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Om viljefrihet och lydnad
även om de kriterier som ett samhälle måste uppfylla för att få 
kallas demokratiskt är föremål för våldsamma kontroverser, tror jag 
ingen skulle förneka att varje demokratiskt samhälle måste erbju-
da någon form av frihet för sina medborgare. Är vi böjda att tänka 
kring demokrati i idealistiska banor så är vi förmodligen frestade 
att påstå att det så att säga ligger i själva idén om demokrati att alla 
människor erkänns somliga fri- och rättigheter. Vilket slags frihet 
måste då medborgarna åtnjuta? Den frihet som vi här skall tala om 
är vid första anblick psykologisk och, om inte detsamma som så åt-
minstone mycket nära besläktad med, den som filosofer har kallat 
viljans frihet. 

Genast måste sägas att den fria viljan är ett mycket problematiskt 
begrepp. Om vi tittar till filosofihistorien finner vi ändlösa diskus-
sioner om vad begreppet innebär – om vad det betyder att säga att 
en varelse har en fri vilja – samt om den fria viljans förutsättningar. 
Det som vi idag känner som »den fria viljans problem» rör både 
och, men främst förutsättningarna för den fria viljan: om vi antar 
att allt som sker i världen sker i enlighet med en okänd men ändå 
bestämd uppsättning naturlagar, kan vi fortfarande se oss själva 
som individer med fri vilja?

Utan att gå in på detaljer i denna snåriga filosofiska diskussion 
kan vi ta fasta på ett par punkter som de allra flesta tänkare som be-
handlat ämnet hållit för sant, nämligen att fri vilja är en nödvändig 
förutsättning för ansvar samt att människor i allmänhet har en fri 
vilja. Med undantag för Calvin och Luther anser de flesta tänkare av 
någon dignitet nämligen att vi har en fri vilja, kanske inte alltid men 
åtminstone under normala omständigheter. Vi antar att våra med-
människor liksom vi har en fri vilja och vi håller dem därför, om 
inga fakta som tyder på motsatsen framkommer, ansvariga för sina 
uttalanden, för handlingar och för beslut som rör andra människor.

√ auktoritet och den fria viljan hos anselm, kant och wolff
Tomas Ekenberg
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Med att ha en fri vilja menar jag här alltså att vi har en förmåga 
att välja: med andra ord har vi förmågan att handla, tänka och tala i 
enlighet med eget förstånd och efter eget tycke. När denna förmåga 
är satt ur spel – när hot, indoktrinering, fysiskt våld eller dylikt gör 
oss oförmögna att reflektera och handla självständigt – blir vi så att 
säga automatiskt exkluderade ur det moraliska och också det po-
litiska kollektivet. När någon blir tvingad genom våld att handla 
så handlar personen i fråga inte av fri vilja och kan därmed inte 
hållas ansvarig för sin handling. I den mån våra gemensamma gö-
romål är vårt gemensamma ansvar, så består den ideala demokratin 
helt och hållet av individer som individuellt kan hållas ansvariga för 
sina handlingar, och för detta krävs att de verkar av fri vilja. Vidare 
förefaller denna fria vilja inte bara vara ett nödvändigt inslag, utan 
också i någon mening moraliskt påbjuden. Det är en plikt för var 
och en av oss att slå vakt om både vår egen och andras fria vilja ef-
tersom vi därmed erkänner vår egen och andras medlemskap i det 
demokratiska kollektivet.

Om jag har rätt så långt, så krävs det i ett demokratiskt samhälle 
att människor inte bara tillåts handla av fri vilja, utan också gör så, 
åtminstone och i synnerhet i de situationer som rör statens styran-
de, exempelvis vid allmänna val. För att principen om »en män-
niska, en röst» skall upprätthållas, måste var och en fritt och så att 
säga självbestämmande bidra till beslut.

Just i idén om att vi har en plikt att handla av fri vilja i ett fritt 
samhälle kan man dock se ett problem. Problemet är det att om vi 
är skyldiga att själva besluta hur vi skall handla, så verkar det följa 
att vi aldrig bör erkänna någon yttre auktoritet som bestämmande 
för hur vi handlar. Alltså, om vi fortfarande skall kunna betraktas 
som fria, ansvariga individer, kan vi aldrig lyda någon annan indi-
vid eller någon institution. 

Att vi inte kan lyda betyder naturligtvis inte att vi aldrig kan göra 
som någon annan säger. Om det är detta vi menar med »lyda» så 
kan vi visst lyda utan att därmed åsidosätta vår fria vilja. Personen 
som motvilligt betalar skatt trots att hon tycker att skattepengarna 
läggs på fel saker kunde här vara ett exempel. Denna person lyder 
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bara i den meningen att hon gör det som hon blir tillsagd. Hon gör 
det hon gör fortfarande av fri vilja: hon gör det för att hon finner 
att detta är det som bör göras, och om hon lyder så är det fråga om 
lydnad bara i en svagare bemärkelse. Om en person är sant lydig, 
däremot, gör hon inte bara det hon blir tillsagd att göra, utan hon 
gör det hon blir tillsagd att göra exakt och uteslutande därför att 
hon blir tillsagd. Att lyda på detta vis betyder alltså att man erkän-
ner någon annan som en auktoritet: man handlar på ett sådant vis 
att man implicit erkänner att den andre – en person eller en institu-
tion – har rätt att helt och fullt bestämma över de egna handlingar-
na. I detta läge handlar man inte längre av fri vilja – den egna viljan 
kommer så att säga inte på fråga alls – och det finns inget utrymme 
för att fundera över hur man bäst handlar, eftersom man överlåtit 
hela beslutsrätten åt någon annan. 

Skillnaden mellan vad jag kallar lydnad i en svagare och i en star-
kare bemärkelse skulle kunna utryckas så här: en person lyder i den 
svagare bemärkelsen när personen A gör vad en annan person B sä-
ger åt henne att göra. Men om det är fråga om »sann» lydnad, den 
starkare formen, så gör A vad B säger åt henne att göra bara därför 
att B säger så. På svenska skulle vi kanske säga att det är fråga om 
lydnad i båda fallen. På engelska skulle man skilja mellan compliance 
och obedience – »to comply» är att handla i överensstämmelse med 
en annans önskningar; »to obey» är att i sanning underkasta sig en 
annans vilja. Bara det senare står i strid med att samtidigt handla av 
fri vilja.

Det finns naturligtvis inget som säger att en person som under-
dånigt och blint lyder en annan inte när som helst skulle kunna 
återerövra sin fria vilja och börja handla självständigt igen. Poängen 
är dock att så länge som man lyder så handlar man inte som en varelse 
med fri vilja. Den lydige måste säga: »valet är inte fritt för valet är 
inte mitt.»

Man kan alltså inte erkänna en yttre auktoritet fullt ut utan att 
samtidigt ge upp sin fria vilja. Men om vi tittar på ett demokra-
tiskt samhälle så finns det ju auktoriteter överallt: riksdag, polis, 
domstolar, skattemyndighet och mer därtill. Om vår plikt som de-
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mokratiska medborgare är att handla utav fri vilja så bör vi inte 
erkänna nämnda instanser som sanna auktoriteter, utan vi bör is-
tället göra som de säger bara när det stämmer med våra egna upp-
fattningar. 

Här kan man naturligtvis invända att inga av de auktoriteter 
som förekommer i det samhälle vi har omkring oss är av det ab-
solut dominerande, friviljeutsläckande slaget. Inga av dem kräver 
blind lydnad; de kräver bara att vi gör som de säger. Vi behöver inte 
erkänna deras beslut som absolut bindande, bara följa dem, och vi 
betraktas till inget mått som felande om vi för ett ögonblick tvekar 
innan vi betalar skatt, till exempel, så länge som vi gör det (i tid).

Men även om det går att erkänna en auktoritet som i någon me-
ning berättigad utan att härmed avsäga sig sin fria vilja och självbe-
stämmande, så finns här fortfarande ett problem. Som demokratisk 
medborgare manas jag att själv kritiskt komma fram till vad som är 
rätt och fel och hur vi bör leva, men det kan mycket väl hända att 
en av de auktoriteter som faktiskt finns kräver att jag handlar i strid 
med mina egna slutsatser, hur väl underbyggda jag än anser mina 
slutsatser vara. Då framstår frågan med vad rätt auktoriteten har fö-
reträde såsom angelägen – varför auktoriteten bör betraktas såsom 
en auktoritet – och svaret måste bli att vadhelst auktoriteten har för 
legitimitet, så måste denna ytterst ha blivit den given av de enskilda 
individer av vilka demokratin består.

Intressant i detta sammanhang är att om man ser till historien, 
så har man inte alltid sett någon motsättning mellan auktoriteter 
och den fria viljan. I den kristna traditionen, och särskilt i den med-
eltida filosofi som tar avstamp i Augustinus tänkande, argumente-
rar man till och med för att lydnad och underkastelse är den enda 
vägen till sann frihet. I en teoretiskt raffinerad form finner vi dessa 
idéer redan hos Anselm av Canterbury (1033–1109).

Anselm, fri vilja och underkastelse
enligt anselm föreligger ingen motsättning mellan den fria 
viljan och erkännandet av en auktoritet så länge som det är Guds 
auktoritet som vi talar om. Guds auktoritet går inte att ifrågasätta 



10

tomas ekenberg

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2012

eftersom det är Gud som är alltings upphov, och alla skapade varel-
ser står så att säga i skuld till Gud redan från början (Anselm 2002: 
54). Ingen kan därför göra berättigade anspråk på något gentemot 
Gud. Enligt Anselm består människans fria vilja exakt i förmågan 
att handla rätt. Hur man bör handla bestäms av Gud. Människans 
uppgift är att söka utröna Guds vilja och handla i enlighet med den-
na, men enligt Anselm räcker inte detta – man måste också göra det 
utan baktanke, helhjärtat, såsom ett lydigt redskap (2002: 36, 64, 
82). Eftersom det korrekta handlandet kräver det korrekta sinnela-
get, är Anselms friviljeförmåga detsamma som förmågan inte bara 
att göra det Gud vill, utan att faktiskt vilja det Gud vill, och detta 
bara för att Gud så vill. Kort sagt, den fria viljan är detsamma som 
förmågan till blind och ytterlig lydnad.

Det kan förefalla besynnerligt och paradoxalt att Anselm på 
detta sätt får frihet att i slutändan bli detsamma som något som vi 
uppfattar som ofritt. Anselm är själv medveten om denna möjliga 
invändning och ger ett slags försvar. Enligt honom måste man hålla 
med om följande: Den som felar och begår brott kan inte betraktas 
såsom fri i ordets rätta bemärkelse, utan måste ses som slav under 
synden (2002: 32–33). Den goda människan måste alltid betraktas 
som att hon lever mer i enlighet med sin naturliga potential, och 
eftersom hon uppnått mer av sina inbyggda målsättningar så är hon 
uppenbart starkare, och därmed friare, än den människa som lever 
i moraliskt förfall. 

Sett såsom ett argument för att »fri vilja» skulle betyda just det 
som Anselm menar, förefaller detta försvar svagt och kanske till och 
med cirkulärt. Bara om man från början är välvilligt inställd till An-
selms frihetsbegrepp kommer man att finna argumentet övertygan-
de. Vidare kan detta låta som just den typ av tänkande som Upplys-
ningen räddade oss ifrån – både teologiskt och politiskt. Anselms 
mörka medeltida Gud liknar inte mycket den moderne förlåtande 
Gud som ömsom förnöjt ömsom bekymrat betraktar den fria in-
dividens moraliska framskridande respektive förfall. Anselms Gud 
liknar mer en feodalherre – misstänksam och oresonlig – som krä-
ver ovillkorlig lojalitet och blind lydnad av sina undersåtar. Efter-
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som Anselm dessutom ser detta förhållande mellan Gud och män-
niska som ett tingens naturliga ordning kan man tänka sig att detta 
kan användas för att hålla människor på plats även i den världsliga 
hierarkin: den feodala samhällsordningen som sådan har sin grund 
i naturen och är Guds vilja, och därför finns inga skäl för reformer. 
Om vi tittar till vad Anselm själv sa så hittar vi inte några dylika ar-
gument, men vissa har hävdat att det är i ett sådant ljus Anselm bör 
läsas (t.ex. Southern 1990: 221–222).

Upplysningens idéer, och i synnerhet kraven på frihet, jämlikhet 
och brödraskap, avlägsnade åtminstone i västvärlden det ideologiska 
fotfästet för styrelseformer där kungar, furstar och adel hade guda-
given licens att styra över andra människors liv. Delvis skedde detta 
genom att man gjorde upp med gamla uppfattningar om männis-
kans natur och plats i världen, men jag skall nu ägna en liten stund 
åt att argumentera för att detta inte nödvändigtvis innebar att man 
tänkte radikalt annorlunda kring fri vilja. I själva verket finns slåen-
de likheter mellan Anselms uppfattning om vad fri vilja är och den 
vi finner hos Immanuel Kant, den störste av upplysningsfilosoferna.

Kant, fri vilja och att handla utav plikt
enligt kant är den fria viljan inte detsamma som förmågan att 
lyda Gud. Hos Kant är istället den fria viljan förmågan att lyda för-
nuftet. Här finns alltså en klar skillnad mellan Kant och Anselm. 
Den auktoritet eller den rätt att bestämma våra handlingar som 
Anselm förlägger till Gud förlägger Kant istället till vårt förnuft. 
Men här finns också djupgående likheter. För även om auktoriteten 
nu är en annan krävs här fortfarande sann lydnad: om vi tillåter oss 
att tala metaforiskt, så räcker det enligt Kant inte att göra det som 
förnuftet säger – man måste göra som förnuftet säger exakt därför 
att förnuftet säger så.

Kant skiljer i sin Grundläggning av sedernas metafysik mellan två 
grundläggande sätt på vilka en människa kan handla. Antingen 
handlar hon utav plikt, eller så handlar hon på grundval av böjelse 
(Kant 1997: 20–21). Böjelse skall här förstås i en mycket vid och 
inklusiv mening. En människa kanske handlar av naturlig instinkt, 
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en annan handlar av känsla eller av plötslig impuls, en tredje för att 
hon efter noggrant övervägande anser att konsekvenserna av hen-
nes handlande kommer att bli behagliga eller på annat sätt fördel-
aktiga – alla handlar de på grund av böjelse enligt Kant. Kant skiljer 
vidare mellan två sätt att förhålla sig till plikten i sitt handlande, 
två sätt att förhålla sig till förnuftet som lagstiftare och författare 
av den moraliska lagen (Kant 1997: 24–25). Antingen handlar man 
utav plikt, det vill säga man erkänner fullt ut den moraliska lagen 
som tvingande, eller så handlar man bara i enlighet med plikten, i vil-
ket fall man gör det som den moraliska lagen säger men har andra 
motiv i sikte – man gör det inte bara för att den moraliska lagen 
säger så. I det senare fallet hävdar Kant att vi fortfarande handlar 
av böjelse. Kort sagt kräver den moraliskt värdefulla formen av 
handlande sann lydnad av förnuftets moraliska lag. Man skulle till 
och med kunna säga blind lydnad, men detta låter mer passande om 
man pratar om en yttre auktoritet än om en inre – vårt eget förnuft. 

Det är bara när vi handlar utav plikt som vi är fria enligt Kant; 
det är bara då vi bryter oss loss från böjelsernas bojor. Vårt förnuft 
är så att säga vårt sanna jag och bara om förnuftet fullt ut råder över 
våra handlingar så är vi fria och självbestämmande, eller autonoma 
med Kants terminologi. Den vars handlingar har sitt ursprung an-
norstädes än i förnuftet är heteronom, eller bestämd av något yttre 
och främmande, till vilket alltså böjelser som vanor, nyttomotiv 
och instinkter kan räknas.

Vi finner här påfallande likheter med Anselms syn på viljans fri-
het. Kant säger att det bara är när vi handlar utav plikt som vi är fria. 
I annat fall är vi slavar under böjelserna – Anselm skulle säga synden. 
När vi handlar utav plikt så lyder vi fullt ut förnuftet. Vi erkänner då 
den moraliska lagen som absolut tvingande och är så att säga förnuf-
tets lydiga tjänare, men ändå fria. En viss form av lydnad är alltså en 
förutsättning för frihet hos Kant, liksom hos Anselm, och den fria 
viljan, i den mån den är en förmåga, är en förmåga till en form av 
lydnad även om auktoriteten nu inte är Gud utan Förnuftet. Om vi 
nu lägger till att för Anselm så är Gud den enda sant förnuftiga var-
elsen, så förefaller inte skillnaden mellan Anselm och Kant så stor.
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Hos Kant är alltså auktoritet och fri vilja förenliga, i alla fall så 
länge auktoriteten är det egna förnuftet. Men hur tänker han sig att 
det förhåller sig med yttre auktoritet, och i synnerhet den som en 
stat utgör? Är den enskildes frihet förenlig även med den auktoritet 
som tar sig uttryck i lagar och rättskipning? Kant löser problemet 
genom att helt enkelt visa att här, liksom i den moraliska sfären, 
finns ingen motsättning mellan autonomi och auktoritet och att de 
i någon mening är en och samma sak (Dodson 1997: 99; Hallde-
nius 2011: 175). Liksom det är enbart genom att handla utav plikt 
som människan kan undfly böjelsernas heteronomi, så är det bara 
genom att underkasta sig lagen som medborgaren kan bli autonom 
och undvika den träldom eller heteronomi som kännetecknar med-
borgaren i ett »laglöst» samhälle vars påbud och förbud vilar på en 
enskilds despots särintressen eller massans godtyckliga åsikter. 

När vi lyder en förnuftsenlig yttre auktoritet så lyder vi samti-
digt förnuftet. Om de yttre auktoriteterna har rätt att kräva åtlyd-
nad så kommer aldrig någon konflikt att uppstå med mig såsom 
autonom (förnuftig) person eftersom jag kan se att de har rätt, sam-
tidigt som jag gör som jag själv vill, och jag vill samma sak därför 
att det är rätt. Min vilja, säger Kant, är förvisso underkastad en lag, 
men »underkastad på ett sådant sätt att den måste anses vara själv-
lagstiftande och först därigenom underkastad lagen (som den kan 
betrakta sig som upphovsman till)» (Kant 1997: 57). Kant förefal-
ler alltså inte se några olösliga problem med att å ena sidan upp-
rätthålla sin fria vilja och å andra sidan till fullo erkänna något som 
en auktoritet för sitt handlande. Den auktoritet som bör åtlydas är 
förnuftet, och friheten är härmed inte hotad – tvärtom består frihe-
ten exakt i förmågan att fullt ut lyda förnuftet. Förnuftet delar jag 
med alla förnuftsvarelser, och i den mån yttre auktoriteter vilar på 
den allmänna förnuftiga viljan så uppstår heller inga konflikter med 
dessa. Att erkänna dessa som tvingande på mitt sätt att handla är i 
någon mening detsamma som att erkänna förnuftet som tvingande 
på mitt sätt att handla, vilket i sin tur är detsamma som att handla 
utav plikt.
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Wolff om inre och yttre auktoriteter
inte alla har funnit Kants lösning tillfredsställande. I en liten 
bok med den provocerande titeln In Defense of Anarchism, som först 
utkom 1970, argumenterar den amerikanske filosofen Robert Paul 
Wolff för att förnuft och lydnad är oförenliga. Wolff tar Kants idé 
om autonomi som startpunkt och argumenterar, liksom Kant, att 
en moralisk agent kan hållas ansvarig för sina handlingar bara om 
hon själv fritt kan handla i enlighet med principer som hon själv 
uppställt (1998: 12–13). Men till skillnad från Kant hävdar Wolff 
att detta är oförenligt med varje form av yttre auktoritet. Vi sviker 
helt enkelt en grundläggande mänsklig plikt om vi lyder någon an-
nan i stället för att bestämma själva.

Ingenting kan enligt Wolff rättfärdiga att en viss grupp eller in-
stitution i samhället eller staten som sådan kräver åtlydnad eftersom 
det eventuella rättfärdigande som man skulle ha i så fall måste kom-
ma från individerna (1998: 21–22). Att kräva åtlydnad är detsamma 
som att be en individ att ge upp sin moraliska autonomi, men detta 
är att be om något man inte kan få eftersom detta är något som 
individerna inte får eller ens kan släppa ifrån sig. Härav följer att 
den enda styrelseform som skulle kunna rättfärdigas är den demo-
kratiska. Men det följer också, enligt Wolff, att varje form av repre-
sentativ demokrati och varje form av majoritetsstyre är omöjligt att 
rättfärdiga. Vad beträffar representativ demokrati argumenterar 
Wolff, liksom Rousseau också gjorde, att ingen vald församling fak-
tiskt kan representera den samlade folkviljan ner på individnivå, och 
vad beträffar majoritetsstyre så argumenterar han för att ett sådant 
med nödvändighet leder till att minoriteter tvingas till heteronomi. 
Minoriteter tvingas, i den mån de lyder majoriteten, till att helt eller 
delvis svika sin plikt att bevara sin fria vilja. Den enda formen av de-
mokrati som kan rättfärdigas är alltså den form av direkt demokrati 
där beslut fattas enhälligt. Wolff erkänner och diskuterar de prak-
tiska problem ett sådant styrelsesätt för med sig, men målar upp en 
åtminstone i teorin möjlig framtid – det här var före Internet – där 
människorna sitter hemma och röstar framför sina TV-apparater.

Vad är då Wolffs huvudpoäng? Jag tror den kan formuleras så 
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här: Om vi följer Kants tankegång som börjar med idén om den 
autonoma förnuftsvarelsen och följer denna till sin slutpunkt i den 
politiska teorin, så måste vi komma fram till att inga överindividu-
ella auktoriteter kan ges ett rationellt berättigande. Hur kommer 
det sig då att inte även Kant når denna slutsats? Ett möjligt svar 
är detta: Kant tänkte sig att alla förnuftiga varelser vid noggrant 
övervägande måste nå fram till samma etiska principer och samma 
politiska ordning. Wolff delar inte denna optimistiska syn på det 
kollektiva förnuftet, men delar synen på det enskilda förnuftets ab-
soluta företräde före varje annat ting som gör sig gällande som auk-
toritet.

Avslutningsvis vill jag säga några ord om friheten som en själslig 
eller psykologisk förmåga. Eftersom Kant gör distinktionen mel-
lan att handla av plikt och att bara handla i enlighet med plikten 
till grundläggande, vilar hans moralfilosofiska och politiska teori på 
psykologiska antaganden vilka senare kommit att kritiseras, särskilt 
inom den analytiska filosofin. I sin Nobelföreläsning den 11 decem-
ber 1950 gick Bertrand Russell till öppet angrepp:

All human activity is prompted by desire. There is a wholly fal-
lacious theory advanced by some earnest moralists to the effect 
that it is possible to resist desire in the interests of duty and mo-
ral principle. I say this is fallacious, not because no man ever acts 
from a sense of duty, but because duty has no hold on him unless 
he desires to be dutiful.

Om Russell har rätt, så är Kants upplysta republik inte bara svår-
uppnådd utan en principiell omöjlighet, eftersom en sådan väl-
fungerande, rättvis stat till betydande del måste bestå av autono-
ma människor, människor av Kantiansk god vilja, människor som 
handlar utav ren plikt, människor som »blint lyder» sitt förnuft, 
människor som är psykologiskt omöjliga. Russells människa drivs 
nämligen alltid av begär och därmed böjelse och är alltid, i Kants 
mening, heteronom.

Trots sina rötter i det Kantianska tänkandet, förefaller däremot 
Wolffs kärnargument klara sig ganska väl vare sig Russell har rätt 



16

tomas ekenberg

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2012

eller fel. För även om det skulle visa sig att människan var oförmö-
gen att uppfylla Kants krav på autonomi, så borde vi fortfarande 
kunna tala om rationalitet. Och den böjelse som får oss att blint och 
okritiskt följa en annans påbud skulle aldrig kunna kallas rationell, 
utom möjligtvis om vi i vårt samhälle kan finna auktoriteter vars 
berättigande är lika självklart, absolut och oantastligt som det som 
tillkommer Anselms Gud.1

—√|
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Not

1 Jag vill tacka deltagarna vid ett möte på föreningen Ordfront i Uppsala och Filosofiska 
föreningen i Uppsala, där jag presenterade tidigare versioner av denna artikel. Jag 
tackar också projektgruppen Understanding Agency, samt Riksbankens Jubileums-
fond för deras finansiella stöd. 
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