

further end, there can be no contentment but in proceeding: and therefore we are not to 
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marvel, when we see that as men attain to more riches, honours or other power, so their 

appetite continually growth more and more”.85 Begär är också början på animalisk rörelse mot 

nöje. Slutet på denna rörelse är målet som blir förverkligat, om man uppnår det.86 Hobbes 

förnekar inte ett nära slut, bara lycka som ett sådant slut. För Hobbes är allt rörelse, livet är 

rörelse, människan befinner sig i ständig rörelse och lycka är i sin tur rörelse. Ett nära slut 

innebär rörelsens slut, därmed livets slut. Man rör sig mot ett mål, når förverkligandet, blir 

nöjd och fortsätter att röra sig mot ett högre eller nyare mål, som blir förverkligat, och så 

vidare.  

Begär som leder till nöje klassificeras som kroppsligt begär, som Hobbes kallar sensuellt 

(sensual), och intellektuellt begär (delight of the mind), också kallat glädje (joy).87 De 

sensuella begär leder till artens överlevnad och till individuell bevarelse. Hobbes jämför livet 

med ett lopp mellan dessa olika begär, vilket har som mening att minnas alla dessa passioner 

och enda mål att komma först: ”this race we must suppose to have no other goal, nor no other 

garland, but being foremost”. Loppet tar slut med olycka eller lycka och att överge loppet 

betyder att dö.88 Lycka är livsloppets slut, man lever för att jaga lycka och aldrig så länge man 

lever skulle man sluta jaga den. Kommer man att fånga den? Enligt Hobbes förklaring, nej, 

men det man kan göra är att ständigt försöka förverkliga sina mål, som är närmare slut, men 

som leder till nöje. Individuell lycka, felicity, som ytterligare slut, kommer man aldrig att nå, 

men det betyder inte att man ska sluta eftersträva den.     

 

 

3.2. Lycka som happiness   

I samhället blir individen samhällsmedlem, del av en grupp. Individens lycka stannar på det 

personliga planet och lämnas bakom. I De cive flyttar man till den civila planen och här rör 

man sig mot en annan typ av lycka, en civil lycka, happiness. I diskussionen om skillnaden 

mellan absolut monarki och monarki blir folkets happiness den avgörande argumentet.Hobbes 

påstår att monarki behöver inte vara annorlunda än demokrati bara därför maktens innehavare 

är en kung. Kungen har sina rådgivare som fungerar precis som folkets representanter i 

                                                           
85

Ibid, s. 23 
86

Ibid, s. 22  
87

 Ibid, s. 23 
88

 Ibid, s. 34 



24 

 

demokratin. Men en populär stat argumenterar emot den absoluta herravälde med folkets 

happiness, som skulle innebära att monarken inte ha fördärvat eller dödat en: ”and every man 

counts it his only happinesse that he is not already spoil’d and kille’d”.89 Hobbes ifrågasätter 

en sådan akt, eftersom monarken inte skulle fördärva för många för att behaga en eller få och 

dessutom göra brott mot naturlagen och Gudslagen.90 Det handlar inte om individuell lycka, 

utan civil lycka, som samhällsmedlemmarna skulle förlora om de skulle befinna sig under en 

absolut monarki. Hobbes definierar inte denna happiness, utan säger bara det som folket 

skulle betrakta som happiness under herravälde, enligt anti-monarkisterna: att inte bli 

fördärvad och dödat av monarken, som skulle göra allt enligt sin vilja, skulle vara den civila 

lyckan. Men det skulle inte vara så under demokratisk regim, menar de. Hur den demokratiska 

regimen ser på den civila lyckan, vad folkets happiness innebär, nämns inte i diskussionen.  

Människor samlas fritt och inrättar en styrelse för att säkerställa sig ett behagligt liv;  

behaglighet som innebär livets bevarande, som är konditionerad av människans happiness.91 

Genom att bygga ett samhälle vill människor åstadkomma ett trivsamt liv, som innebär 

säkerhet och lycka, happiness. Igen använder Hobbes ordet happiness för lycka i samband 

med samhället. Kaplitet där han tar upp denna diskussion handlar om ”duties of them who 

bear rule”92, dvs. myndigheterna, som utgör samhället (staten). De som utövar lagar (rulers) 

ska se att samhällsmedlemmarna i deras jordeliv är försäkrade med fyra typer av förmåner: 

skydd mot utländsk hot: ”be defended against forraign enemies”, fred hemma: ”peace be 

preserved at home” , allmän säkerhet: ”public security” och ofarlig frihet: ”harmless 

liberty”.93 Alla dessa förmåner är överbefälhavarens attribution och utgör den civila lyckan, 

som leder till att medlemmarna kan njuta av den välstånd som de tillkämpar sig av deras egen 

flit. 94 Utifrån denna definition blir happiness, den civila lyckan, synonym med fred, som bara 

finns i den civila tillståndet. Det materiella välståndet når man med sina egna producerade 

resurser.  

Människan kan inte uppnå felicity, som är individuell lycka,  i ett naturligt tillstånd, eftersom 

där inte finns något skydd. I det civila tillståndet försäkras individen trygghet, som är den 
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civila lyckan, happiness, så han kan nå sina mål och leva ett bekvämt liv. Det finns i De cive 

två typer av lycka, en individuell lycka som förutsätter en civil lycka, men båda är 

karakteristiska för samhället, människans civila tillstånd. Hobbes betonar att den harmlös 

friheten (harmelless liberty), dvs. den naturliga friheten som civila lagarna tillåter, är 

nödvändigt för människans happiness95, alltså den civila friheten är förutsättning till den 

civila lyckan.  

 

 

3.3. Lycka i Leviathan  

I Leviathan definierar Hobbes lycka som ”continual success in obtaining those things which a 

man from time to time desireth, that is to say continual prospering”, dvs. ständigt framgång i 

att skaffa sig saker som man önskar sig, fortsatt blomstrande.  Hobbes fortsätter definiera 

lycka som felicity, men den är lite mer utvecklad än definitionen i Elements of Law.  Han 

tilläger att han menar felicity i livet man lever: ”I mean the felicity of this life”.96 Han 

motsäger Aristoteles teori om  felicity som ”perpetual tranquillity of mind”, eftersom det ( på 

Jorden) inte finns en sådan fred. Livet handlar om rörelse och kan inte finnas utan ”desire, nor 

without fear, no more than withouth sense”.97 I Den nichomakiska etiken  definierar 

Aristoteles  dygden som individens lycka. Men denna lycka är bara sekundär lycka. Det finns 

en annan typ av lycka, som är närmare gudarna, som  traditionellt anses vara lyckligare än 

människor. Till denna typ av lycka kan människan närma sig genom kontemplation. 

Kontemplation är en gudomlig aktivitet, som inte är allmän. Den lycka som man uppnår 

genom meditation är en gudomlig lycka och därför överlägsen den vanliga lycka, som kan 

uppnås genom dagliga aktiviteter.98   

Hobbes förnekar idén om felicity efter livet, dvs. den lycka som lovats till han som ärar Gud, 

eftersom man kan inte definiera den, utan bara veta att man kommer att njuta av den. Han 

kallar denna felicity ”incomprehensible…unintelligible”, obegriplig, precis som ett annat 

begrepp som handlar om efterlivet, ”beatifical vision”.99 Beatific vision (himmelsk vision) är 

                                                           
95

 Ibid, s. 114: ”It is a great part of that liberty, which is harmless to civil government, and necessary to each 

subject to live happily”  
96

 Hobbes, Leviathan, s. 41 
97

 Ibid, s. 41 
98

McMahon, Happiness: a history, s.49 
99

 Hobbes, Leviathan,  s. 42 



26 

 

Guds vision efter döden, som i många kristna traditioner är det mänskliga livets mål. Det har 

varit en ständig debatt kring begreppen, för denna vision skulle man få genom förnuftet, med 

då är det inte förnuftet som förstår Gud, utan det är det gudomliga som uppslukar den 

mänskliga.100  Augustinus (354-430) , representant för den kristna traditionen, säger att man 

inte ska kalla någon lycklig innan den är död.101 Thomas av Aquinos gör skillnad mellan 

perfekt och imperfekt lycka, beatitudo och felicitas eller beatitudo imperfect.  Han menar att 

man kan nå felicitas  i aristotelisk mening genom reflektioner, men det finns en annan lycka, 

”to which we look forward in the future, the happiness of seeing God”102, dvs. en framtids 

lycka som innebär att se Gud, dvs. efter döden. Den kristna traditionen, från kyrkofäder fram 

till skolastiken, med andra ord, är nonsens för Hobbes; i alla fall när det gäller lyckan befinner 

sig Hobbes åt andra polen, i totalt diskrepans mot dem. Senare talar Hobbes igen, i ett kapitel 

om naturlagen att idén om felicity i himlen är frivol, eftersom man inte har kunskap om vad 

som händer efter döden och om priset man får för sin tro. Man vet bara det som någon annan 

har sagt, som vet från någon annan och så vidare, att det är något övernaturligt; därför har 

överträdelse av tron ingenting med förnuft eller natur att göra.103  

Hobbes menar att när skolastikerna pratar om det goda, menar de att berömma (praise), när de 

talar om någots makt och storhet, menar de att förstora (magnifying). Men när de talar om 

deras åsikt om människans felicity, menar de µαχαρισµος , som är grekiskt ord för felicity men 

det finns inte någon korrespondent på engelska. Hobbes konkluderar att det räcker om man 

avser att det handlar om passioner: ”is sufficient for the present purpose, to have been said of 

the passions”.104 På detta vis förstärker han sin teori om felicity som människans begär efter 

begär, som aldrig tar slut. Det grekiska ordet macharios betyder på engelska blessed, även 

happy, dvs. välsignad. Genom att låtsas att ordet inte finns på engelska, förnekar Hobbes den 

gudomliga dimension in felicitys definition, för att inte komplicera sin definition och inte sist 

hela sin filosofiska materialistiska system. Senare talar han om heder och vad betyder att 

hedra någon, som är en människa och inte Gud. Men han använder ordet happy där det 

tidigare inte fanns något engelska översättning. På detta sätt blir happy adjektiv till felicity, 

dvs. en materialistisk välsignelse, som passar perfekt i hans materialism. Det handlar om 

första delen av Leviathan, Of Man, där  Hobbes säger:” to praise, magnify and call happy, is 
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to honour; because nothing but goodness, power and felicity is valued”105( att beröma, 

förstora och kalla välsignad betyder att hedra; därför ingenting annat än dygd, makt och lycka 

värderas). Jag tycker också att han menar dygd när han säger goodness , dvs. han menar 

aristotelisk virtù, den lycka tillgänglig till alla och inte godhet, som har religiösa 

konnotationer.   

Det som är intressant i Leviathan är att idén om civil lycka som han har presenterat i De cive, 

är totalt försvunnen. Hobbes använder ordet happiness i samband med religion en gång. Men 

med happiness menar han lyckan som man förväntar sig att nå genom kristen tro och inte 

minst döden.106 Att den civila lyckan inte finns i Leviathan kan ha en spekulativ förklaring: å 

ena sidan tyckte Hobbes att det är viktigt att förneka och motsäga den kristna felicity (därmed 

kristendomen) och göra klart att felicity betyder för människan  i detta liv en fortsatt framgång 

i att förverkliga sina mål. Å andra sidan, med hänsyn till åren när De cive och Leviathan har 

skrivits och publicerats, kanske den civila lyckan inte låg i Hobbe intresse längre, utan han 

tyckte att individens lycka var viktigare. Och inte minst publicerades De cive 1642 i Paris, när 

i England precis började inbördeskriget och då fred var viktigt för medborgaren, medan 1652  

var den engelska republiken, commonwealth, redan etablerad, samt freden. Den civila 

individen hade fred och skydd redan, alltså civil lycka, happiness. Hobbes uppmuntrar 

individen att utnyttja friheten och freden, att titta fram och förverkliga sina individuella mål, i 

sin jakt på felicity.  

 

 

 

4. Om man är fri, är man då lycklig? 

Frihet och lycka i Hobbes politiska filosofi har betraktats som individuell och social. Eftersom 

den sociala delen enligt Hobbes är delad i naturtillstånd och civilt tillstånd och den 

förstnämnda väljs bort, sägs att begreppen har betraktats från ett individuellt och ett civilt 

perspektiv. I detta kapitel sammanfattas analysens diskussioner och slutsatser i syfte att svara 

på  uppsatsens  ställda frågor.      
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Friheten i Hobbes politiska filosofi, betraktad från individens och samhällets dimensioner, 

betyder olika saker. Det är inte bara olika meningar, utan också kronologiskt ändrar sig 

begreppet i de tre politiska verken. På det individuella planen har det visat sig att Hobbes med 

frihet menar någon sorts valfrihet. Det handlar om en process som skulle leda till ett beslut 

och Hobbes menar att när man har väl beslutat sig, då är man inte fri längre, dvs. denna 

valfrihet tas bort. Processen heter att överlägga och beslutet överläggning, på engelska 

deliberation, dvs. frihetens borttagning i Hobbes mening. Det har visat sig att 

överläggningsbegreppet både utvecklats och ändrats i de tre politiska skrifter. I Elements of 

law betyder överläggning slutet på frihet107, som har också utvecklats lite mer i Leviathan. 

Men i De cive har Hobbes lämnat  frihetens slut för en frihet av valmöjlighet.108  För en stund 

anpassar sig Hobbes till sin uppfattning av ordet deliberation, men i Leviathan återvänder han 

till sin förklaring: överläggning  som frihetens slut.109 Är man fri? Så länge man överlägger så 

är man fri. 

I samband med överläggning har också begreppen fri vilja tagits fram. Eftersom vilja i 

Hobbes överläggningsteori är sista begär eller rädsla innan processen tar slut, anser jag att den 

är fri, eftersom man har frihet hela vägen till beslut. Hobbes motsäger den skolastiska teori 

om vilja110 genom att grunda vilja i passioner ( inte förnuft) och genom att göra passionerna 

(och inte förnuftet)  ursprung till mänsklig handling. Individuellt är människan fri när hon 

omväxlar mellan olika begär. Eftersom vilja, som del av processen finns där innan friheten tar 

slut, är den också fri.  

Lycka på den individuella nivån kallas felicity och menas med den en kontinuerlig materiell 

blomstrande, utan slut.  Hobbes definierar felicity annorlunda än sin tids teorier och hans 

argument pekar på sin avsikt att nedsätta dem. Felicity kan inte vara ett nära slut, såsom i 

epikurism. Det handlar om att tillfredställa behov, men inte basbehov och man blir lycklig. 

Enligt Hobbes vill man alltid mer och mer och därför felicity är ett ytterligare mål, ett avlägset 

slut.111 Hobbes motsäger  Aristoteles  teori om felicity som kontemplation, eftersom hans 

filosofiska system grundas på rörelse: allt är rörelse inklusive felicity. Han angriper 

skolastikens ide om felicity efter livet; det finns inte något sådant nonsens112, man vet bara om 

livet på jorden, man har ingen kunskap om livet efter döden. Så länge man lever eftersträvar 
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man att förverkliga sina mål, tillfredsställa sina begär och så länge man inte slutar kommer 

man närmare felicity, men aldrig den når. Är man lycklig? I alla fall är man kontinuerligt nöjd 

och man vill ha mer, så livet går bara vidare. Och så länge man tar frivilliga rätta beslut, kan 

man inte vara något annat än lycklig, allt eftersom ens mål förverkligas. På det individuella 

planet ser jag förhållandet mellan frihet och lycka i Hobbes politiska filosofi såhär: är fri man 

under överläggningsprocessen, så man fritt beslutar sin egen felicity, eftersom när friheten tar 

slut  har man bara konsekvensen av sitt beslut kvar, som förmodligen leder till 

tillfredsställelse av ens begär. Om det inte bli så, är allt man ska göra att röra sig mot ett annat 

mål.  

Människan är en social varelse och brukar leva tillsammans med andra människor i mindre 

eller större grupper. Hobbes delar in människans levnadssätt i två tillstånd: naturligt och civilt. 

Om friheten i det naturliga tillståndet säger Hobbes att den är absolut frihet som ger alla rätt 

till allt och att göra vad man vill. Naturlig frihet är ingenting för den förnuftiga människan, 

eftersom den bara leder till fortsatt krig.113 För att bevara sin frihet i naturtillståndet använder 

man sig av viljan att skada de andra. Den naturliga viljan  i det civila tillståndet leder till synd 

och därför man borde välja bort att använda sig av den. Naturtillståndet karakteriseras av allas 

krig mot alla och därför finns inga villkor till strävande efter ens egna mål. Man är fri, men 

man är inte lycklig.  

Som förnuftig varelse väljer människan det civila tillståndet. Man väljer fritt att underkasta 

sig samhällets lagar. Friheten i det civila tillståndet är naturlig frihet begränsad av de civila 

lagarna, en harmlös personlig frihet som inte skadar de andra medlemmarna.114 Den harmlösa 

friheten eller det som är kvar av den naturliga, är en nyans av den civila frihetens begrepp. I 

De cive definierar Hobbes först den civila friheten som frånvaro av externa hinder som ger 

kroppen frihet att röra sig.115 I Leviathan kompletterar han definitionen med en förklaring till 

ordet ”extern”: det handlar om externa hinder som tar bort människans kraft att göra något, 

men de inte tar bort den mentala kraften.116 

Den moderna synen på Hobbes frihetsbegrepp är att den är negativt laddat.117 Under 1600-

talets England ställs Hobbes frihets begrepp mot den rivaliserande republikansk teori om 

frihet, som menar att  man är fri bara under demokratier och om man inte är fri är man slav. 
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Användning av engelska ordet freedom hos Hobbes handlar inte om samhällsmedlems frihet, 

utan om statens frihet, dvs. oberoende av andra stater.118 Hobbes argumenterar med sin enkla 

definition av friheten mot tidens syn på friheten och i hans argument ligger sin intention att 

diskreditera den republikanska teori om frihet.119 

Den civila viljan är uttryck för förnuftet och leder människan till goda handlingar. Civil vilja 

ger också upphov till de civila lagarna, som i deras tur härstammar från förnuftet. Med andra 

ord: den civila viljan är förutsättning till den civila frihet. I analysen konkluderade jag att den 

civila viljan förmodligen är skolastiska fri vilja som har ursprunget i förnuft. Men i relation 

till frihet i det civila tillståndet förnekar Hobbes att civil frihet kan appliceras till något annat 

än fysiska kroppar, alltså man kan inte få ihop frihet med vilja, som inte är kropp. 120  

Om den civila lyckan, happiness, talar Hobbes bara i De cive. Han menar med happiness fred 

och skydd som är samhällets skyldighet till medlemmarna.121 Om staten försäkrar 

samhällsmedlemmens happiness, civil lycka, kan individen sträva efter sina mål, i sin rörelse 

mot felicity. Hobbes betonar också att den harmlösa friheten är också statens skyldighet mot 

medborgaren  och att den tillsammans med civila lycka förutsätter den individuella lyckan. 

Det har konstaterats att i Leviathan finns inte happiness med, utan ordet används bara i 

religiös kontext. I samhället kan man röra sig utan externa hinder, och då är man fri enligt 

Hobbes. Existensen av civila lagar garanterar skydd mot andra, alltså man njuter av en 

harmlös frihet, som i sin tur förutsätter felicity, den individuella lyckan. Man är både fri och 

lycklig.  

För att kunna svara på uppsatsen vägledande fråga måste man ta hänsyn till de olika 

nyanserna i definitionen av begreppen frihet och lycka. På den individuella planen är man fri 

när man överlägger. Man kan vara lycklig om sina handlingar tillfredställer sina begär. Men 

individens mikrodimension inkluderas i en makrodimension, som är antigen naturtillståndet 

eller det civila tillståndet. Eftersom naturtillståndets frihet är negativt, innebär detta att strävan 

efter lyckan är väldigt svårt att hända. Man väljer naturligt det civila tillståndet, där finns alla 

förutsättningar för både frihet och lycka. Därför kan man säga att man i samhället är både fri 

och lycklig. Fri att kunna utan hinder röra sig och lycklig för att kunna sträva efter sina 

materiella mål, enligt Hobbes politiska filosofin.  
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5. Sammanfattning 

Analysen av begreppen frihet och lycka i Thomas Hobbes politisk filosofi har kommit till ett 

resultat. Det har visat sig att begreppen har olika nyanser som beror på olika kontext. 

Begreppet frihet i den individuella kontexten handlar om frihet att välja, att röra sig mellan 

olika begär, som leder till mänsklig handling. Individen i social sammanhang besitter absolut 

frihet, som enligt Hobbes är att göra vad man vill och oskadlig frihet, begränsad frihet av de 

civila lagarna. Den förnuftiga människan väljer den andra, eftersom hon letar efter fred och 

skydd och den absoluta friheten ger bara upphov till krig. I samhället har man rörelsefrihet, 

dvs. frihet att röra sig utan externa hinder. Friheten som frånvaro av externa hinder associeras 

mest med Hobbes uppfattning av friheten. Denna uppfattning var på 1600-talet motståndare 

till den republikanska frihetsbegreppet, som sätter frihet mot slaveri.  Staten är också en 

individ som besitter frihet, men frihet i den republikanska meningen, att inte bli slav till en 

annan stat.  

Lycka är definierad av Hobbes som felicity, dvs. en individuell lycka som är ett avlägset slut, 

men också en kontinuerlig framgång och fortsatt blomstrande. Det handlar om en materiell 

lycka som eftersträvas här på Jorden. Hobbes hävdar att den skolastiska felicity, som handlar 

om livet efter döden, är nonsens, eftersom man inte har någon kunskap om vad som händer 

då. Inte heller den jordliga aristoteliska kontemplationen accepterar han, eftersom livet 

handlar om rörelse. Hans uppfattning kanske är grundad i epikurism, men han motsätter sig 

det nära slut som läran predikar. Människan har begär som ska tillfredställa, men man kan inte 

sluta här, eftersom människan är gjord av rörelse och vill bara ha mer och mer.  

Det finns i hans politiska filosofi en civil lycka som han kallar happiness och som är 

samhällets skyldighet mot medlemmarna. Det är synonymt med fred och förutsättning till den 

individuella lyckan, felicity. Även viljan får en naturlig och civil dimension i Hobbes verk. 

Debatten kring fri vilja hos Hobbes kan fortsätta. Min position så länge är att hos individen 

finns vilja som är fri i samband med överläggning och mänsklig handling, utanför hans kända 

materialism och hans mekaniska natursyn. Inte den fria vilja som är ursprungen i människans 

själ eller förnuft, eftersom något sådant inte finns i Hobbes filosofi.  

Denna studie inriktar sig på analysen av tre begrepp i Hobbes politiska verk. Analysen har 

demonstrerat att bakom Hobbes politiska texter finns en mening. Mening som i ovan nämnda 

begrepps fall var att motsäga och diskreditera tidens antagningar om dessa begrepp.  Man kan 

inte definiera ett  förhållande mellan frihet och lycka i Hobbes politiska filosofi. Detta 
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påverkas av olika omständigheter och får olika nyanser beroende på vilken riktning man tar i 

begreppens förklaring. Det beror helt enkelt på vilken  definition av begreppen man utgår från  

Ett bra exempel är sista kapitlet, där konklusionen är att individen är både fri och lycklig i 

samhället, alltså i det civila tillståndet.  Då är man lycklig, och fri med!  
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