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Summary 

This essay examines how civil disobedience can be justified based on an argument of a 

higher moral law in a representative democracy. The method used to answer this question 

derives from a discourse analysis method together with a critical perspective on the law. 

The main part of the essay uses a philosophical theoretical framework of natural law 

consisting of John Locke’s contract theory and Henry David Thoreau’s argument for civil 

disobedience. The Swedish legal philosophical discussions on civil disobedience from 

the 1990’s and onward is discussed in relation to the theoretical framework. To justify 

the act of breaking a law, a distinction between legality (law) and legitimacy (moral) 

needs to be invoked. In a representative democracy civil disobedience can be viewed as 

a complementary method to when traditional methods of participation are not available 

or preferable. A justifiable civilly disobedient act has to live up to both democracy-based 

and moral reasons such as conscientiousness or achievement of good consequences. In 

addition, there are high requirements on the civil disobedient to have made a well-

balanced assessment of the reasons for and against committing the act of civil 

disobedience. In the analysis, I highlight in what way the justification arguments build on 

a democracy concept. From this, I show how it is possible, in the current discourse, to 

justify civil disobedience by using a minority protection argument. Civil disobedience 

based on solidarity with a person in a weaker position can contribute to a democratic 

exchange by forcing the advocates for the dominant or majority opinion to defend their 

position. In this way those who break the law with morally justified civil disobedience 

can practice responsible citizenship through a controlled outlet for minority protection. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats utreder hur civil olydnad kan legitimeras utifrån en argumentation om en 

högre rätt i en representativ demokrati. Jag har närmat mig frågeställningen utifrån en 

diskursanalytisk metod och ett kritiskt perspektiv på rätten. Utredningen bygger på ett 

naturrättsligt filosofiteoretiskt ramverk som utgörs av John Lockes teori om 

samhällskontraktet och Henry David Thoreaus argument för civil olydnad. Mot bakgrund 

av detta analyseras hur den svenska rättsfilosofiska diskussionen om civil olydnad har 

sett ut efter 1990-talet. Grunden för att kunna legitimera civil olydnad baseras på att man 

gör en distinktion mellan legalitet (lag) och legitimitet (moral). I en representativ 

demokrati kan civil olydnad ses som en kompletterande metod för att påverka samhället 

när traditionella påverkanssätt inte är tillgängliga. För att en specifik civil 

olydnadshandling ska kunna rättfärdigas krävs dock att den lever upp till både 

demokratibaserade och moraliska skäl såsom samvetsbaserade eller ändamålsenliga skäl. 

Dessutom ställs det höga krav på den enskilde att ha gjort en välbalanserad avvägning 

mellan skäl för och skäl emot att begå civil olydnad. I analysen lyfter jag fram på vilket 

sätt de rättfärdigande argumentationerna bygger på ett demokratibegrepp. Utifrån detta 

visar jag hur det är möjligt att i nuvarande diskurs kunna rättfärdiga civil olydnad utifrån 

ett minoritetsskyddsargument. En civil olydnadshandling som företas i solidaritet med 

någon i en svagare ställning kan bidra till ett demokratiskt utbyte genom att tvinga 

förespråkare av den dominanta åsikten eller majoritetens vilja att försvara sitt synsätt. På 

så sätt kan de som bryter mot lagen genom rättfärdigad civil olydnad utöva ansvarsfullt 

medborgarskap genom att agera som en säkerhetsventil för minoritetsskyddet. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Människor har genom tiderna ställts inför filosofiska dilemman som handlar om 

kopplingen mellan moral och juridik. Är det möjligt att agera fel om man följer lagen? 

Kan man göra rätt om man bryter mot lagen? Vem bestämmer vad som är rätt och fel i 

den meningen, och är den uppfattningen alltid korrekt?  

 

Vissa lagbrott har lett till betydande förändringar och omvärdering av samhällets 

moraliska parametrar. De engelska suffragetterna förde en våldsam kamp för kvinnlig 

rösträtt, Martin Luther King Jr. uppmanade amerikaner att aktivt bryta mot USA:s 

apartheidlagar och Mahatma Gandhis saltkampanj var en av de mest framgångsrika 

aktionerna för ett självständigt Indien.1 I efterhand har dessa olagliga motståndsaktioner 

ansetts berättigade. Men det var inte en självklarhet vid tidpunkten då de genomfördes. 

Civil olydnad, som dessa aktioner benämns som, kan främst beskrivas som illegala men 

legitima handlingar som vänder sig mot en legal men illegitim användning av makten.2 

Utmärkande drag för civil olydnad är en uppriktighet och moralisk övertygelse med 

vilken den civilt olydiga bryter mot lagen. Historiskt sett har civila olydnadshandlingar 

riktat in sig på att åstadkomma lagligt skydd för mänskliga rättigheter. Idag har civila 

olydnadshandlingar kommit att bli en vibrerande del av liberala demokratier genom att 

belysa breda frågor och specialintressen såsom miljö, djurrätt, kärnvapennedrustning, 

globaliseringens effekter eller utrikespolitik.3  

 

Under den senare delen av 2010-talet har diskussioner om civil olydnad i Sverige fått ett 

uppsving med anledning av bl.a. Elin Erssons protest mot en tvångsutvisning till 

Afghanistan och Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet. Vi har också kunnat se protester 

i Hongkong mot kinesiska säkerhetslagar, åberopande av samvetsfrihet för vårdpersonal 

 
1 Kimberly Brownlee: ‘Civil Disobedience’, i: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 

Edition), Edward N. Zalta (red.), <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/civil-

disobedience/>, besökt 2020-11-23, avsnitt 1. 
2 Dan Hanqvist, Civil olydnad Om staten, lagen och moralen. Lund: Juristförlaget i Lund 1993., s. 41. 
3 Brownlee, avsnitt 1.1. och 5. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/civil-disobedience/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/civil-disobedience/
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vid utförande av abort, demokratiprotester i Belarus och gruvprotester i Kallak.4 

Situationerna och metoderna är som synes många och olika. Detta visar en av den civila 

olydnadens grundläggande problematiker. Hur vet vi att en olaglig motståndshandling är 

civil olydnad? Kan civil olydnad alltid rättfärdigas? 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Denna uppsats syftar till att undersöka de bakomliggande värderingar som kan legitimera 

civil olydnad och i vilken kontext dessa värderingar framhålls som viktiga. Att på detta 

sätt utvärdera argument är en av den allmänna rättslärans viktigaste uppdrag. Ambitionen 

är att bidra med insikter och perspektiv till den svenska diskussionen om den civila 

olydnadens plats i samhället. Denna uppsats riktar in sig på frågan varför gällande rätt 

ska följas vilket är något helt annat än att ta reda på vad den positiva rätten innehåller.5 

Det är därför inte av intresse för denna uppsats att undersöka huruvida möjligheten att 

begå civil olydnad finns förskriven i någon svensk rättskälla. Civil olydnad är dock inte 

något lagbrott i sig.6  

 

Jag vill här uppmärksamma läsaren på att jag håller värden som allas likhet inför lagen, 

en person en röst, representativ demokrati, yttrandefrihet, minoritetsskydd och mänskliga 

rättigheter högt. Samtidigt har jag insikt om att det inte är en självklarhet för alla att just 

dessa värden ska genomsyra våra samhällen i alla tider. Det är utifrån denna insikt som 

jag tar mig an att undersöka möjligheten att legitimera civilt olydiga handlingar i en 

demokratisk rättsstat. 

 

Den frågeställning som jag avser att besvara lyder som följer: Hur kan civil olydnad 

legitimeras i en representativ demokrati utifrån en argumentation om en högre 

moralisk ordning? 

 
4 Dagens Arena, Civil olydnad kommer att öka, publicerad 9 september 2019 

<https://www.dagensarena.se/innehall/civil-olydnad-kommer-att-oka/>, besökt 2020-11-24. 
5 Aleksander Peczenik, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Göteborg: Fritzes förlag AB 1995., s. 138 och 379–380. 
6 Hanqvist, s. 95.  

https://www.dagensarena.se/innehall/civil-olydnad-kommer-att-oka/
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1.3 Avgränsningar 

Eftersom frågor om civil olydnad kräver att man tittar på relationen mellan individer och 

samhälle har jag valt att se till John Locke (1632–1704) som är en av de mest 

inflytelserika filosoferna på detta område7 och Henry David Thoreau (1817–1862) som 

gav upphov till begreppet civil olydnad genom sin uppsats med samma namn8. Kanske 

mest känt är Lockes idéers påverkan på utformningen av den amerikanska konstitutionens 

skydd för den enskilde mot statens maktutövning9 och uppkomsten av mänskliga 

rättigheter under 1900-talet.10 För svenskt vidkommande har Lockes tankar om 

statsmaktens begränsningar och människans inneboende naturliga rättigheter påverkat 

den svenska frihetstidens regeringsformer med vilken enväldet upphörde.11 Idag möter 

dock våra samhällen det dilemma som Locke verkar ha hoppat över och som är föremål 

för denna uppsats: civil olydnad.12 Thoreaus uppsats lade grunden för den 

samvetsbaserade civila olydnaden som har influerat bl.a. den nutida kampen för 

mänskliga rättigheter både i och utanför USA.13  

 

Detta arbetes tidsram och textutrymme begränsar möjligheten att göra en övergripande 

utredning om de olika rättsfilosofiska inriktningarna. Med hänsyn till detta har jag behövt 

lämna författare som Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, John Rawls, Joseph Raz och 

Peter Singer utanför framställningen. Jag vill dock försäkra läsaren om att jag är medveten 

om ämnets komplexitet och den oenigheten som finns bland både historiska och samtida 

tänkare. Med hänsyn till begräsningar på tid och utrymme faller också vissa perspektiv 

utanför detta arbete. Framställningen lutar sig mot visst internationellt material från USA 

varför det ska förtydligas att uppsatsen inte tillämpar ett komparativt perspektiv. Vidare 

lämnar jag både de civilrättsliga och arbetsmarknadsrättsliga aspekterna på civil olydnad 

 
7 Patrick J Connolly, John Locke (1632–1704), The Internet Encyclopedia of Philosophy, 

<https://iep.utm.edu/locke/>, besökt 2020-11-20, avsnitt 7. 
8 Robert Michael Ruehl, Henry David Thoreau (1817–1862), The Internet Encyclopedia of Philosophy, 

<https://iep.utm.edu/thoreau/>, besökt 2020-11-20, avsnitt 1. 
9 Connolly, avsnitt 7. 
10 Alexander Moseley, John Locke: Political Philosophy, The Internet Encyclopedia of Philosophy, 

<https://iep.utm.edu/locke-po/>, besökt 2020-11-20, introduction. 
11 Jonas Nordin, ”Från uppfostrade undersåtar till upplysta medborgare. Censur och tryckfrihet från 

medeltiden till 1700-talet” i: Bertil Wennberg & Kristina Örtenhed (red.), Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och 

offentlighet i Sverige och Finland – ett levande arv från 1766. Stockholm 2016., s. 46. 
12 L. Jennings, L & Jr. Wagoner: ’The dilemma of civil disobedience in a lockean perspective’, i: Journal 

of Thought, vol. 6, No 1 (January 1971), s. 49–57., s. 55. 
13 Ruehl, avsnitt 1. 

https://iep.utm.edu/locke/
https://iep.utm.edu/thoreau/
https://iep.utm.edu/locke-po/
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utanför diskussionen. Av ovan nämnda anledningar kommer det inte att ske någon djupare 

utredning om kategorisering av motståndsaktioner eller gränsdragning mellan civil 

olydnad och terrorism annat än diskussionen om icke-våldskriteriet. Denna uppsats tar 

inte heller upp det djurrättsperspektiv vilken har förekommit i den svenska diskussionen 

om civil olydnad.14 De flesta kan nog vara sympatiska inför civil olydnad utifrån andra 

ståndpunkter i en diktaturstat jämfört med i en demokrati.15 Därför vill jag poängtera att 

utredningen kommer att ta sin utgångspunkt i den representativa demokratin Sverige. 

Tidsmässigt placeras utredningen i den samtida diskussionen varför ett rättshistoriskt 

perspektiv faller utanför arbetets område. 

 

1.4 Teori och metod 

För att nå uppsatsens syfte, att undersöka hur civil olydnad kan legitimeras i en 

representativ demokratisk rättsstat utifrån en argumentation om en högre moralisk 

ordning, har jag valt att angripa materialet utifrån ett kritiskt perspektiv på rätten och en 

diskursanalytisk metod. 

 

Frågor om civil olydnad är till sin karaktär ett kritiskt förhållningssätt till den bestående 

rätten och försöken att reda ut relationen mellan moral och juridik är ett naturrättsligt 

uppdrag.16 Därför anser jag en rättsfilosofisk inriktning lämplig i sammanhanget. 

Förhoppningen är att ett filosofiteoretiskt ramverk tillåter utredningen att närma sig en 

kärna av de värderingar som har präglat synen på den civila olydnadens roll i 

demokratiska rättsstater. För att ge uppsatsen djup kontrasterar jag de svenska samtida 

resonemangen om civil olydnad i Sverige mot ett filosofiteoretiskt ramverk som utgörs 

av filosoferna Locke och Thoreau. På så sätt riktas ljuset mot var resonemangen och 

värderingarna sammanstrålar, var de avviker från varandra och på vilket sätt. Därigenom 

blir detta arbete ett relevant inslag i en fortsatt rättsfilosofisk diskussion. 

 

 
14 Anna Wirf, Om civil olydnad, Lunds universitet: juridiska fakulteten 2005.; SOU 1999:101 Olydiga 

medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister.  
15 Tomas Månsson, Olydnad: civil olydnad som demokratiskt problem. Stockholm: Bokförlaget Thales 

2004., s. 25. 
16 Mårten Schultz: ’Naturrätt’, i: Nääv, Maria & Zamboni Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 2019, s. 79–108., s. 80. 
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En central tanke inom postmodern teori, inom vilken en diskursanalytisk metod befinner 

sig, är att språk kombineras med makt. Ett exempel på detta är att arbetet som jurist går 

ut på att legitimera resonemang, inte att bekräfta sakläget. Ett annat typiskt drag är en 

skepsis till givna auktoriteter, entydiga diskurser och sanningsbegrepp.17 Detta 

förhållningssätt ligger till grund för min utredning. En diskursanalytisk undersökning 

syftar till att finna mönster och värderingar bakom de ord och begrepp som vi använder 

för att bygga resonemang.18 Istället för att definiera och slå fast vad rätten är fokuserar 

analysen på hur rätten konstrueras och hur man skapar samt legitimerar vissa rättsliga 

lösningar framför andra.19 I utredningen tar jag grepp om hur argumentationer för 

legitimering av civil olydnad läggs fram och hur dessa behandlas i materialet. Jag har 

kontinuerligt fäst vikt vid vilka begrepp och värderingar som anses centrala, oavsett om 

dessa är uttalade eller inte. Förhoppningen är att vetskapen om skilda perspektiv kan få 

oss att tänka till och ifrågasätta resonemang om den enda rimliga lösningen på det 

juridiska problemet med civil olydnad.  

 

1.5 Material 

Detta arbete är främst en litteraturstudie även om vissa juridiska källor förekommer, dock 

inte rättsfall. Materialet har jag funnit genom sökning i databaser såsom LUP, JT, 

LUBsearch, SvJT, Libris och SwePub. Många artiklar har varit från samhällsvetenskapen 

och humanioran. Genom googlesökningar har jag funnit en del äldre artiklar och några 

mer samtida artiklar om perspektiv på civil olydnad skrivna av Philip Abbott, Jonas 

Nordin, L. Jennings, Jr. Wagoner och Dagens Arena. I mina sökningar har jag använt 

sökord som ”civil olydnad”, ”naturrätt”, ”Thoreau” och ”Locke”. 

 

Internet Encyclopedia of Philosophy är en databas för filosofiska artiklar som är 

granskade av kollegor inom samma forskningsområde (s.k. ”peer-review”) med 

redaktörer från främst nordamerikanska universitet.20 Artiklar från denna databas och 

 
17 Håkan Andersson: ’Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten’, i: Nääv, Maria & Zamboni 

Mauro (red.), Juridisk metodlära, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 2019, s. 349–375., s. 349 och 358. 
18 Marianne Winther Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur AB 2000., s. 

28. 
19 Andersson, s. 353. 
20 Internet Encyclopedia of Philosophy, About <https://iep.utm.edu/home/about/>, besökt 2020-12-20 

https://iep.utm.edu/home/about/
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Kimberly Brownlees artikel från Stanford Encyclopedia of Philosophy har gett en 

gedigen bakgrund om Locke, Thoreau och samtida rättsfilosofiska diskussioner om civil 

olydnad. Lockes Second Treatise of Government och Thoreaus Civil disobedience har 

behandlats som grund för det teoretiska ramverket. Texter och böcker av Mårten Schultz, 

Pauline Westerman och Sven-Eric Liedman samt ovan nämnda artiklar har hjälpt till att 

finna ett större sammanhang.   

 

I förhållande till den svenska diskussionen om civil olydnad har jag utgått från statens 

offentliga utredning 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och 

djurrättsaktivister Demokratiutredningens skrift nr 27 (demokratiutredningen) och 

advokaten Dan Hanqvists bok om civil olydnad. Även om demokratiutredningen inte 

besvarar frågan om och hur civil olydnad kan rättfärdigas generellt refererar den till 

relevanta filosofiska diskussioner.21 Demokratiutredningen baseras främst på intervjuer 

med personer som har använt sig av civil olydnad som metod för sin aktivism i Sverige. 

De slutsatser som demokratiutredningen har dragit av dessa intervjuer använder jag för 

att diskutera den svenska diskursen gällande civil olydnad under 1990-talet och framåt. 

Sveriges Advokatsamfunds tidigare generalsekreterare Anne Ramberg har i sina 

uttalanden om civil olydnad 2018 hänvisat till demokratiutredningens utlåtande vilket 

visar utredningens relevans också för den mer nutida diskussionen.22 Texter från de 

svenska juristerna Görel Granström, Aleksander Peczenik och Håkan Strömberg 

förekommer också. 

 

1.6 Forskningsläge 

Den svenska teoribildningen på det för denna uppsats avgränsade området civil olydnad 

har inte varit lika utvecklad som i andra länder. Förhoppningen är att detta arbete kan 

bidra med ett kompletterande synsätt på hur civil olydnad kan legitimeras i Sverige utifrån 

en argumentation om en högre moralisk rätt. Att det inte fanns så mycket svenskt material 

om civil olydnad innan 1990-talet förklaras av att Sverige inte har präglats av så starka 

 
21 SOU 1999:101, s. 25. 
22 Sveriges Advokatsamfund, Anne Ramberg diskuterade civil olydnad i SVT, publicerad 31 juli 2018 

<https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/juli/anne-ramberg-diskuterade-civil-olydnad-i-

svt/>, besökt 2020-11-10. 

 

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/juli/anne-ramberg-diskuterade-civil-olydnad-i-svt/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2018/juli/anne-ramberg-diskuterade-civil-olydnad-i-svt/
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sociala motsättningar som andra länder har gjort under 1900-talet. Sverige har relativt sett 

inte heller varit inblandat i kontroversiella aktioner utomlands på grund av den svenska 

alliansfriheten och fredsperioden på 200 år.23 Den rättspositivistiska inriktningen har 

dessutom varit stark i Sverige.24 Det var först i och med inträdet i EU och inskrivningen 

av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) i 

svensk lag som en naturrättslig uppfattning fick utrymme också i Sverige.25 Under 1990-

talet var Hanqvist och plogbillsaktivisten Per Herngren två framstående röster i svenska 

diskussioner om civil olydnad vars idéer hämtades upp av demokratiutredningen. Medan 

Hanqvist argumenterade för att civil olydnad bygger på tanken att det finns en högre rätt 

än lagen och att vi bör skilja mellan lag och moral, så argumenterade Herngren för att 

även om civilt olydiga bryter mot lagen så sätter de sig inte över den.26 I början av 2000-

talet publicerade Tomas Månsson sin avhandling i filosofi om civil olydnad som 

demokratiskt problem.27 Här argumenterade han för vikten av att ställa 

demokratibaserade skäl för och emot civil olydnad mot bland annat samvetsbaserade 

skäl.28 Granström skrev en rättshistorisk studie om samvetsfrihet och värnpliktsvägran i 

början av 1900-talet.29 Det begränsade svenska forskningsläget har gjort att jag har vänt 

mig till internationellt material när det kommer till det filosofiteoretiska ramverket.30 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel ovan sätter upp ramarna för framställningen. Uppsatsens 

största del är utredningen. Den är uppdelad i två avsnitt: dels ett filosofiteoretiskt ramverk 

som utgörs av Locke och Thoreau, dels en diskussionsdel med fokus på de svenska 

diskussionerna om civil olydnad efter 1990-talet. I det avslutande kapitlet framträder min 

analys och slutsats där jag återkopplar till mina fynd i utredningen och besvarar 

uppsatsens frågeställning.  

 
23 Hanqvist, s 17 och 22.  
24 Håkan Strömberg: ’Tankar om naturrättens renässans’. SvJT 1996 s. 635–643., s. 636  
25 Schultz, s. 106. 
26 Hanqvist, s. 17 och 25; SOU 1999:101, s. 27–29. 
27 Månsson, s. 9. 
28 Henry David Thoreau, Civil olydnad; översättning & efterord av Johan Hammarström. 2 utvidgade 

uppl. Umeå: hström – Text & kultur 2005., s. 8–9 och 16. 
29 Görel Granström, Värnpliktsvägran En rättshistorisk studie av samvetsfrihetens gränser i den 

rättspolitiska debatten 1898–1925. Uppsala universitet: juridiska fakulteten 2002., s. 13. 
30 Se avsnitt 1.5. 
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2 Utredning 

2.1 Teoretiskt ramverk 

2.1.1 Naturrättens aktualitet 

I ett naturrättsligt perspektiv skiljer man mellan den positiva rätten som bestäms av den 

styrande makten och den verkligt gällande rätten som överensstämmer med naturrätten.31 

Naturrätten gör anspråk på att vissa etiska normer har universell giltighet oavsett om dessa 

erkänns av den positiva rätten eller inte.32 Grunden för ett naturrättsligt tankesätt är att 

människor av naturen besitter vissa egenskaper och rättigheter.33 En stat som siktar mot 

att uppfylla detta naturtillstånd betraktas som rättvis. Genom historien har detta utvecklats 

till en teori där naturliga rättigheter, såsom rätten till liv och mänskliga rättigheter, står i 

centrum och är utgångspunkten för vilka kriterier rätten bör uppfylla.34 Människor föds 

med inneboende rättigheter som ska skyddas, just för att de är människor.35 Man kan se 

det som att naturrätten ställer krav på den positiva rättens innehåll.36 Här har Lockes 

naturtillstånd varit betydande i att göra naturrättens giltighet oberoende av någon gud.37 

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna utgör ett exempel på en 

kodifiering av naturrätten.38  

 

2.1.2 Statsmaktens legitimitet 

Locke använder tanken om att individer är innehavare av en naturlig rätt att värna sitt liv 

till att ange statsmaktens gränser. Naturtillståndet ska alltså ses som en 

tankekonstruktion.39 Locke argumenterar för att människor skulle vilja upphäva 

naturtillståndet till förmån för ett samhällskontrakt.40 Detta har blivit känt som 

 
31 Peczenik, s. 133. 
32 Schultz, s. 91. 
33 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kriget mot terrorismen, 14 uppl. Falun: Albert Bonniers Förlag 

2011., s. 115; Pauline Westerman, Rätten som gåta. En introduktion till rättsfilosofi. Lund: 

Studentlitteratur AB 2014., s. 91. 
34 Schultz, s. 91 och 99; Westerman, s. 91–93. 
35 Schultz, s. 107. 
36 Strömberg, s. 640. 
37 Westerman, s. 89, Se avsnitt 2.1.2. 
38 Strömberg, s. 639. 
39 Liedman, s. 114; Westerman, s. 98. 
40 Westerman, s. 93. 
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kontraktsteorin vilken har haft stort inflytande på det moderna tänkandet om staten, rätten 

och rättvisan.41 I Lockes naturtillstånd är människor fria och jämlika med rätten att värna 

sitt eget liv.42 Där finns det varken någon positiv rätt eller några naturliga hierarkiska 

ordningar.43 Locke ser det som att det i naturtillståndet finns en naturlag: förnuftet.44 Det 

är endast förnuftet som kan begränsa människans friheter.45 Kontraktsteorin bygger på att 

människor, utifrån förnuftet, föredrar att organiseras i en stabil stat framför att leva i 

naturtillståndets osäkerhet.46  

 

Liksom naturtillståndet ska samhällskontraktet förstås som ett tankeexperiment som 

förklarar statens syfte. Medborgarna har frivilligt överlåtit sina naturliga rättigheter på 

villkoret att staten kan skydda dessa bättre. Detta sätter gränsen för statens befogenheter.47 

Samtycket som sådant kan vara både explicit och outtalat. Så fort en person åtnjuter 

statens beskydd finns dock ett samtycke att avstå naturtillståndet till förmån för 

samhällets gemenskap.48 Enligt Locke ger samtycket individen en moralisk plikt 

gentemot sina likar att underkasta sig majoritetsstyrets beslut.49 För att vara legitim måste 

staten ha individens rättigheter och skydd som mål för sin verksamhet (d.v.s. uppfylla 

naturrätten), och inte påtvinga egna lagar på folket. Statens existensberättigande ligger i 

att den skyddar individen från egna och andras förbrytelser mot förnuftet. Statens anspråk 

på individens lojalitet kan endast finnas om den ger hen de rättigheter som hen har i 

naturtillståndet.50 Uppror kan vara berättigat om staten agerar utanför detta syfte. I dessa 

situationer kan individerna återkalla samhällskontraktet.51  

 

 
41 Westerman, s. 89. 
42 John Locke, Two treaties of government, Createspace Independent Publishing Platform 2014., kapitel 2 

avsnitt 4 och kapitel 9 avsnitt 128. 
43 Westerman, s. 95. 
44 Jennings & Wagoner, s. 51; Locke, kapitel 8 avsnitt 63. 
45 Locke, kapitel 2 avsnitt 6 
46 Liedman, s. 114; Locke, kapitel 9 avsnitt 123. 
47 Locke, kapitel 8 avsnitt 95 och kapitel 9 avsnitt 131; Westerman, s. 98. 
48 Locke, kapitel 8 avsnitt 119.  
49 Brownlee, avsnitt 2.1; Locke, kapitel 8 avsnitt 97. 
50 Jennings & Wagoner, s. 52; Liedman, s. 114 och 117. 
51 Westerman, s. 98.  
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2.1.3 Motståndet 

När det kommer till olydnad mot statsmakten anser Locke att sådan endast kan 

rättfärdigas om agerandet är förnuftig och leder till samhällets bästa, d.v.s. 

förverkligandet av de naturliga rättigheterna. Förnuftsbedömningen som Locke hänvisar 

till baseras på en rationell persons sensation och reflektioner. Här uppstår problemet med 

vilka erfarenheter och vems tolkningar av dessa som ska ses som korrekta. De förnuftiga 

personer som ska göra bedömningen är nämligen samma personer som utgör samhällets 

styre. Människor kan avstå från att agera på ett sätt som de anser orätt men som påkrävs 

av de enligt lag, de måste dock vara beredda att ta sitt straff. Locke själv diskuterar inte 

civil olydnad överhuvudtaget.52 I sin uppsats argumenterar Thoreau för en 

samvetsbaserad civil olydnad då han anser att samvetet styr vad som är rätt och fel.53 

Thoreaus olydnad grundar sig på ett motstånd mot USA:s kommersiella krig mot Mexiko 

och det amerikanska slavsystem som var lagligt under 1800-talet.54 Eftersom moraliskt 

orätta lagar existerar menar Thoreau att vi kan välja att lyda lagen blint, lyda lagen 

samtidigt som vi arbetar för att förändra den eller, det som han själv förespråkar, överträda 

en orätt lag omedelbart. Thoreau framhåller en lagöverträdelse och olydnad som är 

fredlig, därav kallas den civil.55  

 

Angående vår moraliska plikt att lyda lagen förkastar Thoreau den argumentation som 

går ut på att bedömningen ska göras utifrån olydnadshandlingens ändamålsenlighet. För 

Thoreau är det inte ett hinder att ett rättvist agerande kostar mer än vad Locke skulle anse 

vara rättfärdigat.56 Även om Thoreau inte kräver ett aktivt motstånd, menar han att det är 

vår minsta skyldighet att avstå från att medverka i statens förtryck.57 Olikt Locke, menar 

Thoreau att ett majoritetsstyre är orättvist och han har i detta uttalande ett 

minoritetsperspektiv som Locke saknar.58 Under en regim som orättfärdigt fängslar någon 

anser Thoreau att en rättfärdig människas sanna plats är i ett fängelse. Om alla som talar 

om vikten av mänskliga rättigheter istället agerar civilt olydigt menar Thoreau att staten 

 
52 Jennings & Wagoner, s. 53–55. 
53 Thoreau, s. 8–9 och 16. 
54 Philip Abbott: ’Henry David Thoreau, the State of Nature, and the Redemption of Liberalism’, i: The 

Journal of Politics. Vol. 47. No 1 (Feb. 1985), s. 182-208. The University of Chicago Press., s. 182; 

Thoreau, s. 15. 
55 Thoreau, s. 23 och 30–31.  
56 Thoreau, s. 14. 
57 Ruehl, avsnitt 7; Thoreau, s. 20 och 25. 
58 Thoreau, s. 8. 
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kommer att känna av detta motstånd mer då dess fängelser fylls upp av samvetsgranna 

medborgare. Angående den civilt olydiges plats i samhället ser Thoreau det som att de 

som tjänar samhället utifrån sitt samvete istället för med sin kropp likt soldaten, eller med 

sitt huvud likt juristen, ofta felaktigt betraktas som samhällets fiende.59 Thoreaus fokus 

på individen ska här ses i förhållande till hans syn på människomassans brist på civilt 

kurage.60 Själv tar han avstånd från staten och samhället då han anser att den påtvingar 

folket sin ideologi istället för att göra vad den är etablerad till, nämligen att skydda 

egendom, demokrati och friheter i enlighet med Lockes samhällskontrakt.61 

Samhällskontraktet utgör också för Thoreau grunden för statens legitimitet och anspråk 

på individens lojalitet i någon mening. Vår juridiska skyldighet att lyda lagen går 

oemotsagd av både Locke och Thoreau. 

 

2.2 Civil olydnad i Sverige efter 1990 

Det finns olika uppfattningar om individens skyldigheter gentemot staten. I Sverige har 

individuella rättigheter haft en generellt svag ställning i rättsligt tänkande och praxis.62 

Detta beror till stor del på inflytandet av Uppsalaskolans rättspositivism.63 Det var först i 

samband med att EKMR blev svensk lag som synen i svensk rätt på individens rättigheter 

utvecklades i en mer naturrättslig riktning.64 Trots detta har det från mitten av 2000-talets 

första decennium fram till slutet av 2010-talet varit sparsmakat i de svenska 

diskussionerna om civil olydnad.65  

 

2.2.1 Moralisk lydnadsplikt 

Frågan om den enskildes skyldighet att lyda lagen hänger ihop med lagens auktoritet.66 

Att lag och legalitet skiljs från moral och legitimitet medför att lagen måste rättfärdigas 

för att staten ska kunna räkna med medborgarnas lojalitet. På så sätt kan det argumenteras 

 
59 Thoreau, s. 10–11 och 28–29. 
60 Abbott, s. 182.  
61 Ruehl, avsnitt 7 
62 Granström, s. 216. 
63 Strömberg, s. 636 
64 Schultz, s. 106. 
65 Se avsnitt 1.6. 
66 Hanqvist, s. 51. 
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att moraliska principer är oberoende av om den positiva rätten stämmer överens med dem 

eller inte.67 Månsson gestaltar detta genom följande påstående: ”Om det inte finns 

moraliska normer så finns det heller inte någon moralisk plikt att lyda lagen”.68 Denna 

relativisering av lydnadsplikten är en förutsättning för att det ska gå att rättfärdiga civil 

olydnad på moralisk grund.69 Att den enskilde har en juridisk skyldighet att lyda lagen 

står helt klart.70 Men efter Josef Stalins, Adolf Hitlers, Pol Pots och Idi Amins regimer 

har det blivit svårt att på fullt allvar inta en legalistisk ställning och hävda att folket har 

en moralisk plikt att lyda lagen endast för att det är en lag.71  

 

Uppgiften att försvara civil olydnad görs ofta utifrån ett antagande om att människor har 

en generell moralisk förpliktelse att följa lagen i rimligt rättvisa och liberala samhällen.72 

Detta resonemang speglar Lockes kontraktsteori där den hävdar att folket har en moralisk 

laglydnadsplikt under förutsättning att staten inte går utanför sina befogenheter.73 Även 

om en rimligt rättfärdigad stat kan ha en viss auktoritet, så räcker detta aldrig upp för att 

täcka statens fulla anspråk på legitimitet. Lagen måste dessutom leva upp till självständiga 

moraliska principer. Detta gäller även om vi oftare kan anses ha moraliska skäl att handla 

i enlighet med rättsordningens krav i ett gott rättssystem än i ett dåligt. Vilka dessa 

självständiga moraliska principerna är finns det ingen lista på, vilket är ett av naturrättens 

stora problem. Istället för en absolut moralisk lydnadsplikt eller ingen lydnadsplikt alls 

hävdar Hanqvist att vi har en prima facie-skyldighet att i allmänhet lyda lagen, men att 

denna skyldighet kan slås undan av andra tyngre skäl utifrån insikten om att olika 

moraliska eller juridiska normer kan kollidera. Intar man positionen att det finns en prima 

facie-skyldighet att lyda lagar är det möjligt att civil olydnad kan rättfärdigas.74 

Demokratiutredningen framhåller att ett argument för att rättfärdiga civil olydnad är att 

den kan vara ett sätt att försvara de moraliska principer som rättsstaten vilar på.75 Detta 

sätt att argumentera går i linje med Lockes resonemang om samhällskontraktet och 

ändamålsenligt handlande. Thoreau skulle däremot starkt motsätta sig ett antagande om 

 
67 Hanqvist, s. 39 och 42.  
68 Månsson, s. 24.  
69 Hanqvist, s. 25.  
70 SOU 1999:101, s. 28; se avsnitt 2.1.3. 
71 Hanqvist, s. 63. 
72 Jennings & Wagoner, s. 55.  
73 Se avsnitt 2.1.2. 
74 Hanqvist, s. 64, 68–72 och 102.  
75 SOU 1999:101, s. 27. 
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att vi i rimligt rättvisa och liberala samhällen har en generell förpliktelse att lyda lagen då 

han anser att vår enda moraliska skyldighet är att handla i enlighet med vårt eget 

samvete.76 

 

2.2.2 Den civila olydnaden 

Det är svårt att definiera civil olydnad som en bestämd typ av handling eller metod, vilket 

försvårar uppdraget att konkretisera hur en sådan handling kan rättfärdigas.77 Civil 

olydnad kan främst beskrivas som en illegal men legitim handling som vänder sig mot en 

legal men illegitim användning av makten.78 Den befinner sig inte inom de etablerade 

politiska systemens ramar eftersom dessa handlingar är mer flexibla och provisoriska till 

formen.79 Civil olydnad används generellt när det krävs mer än traditionella metoder för 

att få till en förändring. Inte sällan är det marginaliserade grupper som tar initiativ till 

dessa aktioner, vilket återkopplar till Thoreaus syn om att majoritetsstyren inte är 

rättvisa.80 Rättfärdigandet av civil olydnad kan sägas innehålla två delar: dels handlingen 

och dess konsekvenser, dels den olydiges motiv.81 Detta kommer att behandlas i avsnitt 

2.2.2.1 respektive 2.2.2.2. 

 

2.2.2.1 Olydnadshandlingen 

Vilka handlingar som utgör rättfärdigad civil olydnad finns det inte heller någon tydlig 

lista på. Istället kan man tala om civil olydnad som ett begreppsfält för att belysa 

mångfalden bland handlingarna. Inom detta fält finns det både mer tydliga och otydliga 

fall av civil olydnad. Vissa återkommande kriterier kan sägas utgöra ett kärnfall av civil 

olydnad ifall en handling lever upp till alla dessa (se nedan punktlista). Handlingar som 

lever upp till endast några av dessa krav hamnar i periferin av begreppsfältet, men kan 

ändå klassas som civil olydnad.82 

 

 

 
76 Se avsnitt 2.1.3. 
77 Månsson, s. 184–194. Se appendix för lista på 41 olika definitioner av civil olydnad. 
78 Hanqvist, s. 41. 
79 SOU 1999:101, s. 116. 
80 Dagens Arena, Civil olydnad kommer att öka, publicerad 9 september 2019; se avsnitt 2.1.3. 
81 Brownlee, avsnitt 2.2. 
82 Hanqvist, s. 26–27.  
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• lagbrott 

• motiv 

• icke-våld 

• legitimitet 

• straff 

• öppenhet83 

 

Utmärkande drag för civil olydnad är en uppriktighet och moralisk övertygelse med 

vilken den civilt olydiga bryter mot lagen.84 Det viktigaste kriteriet, och där det råder 

någorlunda enighet i litteraturen, är att civil olydnad förutsätter ett lagbrott. 

Demokratiutredningen lyfter också öppenhet och beredskap att ta sitt straff som de två 

viktigaste kraven man bör ställa på civil olydnad.85 Detta går i enlighet med Thoreaus 

argumentation om det tydliga motståndet.86 Ibland sammankopplas beredskap att ta sitt 

straff med ett erkännande av statens legitimitet och som ett sätt att visa trohet med det 

juridiska systemet.87 Villigheten att ta sitt straff har ett strategiskt värde genom att det 

belyser en orättvisa, men behöver inte per definition innebära att den laglydige känner 

trohet mot statens juridiska eller politiska system. Ett exempel är Thoreaus resonemang 

om hur ett fängelse är rätt plats för en rättfärdig person i en orättfärdig stat. Länken mellan 

villighet att acceptera sitt straff och respekt för systemet kan alltså dras isär.88 

 

Icke-våldskriteriet är ett omdiskuterat kriterium där den vanligaste uppfattningen är att 

civil olydnad bör bygga på icke-våld. Anledningen är dels etisk: människovärdet är 

okränkbart, dels praktisk: om handlingen ska kunna utgöra en moralisk utmaning för 

staten krävs att den är fredlig.89 Genom att tvinga staten att rätta till övergrepp eller 

förnekanden av rättigheter skulle en icke-våldsam civil olydnad kunna vara godtagbar 

utifrån Lockes syn på ett förnuftigt samhälle.90 Den civilt olydige intar då en position 

inom det etablerade systemet som en ”nudger” (puttare)91. Demokratiutredningen lyfter 

 
83 Månsson, s. 34–39 och s. 43–46; Hanqvist, s. 27. 
84 Brownlee, avsnitt 1.1. 
85 SOU 1999:101, s. 25. 
86 Thoreau, s. 28–29. 
87 Månsson, s. 44–47. 
88 Brownlee, avsnitt 1.2; Se avsnitt 2.1.3. 
89 SOU 1999:101, s. 26. 
90 Jennings & Wagoner, s. 55–56. 
91 Egen förklaring. 
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att handlingarna bör syfta till att uppmärksamma en specifik fråga och putta rätten i en 

viss riktning för att hålla sig à jour med sociala förändringar. Jag kan inte se att det finns 

något tydligt utrymme för en civil olydnad som enbart grundar sig i samvetsbaserade skäl 

i detta resonemang.92 Många teoretiker har dessutom framhållit att olydnadshandlingen 

ska användas som en sista utväg, att målet måste vara att det ska ske en positiv 

samhällsförändring och att detta ska vara sannolikt. Men det räcker inte att resultatet och 

metoden är moraliskt försvarbara. Den enskildes handlingar måste dessutom komma från 

en övertygelse om högre rätt och riktighet.93 Då denna övertygelse finns inom varje 

enskild individ, ser jag här en öppning till att samvetsbaserade skäl kan inta en position i 

rättfärdigandet av civil olydnad i Sverige. 

 

2.2.2.2 Motivationen 

Den olydiges motivation bedöms utifrån värdet av motivet, vilka anledningar den olydige 

anger för berättigandet av motivet samt hens skäl för att använda just denna form av 

protest.94 Ett egoistiskt motiv når inte upp till kravet om en övertygelse om högre rätt och 

riktighet. Med detta sagt kan noteras att en handling kan ha flera syften. Det verkar som 

att så länge det viktigaste motivet är försvarbart finns det utrymme för en del egenintresse 

såsom hämnd, att vinna val eller att få popularitet.95 

 

I rättsfilosofiska sammanhang definieras goda handlingar utifrån dess syften. Gränsen för 

handlandet sätts av att alla människors grundläggande fri- och rättigheter ska 

respekteras.96 Goda anledningar för civil olydnad kan vara en känsla av orättvisa eller 

respekt för värdighet. Valet av metod måste vara ändamålsenlig och hänga ihop med de 

goda anledningarna. Ändamålsenligheten bedöms utifrån den politiska regimen inom 

vilken den företas, tonen i den sociala miljön och hur andra politiska deltagare har 

agerat.97 Jag tolkar det som att de goda anledningarna kopplas till den enskilda individens 

upplevelse av situationer och hens samvete. På så sätt finns det utrymme för 

 
92SOU 1999:101, s. 30.  
93 Brownlee, avsnitt 2.2. 
94 Brownlee, avsnitt 2.2. 
95 Månsson, s. 36.  
96 Schultz, s. 97. 
97 Brownlee, avsnitt 2.2. 
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samvetsbaserade skäl och ändamålsinriktade skäl att samspela. Valet att agera hänger 

ihop med samvetet, medan metoden för agerandet hänger ihop med ändamålet och syftet.   

 

2.2.3 Goda skäl för civil olydnad 

Människor formulerar alltmer sin egen etiska och politiska kamp i takt med ökade 

kunskaper, försvagade traditioner, bristande tilltro till institutioner och avsaknad av 

övergripande konsensus. På så sätt är civil olydnad en tillgänglig metod för individen att 

handla i enlighet med vad hen anser vara rätt och riktigt. Genom civil olydnad kan hen 

kräva att samhället lever upp till dess grundläggande men undanskjutna värden som frihet, 

jämlikhet och mänskliga rättigheter. I Sverige har civilt olydiga främst varit kritiska mot 

tillämpningen av lagar snarare än lagen eller det politiska systemet i sig. I ett försök att 

omsätta traditionella liberala värden såsom rättvisa och demokrati i en ny tid genereras 

solidaritet, vilket ska förstås som ett uttryck för positivt handlande enligt 

demokratiutredningen.98 För att kunna rättfärdiga civil olydnad krävs det en bedömning i 

det enskilda fallet där den civilt olydige väger olika skäl emot varandra.99 Skäl kan förstås 

som fakta, värden eller logiska samband. Ett gott skäl måste vara generellt och stödja eller 

stödjas av andra goda skäl. Det går inte att i förväg tillskriva skälen olika värden eller 

rangordna dem.100 Dessa goda skäl kan vara demokratibaserade eller moraliska. Det kan 

finnas situationer där det kan anses vara odemokratiskt men samtidigt moraliskt 

försvarbart att utöva civil olydnad.101 Detta kommer att behandlas i avsnitt 2.2.3.1 

respektive 2.2.3.2. 

 

 

2.2.3.1 Demokratibaserade skäl 

Demokratibaserade skäl hänvisar till majoritetsviljan, politisk jämlikhet respektive 

demokratiska fri-och rättigheter och kan anföras både för och emot civil olydnad.102 

Demokratibaserade skäl måste vägas mot andra skäl för att man ska kunna dra några 

slutsatser ifall det är moraliskt legitimt att begå en viss civil olydnadshandling. I konkreta 

 
98 SOU 1999:101, s. 105, 113–114 och 117. 
99 Månsson, s. 176. 
100 Hanqvist, s. 29 och 66. 
101 Månsson, s. 12 och 176.  
102 Månsson, s. 19. 
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fall kan en demokratibaserad invändning vara avgörande för om en viss civil 

olydnadsaktion bör utföras eller inte, eller ifall en annan metod ska användas.103 

Demokratiutredningen verkar ha godtagit ett rättfärdigande av civil olydnad som grundar 

sig på handlingar som har ansetts stärka välfärden och demokratin samt bidragit till den 

kollektiva åsikts-och viljebildningen.104 Vad detta har inneburit för svensk diskurs 

kommer att diskuteras i analysen.  

 

Det krävs vidare att den civila olydnaden har ett socialt värde. Det kan argumenteras att 

civil olydnad bidrar till ett demokratiskt utbyte av idéer genom att tvinga förespråkare av 

den dominanta åsikten att försvara sitt synsätt. De som bryter mot lagen genom 

rättfärdigad civil olydnad kan på så sätt utöva ansvarsfullt medborgarskap. Detta ligger i 

linje med den alltmer vanliga uppfattningen att vårt ansvar som medborgare går utanför 

förpliktelser att lyda lagen.105 Att kunna bryta mot lagen när ens samvete kräver det kan 

ses som en viktig egenskap hos en god medborgare.106 Ramberg har anfört att laglydnad 

är ett starkare kännetecken för en diktatur än en demokratisk rättsstat och att civil olydnad 

har varit en förutsättning för att få igenom viktiga samhällsförändringar.107 Också 

demokratiutredningen tar upp att aktiva medborgare är ett demokratiideal som det råder 

brist på.108 Liksom Thoreau efterfrågar demokratiutredningen och Ramberg mer 

civilkurage.109  

 

2.2.3.2 Moraliska skäl 

Moraliska skäl kan vara religiösa, utilitaristiska eller samvetsbaserade.110 Den egna 

rättsövertygelsen måste förankras i allmängiltiga principer som kan göra anspråk på att 

vara universellt giltiga.111 Det finns ingen generell lista på vilka moraliska skäl som kan 

vara godtagbara, men det kan bl.a. inbegripa en känsla av rättvisa, värdighet eller 

uppskattning av vissa jämlikhetsvärden.112 De svenskar som gömde flyktingar under 

 
103 Månsson, s. 176–178.  
104 SOU 1999:101, s. 115. 
105 Brownlee, avsnitt 2.2. 
106 SOU 1999:101, s. 32. 
107 Anne Rambergs blogg, Om civil olydnad, publicerad 27 juli 2018 

<https://annerambergs.wordpress.com/2018/07/27/om-civil-olydnad/>, besökt 2020-12-15 
108 SOU 1999:101, s. 3. 
109 Se avsnitt 2.1.3. 
110 Månsson, s. 28–29.  
111 Strömberg, s. 638. 
112 Brownlee, avsnitt 2.2. 

https://annerambergs.wordpress.com/2018/07/27/om-civil-olydnad/
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1990-talet lyckades rättfärdiga sin olydnad utifrån en argumentation om mänskliga 

rättigheter, vilka har blivit en allmänt accepterad princip om rättvisa och rättigheter enligt 

demokratiutredningen.113 Legitimering av civil olydnad i demokratier har till synes 

hjälpts av att naturrätten har kodifierats i internationella rättighetskonventioner.114 Starka 

känslomässiga upplevelser som påverkar individens samvete och ansvarskänsla har varit 

utlösande faktorer till att agera civilt olydigt. Det var framförallt solidariteten med någon 

som är svagare än en själv som har varit den viktigaste moraliska utgångspunkten i 

Sverige. I demokratiutredningen fann man att de som var civilt olydiga hade tagit stort 

individuellt ansvar i sin vardag för de som man uppfattade hade behov av hjälp. Det finns 

vissa drag av anarkism i förhållningssättet till det personliga ansvaret, den praktiska 

handlingen och skepsis mot makten vilket påminner om Thoreaus syn på relationen 

mellan stat och individ.115  

 

 
113 SOU 1999:101, s. 110.  
114 Strömberg, s. 638. 
115 SOU 1999:101, s. 103–104 och 109; se avsnitt 2.1.3. 
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3 Analys och slutsats 

3.1 Analys 

Grunden för att kunna legitimera civil olydnad baseras på att man gör en distinktion 

mellan legalitet (lag) och legitimitet (moral). I demokratiska samhällen har lagstiftaren 

ett intresse av att folket förstår och följer lagarna för att de håller med eller i alla fall inte 

anser att lagen går emot samhällets grundläggande principer. Den moraliska skyldigheten 

vi har att lyda lagar i rimligt rättvisa och liberala samhällen kan anses vara provisorisk då 

det kan föreligga starkare moraliska skäl för oss att bryta mot lagen än att följa den. Så är 

fallet när staten går emot dess grundläggande etiska och moraliska principer. Vid närmare 

läsning på temat laglydnad framkommer att samhällets grundläggande principer anses 

vara respekten för frihet, jämlikhet och rättvisa. Många kan nog hålla med om att dessa 

är goda universella principer, vilket ger de en enande kraft. Samtidigt går det inte att slå 

fast ordens innebörd, vilket gör de möjliga att använda för olika ändamål eller som grund 

för diametralt olika argumentationer. Ett annat problem är att det inte finns några tydliga 

riktlinjer för hur denna prima facie-bedömning ska göras. Återigen finner vi oss i ett 

Lockeansk grepp där det rationella (och legitimerande) synsättet i slutänden bestäms av 

de styrande. Detta sammantaget gör att en argumentation för att legitimera civil olydnad 

tenderar att stå på bräcklig grund. Att det inte går att peka ut exakt när det föreligger 

starkare moraliska skäl för att bryta mot lagen än att följa den, belyser vikten av en fortsatt 

rättsfilosofisk diskussion kring civil olydnad.  

 

Trots dessa svårigheter, går det att hitta vissa mönster i de rättfärdigande resonemangen 

för civil olydnad. I svenska diskussioner har demokratibegreppet varit starkt 

genomgående. Som sådant, är demokratibegreppet relativt öppet att fylla med olika 

innebörder vilket återkopplar till problematiken med Lockes resonemang om det 

förnuftiga motståndet mot majoritetsviljan. Utan att närmare ha kunnat definiera 

demokratibegreppet har jag lyckats identifiera två rättfärdigande resonemang som utgår 

från ett demokratibegrepp i de svenska diskussionerna om civil olydnad.  

 

Det ena resonemanget utgår från att civil olydnad kan rättfärdigas som metod om den 

bidrar till ökad demokratin. I de fallen kan civil olydnad ses som ett komplement till mer 
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traditionella påverkansmetoder. Detta resonemang för att rättfärdiga civil olydnad finner 

jag övertygande. Här kan man tänka sig att ett barn som tar till en civil olydnadsaktion 

delvis kan rättfärdigas utifrån att hen inte har lika stor möjlighet till politisk påverkan som 

en rösträttsberättigad person. I detta finner jag också möjligheten för rättfärdigande av 

civil olydnad utifrån ett minoritetsargument. Jag har genomgående identifierat 

rättfärdigande resonemang som tar sin utgångspunkt i ändamålsenlighet, att den civila 

olydnadsaktionen ska leda till ökad demokrati framför att enbart vara en god handling i 

sig. Det ställs höga krav på den enskilde att kunna argumentera för att hens handling är 

den bästa metoden för detta framför andra tillgängliga alternativ. Den enskilde måste ha 

vägt demokratibaserade mot moraliska skäl. Exakt hur dessa skäl förhåller sig till 

varandra eller ska värderas har inte kunnat besvaras på något entydigt sätt, annat än att de 

demokratibaserade skälen styr vilken form av handling som ska företas. Ett starkt krav för 

att rättfärdiga att begå civil olydnad är att den civilt olydige ska ha en moralisk 

övertygelse om att hen agerar i enlighet med en högre rätt och guidas av ”rätt” värden. I 

nuvarande diskurs är dessa värden demokrati, politisk jämlikhet, rättvisa och mänskliga 

rättigheter. Dessa värdebegrepp är relativt öppna att fylla med innebörd med det 

undantaget att de mänskliga rättighetsnormerna finns kodifierade i internationella 

konventioner. Hur mycket dessa värden faktiskt stämmer överens med naturrätten är en 

annan viktig empirisk fråga att besvara. Värdebedömningarna är beroende av den rådande 

diskursen vilken är föränderlig, och därmed är ett möjligt rättfärdigande av civil olydnad 

underkastad en god argumentation.  

 

Det andra resonemanget utgår ifrån att det är en demokratisk rättighet att kunna agera i 

enlighet med sitt samvete, det ses som ett karaktärsdrag för en demokrati att enskilda har 

möjlighet att agera civilt olydigt. Fokus ligger på att individens samvetsuttryck baseras 

på hens moraliska övertygelse om högre rätt. Begreppet civil olydnad ställs upp bredvid 

civilkurage och blir på så sätt något som betecknar en god medborgare. Också ett sådant 

argument finner jag övertygande. Att det kan finnas ett inneboende värde i att agera 

utifrån samvetet framträder tydligt i Thoreaus tankar om människans natur, hens 

förhållande till samhället och vad som bör styra vårt handlande. Här kan man ana ett 

spöke av Lockes tanke om förnuftet, att varje människa av naturen besitter något inom 

sig som vet vad som är moraliskt rätt och riktigt. Den valda handlingen ska vara inriktad 

mot ökad demokrati under förutsättning att den civila olydnadshandlingen är företagen 
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utifrån en argumentation om solidaritet och rättvisa. Här kan vi utröna ett rättfärdigande 

av civil olydnad som en form av minoritetsskydd i enlighet med Thoreaus tankar om 

majoritetsstyrets orättvisa. Om demokratibegreppet innehåller ett aktivt minoritetsskydd 

kan civil olydnad rättfärdigas i en sådan kontext. Huruvida civil olydnad kan anses legitim 

eller inte kräver ett perspektiv som är större än här och nu. Det är en omöjlig uppgift att 

slippa undan från den egna diskursen när en fråga som denna ska besvaras. Det jag landar 

in i är att vi bör vara öppna för kunna se demokrati som ett flexibelt styrelsesätt där 

metoder som civil olydnad kan fungera som en säkerhetsventil.  

 

3.2 Slutsats 

Samhällsförändringar har kunnat ske eftersom människor har brutit mot vad som, i alla 

fall i efterhand har erkänts som, orättfärdiga och orättvisa lagar. I en representativ 

demokrati kan civil olydnad ses som en kompletterande metod för att påverka samhället 

när traditionella påverkanssätt inte är tillgängliga. För att en civil olydnadshandling ska 

kunna rättfärdigas krävs att den lever upp till både demokratibaserade och moraliska skäl. 

Dessutom ställs det höga krav på den enskilde att ha gjort en välbalanserad avvägning 

mellan skäl för och skäl emot att begå civil olydnad. Att de rättfärdigande 

argumentationerna bygger på ett demokratibegrepp gör det möjligt att i nuvarande diskurs 

kunna rättfärdiga civil olydnad utifrån ett minoritetsskyddsargument. En civil 

olydnadshandling kan bidra till ett demokratiskt utbyte genom att tvinga förespråkare av 

den dominanta åsikten eller majoritetens vilja att försvara sitt synsätt. På så sätt kan de 

som bryter mot lagen genom rättfärdigad civil olydnad utöva ansvarsfullt medborgarskap. 

Detta går också i linje med att de historiska samhällsförändringar som har kommit till 

med hjälp av civil olydnad har handlat om att tillförsäkra mänskliga rättigheter. Genom 

att koppla samman krav på statens efterlevande av mänskliga rättigheter med 

demokratibegreppet kan viss civil olydnad legitimeras i Sverige. De moraliska principer 

som åberopas bör baseras på liberala naturrättsliga värden som frihet, jämlikhet, rättvisa, 

demokrati, mänskliga rättigheter för att nå framgång. Dock kvarstår problemet med att 

svårigheten att definiera civil olydnad, de goda värdena och naturrätten i stort. 
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