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Samhället 

Jag har i mina B- och C-uppsatser diskuterat hur styrningen av samhället utvecklats i 
distinktionen fåtalet och flertalet och hur utvecklingsprocessen kan ha sett ut.1 Det har 
resulterat i följande modeller: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Utvecklingen från skaror till stater och fåtalet/flertalets relation till makten. 
Källa. Wallquist, 2002b, s. 44 
 
Förenklat kan utvecklingen beskrivas som:  

flertals styre                      fåtals styre, makten är centraliserad               flertals styre 
eller demokrati                      till en eller ett fåtal personer                    eller demokrati 

I närbild kan en del av utvecklingen ses som: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Definitioner över utvecklingen från platta stamsamhällen till tidiga stater. Källa. 
Wallquist, 2002b, s. 45 
 
Resultatet har blivit vad som tycks vara en teleologisk, eller evolutionär, modell för 
samhällsutveckling i stil med de modeller vilka utvecklades efter andra världskriget av 
antropologer som Elman R. Service2 och Henri J. M. Claessen3. De skiljer sig emellertid 

                                                 
1 Wallquist, 2002a.; Wallquist, 2002b. En del av materialet har också i bearbetad form publicerats i artikeln 
”About Society and the Need and Trouble to Aggregate Values or the Problems and Advantages of 
Democracy”. Wallquist, 2007. 
2 Service, 1971, passim; Service, 1978, passim. 
3 Claessen, 1978, passim. 
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inte så mycket från tidigare stadieteorier, vilka främst nationalekonomer, som Anne 
Robert Jacques Turgot, redan på 1700-talet utvecklade utifrån ett produktionsperspektiv.4 
De förstnämnda saknar emellertid förklaringsaspekter och blir rent deskriptiva. Den 
sistnämnda har förklaringsaspekter i form av klasskampen, men den förklarar enbart de 
materiella aspekterna av samhällsutvecklingen. Något som Karl Marx, och Friedrich 
Engels, utvecklade till den historiematerialistiska teoribildningen under 1800-talet, vilken 
även den ofta har setts som teleologisk även om den inte var tänkt så.5 
   Det är emellertid inte givet att förändringen är teleologisk och den 
historiematerialistiska teoribildningen förklarar enbart en del av samhällsutvecklingen, 
den materiella eller ekonomiska variabeln, och som sociologen Michael Mann 
konstaterar finns det flera när det är frågan om sociala politiska makten. Han betonar 
följande aspekter ideologisk, ekonomisk, militär och politisk.6 Det tycks således finnas ett 
behov av en ny teoribildning och det är här uppsatsen är tänkt att fylla en funktion. 
 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att ge en grund för studier av mänsklig samhällsförändring på 
makronivå, för att därmed möjliggöra syntesstudier. Frågeställningarna blir då: 
 
Hur fungerar ett mänskligt samhälle? 
Vad är det som driver samhället och dess förändring? 
Hur kan en ram för samhällsförändring se ut? 
 

Avgränsningar och metod 

Redan i syftet ligger några avgränsningar, det handlar om dels mänskliga samhällen och 
dels makronivå. Därmed blir det inte relevant att studera vare sig andra samhällen än 
mänskliga eller enskilda fall. Vissa enskilda fall kommer emellertid att tas upp för att 
åskådliggöra och förtydliga, men det kommer att ske översiktligt och inte på djupet. 
Uppsatsen måste därmed också bygga på andras studier över samhällen för att det ska 
vara hanterbart att få en tillräckligt omfattande kritisk massa och kunna ge en generell 
bild.7 
   Uppsatsens undersökning består i stort av två delar, ”Bilen och Samhället” och 
”Färdvägen: Teoretisk ram”, där den första redovisar hur samhället är uppbyggt och 
fungerar, medan den andra redovisar en teoretisk ram för studier av och diskussion om 
samhällsförändring. Båda delarna inleds med en översikt för tidigare studier. 

                                                 
4 Mer om detta nedan s. 25f. 
5 Mer om detta nedan s. 5-7, 26-29. 
6 Mann, 1988, s. 2. 
7 Socialantropologen Georges Balandier ger i sin Politisk antropologi en översikt över ämnets framväxt och 
utveckling fram till 1971. Balandier, 1971, passim, som s. 9-29. 
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Samhället 

Studieobjektet i uppsatsen är det mänskliga samhället8 och hur det förändras. För att 
kunna studera samhället måste det först definieras, hur ser det ut? eller snarare hur är det 
uppbyggt? För ändamålet har liknelsen bilen valts. 
 

Tidigare studier 

Den enda ”heltäckande” teoribildningen för samhället och dess utveckling är den 
historiematerialistiska,9 vars grund Karl Marx10 formulerade i förordet till Zur Kritik der 
politischen Ökonomie,11 år 1859:  

                                                 
8 Sociologen Anthony Giddens definierar ett samhälle enligt följande ”…ett system av ömsesidigt beroende 
relationer som binder ihop individerna med varandra.” Giddens, 2003, s. 37. 
9 Statsvetaren Tom Bottomore menar att ”Marx’s social theory was one of the great intellectual 
achievements of the nineteenth century, comparable—and often compared—with Darwin’s theory of 
evolution. Its remarkable synthesis of ideas from philosophy, history, and the nascent social sciences, the 
originality of the conceptions which it expressed, were unrivaled in the work of any other contemporary 
thinker. The theory was unique moreover, in its close relationships with the political movements of the 
time.” Bottomore, 1979, s. 1. Nationalekonomen Joseph Alois Schumpeter är starkt kritisk till Marx teorier, 
”[b]ut it is perhaps superfluous to insist on the shortcomings of a theory which not even in the most 
favorable instances goes anywhere near the heart of the phenomenon it undertakes to explain, and which 
never should have been taken seriously. /…/ The water-tight division between people who (together with 
their descendants) are supposed to be capitalists once for all and others who (together with their 
descendants) are supposed to be proletarians once for all is not only, as often been pointed out, utterly 
unrealistic but it misses the salient point about social classes—the incessant rise and fall of individual 
families into and out of the upper strata.” Schumpeter, 1979, s. 53. 
10 Bottomore anser att sambanden mellan den teoretiska Marx och den praktiska Marx både har skapat 
problem och orsakat olika tolkningar av den teoretiska Marx. Skapandet av Economic and Philosophical 
Manuscripts, 1844, kan ses som brytpunkten mellan ”den unge Marx”, som var en humanistisk filosof, och 
”den mogne Marx”, som var skaparen av den deterministiska sociala teorin, historiematerialismen. 
Diskussionen har sedan mitten av 1950-talet rört sig kring om det verkligen är fråga om en distinktion i 
tankesättet hos Marx eller om det finns en kontinuitet. Bottomore, 1979, s. 1f. Giddens konstaterar 
emellertid att det inte finns någon anledning att ta hänsyn till ”…the dichotomy between the works of the 
’young’ and the ’mature’ Marx which has tyrannised most Marxist scholarship since the last war. Close 
scrutiny of the notes which Marx originally wrote as the basis of Capital in 1857-8 (Grundrisse der Kritik 
der Politischen Ökonomie), leaves no doubt that Marx did not abandon the perspectives which guided him 
in his early writings.” Giddens, 1971, s. ix. 
11 Giddens konstaterar att det är i Die deutsche Ideologie, 1845-46, som Marx först utvecklar läran om 
historiematerialismen, Giddens, 1971, s. 18, men som George Lichtheim skriver: ”In January 1859, when 
writing the Preface to the Critique of Political Economy, Marx for the first (and last) time gave a summary 
of his method that indicates the exact relationship in which the economic process (‘the mode of production 
of material life’) stands to the historical process generally; and its here, towards the close of the now classic 
formulation of the ‘materialist conception of history,’ that he introduces his fours stages: [Asiatic, ancient, 
feudal, and modern bourgeois modes of productions].” Lichtheim, 1979, s. 151. Samtidigt är det som Isaiah 
Berlin konstaterar att ”[n]o formal exposition of historical materialism was ever published by Marx 
himself. It occurs in a fragmentary form in all his early work written during the years 1843-44, and is taken 
for granted in his later thought. He did not regard it as a new philosophical system so much as a practical 
method of social and a basis for political strategy. Later in his life he often complained of the use made of it 
by his followers, some of whom appeared to think that it would save them the labor of historical study by 
providing a kind of algebraic ‘table,’ from which, given enough factual data, automatic answers to all 
historical questions could be mechanically ‘read off’.” Berlin, 1979, s. 56. Antropologen Lawrence Krader 
finner syntesen i att ”[t]he foundation of Marx’s periodization has undergone a change. Whereas in the 
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In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, 
die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. 
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der 
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau 
erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und 
geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr 
Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf 
einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der 
Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was 
nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb 
deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte 
schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer 
Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der 
ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher 
Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, 
naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen 
Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen 
oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses 
Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum 
ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche 
Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies 
Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen 
Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 
erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte 
entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse 
treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß 
der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit 
immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets 
finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer 
Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind. In 
großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche 
Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation 
bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte 
antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch 
nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den 
gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden 
Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden 
Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses 
Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der 
menschlichen Gesellschaft ab.”12 
 

Det är således de materiella produktivkrafterna som bestämmer de 
produktionsförhållanden, vilka ligger till grund för samhället. Giddens konstaterar att det 
är i ”…dialectic between the subject (man in society) and object (the material world), in 

                                                                                                                                                 
German Ideology, the basis for periodization is the form of property, yet from the conceptions in the 
Grundrisse, the Critique of 1859, and Capital, the basis is the mode of production as a whole. The mode of 
production is comprised in two wings, the productive forces and the production relations. The production 
relations have as their legal expression the property relations. /…/ Finally, Marx propounded the movement 
as movements, as multilinear, and not unilinear. While these were set forth in a tentative way in the works 
composed in the period 1857-1867, they were set forth more definitely, although still not finally, by him in 
the period 1879-1881.” Krader, 1975, s. 137. 
12 Marx, 1971, [1859], § 8f. 
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which men progressively subordinate those purposes and generate new needs, which 
becomes focal to Marx’s thought.”13 På denna grund finns sedan en juridisk och politisk 
överbyggnad, vilken motsvarar former av det samhälleliga medvetandet. Här skiljer sig 
Marx från filosofen Georg Friedrich Wilhelm Hegel, som menade att det samhälleliga 
medvetandet grundade sig på de fria individernas sanna vilja.14 Filosofen Jürgen 
Habermas menar att Marx har den historiematerialistiska teorin ”…als eine umfassende 
Theorie der sozialen Evolution verstanden, und die Theorie des Kapitalismus als einer 
ihrer Teilstücke angesehen hat.”15 Han förtydligar det ytterligare med konstaterandet att 
”[d]ie Theorie der kapitalistischen Entwicklung, die Marx in den ‚Grundrissen’ und im 
‚Kapital’ ausgearbeitet hat, fügt sich dem Historischen Materialismus als Teiltheorie 
ein.”16 
 
Filosofen Gaetano Mosca menar att det runt sekelskiftet 1900 fanns en tendens att 
förklara politiska händelser i den mänskliga historien utifrån ekonomiska överväganden. 
Han finner det för ensidigt och exklusivt. Sociala och politiska händelser kan inte enbart 
förklaras utifrån möjligheter till försörjning eller med en konflikt mellan arbete och 
kapital eller fast och rörligt kapital. Mosca ger de stora religionernas uppkomst, antika 
nationaliteters återuppväckelse i historien och skapandet av mäktiga militära monarkier 
som exempel.17 Det behövs således andra förklaringsmönster. 
 

De grundläggande förutsättningarna: Staten 

Tillämpandet av statsbegreppet på tidiga samhällen, som länge var praxis utifrån ett 
synsätt där samhällen sågs som tidigare former av dagens nationalstater,18 vilket Lars 
Hermansson betecknar som det ”statscentrerade evolutionsperspektivet” och härleder 
tillbaka till Thomas Hobbes och Niccolò Machiavelli,19 kom att kritiseras i Nazityskland 
under 1930- och 1940-talen.20 Bakgrunden är att England och Frankrike, till skillnad från 
Tyskland, kunde visa upp en historia som enhetsstater sedan 1200-talet.21 Heinrich 
Mitteis gav andra perspektiv 1940 i Staat des hohen Mittelalters där han skrev att 
 

[u]nstaatlich könnte man das Mittelalter nur dann nennen, wenn man den Staat 
durchaus als eine vom Persönlichen losgelöste, auf den Begriff einer abstrakten 

                                                 
13 Giddens, 1971, s. 21. 
14 Marcuse, 1969, passim.; Sabine, 1969, passim. 
15 Habermas, 1976, s. 41. 
16 Habermas, 1976, s. 144. 
17 Mosca, 1939, s. 3. 
18 Althoff, 1997, s. 1-7; Gustafsson, 2000, s. 22; Hermansson, 2000, s. 15, 21. 
19 Hermansson, 2000, s. 21, 23f. Hermansson visar hur forskningen både i Frankrike, Norden och Tyskland 
har varit fast i en begreppsvärld, som är präglad av Hegel och Marx, med ett linjärt konflikttänkande och 
klasskamp. Hermansson, 2000, s. 15-28. 
20 Althoff, 1990, s. 5f; Mitteis, 1940, passim; See, 2002, s. 11-14, även Otto Brunner framförde på 1930- 
och 1940-talet kritik och genom studier av regionala konflikter kom han fram till att det oftast var individ- 
och grupprelaterade fejder. Hermansson, 2000, s. 12. Han visade ”…en modell av flera mer eller mindre 
oberoende herravälden, vilka endast erkände en överhöghet i form av en furste eller en kejsarmakt. Han 
utgick därmed inte från en institutionell hierarkisk samhällsmodell utan presenterade istället en medeltida 
maktstruktur präglad av horisontella förbindelser, där fejden utgjorde en naturlig del av dessa relationer.” 
Hermansson, 2000, s. 29. 
21 Mayer, 1933, s. 5; Mitteis, 1940, s. 1f. 
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Staatsgewalt gestellte Anstallt auffassen wollte. Damit wurde man sich aber den Weg 
zum Verständnis der historischen Erscheinungsformen des Staates versperren. Für die 
Geschichte ist Staat j e d e  O r d n u n g  e i n e s  V o l k e s  z u r  E r r e i c h u n g    
s e i n e r  p o l i t i s c h e n  H o c h z i e l e. Der Staat ist die Fassung, die dem 
Edelstein des Volkstums erst seinen vollen Glanz verleiht. Das Mittelalter kannte solch 
eine Ordnung, dargestellt durch eine System p e r s ö n l i c h e r  H e r r s c h a f t s-    
v e r h ä l t n i s s e,  eine gegliederte Abfolge von Autorität und Unterordnung, 
Führung und Gefolgschaft. Es kannte einen Staat, dessen Baugesetze uns die 
Gegenwart wider verständlich macht. In zäher, jahrhundertlanger Arbeit hat dieser 
Staat dann die Elemente der V e r s a c h l i c h u n g in sich aufgenommen, indem er 
sich einen Verwaltungsapparat, einen Behördenverfassung, ein Berufsbeamtentum 
schuf.22 

 
Mitteis skildrar vad Theodor Mayer den 18 januari år 1933, i sitt tal vid jubileumsfirandet 
av Tysklands enande, konstaterade. Nämligen ”daß der frühmittelalterliche Staat als 
Verband von Personen zu bezeichnen ist, bei dem die Herrschaft über das Land sekundär 
ist.”23 Med andra ord en ”Personenverbandsstaat”, eftersom han menar att det rörde sig 
om personliga förbund snarare än institutioner, eller utan inblandning av statlighet. En 
utveckling som inte byggde på den romerska statstanken.24 Detta till skillnad från den 
senmedeltida eller tidig moderna ”Flächenstaat”, territorialstaten, grundad på kontroll 
över territorium.25 Därmed har Mayer och Mitteis lyckats få staten Tyskland att bli äldre 
än andra länder. 
   Gerd Althoff vänder sig emot bruket av begreppet ”Personenverbandsstaat”, eftersom 
han menar att stat är förknippat med föreställningar om hierarkiskt ordnade förhållanden 
och att Personenverbandsstaat därmed skulle vara förknippat med hierarkiskt ordnade 
personförbund. Han menar att grupp- och förbundsbildningar inte uttryckligen eller 
enbart kan ses som maktstrukturer. Människorna såg istället sig antingen som företrädare 
eller medlemmar av bestämda grupper eller sågs av andra som sådana. Gruppernas 
föreställningar kunde överensstämma med kungens och var inte nödvändigtvis i 
motsatsställning till honom.26 Medlemskapet i grupperna präglade livet för medlemmarna 
genom att det både gav möjligheter och förutsättningar för överlevnad, som att det gav 
möjlighet att försvara sig genom skydd och hjälp.27 Barnen föddes inte bara in i en släkt 
utan också i faderns nätverk, som vänner, herrar och vasaller.28 Althoff menar att 
begreppet ”Personenverbandsstaat” inte täcker hela vidden av förhållandena, eftersom de 
inte enbart omfattade vad han kallar stater utan omfattade hela livet.29 Han tycks 
emellertid bygga sin fientlighet på en definition av stat som grundar sig i dagens 
nationalstater. Althoff representerar vad Lars Hermansson betecknar som en sociopolitisk 

                                                 
22 Mitteis, 1940, s. 3. 
23 Mayer, 1933, s. 17. 
24 Althoff, 1990, s. IX, 5; Althoff, 2004, s. vii; Mayer, 1933, s. 7. 
25 Hermansson, 2000, s. 23f, även Althoff, 1990, s. 5; Mayer, 1933, s. 17. 
26 Althoff, 1990, s. 7. 
27 Althoff, 1990, s. 8f. 
28 Althoff, 1990, s. 2. Vasall kommer av det keltiska ordet gwas, vilket betydde ung pojke eller tjänare, och 
latiniserades som vassus, medan formen vassallus kommer av det keltiska adjektivet gwassawl, vilket 
betyder den som tjänar. Under merovingerna betydde ordet slav, vilket framgår av den saliska lagen från 
början av 500-talet, men i början av 700-talet användes det också betydelsen fri man beroende av en herre. 
Ganshof, 1961, s. 5. 
29 Althoff, 1990, s. 9. 
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infallsvinkel, vilken representeras av Freiburgskolan med Gerd Tellenbach och Karl 
Schmid och senare Althoff och Hagen Keller, även Susan Reynolds och Hermansson 
själv betonar de horisontella relationerna. Det är där samspelat mellan sociala och 
politiska relationer som studeras, vilket komplicerar bilden av samhällets 
maktstrukturer.30 Reynolds ser emellertid till skillnad från dem övriga de horisontella 
relationerna vid sidan av de vertikala, och inte antingen eller, även om hon fokuserar på 
de horisontella, eftersom hon menar att de har glömts bort.31 Hon menar emellertid att om 
förekomsten av stater under medeltiden förnekas kan inte heller många av dagens stater 
definieras som det.32  
 
Resonemanget ovan visar hur bristen på klara definitioner gör att både forskningen och 
diskussionen tappar fokus. Därmed blir redogörelserna oklara. Tanken är därför att i det 
följande redovisa definitionerna av de begrepp som ligger till grund för uppsatsen. 
 
Det är lämpligt att börja med Platon och Aristoteles, eftersom deras, med Arendts ord, 
”…politiska filosofier har varit dominerande i allt senare tänkande, även när deras 
begrepp har använts på så hel annorlunda politiska erfarenheter som romarnas.”33 Platon 
beskrev hur en stat34 uppstod genom att ingen människa var sig själv nog. Det fanns alltid 
ett behov av andra. Staten var den plats där vi hade samlat all den hjälp vi behövde av 
andra för att tillfredställa våra behov. Alla tog eller gav för att själva få fördel av det 
gemensamma. Han förespråkade specialisering, var och en skulle hålla på med sitt eget, 
eller snarare med det som den hade anlag för och enbart det. Därmed skulle de inte kunna 
försvara sig. Staten behövde väktare som försvarade den.35 Statsvetaren Anthony D. 
Smith är inne på samma linje och konstaterar att staten i ökad utsträckning tar ansvar för 
kollektiva nyttigheter, som kommunikationer, utbildning, hälso- och sjukvård och 
traditioner.36 

                                                 
30 Hermansson, 2000, s. 32-35, Reynolds, 1984, s. 1, även Althoff, 1990, s. x. 
31 Reynolds, 1984, s. 1-5. 
32 Reynolds, 1994, s. 27. Hon bygger då på en modifiering av Max Webers definition av stater, som ”…an 
organization of human society within a fixed territory that more or less successfully claims the control (not 
the monopoly) of the legitimate use of physical force within that territory.” Reynolds, 1994, s. 27. 
33 Arendt, 2004, s. 117. 
34 Statsbegreppet är mångfacetterat. Antropologerna Henri J. M. Claessen och Peter Skalník skriver: ”There 
does not exist any definition of the state that is accepted by the entire community of scholars. This naturally 
leads to a situation whereby almost every scholar evolves his/her own definition, which invariably differs 
slightly from already existing ones, although some of them can be said to form ‘schools’ with a similar 
approach.” Claessen & Skalník, 1978a, s. 3. ”In a number of cases, theories concerning the character of the 
state in various epochs are based on insufficient or premature data. The scholars concerned usually succeed 
in proving that their theory is correct for the cases they have studied, but when one tries to apply these 
theories on a world-wide scale, their inadequacy soon becomes apparent.” Claessen & Skalník, 1978a, s. 3. 
Keller diskuterar och redogör för forskningsläget kring frågan om definitionen på och förekomsten av stater 
i Europa under medeltiden. Han visar emellertid endast att frågan är omdiskuterad och att definitioner i 
princip saknas. Keller, 1993, s. 51-55. Balandier redogör för definitioner för och problem med begreppet 
stat. Balandier, 1971, s. 135-170. 
35 Platon, 1922, s. 72f, 79. se även Durkheim, 1984, s. 132, 138f. Platon är inne på kontraktsteorin, som 
Thomas Hobbes, 1997, passim, och John Locke, 1970, passim, diskuterade och senare Jean Jacques 
Rousseau formulerade, Rousseau, 1994, s. 28f, 32, 43. 
36 Smith, 1998, s. 81. 
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   Aristoteles menade att staten var den högsta samfälligheten, eftersom den innefattade 
alla andra.  
   Den primära samfälligheten var en boendeenhet för att tillgodose de dagliga behoven, 
medlemmarna i boendeenheten var skafferikamrater. Då flera boendeenheter slogs 
samman utgjorde de en by. Byar bildades för att tillgodose behov som inte var 
omedelbara. Byar kunde vara en utflyttning ur en boendeenhet och invånarna kunde 
därför vara barn och barnbarn. En samfällighet av flera byar var en stat. Den hade 
uppstått ”…för att trygga livsuppehället men existerar för att trygga ett gott liv. Varje stat 
existerade av naturen, eftersom de första samfälligheterna gjorde det, och staten är målet 
för dessa mindre beståndsdelar.”37 Staten var av naturen ”mer primär än det enskilda 
huset och var och en av oss”38 och strävan efter en statsgemenskap fanns naturligt hos 
alla. Den var av naturen mångfaldig och bestod av många olika slags individer.39  
   Jean Bodin införde suveränitetsbegreppet och menade att ett samvälde kan ses som det 
rätt ordnade styret av flera familjer och av deras gemensamma angelägenheter, genom en 
suverän makt. Där ordet rätt skiljer samväldet från rövar- och piratband.40 Thomas 
Hobbes fortsätter på samma spår. Han menade att staten var till för individerna, inte för 
furstens eller något högre statsändamål. Den är ett nödvändigt ont, men om staten upphör 
att verka för individerna upphör dess legitimitet.41 Staten kännetecknas därmed, med Max 
Webers ord, av ”…en förvaltnings- och rättsordning som kan ändras genom lagstiftning, 
och efter vilken den administrativa stabens organisationshandlande, som också 
kontrolleras genom lagstiftning, är orienterat.”42 
   Filosofen Ernest Renan karakteriserar stater med sammansmältningen av 
befolkningarna inom dess gränser.43 Han lägger således till kopplingen till ett 
territorium.44  

                                                 
37 Aristoteles, 1993, s. 7. 
38 Aristoteles, 1993, s. 9. 
39 Aristoteles, 1993, s. 3-9, 55. 
40 Bodin, 1967, s.1f, 25. Socialantropologen Alfred Reginald Radcliffe-Brown vänder sig emot 
suveränitetstanken. Han finner att ”[a]mongst some writers on comparative politics, there is a tendency to 
concentrate attention too much on what is called the ‘sovereign state’. But states are merely territorial 
groups within a larger political system in which their relations are defined by war or its possibility, treaties, 
and international law.” Radcliffe-Brown, 1970, s. xxi. Rättsvetaren Gidon Gottlieb definierar suveränitet 
över ett territorium som definitiv auktoritet över ett området. Alternativet till en territoriellt organiserad 
värld är att det saknas tydliga territorialgränser eller att det saknas definitiv auktoritet. Gottlieb, 1993, s. 37 
41 Hobbes, 1997, s. 120f. Legitimitet kunde uppstå genom att det gemensamma behovet av fred och ordning 
skapade lagar. Jenks 1919 s. 166. Myter och religion är andra sätt att legitimera staten. Giddens lyfter fram 
en förutsättning för detta: ”Control of information … has always been a major medium of power of the 
state bureaucracy, but modern states brings this to an altogether higher pitch.” Giddens 1995, s. 174. Mosca 
menar att ”[w]hen the leaders of the governing class are the exclusive interpreters of the will of God or of 
the will of the people and exercise sovereignty in the name of those abstractions in societies that are deeply 
imbued with religious beliefs or with democratic fanaticism, and when no other organized social forces 
exist apart from those which represent the principle on which sovereignty over the nation is based, then 
there can be no resistance, no effective control, to restrain a natural tendency in those who stand at the head 
of the social order to abuse their powers.” Mosca, 1939, s. 134. 
42 Weber, 1983, s. 39, se även Weber, 1983, s. 38-40. 
43 Renan, 1882, s. 6. 
44 Radcliffe-Brown går ännu längre och menar att ”[e]very human society has some sort of territorial 
structure. We can find clearly-defined local communities the smallest of which are linked together in a 
larger society of which they are segments. This territorial structure provides the framework, not only for the 
political organization, whatever it may be, but for other forms of social organization also, such as the 
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   Weber konstaterar vidare att ”statens absoluta mål är att upprätthålla (eller förändra) 
den inre och yttre maktfördelningen”, vidare att ”en ’stat’ är varje association, som kräver 
monopol på legitimt bruk av våld, och på annat sätt kan den inte definieras.”45 
   Joseph Strayer konstaterar att stater till större delen existerar i människors hjärtan och 
medvetande, men att de logiskt sett inte finns. De kan uppstå genom att människor i flera 
generationer lever och verkar tillsammans inom ett givet område. Då kan de utveckla 
dem institutioner, som är nödvändiga för stater. Tillfälliga koalitioner av människor som 
delar gemensamma intressen är vanligen inte tillräckligt för att bli grunden i stater om 
inte nöden eller tillfälligheter uppstår så ofta att de gemensamma intressena blir 
permanenta. Grundkraven för att kunna utveckla en stat är alltså, ett mänskligt samhälle, 
som måste existera i tiden och på ett avgränsat område. Därmed har de moderna staterna 
inte sitt ursprung längre tillbaka än 1100-talet, eftersom det annars inte är frågan om en 
kontinuerlig historia.  
   Institutionerna måste kunna hantera förändringar i ledarskapet och förändringar när det 
gäller undergruppers förmåga att samarbeta. De måste dessutom tillåta en viss 
specialisering i politiken och därigenom öka effektiviteten i den politiska processen. 
Institutionerna behöver därigenom stärka den politiska identiteten hos gruppen. Då 
sådana institutioner kan skapas ligger statsbyggnationen långt framme, men de behöver 
inte leda till att stater skapas. De kan leda till att endast de rika och/eller mäktigas privata 
intressen skyddas och göra dem mäktigare.46 
   Lagarna kunde i sin tur legitimera ett styre. Något som är fallet i Sverige idag. 
Regeringsformen beskriver hur samhället ska styras. Samtidigt finns det maktmedel 
stadgade i lagarna, t.ex. skatter och polis.47  
 
En stat kan dels vara den eller de som skapar och upprätthåller makten, och dels vara 
opersonlig, som hela det juridiska systemet, eller skapad av det juridiska systemet. Staten 
kan också vara det sociala samspelet av människor som lever tillsammans och skapar och 
upprätthåller lagar, staten blir därmed en överenskommelse eller ett kontrakt.48 
   Gidon Gottlieb menar att westfaliska freden 1648 skapade ett statssystem i Europa. 
Harald Gustafsson menar emellertid att Brömsebroavtalet från 1541 visar att det fanns 
suveräna stater i Norden redan då. Systemet som främst var territoriellt grundat har sedan 
spritt sig över världen. Varje härskare hade total kontroll över ett bestämt område och 
hade total auktoritet över dess invånare.49 Montevideokonventionen från 1933 
formaliserade statssystemet och definierade stater, som politiska enheter med, fast 

                                                                                                                                                 
economic, for example. The system of local aggregation and segregation a such, has nothing specifically 
political about it; it is the bass of social life. To try to distinguish, as Maine and Morgan did between 
societies based on kinship (or, more strictly, on lineage) and societies based on occupation of common 
territory or locality, and to regard former as more ‘primitive’ than the latter, leads only to confusion.” 
Radcliffe-Brown, 1970, s. xiv. 
45 Weber, 1996, s. 83, se även Passerin D’Entrèves, 1969, s. 1f; Radcliffe-Brown, 1970, s. xiv; Weber, 
1983, s. 38, 40; Weber 1987, s. 16f, 19. 
46 Strayer, 1973, s. 5, 7, 10. 
47 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” Regeringsformen SFS 2003:593, Kap 1:1. Något som är 
svårt att argumentera mot. Vidare stadgas att Riksdagen är folkets främsta företrädare och att den stiftar 
lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Slutligen styr Regeringen 
landet och är ansvarig inför riksdagen. Regeringsformen SFS 2003:593, Kap 1:4, 6. 
48 Krader, 1968, s. 10; Passerin D’Entrèves, 1969, s. 4f. 
49 Gottlieb, 1999, s. 118; Gustafsson, 2000, s. 333. 
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befolkning, avgränsat territorium, regering och förmåga att följa internationella 
förpliktelser. Det handlade således om effektivitet. Efter kalla kriget tillkom krav på 
formell demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, men de har visat sig omöjliga att 
upprätthålla.50 
 
Städer 

Städer51 är liksom stater resultatet av det behov som driver människor samman.52 De är 
nödvändiga för dem, eftersom de innebär koncentration av rikedom och därigenom 
maktkoncentration. Städer är därmed det första stadiet av imperier och utövar ofta 
inflytande över sitt omland.53 De skapar förutsättningar för handel och industri. Därmed 
möjliggörs socialt avancemang genom att tjäna en förmögenhet. Det i sin tur leder till att 
begränsningen i de tidigare maktförhållandena upphävs. Städer har därför betydligt större 
socialrörlighet än vad agrara områden har.54 
 
Städer kan grundas som regionala makt- och administrativa centrum för kungamakten 
mot bakgrund av den strukturella förändringen med tilltagande feodalisering. Handeln 
var i äldsta tid begränsad och bestod nästan enbart av lyxartiklar, även om handel allmänt 
sett är svår att belägga arkeologiskt och i en stad som Lund finns inga tecken i 
bebyggelsestrukturen på ett mer omfattande varuutbyte. Därmed kan den inte ha något att 
göra med städernas primära funktion, samlandet av det agrara överskottet. Varuutbytet 
och produktion som förekom har därmed varit beroende av överhöghetsrättens 
omfattning.55 
   Stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs visar teoretiskt hur städer kan uppstå genom 
tillgång till en eftertraktad vara, antingen genom utvinning av råvaror eller genom 
förädling av sådana, för vilken jordbruksprodukter kan inhandlas. Det är enligt Jacobs 
köparna som tar initiativet. Det är de som har ett behov, vilket de uppfyller genom att 
söka sig till den behövda varan och där etablera sig, grunda en stad.56 Hon får stöd av 
arkeologen Hans Andersson, som finner det nödvändigt att ”Birka als einen zentralen Ort 

                                                 
50 Østerud, 1997, s. 131f. 
51 För diskussionen om definitioner av begreppet stad se Andersson, 1972, s. 24; Helle, 1980, s. 16f, 20, 22;  
Schück, 1926, s. 4; Ward-Perkins, 1996, s. 4f; Weber, 1987, s. 285. Rättshistorikern Gerhard Köbler 
diskuterar det den medeltida terminologin för städer. Köbler, 1973, passim. Edith Ennen finner det enkelt 
att definiera vad som var en stad under medeltiden, eftersom stadsmurarna dels avgränsade staden rent 
fysiskt, och dels utgjorde gräns för stadsrätten. Städerna utgjorde dessutom centrum för handeln. Ennen, 
1987, s. 15. 
52 Durkheim, 1984, s. 202. 
53 MacIver, 1966, s. 53. Fernand Braudel menar att städer och pengar på samma gång är motorer och 
indikatorer, dels skapar de förändring och dels visar de förändring. Braudel, 1977, s. 15. 
54 Dilcher, 1973, s. 20; MacIver, 1966, s. 53f. Adam Smith skriver att den viktigaste handeln för varje 
nation ”…is that which is carried on between the inhabitants of the town and those of the country. The 
inhabitants of the town draw from the country the rude produce which constitutes both the materials of their 
work and the fund of their subsistence; and they pay for this rude produce by sending back to the country a 
certain portion of it manufactured and prepared for immediate use. The trade which is carried on between 
those two different sets of people, consists ultimately in a certain quantity of rude produce exchanged for a 
certain quantity of manufactured produce.” Smith, 1937, s. 649f. 
55 Andrén, 1985, s. 76f; Cristophersen, 1982, s. 105, 119f, se även Weber, 1987, s. 285f, 292-296. 
56 Jacobs, 1969, s. 18-20. 
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für ein Gebiet zu Betrachten, dessen Größe wir nicht kennen. In erster Linie waren seine 
Handels- und Handwerksfunktionen wesentlich.”57 
   Den nya aristokratin som uppstod i städerna var främmande för den som byggde på 
ägande av land, eftersom de tillhörde olika system. Följden blev att fria och oberoende 
städer uppstod. Skrån och gillen blev en stark utmanare om makten, genom sin 
organisation.58 
   I takt med att nya varor behövdes etablerades fler och fler städer för att tillfredställa 
behoven. Längs handelsvägarna växte nya städer fram, vilka tillgodosåg köpmännen 
förnödenheter och skydd på resan. 
   Städernas centralisering och specialisering gjorde att de också kom att leda och 
utveckla jordbruket, eftersom det var där jordbrukarna och deras varor träffades kom det 
att bli där utvecklingen skedde. Städerna började således också själva bedriva ett högt 
utvecklat och specialiserat jordbruk. De mest jordbruksorienterade länder har det mest 
outvecklade och improduktiva jordbruket, medan de mest urbaniserade länderna är de 
som producerar överskott av jordbruksprodukter.59   
   Jacobs hänvisar till den tunisiske historikern Ibn Khaldun.60 Han förklarade år 1381 att 
ökenbeduinerna, vilka sålde djurprodukter och gröda till stadsbefolkningar, skulle förbli 
ekonomiskt beroende ”…as long as they live in the desert and have not acquired … 
control of the cities.”61 Jacobs håller med, men menar att Khaldun borde ha lagt till, 
”…or as they do not create a city of their own.”62 
 
Sammanfattning 

Den grundläggande förutsättningen för att ett samhälle ska existera är att det kan uppfylla 
dess invånares behov, staten. På det sättet verkar staten aggregerande och är i likhet med 
städer en koncentration av invånarnas behovs tillfredställelse. Städer kan därmed dels 
verka på egen hand som stater, statsstater, och dels bidra till att stater uppfyller sin 
funktion och därmed fortsätter att existera. 
 

                                                 
57 Andersson, 1972, s. 26. 
58 MacIver 1966 s.55, 118. 
59 Jacobs, 1969, s. 7, 20-22, 25-31, 45f. Jacobs går därmed emot Adam Smith och Karl Marx, vilka båda 
utgår från att det är jordbruket som utvecklar handel och industri. 
60 Jacobs, 1985, s. 70, 237. 
61 Jacobs, 1985, s. 71, Jacobs har hämtat citatet från Dawood, N.J. The Muquddimah: An Introduction to 
history, översatt av Franz Rosenthal, 1967. 
62 Jacobs, 1985, s. 71. 
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Vad som styr: Intresse  

Vad är det då som styr samhället? 
Filosofen John Stuart Mill, 1806-1873, skriver att 
 

[a] portion of mankind may be said to constitute a Nationality if they are united among 
themselves by common sympathies which do not exist between them and any others – 
which make them cooperate with each other more willingly than with other people, 
desire to go under the same government, and desire that it should be government by 
themselves or a portion of themselves exclusively. This feeling of nationality may 
have been generated by various causes. Sometimes it is the effect of identity of race 
and descent. Community of language, and community of religion, greatly contribute to 
it. Geographical limits are one of its causes. But the strongest of all is identity of 
political antecedents; the possession of a national history, and consequent community 
of recollections; collective pride and humiliation, pleasure and regret, connected with 
the same incidents in the past. None of these circumstances, however, are either 
indispensable or necessarily sufficient by themselves.63  

 
Psykologen Erik Homburger Erikson lyfter fram att identiteter förändras med tiden.64 
Han tar också upp den moraliska aspekten, de bygger på att vissa grundläggande 
föreställningar om gott och ont är gemensamma.65 Den rumsliga uppdelningen sker 
geografiskt i lokala grupper efter deras jakt och födomarker.66 
   Renan finner att ”[t]he existence of a nation is (excuse the metaphor) a plebiscite of 
every day, just as the existence of the individual is a perpetual affirmation of life.”67 När 

                                                 
63 Mill, 1996, s. 40 även Barth, 1994, s. 15f Breuilly, 1982, s. 2, 6, 21f, 81-84; Fine 1999 s.151f; Howitt, 
1904, s. 41; Ignatieff, 1999 s. 141f, 147; Mortimer & Fine, 1999 s. 148; Renan, 1996, s. 51, 53, 58; Smith 
1999 s. 37f. Sven Tägil betonar att solidariteten ökar med tiden och att kontinuiteten därmed blir hög. 
Tägil, 1995a, s. 1. Statsvetaren Patrik Hall lyfter istället fram den ömsesidiga solidaritetskänslan med 
objektiva, som ursprung, språk och kultur, och subjektiva, som känslor, myter och minnen, gemensamma 
egenskaper, som visar tillhörighet och samhörighet. Hall, 2000, s. 291f, se också Lowie, 1949, s. 3-18, 57. 
Émile Durkheim ger exempel på amerikanska stammar, både Iowa och Omaha, där klanerna har speciella 
frisyrer som kännetecken. Durkheim, 1995, s. 114f, med hänvisningar. Howitt ger exempel på geografiska 
indelningar. Howitt, 1904, s. 46. 
64 Erikson, 1988, s. 23f. Langobarderna och Ostrogoterna är exempel på det. Ostrogoterna omvandlades, 
genom att de skapade konfederationer av undergrupper, vilka bestod av löst sammansatta samlingar av 
människor, som goter och andra folk, vilka ständigt skiftade lojalitet, från att ha varit formlösa grupper på 
stäpperna öster om floden Dnestr vid de första kontakterna med romarna på 200-talet till att bli ett 
välorganiserat kungarike i Italien, som assimilerats med den infödda befolkningen vid kungadömets 
upplösning år 554. Burns, 1980, bl.a. s. 1, 5, 30-37, 45, 57f. Langobarderna var under folkvandringstiden i 
grunden heterogena cluster av grupper, vilka länkades samman av gamla traditioner, myter, symboler, 
speciell stil på kläder och personligt yttre, som vapnen vilka bars av stammens ledande krigare. Nya 
grupper, germanska, asiatiska, romaniserade kelter och andra, assimilerades enkelt med de ursprungliga 
langobarderna. Följden blev att gruppens etniska sammansättning kraftigt hade förändrats vid mitten på 
500-talet. Den bestod då av många olika grupper, som alemanner och människor från dagens Bulgarien. 
Endast små grupper i det ledande skiktet var kristna. Harrison, 1993, s. 1-3. Den irländska sagotraditionen 
visar också hur olika folk assimilerades med kelterna för att vid den irländska historiens början på 400-talet 
utgöra en gemensam kultur med ett gemensamt gaeliskt språk och där även släkten var viktig. Legenderna 
har ansetts återge historiska fenomen, även om de inte var strikt historia. Byrne, 1967, s. 43-45, 48-51, 55f, 
59. 
65 Erikson, 1988, s. 39. 
66 Howitt, 1904, s. 46. 
67 Renan, 1996, s. 58. 
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människor upphör att tänka på sig själva som medlemmar av nationen upphör den att 
existera. Följden blir att nationen inte har något gemensamt värde ens för dess 
medlemmar. Det innebär att alla föreställningar om en gemensam gruppidentitet, som 
skiljer gruppen från andra, måste överges. Därmed skulle tanken på nationen som en 
kulturell enhet också överges och det skulle bli omöjligt att identifiera specifika 
nationer.68 Kännetecknet för etnisk identitet är således att den är just förmodad och inte 
baserad på blodsband. Etnisk identitet utgör inte grupper i sig utan endast en möjlighet 
till grupper.69 Reinhard Wenskus drar konsekvenserna av detta och framför tanken att 
folkvandringstidens folk är en sentida konstruktion för att legitimera ett system och 
strukturera en okänd situation. De har fått namn efter adjektiv, som hur de har 
karakteriserats av sig själva och andra, därmed ligger romarna bakom många namn. Det 
finns problem med att bestämma folk och etnisk härkomst utifrån arkeologiska fynd och 
sannolikt fanns inga tydliga gränser mellan olika folk.70 Det får Dick Harrison att fråga 
sig om folkvandringstidens folk var verkliga eller enbart aristokratiska band av rövare. 
Det är också möjligt med flera identiteter, en krigsherre i Alsace kunde t.ex. vara galler, 
franker eller alemanner beroende på vad som var lämpligast utifrån den aktuella 
situationen. Precis som jag kan vara jönköpingsbo, gotlänning, svensk, europé och/eller 
västerlänning.71 Förutom den geografiska definitionen, efter bosättningsplats, som 
österrikare från Ostmark och även Tacitus indelning i beskrivningen av germanerna, kan 
definitionen också ske i förhållande till andra. De germanska folken definierade sig som 
folket mellan Wend, grannarna i öster, slaverna, och Walsche eller Welsch, grannarna i 
sydväst, kelter och romare.72 På samma sätt gällde lagarna endast folket och var därmed 
ett sätt att definiera sig i förhållande till de andra, t.ex. romarna i frankernas ”Lex Salica” 
från 500-talet.73 
   Austromarxisten Otto Bauer utvecklar nationsbegreppet och kommer fram till att  
 

[t]he nation is not simply the sum of individuals relating to each other by means of 
common language: on the contrary, the individual himself is a product of the nation; 
his individual character has been formed solely by constant interaction with other 

                                                 
68 Breuilly, 1982, s. 2, 6, 21f, 81-84. 
69 Weber, 1983, s. 277, 280f. se även Anderson, 1991, s. 21; Demker, 1998, s. 127; Durkheim, 1995, s. 
100f. Lowie , 1949, s. 238. 
70 Wenskus, 1961, fr.a. s.15-20, 39, 61, 87-105, 129-131, 133-142, 574.  Namnen kan också vara i form av 
totemnamn, från växt- eller djurriket. Bergson, 1933, s. 182; Cunnison, 1959, s. 55, 63f, 72; Durkheim, 
1995, s. 101f; Howitt, 1904, s. 43, 107, 121, 123f; Kamenskii, 1985, s. 27, 33-35, 39, 42; La Flesche, 1995, 
s. 35, 41; Lévi-Strauss, 1969, s. 15-17, 30f; Lévi-Strauss, 1987, s. 67f, 70f; Morgan, 1985, s. 70, 90, 101, 
176f; Spencer & Gillen, 1899, s. 8f; Strehlow , 1908, kap. V och s. 51-74. Durkheim jämför totembruket 
med adeln på medeltiden, som visade sina vapenmotiv, på slottens väggar, på sina vapen och på andra av 
sina saker. Både i Australien och i Nordamerika skedde detsamma. Till varje totem är det dessutom kopplat 
myter och riter. Durkheim, 1995, Book two kap. 1-4 och s. 130. Bergson förklarar fenomenet som ett behov 
av klassificeringssystem för att kunna upprätthålla förbudet mot giftermål inom den egna klanen och 
därmed undvika inavel. Bergson, 1933, s. 183. Något som stöds av Spencer & Gillen, 1899, s. 59f. 
71 Harrison, 1991, s. 19, 43. 
72 Armstrong, 1982, s. XXV, 5, 28f, 31, 36f. Ingemar Nordgren menar å andra sidan att Tacitus gjorde 
gruppindelningen av stammarna utifrån deras sätt att leva och språk. Han antar att den kan vila på en 
kultisk indelning, att den handlade om kultförbund, trots att inte Tacitus nämnde det. Tacitus berättade att 
sueberna var uppdelade på flera stammar, med det gemensamma draget att de kammade håret åt sidan och 
band upp det i en knut. Nordgren, 2000, s. 189-191, 194, 211.  
73 Gurevitj, 1979, s. 141. 
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individuals and their character in turn by interaction with his. Such relations have 
determined the character of each of these individuals, thereby amalgamating them in a 
community of character. The nation appears in the nationality of each individual 
compatriot, which means that the character of each individual is determined by the 
destiny lived in common and in constant interaction.74 
 

Nationsbegreppet är alltså något subjektivt och skapar ett ”vi”, men därmed också ett 
dem, och en känsla av samhörighet, eller ett behov av att definiera sig. Det blir ett 
kollektivt självmedvetande. Samtidigt innebär det ett hot mot den frihetskänsla som finns 
i identiteten. Ett hot som kan bli grogrund för indoktrinering och därmed en 
grundläggande faktor i den blandning av rättfärdighet och brottslighet som kan, och har, 
utnyttjas för organiserad terror och upprättandet av utrotningsindustrier i stor skala.75 
   Statsvetaren Øyvind Østerud menar att ordet ”nation” ursprungligen användes för att 
beteckna befolkningsgrupper med gemensam födelseort. Grundbetydelsen var ett 
främmande folk, d.v.s. utanför och nedanför det romerska samhället, med gemensam 
födelseort. Med tiden kom begreppet också att innefatta varje främmande självständig 
statsbildning, oavsett hur den styrdes. Ordet fick sin politiska betydelse genom att 
studentgrupper vid universiteten under medeltiden organiserades efter nation.76 
   Østerud hänvisar till Friedrich Meinecke, som skiljer på ”Staatsnation” och 
”Kulturnation”. Där den förstnämnda utgår från en nation vilande på gemenskap kring 
politiska institutioner och system, medan den andra vilar på kulturella särdrag. 
”Statsnationen” är då en aktiv och självstyrande enhet, som kännetecknas av 
medborgarskap och medveten tillhörighet, medan ”kulturnationen” är mer passiv och inte 
behöver innefatta statliga ramar eller politiska krav på självständighet. Tyskland och 
Italien före dessa länders enande på 1800-talet kännetecknas av det sistnämnda, där 
kulturen och nationen finns före staten. USA kan däremot uppfattas som en politisk 
nation, som bildats efter att staten bildats. 
   Østerud använder begreppen etnos och demos, där etnos betecknar folket i en etnisk-
kulturell nation och demos betecknar folket i en politisk nation. Han är också medveten 
om att inte heller etnisk-kulturella nationaliteter är objektivt givna, utan väljs och tolkas 
för att passa in i olika sammanhang. Detta kan ha inträffat före statens bildande, i en 
”kulturnation”, och det kommer att ske efterhand i en politisk nation för att legitimera 
styret och bli en del av myten.77 
 
Myten 

Samhällen hålls samman av myter, mytsystem eller ideologier. Det innebär tankesystem 
som bestämmer och påverkar alla handlingar i samhällena. Systemet ligger till grund för 

                                                 
74 Bauer, 1996, s. 65. 
75 Erikson, 1988, s. 77. 
76 Østerud, 1997, s. 14-16, se även MacIver, 1966, s. 127. 
77 Østerud 1997 s.18-21, 23-25, 94, även orientologen Ignace J. Gelb definierar grekiskans etnos, som folk, 
och grekiskans demos, som nation eller stat. Där nation är en politisk term syftande till en samling 
människor sammanhållna av en stat eller gemensam strävan mot en stat. Gelb, 1960, s. 315. Han 
konstaterar att sumererna försvann som etnos samtidigt som det sumeriska språket upphörde som levande 
språk. Gelb, 1960, s. 328. 
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hela samhället.78 Den som behärskar systemet behärskar samhället. Systemet kan 
behärskas genom olika tekniker, vilka gör att myten kan förändras så att den hela tiden 
legitimerar det som den som behärskar tekniken gör eller vill.79 Filosofen Leszek 
Kolakowski, skriver: 
  

A special instance of ideology is myth, which is characterized by the following 
qualities: a myth is the sum of stories concerning particular occurrences such as the 
history of the gods or of individual men. The mythic character of such story is, 
however, independent of its accuracy, and is determined by the function which it 
fulfills. /…/ Every people, and every political movement, creates its own myths, which 
are the concrete systematization of values; that is, an assemblage of values which are 
embodied not in abstractions, but in particular individuals and situations, and which 
serve to unify the social group which generated them. Myth is also the collective 
awareness of a common origin; legendary tales serve to elaborate a quasi-familial bond 
between those who believe in the myth, a bond between the members of a community 
who trace their physical or spiritual origins to the same figures that appropriate 
values.80 

 
Statsvetaren Alexander Passerin D’Entrèves hänvisar till Platons Thrasymachus i 
dialogen Republiken. Staten hålls samman av en ädel lögn,81 vilken övertygar inte bara de 
styrda utan också de styrande hur staten bör vara uppbyggd av väktare, soldater och folk. 
Den ädla lögnen kallas idag ideologi, myt eller politisk form. Nära kopplad till 
föreställningen om den ädla lögnen är staten som en organism. Där individerna endast 
utgör delar av organismen.82 De är kopplade till den allmänna viljan. Passerin D’Entrèves 
hänvisar till Hobbes och kallar staten en konstgjord man.83 

                                                 
78 MacIver, 1947, s. 4. Erikson förklarar det: ”Ty den sociala institutionen som är identitetens väktare är 
just vad vi har kallat ideologi.” Erikson, 1988, s. 114f. 
79 MacIver, 1947, s. 4. 
80 Kolakowski, 1979, s. 120. Filosofen Georges Sorel håller med och menar att ”[m]yths must be judged as 
a means of acting on the present; all discussion of the method of applying them as future history is devoid 
of sense. It is the myth in its entirety which is alone important: its parts are only of interest in so far as they 
bring out the main idea.” Sorel, 1999, s. 116f. 
81 Platon, 1974, s. 181. Desmond Lee, som översatt Platon, noterar att ”Plato has been criticized for his 
Foundation Myth as if it were a calculated lie. That is partly because the phrase here translated 
‘magnificent myth (p. 414b) has been conventionally mistranslated ‘noble lie’; and this has been used to 
support the charge that Plato countenances manipulation by propaganda. But the myth is accepted by all 
three classes, Guardians included. It is meant to replace the national traditions which any community has, 
which are intended to express the kind of community it is, or wishes to be, its ideals, rather than to state 
matters of fact. And one of Plato’s own criticisms of democracy was that its politicians constantly mislead 
it, governing by propaganda rather than reason (cf. pp. 282, 288). Platon, 1974, s. 177. 
82 Passerin D’Entrèves, 1969, s. 17. 
83 Passerin D’Entrèves, 1969, s. 19. Antropologen Claude Lévi-Strauss ser problem i var mytologin slutar 
och historien börjar. Lévi-Strauss, 2001, s. 32 ”…the simple opposition between mythology and history 
which we are accustomed to make – is not at all a clear-cut one, and that there is an intermediary level. 
Mythology is static, we find the same mythical elements combined over and over again, but they are in a 
closed system, let us say, in contradistinction with history, which is, of course, an open system. The open 
character of history is secured by the innumerable ways according to which mythical cells, or explanatory 
cells which were originally mythical, can be arranged and rearranged. It shows us that by using the same 
material, because it is a kind of common inheritance or common patrimony of all groups, of all clans, or of 
all lineages, one can nevertheless succeed in building up an original account for each of them.” Lévi-
Strauss, 2001, s. 34f. 
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   Filosofen Ernst Cassirer finner det uppenbart ”…att det mytiska tänkandet dominerat 
över det rationella i vissa av våra moderna politiska system.84 På samma sätt finns det 
ingen ”…stor kultur i historien, som icke domineras och genomsyras av mytologiska 
element.”85 
 
Nationalstaten 

Nationalstaten legitimerar och motiverar en statsmakt, genom att den, när den existerar, 
förenar behov och intresse, vilket gör den till en mycket stark enhet. Denna är ett uttryck 
för en organiserad politisk gemenskap, som knyts samman av institutionella och 
kulturella band. Institutionerna gav ramarna åt de kulturella banden, vilka förstärktes med 
gemensamma symboler, myter och traditioner. 
   Furstestaten hade varit ett verk av och för en elit. Det var toppen av 
samhällspyramiden, som berördes av gränsändringar, erövringar, förluster och allianser. I 
nationalstaten är istället folket staten och de territoriella gränserna definierar den. Staten 
var alltså väldefinierade institutioner och skilde på privat och offentligt, vilket var 
glidande begrepp för fursten inom furstestaten. Nationalstaten krävde därmed en 
byråkratisk stat, som var lojal även då styret skiftade. Nationalstaterna är vidare utåt lika 
suveräna oberoende av storlek, styrka, rikedom o.s.v.. De är också socialt integrerade, 
men behöver inte vara kulturellt eller etniskt homogena, utan den nationella gemenskapen 
måste trots mångfalden vara tillräckligt stark för att kunna legitimera statsmakten och den 
territoriella suveräniteten.86 
   Nationalstater blev den dominerande strukturen i Europa efter år 1500. De 
kontrollerade väl definierade områden, var relativt centraliserade, skilde sig från andra 
organisationer och kunde upprätthålla sin makt genom att utöva våldsmonopol inom sitt 
område. 
   Skapandet av stående arméer har setts som den viktigaste aspekten när det gällde 
skapandet av stater i Europa.87 
 
Sammanfattning 

Det är intresset hos samhällets invånare som styr det. Ett samhälle kan emellertid fungera 
även om inte intresset delas av alla invånarna På samma sätt kan människor som delar 
samma intresse bilda en grupp även om de inte har samma behov. Därmed är intresse en 
enande faktor, motsvarande behovstillfredsställelsen, staten, och det är därför stat och 
nation ofta och förvirrande används som synonymer. Det är också därför kombinationen 
av stat och nation, i form av nationalstater, blir så starka enheter. Myter kan fungera som 
enande katalysatorer i nationer och är ofta viktiga grundelement i dem, liksom i 
nationalstater. 
 

                                                 
84 Cassirer, 1948, s. 15. 
85 Cassirer, 1948, s. 17. Cassirer gör en översikt över teorierna som förklarar myter, Cassirer, 1948, s. 18-
37, 42, och tecknar framväxten av det mytiska tänkandets dominans i hans samtida politiska liv, via Hegels 
statslära, Carlyles hjältedyrkan och Gobineaus raslära. Cassirer, 1948, passim. 
86 Smith, 1998, s. 47; Østerud, 1997, s. 90, 113-115, 117 
87 Tilly, 1975, s. 27, 73. 
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Drivkrafterna: Makt 

Uppfyllandet av behov, staten, är den grundläggande förutsättningen i ett samhälle. Det 
är därigenom ett samhälle bildas, eftersom det för människor samman, åtminstone om det 
ska ske utifrån de egna behoven och inte andras. Då kommer vi in på vad som styr 
samhället nämligen uppfyllandet av intressen, nationen. Det är kampen om intressena 
som driver samhället, men utan att behoven är uppfyllda står samhället stilla. Kampen är 
en fråga om makten i samhället. Georges Balandier finner att  
 

[m]aktens uppgift är alltså att försvara samhället mot dess egna svagheter och genomföra 
nödvändiga anpassningar som inte strider mot dess grundläggande principer. /…/ Makten 
(den politiska makten) uppstår alltså som en produkt av tävlan och som ett medel att 
vidmakthålla denna konkurrens. 
   Man kan dra en första slutsats av dessa inledande konstateranden. Den politiska makten 
är oskiljaktigt förenad med varje samhälle: den framkallar respekt för dess 
grundläggande regler, den försvarar samhället mot dess egna ofullkomligheter och 
begränsar effekterna av konkurrensen mellan individer och grupper. 
   Vad man främst intresserat sig för är dessa konserverande funktioner. 
Sammanfattningsvis kan man säga att makten i varje samhälle skapas av nödvändigheten 
att försvara samhället mot den entropi som hotar det med upplösning – liksom den hotar 
varje system. Men därav får man inte dra slutsatsen att detta försvar endast förfogar över 
ett maktmedel – tvånget – eller endast kan ombesörjas med hjälp av en väl differentierad 
styrelse. Alla mekanismer som bidrar till att upprätthålla eller återupprätta det inre 
samarbetet måste tas med i beräkningen. De riter, ceremonier och procedurer som skapar 
en periodisk eller tillfällig återhämtning i samhället är politiska instrument i lika hög grad 
som suveränerna och deras ”byråkrati”.88 

 
Makt innebär här förmågan att få saker gjorda utifrån de egna intressena och därmed 
kontrollera eller styra samhället i riktning för att uppfylla detta.89 Det är som sociologen 
Vilfredo Pareto konstaterar, ”[i]n politics all ruling classes have at all times identified 
their own interests with the ’interests of the country.’”90 För att kunna göra det krävs 

                                                 
88 Balandier, 1971, s. 44. 
89 Mann, 1988, s. 6f; Parsons, 1960a, s. 181, 186; Weber, 1987, s. 34. Weber menar att dominans är 
möjligheten att påtvinga andras beteende den egna viljan. Weber, 1987, s. 48. Herravälde är den situation 
då en eller flera personers uttryckta vilja, befallning, avser att påverka andras, de behärskades, handlande 
och faktiskt påverkar det så att handlandet sker i enlighet med denna vilja. Weber, 1987, s. 51. Han 
behandlar emellertid dem som synonymer. Weber, 1987, s. 47. Weber finner tre grunder för dominans. Den 
första är ett system av instiftade rationella regler där makten är legitim då den utövas enligt reglerna. 
Vidare kan makten vila på personliga egenskaper. Dessa kan bygga på traditionens helighet, där traditionen 
ger vissa personer makt. De kan också bygga på föreställningen om karisma, som frälsare, profeter eller 
hjältar. Den rationella herraväldesstrukturen bygger på en byråkrati, den traditionella på patriarkala 
strukturer och den karismatiska enbart på auktoriteten hos visa personer. Weber, 1987, s. 58. 
90 Pareto, 1963a, § 1499. För diskussionen om styrande klass och maktelit se Claessen & Skalník, 1978b, s. 
646; Cohen, 1978, s. 36f, 51; Marx och Engels, 1969 [1845-46], §§46-48, 70, 75; Mills, 1968, s. 18f; 
Mosca, 1939, s. 50f, 53, 329-331, 390; Pareto, 1963a, § 2031f, 2034, 2047, 2054, 2056f; Pareto, 1963b, § 
2244, 2253; Passerin D’Entrèves, 1969, s. 54; Saint-Simon, 1975a, s. 71-73, 75f; och kritiken mot synsättet 
i Dahl, 1958, s. 463-466, Parsons, 1960b, s. 205, 208, 214. Sociologen Robert M. MacIver menar att makt 
alltid innebär en hierarki och därmed en klasstruktur. MacIver, 1966, s. 47. Sociologen Robert Michels 
menar att tendenserna till fåtalsstyre i de revolutionära partiernas inre struktur är ”…ett avgörande bevis för 
att inneboende oligarkiska tendenser återfinns i varje typ av mänsklig organisation som strävar efter att 
uppnå ett bestämt mål.” Michels, 1983, s. 29.  ”Organisationen bär inom sig tendensen till oligarki. I varje 
organisation (parti, fackförbund etc) finns ett mycket tydligt aristokratiskt drag. Organisationsapparaten 
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auktoritet, att makten betraktas som legitim av dem som påverkas av den.91 Maktspelet, 
vilket brukar benämnas politik, handlar således om att makten skiftar utifrån vem det är 
som har auktoriteten, förmågan att få sina intressen uppfyllda.92 
   Till skillnad från Michael Mann, men i likhet med Marx93 och Weber94, görs här ingen 
skillnad på politisk och militär makt,95 eftersom båda faller under ovanstående definition 
                                                                                                                                                 
utgör visserligen en ryggrad men leder till betänkliga förändringar i den organiserade medlemsskaran. Den 
kastar om förhållandet mellan ledarna och de ledda. Organisationen leder till att varje parti eller 
fackförening delas i en minoritet av ledare och en majoritet av ledda.” Michels, 1983, s. 44f. Han citerar 
sociologen Gustaf Fredrik Steffens Die Demokratie in England, 1911, s. 59. Citatet eller hänvisningen är 
felaktig och härstammar inte från den boken, möjligen från samme författares England och demokratismen, 
1909. ”Också efter segern kommer det i det politiska livet alltid att finnas ledare och ledda.” Michels, 1983, 
s. 335. Marc Bloch konstaterar att i toppen av lekmanna aristokratin fanns de som var kända som ”the first 
men”, Fürsten eller furstar. Bloch, 1995, s. 336. Rousseau menade emellertid att den starke aldrig är 
”…tillräckligt stark för att alltid vara herre, om han inte omvandlar sin styrka till rätt och lydnaden till 
plikt.” Rousseau, 1994, s. 20f. Han för därmed in behovet av att legitimera makten, vilket Marx kommer in 
på, enligt Giddens, 1971, s. 44. ”Every dominant class lays claim to the universality of the ideology which 
legitimates its position of domination.” Mosca, 1939, s. 404f. ”Though a bureaucracy may be legally open 
to all classes, in fact it will always be recruited from the middle class, in other words from the second 
stratum of the ruling class.” Mosca, 1939, s. 408. Det beror bl.a. på att medelklassen har lättare att få den 
utbildning som krävs och att det i familjen också finns kunskap om vägarna som leder dit. Mosca, 1939, s. 
408. 
91 Mann, 1988, s. 6f. Balandier förtydligar genom att citera J. Beattie i Sociologus 1959 ”[a]uktoritet han 
definieras som en erkänd rättighet för en person eller en grupp, förvärvad genom samhällets samtycke, att 
fatta beslut som berör samhällets övriga medlemmar.” Balandier, 1971, s. 49. Arendt förtydligare 
ytterligare genom konstaterandet att ”[e]ftersom auktoriteten alltid kräver lydnad uppfattas den ofta 
felaktigt som en forn av makt eller våld. Men auktoriteten utesluter tvång genom yttre medel; när våld 
används har auktoriteten sviktat. Å andra sidan är auktoritet oförenlig med övertalning; övertalningen 
förutsätter jämlikhet och verkar genom en argumentationsprocess. Där argument används har auktoriteten 
satts ur spel. Mot den egalitära övertalningens ordning står den auktoritära ordningen, som alltid är 
hierarkisk. Om man alls ska definiera auktoritet måste man alltså göra det i kontrast till både tvång med 
hjälp av våld och övertalning med hjälp av argument. (Den auktoritära relationen mellan den som befaller 
och den som lyder bygger varken på en gemensam förståelse eller den befallandes makt. Vad de har 
gemensamt är själva hierarkin, vars rättmätighet och legitimitet båda parter erkänner och i vilken de båda 
har en förutbestämd och stabil plats.)” Arendt, 2004, s. 102f. Hon härleder auktoritet, auctoritas till augere, 
utvidga, syftande till att auktoriteten, eller de som innehar auktoriteten, utvidgar grunden, eller fortsätter det 
förflutna, genom att de bygger vidare på vad förfäderna skapat. Detta genom att auktoriteten bygger på arv, 
överföring eller val till de av dem skapade ämbetena, till skillnad från potestas, makt. På samma sätt 
betecknar auctor, byggare eller upphovsmakare. Arendt, 2004, s. 134. Påven Gelasius I, 492-496, visade 
distinktionen i ett brev till kejsar Anastasius år 494, duo sunt quippe, imperator augustae, quibus 
principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificium et regalis potestatis, kejsare, det är två 
saker vilka styr den här världen, den heliga påvens auktoritet och kungarnas makt. Gelasius I, 1967, s. 222. 
Redan kejsar Augustus gjorde, som kyrkohistorikern Stephan Kuttner observerade, 1982, s. 76f, 
distinktionen mellan makt och auktoritet i sin Res gestae divi Augusti, berättelse om sina gärningar, på 
Monumentum Acryanum  även om betydelsen då var den omvända, när han berättar om sin ställning efter 
att han år 29 f.v.t. återupprättat republiken. Post id tempus auctoritate omnibus praetisti, potestatis autem 
nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt. Efter den tiden 
överträffade jag alla ifråga om makt, men ifråga om auktoritet hade jag inte mer än övriga vilka i varje 
ämbete var mina kollegor. Augustus, 1988, s. 52. För en diskussion om begreppen makt eller styrka, kraft 
och auktoritet, engelskans might, power och authority och tyskans Macht, Gewalt och Herrschaft se 
Passerin D’Entrèves, 1969, s. 6f, 11. 
92 Parsons, 1960a, s. 192. 
93 Giddens noterar emellertid att ”[f]or Marx, economic and political power are closely, although not 
inseparably, linked. Giddens, 1971, s. 39. 
94 Weber, 1987, s. 34. 
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och vanligen krävs för innehav av auktoritet. Talcott Parsons vänder sig emellertid emot 
Webers perspektiv, som han kallar för ett nollsummespel, då Parsons finner 
kompromisser möjliga blir nollsummesituationen endast ett specialfall.96 
   Det handlar om att dels organisera/institutionalisera, eller skapa 
organisationer/institutioner, och dels att kontrollera dessa organisationer/institutioner, för 
att hålla den stora massan medgörlig.97 Häri ligger en konflikt om makten mellan fåtalet 
och flertalet.98 Flertalet har alltid ett visst inflytande på fåtalet genom trycket av sitt 
missnöje och fåtalet är alltid beroende av stödet från ett stort antal, vilka kan se till att 
styret respekteras och verkställs. Dessa medhjälpare kan därför utöva en viss makt.99 Det 
är således frågan om problemet aggregering av det egna intresset.100 Konflikten rör sig 
emellertid på en aggregerad nivå där flertalet inte innebär alla i hela samhället, även om 
det ibland, som i ”demokratier”, brukar hävdas det. I en representativ demokrati sker 
aggregeringen genom val till parlament och valet i sin tur är styrt av restriktioner, som i 
fråga om rösträttsålder. Ekonomiska möjligheter eller hinder kan vara andra restriktioner. 
   Liksom Parsons påpekade är det inte frågan om ett nollsummespel, eftersom 
kompromisser är både möjliga och vanliga, som i fallet med parlamentarism, där den 
verkställande makten, fåtalet, begränsas genom att den är beroende av stöd eller tolerans 
från parlamentet. Schematiskt kan konflikten tecknas enligt följande: 

                                                                                                                                                 
95 Mann, 1988, s. 11. 
96 Parsons, 1960a, s. 182. 
97 Mann, 1988, s. 6f; Mosca, 1939, s. 53. 
98 På samma sätt kännetecknar statsvetaren James H. Meisel Moscas dualistik ”the Few versus the Many”. 
Meisel, 1962, s. vii. Kyrkohistorikern Walter Ullmann har ett annorlunda perspektiv på samma fenomen 
och menar att makten antingen är ascending, uppåtgående och utgår från flertalet, eller descending, 
nedåtgående och utgår från fåtalet, vilket han likställer med teokrati. Ullmann, 1961, s, 21f. Arendt kommer 
ifråga om auktoritet indirekt in på samma konflikt i sitt kapitel ”Vad är auktoritet?” Arendt, 2004, s. 101-
156, passim. 
99 Mosca, 1939, s. 51; Saint-Simon, 1975, s. 71f. Därigenom är alla dynastier oligarkier, eftersom monarkin 
ofta, eller alltid, har rådgivare som hjälper till med styret. Även om fursten skulle styra ensam är han 
oundvikligt beroende av aktivt stöd från privilegierade förbundna, som också är delaktiga i rådet. MacIver, 
1966, s. 345. Mosca är inne på samma linje och betonar att dessa förbundna, det andra skiktet, innehar alla 
förmågorna för styret av staten. Utan dem skulle inga sociala organisationer vara möjliga, eftersom det 
högsta skiktet i den styrande klassen inte ensamma räcker till för att styra och leda massorna. Stabiliteten 
hos en politisk organisation är beroende av den moral, intelligens och aktivitet som detta andra skikt kan 
uppbringa. På samma sätt är generaler helt beroende av sina lägre officerares stöd och förmåga, utan dem 
kan inte generalerna styra någon armé. Generaler och andra högre officerare kan relativt snabbt ersättas av 
andra, men hela den del av officerskåren, vilken direkt styr soldaterna kan inte lika enkelt ersättas. Mosca, 
1939, s. 404f. 
100 Lennart Berntson tar upp paradoxen, det faktum att kollektivets bästa endast kan tas tillvara av en makt 
som är mäktigare än dess enskilda medlemmar, men en makt som har potential att skydda alla har också 
kraft att bli en förtryckare. Det handlar alltså om att makten ska stå fri och obunden för att skydda 
individerna eller underställd rättsliga normer och etiska ideal. I senmedeltidens England skildrades 
problematiken med begreppen guberaculum och jurisdictio, d.v.s. ”matters of state”, monarkens rätt, 
respektive ”common law”, folkets rätt. Eller som det har kallats i tysk rättsvetenskap ”Machtstaat” och 
”Rechtstaat”. Medan begreppen i Skandinavien har varit demokrati och rättsstat. Begreppen har i dagens 
moderna demokrati tagit sig uttryck i fyra statsrättsliga principer, menar Berntson, folksuveränitet, lagstyre, 
maktdelning och de individuella fri och rättigheterna. Berntson, 1990, s. 22f, 31. Balandier är också inne på 
det paradoxala i det dualistiska synsättet och hänvisar till ett kineskiskt uttryck ”’[f]ursten är yang, massan 
yin.’ Det heliga och det politiska bidrar samfällt till vidmakthållandet av den etablerade ordningen; deras 
dialektiska natur liknar den som utmärker denna ordning, och tillsammans återspeglar de den dialektik som 
kännetecknar varje reellt eller tänkt system.”  Balandier, 1971, s. 121 
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Figur 3. Flertalet/fåtalet och relationen till makten 
 

Sammanfattning 

En stat är en legal och politisk organisation, som är territoriellt avgränsad och har makt 
nog att avkräva lydnad och lojalitet från dess medborgare, medan en nation är en samling 
människor, som binds samman av en känsla av solidaritet, gemensam kultur och 
nationellt medvetande. Stater och nationer kan existera oberoende av varandra och stater 
har funnits längre än nationer, även om det finns nationer som är äldre än de flesta av 
dagens stater. 
   Varken stater eller nationer är statiska begrepp, de utvecklas och förändras ständigt.101 
Stater bygger på att de uppfyller människors behov, som trygghet och säkerhet, vilket har 
givit upp hov till kriterierna om våldsmonopol och kopplingen till territorium. Nationer 
bygger däremot på att de uppfyller människors intressen.102 

                                                 
101 Seton-Watson, 1977, s. 1, 7, 17; Tägil, 1995a, s. 4, 6f; Tägil, 1995b, s. 9, 12. Giddens tar också upp den 
komplexitet med överlappande system som finns i samhällen. Giddens, 1984, s. 164. Arkeologen Mats 
Burström beskriver människors identifikation utifrån två huvudgrupper, funktionella och kognitiva, vilka 
motsvarar definitionerna av stat respektive nation. Där den funktionella bygger på att identiteten i huvudsak 
grundar sig på de fördelar, som materiella eller ideella, identiteten bidrar till, motsvarande stater. 
Fördelarna kan vara kort- eller långsiktiga och syfta till att maximera vinsterna eller minimera riskerna. 
Den kognitiva förklaringsmodellen innebär istället att identiteten bygger på att den skapas utifrån 
grundläggande tanke- och kunskapsprocesser, ett behov av att klassificera omgivningen för att kunna 
hantera den intellektuellt. Det tycks inte ligga någon nyttofunktion bakom identitetsskapandet. Grupperna 
kan komplettera, och behöver inte utesluta, varandra. Burström, 1991, s. 42f. 
102 Terence Ranger menar att idén om släktskap, språk och tro inte behöver hänga samman med 
nationalism. Allting, utom det faktum att kvinnor föder barn, är historiskt bestämt genom traditioner och 
sociala överenskommelser, som sträcker sig långt utanför områden som begränsas av etnicitet. Familjen är 
en konstruktion och benämningar som far och mor är inte genetiskt givna utan socialt och historiskt 
bestämt. Vidare är stammar betydligt större än bara en samling familjer. Trots att inte släktskap spelar 
någon roll är familjen, eller kanske snarare huset, en viktig enhet för tillhörighet och definition. Trots att de 
inte behöver vara etniska. Inte heller behöver språket vara detsamma och ett ”hus”, eller kanske snarare 
boendeenheter, kan innehålla flera språk, men de har utvecklats till att ha ett gemensamt och de svagare 
individerna fick anpassa sig till de starkares, herrarnas eller ”faderns”, språk. De övriga språken kunde 
emellertid finnas kvar och samexistera. Förhållandet med religionen var likadant och flera olika religioner 
samexisterade under någon formell. Det hela tycks ha vara mycket pragmatiskt och etniciteten har kommit 
till och blivit viktig efter kolonialismens intåg och först därefter har nationalism och gränser kommit till. 
Ranger, 1999, s. 13-21. Ranger är inne på samma tanke som Wenskus, men för också in behovstanken, 
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Makt 



 23 

 
 
                                                                                              N 
                    S                                                                   A 
                    T                                                                   T 
                    A                                                                   I 
                    T                                                                   O 
                                                                                         N 
                                                               
 
Figur 4. Stat-Nation utifrån maktens förhållande till flertalet/fåtalet 
 
En stat är beroende av ett fåtal som kan utföra den gemensamma viljan hos flertalet. I 
staten finns, eller bör det finnas, ett samspel, en interaktion, mellan fåtalet och flertalet 
eftersom de förutsätter varandra. Var tyngdpunkten ligger eller vem som styr, fåtalet eller 
flertalet, varierar från samhälle till samhälle och från en tidpunkt till en annan.  
   Nationen bygger å andra sidan på flertalet, men kan influeras av fåtalet, som 
därigenom, till det yttre, kan synas ha ett stort inflyttande. 
   En nationalstat är en hybrid mellan de två. Den bygger dels på flertalets gemensamma 
intresse, nationen, och dels på att den uppfyller flertalets behov genom fåtalet, staten. 
 
I samhället utgör uppfyllandet av behoven en grund, är inte den uppfylld kan inte 
samhället fungera. Det är således en förutsättning för att kunna ha makt i samhället. 
Innehav av makten bidrar sedan att samhället kan styras i en för makthavaren önskvärd 
riktning, men så fort behoven inte uppfylls kommer makten att förloras och andra 
makthavare/intressen kan ta över om de har möjlighet att bättre uppfylla behoven. 
 

                                                                                                                                                 
staten, och menar att den ligger till grund för indelningen, medan intresseindelningen, nationerna, har 
skapats först senare. 
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Färdvägen: Teoretisk ram 

För att kunna studera samhället, dess förändringar och utveckling behövs teoretiska 
ramar, en färdväg.103  
   Giambattista Vico104 hade en stadieteori,105 vars drivkrafter var 
 

…three common senses of mankind: firstly, that Providence exists; secondly, that 
certain children be bred by certain women with whom they share at least the principles 
of a common civil religion, in order that they be brought up by their fathers and 
mothers in a single spirit and in conformity with the laws and religions amidst which 
they were born; and thirdly, that the dead should be buried.106 

 
Vad som gör att Vico tas upp här är emellertid inte den utan hans cykliska 
tanke.107 ”Wherever, emerging from savage, fierce and bestial times, men begin 
to domesticate themselves by religion, they begin, proceed and end by those 
stages…”108 Han talar om ”…the returned barbarism…”109 och finner en andra 

                                                 
103 På samma sätt menar Donald R. Kelley ”…Vico’s ‘methods’ were designed to help historians in the 
reconstruction of complicated, obscure, and unrecorded processes,” Kelley, 1976, s. 16. 
104 Hayden White skriver: ”The first edition of the New Science of Giambattista Vico was published in 
1725; the second and third editions of the work, published in 1730 and 1744, respectively, were so different 
from the first that they virtually constituted a new work, which has come to be known as the Second New 
Science.” White, 1976, s. 65. Filosfen Atle Måseide skriver,”[f]or si eiga tid spelte Vico inga större rolle. 
Derimot byrja dei tyske idealistane ta opp liknande emne i sin filosofi, likeså Hegel som i sitt oppgjör med 
Kant på mange vis skaper ein parallell til ’striden’ Vico - Descartes. Denne vico’ske tenkinga finn ein 
delvis att hjå Marx, medan pönskarar som Wilhelm Dilthey og Edmund Husserl driv på med spörsmål 
innanfor den same ramma som Vico, nemleg sensus communis- eller daglegverd (Lebenswelt)- ramma.” 
Måseide, 1969, s. 2.  Peter Burke lägger till Cassirer, bland de som påverkats av Vico, Burke, 1985, s. 7, 
och White lägger till Freud, Lévi-Strauss och Nietzsche. White, 1976, s. 65. Fyrtio år efter Vicos död 
hyllades han i Neapel och ytterligare fyrtio år senare översattes han till franska och tyska och hyllades i 
vissa intellektuella kretsar. Han accepterades omkring hundra år sin död av italienska filosofer och blev en 
del av den italienska filosofiska traditionen. Först omkring tvåhundra år efter sin död översattes Vico till 
engelska och på trehundra årsdagen av hans födelse hyllades han med en internationell konferens och det 
har uppstått flera centrum för studier av Vico. Burke, 1985, s. 2. Samtidigt är Burke kritisk och menar att 
mycket av vad som skrivits om och tillskrivits Vico ”…are somewhat exaggerated, and that they form part 
of what might reasonably be called the ‘myth’ of Vico in the sense of stylized interpretation of his career in 
dramatic terms – a tragicomedy of errors or misunderstanding which is put right in the end, although too 
late for the hero.” Burke, 1985, s. 1. Statsvetaren Frederick Vaughan konstaterar att ”[i]t would be an 
understatement to say that the New Science is difficult to read.” Vaughan, 1972, s. XI. För den teologiska, 
metafysiska och hermeneutiska dimensionen hos Vico se Milbank, 1991 och 1992. 
105 Hans teori gick ut på ”…three periods through which the world had passed upon their time. Theses are: 
(1) The age of the gods, in which the gentiles believed they lived under divine governments, and everything 
was commanded them by auspices and oracles, which are the oldest things in profane history. (2) The age 
of the heroes, in which they reigned everywhere in aristocratic commonwealths, on account of a certain 
superiority of nature which they held themselves to have over the plebs. (3) The age of men, in which all 
men recognized themselves as equal in human nature, and therefore there were established first the popular 
commonwealths and then the monarchies, both of which are forms of human government.” Vico, 1948 
[1744], § 30, s. 17f. Stadierna kännetecknas av egna ”styren”, ”lagar”, ”språk”, ”laglig vishet”, ”makt” och 
”natur”. Vico, 1948 [1744], § 916-918, 922-931, 937-943, 1006, s. 302, 304-306, 309-311, 339; Vico, 2002 
[1725], § 10, s. 10. 
106 Vico, 2002 [1725], § 10, s. 10. 
107 Bedani, 1989, s. 230f.  
108 Vico, 1948 [1744], § 393, s. 111 
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barbarisk tid under folkvandringstiden.110 ”There was a return of certain kinds 
of divine judgements called ‘canonical purgations.’”111 De heroiska attackerna 
kom tillbaka, liksom repressalier och slaveri.112 ”These divine times were 
followed by certain heroic times, in consequence of the return of a certain 
distinction between almost opposite natures, the heroic and the human.”113 
   Burke skriver att 
 

”[t]he idea that history moves in cycles was no new one in Vico’s day. In ancient 
Greece and Rome, this view of the past had been the dominant one. A famous example 
is that of Polybius (c. 203-c. 120 BC), the Greek historian of the rise of Rome, who 
suggested that monarchy was naturally followed by aristocracy and aristocracy by 
democracy, and that when democracy went into decline, monarchy came round again. 
In the Middle Ages, cyclical views of this type generally gave way to the Judeo-
Christian ‘linear’ view of history as a movement towards a single goal, a 
‘consummation’. As the ‘Renaissance’ – the term itself implies a belief in cycles – the 
two conceptions of history coexisted and interacted, as they continued to do in 
succeeding centuries.114 

 
Berlin går ett steg längre och menar att 
 

                                                                                                                                                 
109 Vico, 1948 [1744], § 488f, s. 147 
110 Vico, 1948 [1744], § 1051, s. 358 
111 Vico, 1948 [1744], § 1052, s. 359 
112 Vico, 1948 [1744], § 1053-1055, s. 359 
113 Vico, 1948 [1744], § 1057, s. 360 
114 Burke, 1985, s. 57. Gino Bedani finner att ”[i]t is a curious fact that Vico refers the reader to Polybius 
on a number of occasions, but never mentions him in connection with the cyclical theory of history, where 
Vico’s affinity with him is strongest and quite striking. Polybius was, of course, the first-known pagan 
historian to have used a coherent cyclical theory.” Bedani, 1989, s. 243. Bedani visar flera exempel på att 
Vico följer Polybius utan att referera till honom. Bedani, 1989, s. 243-247. För en översikt över 
forskningen kring historiska cykler i den antika världen se Bedani, 1989, s. 245-247. ”The cyclical view of 
history is inherently naturalistic. This further explains why Vico’s providence, the force which guides the 
pattern of operations in his ‘ideal eternal history’, is so far from Christian conception of providence.” 
Bedani, 1989, s. 253. ”Vico was, of course, fully aware of this profoundly anti-Christian connection 
between historical cycles and naturalistic thought, and it accounts for many of the tactical manoeuvres and 
concealments we have described. The prevailing tendency in Vichian scholarship to underplay or ignore the 
significance of his cyclic view of history is therefore mistaken.” Bedani, 1989, s. 262 ”His concept of the 
‘ricorso’ is far from being a dispensable appendage. It is an integral and logical part of his naturalistic 
synthesis of providence and historical necessity; a synthesis which removes any possibility of an open-
ended historicism in the Scienza nuova, and which, in this respect, depicts a rather ‘closed’ historical 
process nearer the pessimistic cosmology of classical origin.” Bedani, 1989, s. 286. Vaughan finner att 
”[t]he history of every nation is more in the pattern of a spiral because, although there is a return to a 
semblance of the former lower stage, nations never really become heroic or bestial in the first sense of the 
term, i.e. as they were in their first bestial or heroic stages.” Vaughan, 1972, s. 11. Cecilia Miller är inne på 
samma spår och skriver att ”[f]or Vico these cycles were not cyclical but spiral-like, and they were also 
open-ended. He was convinced of the individual character of particular societies, which was not blurred by 
the features it had in common with any other society at the same stage. This is the corsi e ricorsi (course 
and recourse) of the nations to which he referred. These epochs, which he named the ages of gods, heroes 
and men, tended to recur in the same order in any and every society until the decline into a new ‘barbarism 
of reflection’ (‘la barbarie della riflessione’), at which point the people are ‘rotting in that ultimate civil 
disease’ (‘se i popoli marciscano in quell’ultimo civil malore’). Only then did he regard it as clear that 
thought in that particular society had exhausted its creative power.” Miller, 1993, s. 33. 
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[t]he notion that human history moves in cycles was an old and, in Vico’s day, widely 
discussed one. Plato, Aristotle, Polybius, and their followers, [Machiavelli is the best 
known among them] particularly during the Renaissance, had advanced similar 
hypotheses.115 

 
En stadieteori, som mer direkt förebådade den historiematerialistiska kom med ekonomen 
Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781, som i sin Reflexioner om välståndets tillkomst 
och utveckling, 1766, dels presenterade en klassteori, utifrån klassernas roll i 
produktionen,116 och dels gav en stadieteori.117 

                                                 
115 Berlin, 1976, s. 64. För en översikt över historiografin bakom utvecklingsperspektiven se Arendt, 2004, 
s. 47-99, passim. Meisel menar att Mosca fann Vicos teori om en cirkulär, eller återkommande och inte 
linjär utveckling ”…unacceptable, since it depends ’on the scant historical knowledge available in the 
author’s time.’” Meisel, 1962, s. 30f. 
116 Turgot, 1950, passim. Turgot finner samhället ”…uppdelat i tre klasser: jordbrukarnas klass, för vilken 
man kan behålla benämningen den produktiva klassen; klassen av yrkesmän och övriga, vilka få ersättning, 
stipendieras, ur jordens produkter; och jordägarnas klass. Denna senare är den enda som, då den icke för 
sitt livsuppehälle är bunden vid sitt arbete, kan användas för samhällets allmänna behov, sådana som 
krigstjänst och rättskipning, antingen genom personlig tjänstgöring eller genom att inbetala en del av sin 
nettoinkomst till staten eller samhället för att sätta dessa i stånd att avlöna personer, som utföra dessa 
uppdrag. Det namn som på grund härav bäst lämpar sig för denna klass är den disponibla klassen.” Turgot, 
1950, § XV; s. 165. Skillnaden mellan de båda icke disponibla klasserna, jordbrukarna och yrkesmännen, 
är att jordbrukarna är produktiva, då de producerar dels sitt eget underhåll och dels jordägarens rikedom, 
medan yrkesmännen är sterila och enbart lever av den ersättning de får för sitt arbete av jordbrukare eller 
jordägare. Turgot, 1950, § XVIIf; s. 166f. All jordegendom är likvärdig med ett visst kapital. Därför är 
varje jordägare en kapitalist.” Turgot, 1950, § XCIII; s. 213. ”Den kapitalist, som blivit företagare inom 
jordbruk eller övriga näringar, är icke längre, varken personligen eller i fråga om sin vinst, mera disponibel 
än en enkel arbetare som tillhör endera av dessa klasser. Bägge två äro bundna vid sina företags fortvaro.” 
Turgot, 1950, § XCIII; s. 214. 
117 [1]”Om jorden vore lika fördelad och envar endast erhölle vad han behövde för sitt livsuppehälle, skulle 
ingen handel vara möjlig.” Turgot, 1950, § I; s. 157. Han menar att då alla vore jämställda skulle ingen 
vilja arbeta för någon annan, eftersom ingen skulle ha råd att betala för andras arbete. Turgot, 1950, § I; s. 
157. Ett sådant tillstånd har emellertid aldrig funnits, eftersom han finner att skillnaderna i förutsättningar 
för olika bosättningsplatser och människors stora och varierande behov gör utbyte av produkter 
oundvikligt. Turgot, 1950, § II; s. 157. [2] Turgot finner att ”[h]ela samhället är alltså på grund av en 
nödvändighet, som ligger i naturens ordning, uppdelat i tvenne klasser, bägge arbetande, men av vilka den 
ena genom sitt arbete eller rätare sagt ur jorden avvinner ständigt nya tillgångar, som förse hela samhället 
med livsförnödenheter och råvaror för alla dess behov. Den andra klassen är däremot upptagen med att giva 
de frambringade råvarorna den bearbetning och de former, som gör dem tjänliga till mänskligt bruk. Denna 
klass säljer sitt arbete åt den första klassen och erhåller av den i utbyte sitt livsuppehälle. Den första kan 
kallas den produktiva, dem andra sägas arbeta mot ersättning.” Turgot, 1950, § VIII; s. 161f. ”Innan 
samhällena vunnit stadga och samhällsmakten eller lagen blivit den enskildes makt överlägsen, så att den 
kunde tillförsäkra envar skydd för hans egendom mot varje främmande inkräktare, kunde man inte bevara 
ägande rätten till ett fält på annat sätt än man förvärvat den: genom att fortfarande bruka det.” Turgot, 1950, 
§ IX; s. 162. [3-5] ”Jorden befolkades och blev i allt större utsträckning uppodlad. Så småningom blev all 
bättre jord tagen i besittning. För de sist ankomna återstodo endast ofruktbara jordområden, som de tidigare 
anlända icke velat befatta sig med. Till slut fick likväl all jord en herre, och för dem som icke kunde få 
någon jord återstod till en början ingen annan utväg än att såsom utövare av ersättningstagarnas yrken byta 
sina händers arbete mot jordägarens överskott på livsmedel.” Turgot, 1950, § X; s. 162f Det finns fem 
tillvägagångssätt för icke självbrukande jordägarna att få jorden brukad; 1. avlönad arbetskraft, 2.[3] 
slavarbete vilket kan övergå till livegenskap, 3.[4] livegenskapen kan i sin tur övergå i vasallförhållande där 
besittningsrätten är osäker och återkallelig, 4. hälftenbruk där vasallen i sin tur hade mer jord än han kunde 
bruka och därmed själv i sin tur kunde använda sig av de tre ovannämnda tillvägagångssätten, 5.[5] 
slutligen kunde jordägaren arrendera eller hyra ur jorden. Turgot, 1950, § XIX-XXX; s. 167-173. 
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Den historiematerialistiska teorins första stadium, das Stammeigentum, har outvecklade 
produktionsförhållanden vilket bygger på att produktivkrafterna var outvecklade. 
Samhället grundade sig på jakt och fiske, boskapsskötsel och som mest jordbruk. 
Arbetsdelningen sköttes inom familjen, med tiden utvecklades ett patriarkaliskt 
stamöverhuvud och därunder stammens medlemmar. I takt med att befolkningen ökade 
arbetsdelningen och slutligen utvecklades ett dolt slaveri.118 De följande stadierna, eller 
produktionssätten som kännetecknar dem, är de som vanligen åsyftas. De kan delas in i 
fyra av vilka de tre första, det antika,119 det feodala120 och det borgerliga har förverkligats 
i västerlandets historia. De karakteriseras av produktionsförhållandet mellan de arbetande 
människorna och kännetecknas av slaveri,121 livegenskap respektive lönearbete. Alla tre 

                                                 
118 Marx och Engels, 1969 [1845-46], § 22. 
119 Arkeologen Richard Hodges gör en översikt över den idéhistoriska bakgrunden till det antika 
produktionssättets övergång till det medeltida och spelet mellan materialism och nationalism. Hodges, 
1996, passim. 
120 Erik Lönnroth varnar för ”…den Marx-Engelska tillämpningen av begreppet ’feodalism’ /…/  därför att 
det i många avseenden leder vilse. Det som är tillämpbart på det kontinentala Europa och i någon mån 
England, det blir missvisande i ett samhälle där inga län finns, där ingen rättsligt definierad adel finns, där 
man inte ens kan andas om den grundläggande principen ’nulle terre sans seigneur’. Visserligen ett 
klassamhälle, alldeles riktigt, ett primitivt och brutalt klassamhälle, men där man inte har dessa reglerade 
rättsförhållanden. Termen är inte desto mera missanpassad som det sedan, omedelbart efter den här 
perioden, blir en tid då tysk feodalrätt kommer in i Danmark och spelar en roll i samband med det 
sönderjydska hertigdömet.” ”Diskussion kring föredragen av Kai…”, 1988, s. 122f. Elizabeth A. R. Brown 
är också kritisk till synsättet och konstaterar att ”[t]he phrase [feudal system] has thus become for us so 
large and vague that it is quite possible to maintain that of all countries England was the most, or for the 
matter of that the least, feudalized; that William the conqueror introduced, or for the matter of that 
suppressed, the feudal system.” Brown, 1974, s. 1085f. Schumpeter skriver också under kritiken. ”Consider 
the emergence of the feudal type of landlordism in the kingdom of the Franks during the sixth and seventh 
centuries. This was certainly a most important event that shaped the structure of society for many ages and 
also influenced conditions of production, wants and technology included. But its simplest explanation is to 
be found in the function of military leadership previously filled by the families and individuals who 
(retaining that function however) became feudal landlords after the definitive conquest of the new territory. 
This does not fit the Marxian schema at all well and could easily be so construed as point in different 
direction. Facts of this nature can no doubt also be brought into the fold by means of auxiliary hypothesis 
but the necessity of inserting such hypothesis is usually the beginning of the end of a theory.” Schumpeter, 
1979, s. 47. Han fortsätter med att ”[t]he feudal exploiter was simply replaced by the capitalist exploiter, in 
those cases in which feudal lords actually turned into industrialists, this alone would solve what is thus left 
of the problem. Historical evidence lends a certain amount of support to this view: many feudal lords, 
particularly in Germany, in fact did erect and run factories, often providing the financial means from their 
feudal rents and the labor from the agricultural population (not necessarily but sometimes their serfs).” 
Schumpeter, 1979, s. 52. Susan Reynolds har en annan utgångspunkt och menar att begreppet feodalism 
dels var främmande för de medeltida människorna, och dels har givit en tendens att undervärdera de icke- 
hierarkiska relationerna. Reynolds, 1984, s. 1. se även Reynolds, 1994, passim, som är en enda uppgörelse 
med begreppet feodalism. 
121 Sociologen Keith Hopkins konstaterar att ”[s]lavery as a major productive force, mass slavery, has been 
extremely rare in human history. By mass slavery, I [Hopkins] mean that about 20 per cent or more of the 
labour force were slaves. [Han menar att ”[t]he number of slave societies would not be increased by 
changing the proportion to 15 per cent or even 10 per cent. And if slaves are a very small minority (less 
than 10 per cent) it is difficult to see how they can colour all exploitative relationships in a society. 
Hopkins, 1978, s. 64.] Only five such slave societies are known in human history: three American societies 
(Brazil, the Caribbean islands and the southern states of the USA) and two from classical antiquity (Greece 
and Roman Italy). All these slave societies were closely associated with large-scale imperial conquests and 
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utgör olika former där en människa suger ut en annan. Det fjärde produktionssättet, det 
socialistiska, skiljer sig från de övriga i och med att det inte längre innebär en människas 
utsugning av en annan utan istället en förening av alla arbetare. Det innebär inte heller 
kroppsarbetarnas underkastelse under en klass som äger både produktionsmedlen och den 
politiska makten.122 Marx finner dessutom ett stadium som inte passar in i den 
västerländska utvecklingen,123 det asiatiska produktionssätet. Det kännetecknar en kultur 
där slavarna, de livegna eller lönearbetarna inte är underkastade någon klass som äger 
produktionsmedlen utan alla arbetare är istället underkastade staten. Det är således inte 
frågan om en socialstruktur av klasskamp utan om statens eller byråkratiklassens 
exploatering av hela samhället. Det öppnar för att kapitalismen vid en socialisering av 
                                                                                                                                                 
with a shortage of easily exploitable labour. The rarity of known slave societies take the edge out of the old 
Marxist contention that slavery was a universal stage in social development.” Hopkins, 1978, s. 64. 
122 Marx berör inte stadierna uttalat någonstans utan de kommer upp indirekt lite här och där, som i Marx & 
Engels 1969 [1845-46],  passim; Marx, 1973 [1857-1858],  passim. 
123 Lichtheim finner att ”[i]n 1845-46 Marx had not yet discovered Oriental society and the ’Asiatic mode’; 
consequently he mentions only three pre-modern stages: tribal society is succeded by classical antiquity 
founded on slavery, and the latter by European feudalism. By 1859 the Preface to the Critique of Political 
Economy presents four stages corresponding to different forms of property: Asiatic society, antiquity, 
feudalism, and modern bourgeois society. Tribal society has disappeared, to be subsequently resurrected by 
Engels [i Origin of the Family, 1884]. Now the 1859 work is based on the unpublished Grundrisse of 1857-
58, and when we turn to this much-neglected source we obtain some light on how Marx had in the 
meantime come to regard the relationship of the Orient and the ’Asiatic mode’ to primitive tribal society on 
the one hand and to classical antiquity and European feudalism on the other.” Lichtheim, 1979, s. 159f. 
Krader finner att Marx ”[a]fter having first adopted the theory of the sovereignty as landowner and the 
theory of land-rent as land-tax in the form which it was advocated by Adam Smith and Richard Jones, the 
distinction between possession and property in Hegel, and the theory of stagnation in the Orient which is 
encountered in both these schools of thought in Europe, he then modified them. He developed these lines of 
thought in the general theory of the village community, which was based in particular on the Indian 
example and applied to it. The end result was the construction of the theory of the Asiatic mode of 
production, which took its place beside that of the ancient, the feudal and the capitalist.” Krader, 1975, s. 
176f. Det asiatiska produktionssättet får stort utrymme hos Claessen och Skalník i slutkommentaren till 
deras studie av 21 tidiga stater. Claessen & Skalník, 1978b. Krader härleder Marx asiatiska produktionssätt 
och finner att det var en produkt, eller en syntes, av sin tid. Han konstaterar att ”Adam Smith introduced 
categories of political economy of Asia as a whole. European thinkers were interested in Europe; they 
interested themselves in Asia only for what they could get from the latter, for their sustenance, just as the 
merchants for theirs. From the early period of modern contact with the empires of Asia two judgements 
were soon formed in Europe: the government of Asia was personal and despotic;”. Krader, 1975, s. 23. För 
konkreta exempel se Krader, 1975, passim. Lichtheim är inne på samma spår. ”There was an 18th century 
and early 19th century view of Asian society with which Marx was familiar. It is briefly but succinctly set 
out in the Wealth of Nations, and it is amusing to find that Smith, like Marx, refers to Bernier’s travels as a 
source.” Lichtheim noterar vidare att Smith kallar Bernier’s Voyages contenant la description des états du 
Frand Mogol, etc. (Amsterdam 1710) för Voyages de Francois Bernier. Lichtheim, 1979, s. 157,  se även s. 
158. Adam Smith konstaterade att statsinkomsterna i Kina och flera andra asiatiska styren nästan 
uteslutande byggde på jordskatt eller jordränta, till skillnad från i Europa där alla de större kungadömenas 
statsinkomster istället till större delen byggde på beskattning av produktionen på jorden. I Europa var 
regeringarna därmed inte lika direkt beroende av jorden, som fallet är i Asien. Smith, 1937, s. 688. Krader 
noterar att ”Marx developed the category of the Asiatic mode of production on a narrow material base. 
When compared with the immense body of materials that serves as the foundation of the critique of 
capitalist production: the Bank Acts, Children’s Employment Commission report, Factories Reports, 
Factories Inspectors’ Reports, Statistical Abstracts, then the materials that have gone into the theory of the 
Asiatic mode of production appear to be the opposite of wide and deep. Yet the empires comprised within 
the category of the Asiatic mode of production were vast, with a rich culture, an ancient history and 
complex social and economic relations.” Krader, 1975, s. 176. 
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produktionsmedlen istället tar sig uttryck i att det asiatiska produktionssätet spred sig 
över hela mänskligheten och att det därigenom inte blev ett slut på exploateringen.124  
   Aron påpekar här att kritiker av det sovjetiska systemet har poängterat denna koppling 
och även funnit farhågor hos Wladimir Iljitsch Lenin,125 för att det socialistiska 
produktionssätet skulle kunna leda till ett asiatiskt. Det asiatiska stadiet och det faktum att 
Marx inte finner att det har förekommit i västerlandet öppnar också för möjligheten av 
flera historiska utvecklingslinjer, beroende på vilken grupp av människor det gäller. 
Något som Marx, enligt Aron,126 var medveten om och som Friedrich Engels, 1820-1895, 
skrev i ett brev från London den 5 augusti år 1890 till C. Schmidt, 
  

…vår historieuppfattning skall främst tjäna som en vägvisare för ytterligare studier - 
inte som någon grundval för hypotesbyggande i Hegel-skolans anda. De olika 
samhällsformernas existensvillkor måste - i likhet med hela historien - ägnas ett 
fördomsfritt och ytterst detaljerat studium, innan man i de olika epokerna kan försöka 
leta sig fram till de politiska, rättsliga, estetiska, filosofiska eller religiösa synsätt som 
utgör deras speglingar i idéernas värld.127 
 

Den var således tänkt som en vägvisare och om den ideologiska predestinationsläran, 
med dess inslag av nödvändig historicism, tas bort blir den historiematerialistiska 
stadieteorin inte konstigare än en indelning i vikingatid och medeltid.128 Därmed kan den 
fungera som ett verktyg ifråga om studier över produktionsfaktorer och 
produktionsförhållanden och deras utveckling. Jag går här emot sociologen Anthony 
Giddens som konstaterar: 
  

If, finally, historical materialism means that Marx’s scheme of the evolution of 
societies (from tribal society, Ancient society, feudalism, to capitalism; and thence to 
socialism, together with their ’stagnant’ offshoot of the ’Asiatic Mode of Production’ 
in the East) provides a defensible basis for analysing world history, then it is also to be 
rejected. Only if historical materialism is regarded as embodying the more abstract 
elements of a theory of human Praxis, snippets of which can be gleaned from the 
diversity of Marx’s writings, does it remain an indispensable contribution to social 
theory today.129 

 
Förklaringen till min och Giddens olika syn på användbarheten av Marx modell finns 
kanske i hans sista mening, där han klargör sitt perspektiv, social teori. Vi har således 
olika utgångspunkter, historisk- respektive socialteoribildning. Ur ett socialt perspektiv 
kan Marx modell bli svår att tillämpa, eftersom den till det yttre kan ses som teleologisk. 
Det var emellertid inte ”den teoretiske” Marx och Engels avsikt och tillämpad som en 

                                                 
124 När det gäller det asiatiska produktionssättet är det svårare att hitta, men även det kommer upp lite här 
och där som i Marx, 1973, [1857-1858] §58f, 63. För kritik av Marx asiatiska produktionssätt se Giddens 
1995, s. 6f, 85-88, 106-108 och Godelier, 1975, passim. 
125 Lenin berör det genom sin rädsla, dels för imperialismen och att arbetarnas revolution när den sprider 
sig från Ryssland ska ta sig uttryck i imperialism och tvinga revolutionen på andra folk, vilket han gör i 
Lenin, 1974a [1916 juli] och Lenin 1974b [1916 augusti-oktober], och dels för att staten inte ska vittra bort, 
i Lenin, 1974c [1917]. 
126 Aron, 1973, s. 120f. 
127 Engels, 2000. 
128 Lindegren, 1982, s. 73; Även Giddens strävar efter att komma bort från det teleologiska perspektivet, 
1995, s. ix. 
129 Giddens, 1995, s. 2. 
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vägvisare eller som ett verktyg för studiet av samhällen och deras förändring torde nog 
även Giddens hålla med om att den är användbar. Något som han också delvis kommer 
fram till. Han konstaterar emellertid den motsägelsefullhet som finns i Marx texter. Det 
är den motsägelsefullhet som uppmärksammas vid distinktionen mellan ”den teoretiske 
eller filosofiske” och ”den politiska” Marx.130 
 
Weber beskriver en utveckling från det patrimoniala samhället, en individs herravälde 
över det patriarkala samhället, via det feodala, med läns och vasallherravälde, och 
ständerstaten, herravälde genom allianser mellan olika grupper, till byråkratistaten.131 
Byråkratins expansion beror på dess tekniska överlägsenhet.132 ”En fullt utvecklad 
byråkrats maktställning är alltid mycket stark, och under normala fall är den 
överlägsen.”133 
 
Otto Hintze karakteriserar utvecklingen från medeltid till tidig modern tid som en 
övergång från extensiva stater, som lätt föll samman och som hade korta glansperioder, 
till territorialstater som var mer intensiva, d.v.s. mer organiserade och därmed stabilare. 
Ofta tog de sig uttryck i organisationer, som vilade på den tidigare feodala strukturen, 
men som omvandlats till politiska länsväsenden, som i Frankrike under 900- och 1000-
talen och i Tyskland under 1200- och 1300-talen. Grunden var en förvaltning, som 
innefattade både makt- och kulturområdena.134 
 
Harald Gustafsson har, liksom Hintze, Turgot och Weber, en stadieteori, som rent 
deskriptivt anger en utveckling. Han talar om en pågående statsbyggnadsprocess under 
1400- och 1500-talet. Det fanns under medeltiden inga nationalstater, utan istället många 
olika typer av statsbildningar, politiska enheter och organisationer, med delar av de för en 
stat kännetecknande dragen i olika utsträckning.135 Gustafsson ser utvecklingen enligt 
följande: 
 
Medeltida former          Konglomeratstat           Enhetsstat (1800-tal)          Nationalstat (1800-1900-tal) 
 
Figur 5. Gustafssons modell av utvecklingen. Källa: Gustafsson, 2000, s. 27 
 
Övergången, från extensiva stater till stater som var mer intensiva, eller från feodala band 
till militariserade ständerstater/territorialstater, innebar en reduktion av antalet aktörer i 
Europa. En uppskattning är att det fanns 1000 i någon mening självständiga politiska 
enheter under 1300-talet, medan det omkring år 1500 hade reducerats till knappt 500, 
1789 knappt 350 och år 1900 hade antalet minskat till 25. 
   Krig och internationell konkurrens ledde till att behovet av resurser i form av skatter 
och soldater ökade. Det ledde till ett behov av effektivare administration, eller styrning 
och förvaltning av territoriet. Det finns också andra förklaringar, som härskande gruppers 
behov av att stärka greppet över samhället, eller en föreställning om god ordning i 
                                                 
130 Giddens 1995, s.2. 
131 Weber 1987, s. 95-192. 
132 Weber 1987, s. 82. 
133 Weber 1987, s. 86. 
134 Hintze,1962, s. 45f. 
135 Gustafsson, 2000, s. 21. 
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samhället grundad på religion eller ideologi. Furstarna som individer hade ofta en stor 
betydelse för utveckling och benämningen furstestat är passande, eftersom staten byggdes 
upp kring den ofta genom arv tillsatte fursten som var suverän och hade en 
centralförvaltning.136 Gustafsson finner en mellanställning mellan Hintzes extensiva och 
intensiva stater. Mellanställningen är konglomeratstaten, som bestod av flera olika 
områden, vanligen sammankopplande med att samma furstehus satt på tronen i alla. Den 
politiska eliten i varje område hade direkta och särskilda relationer till härskaren. Varje 
del hade vidare en särskild statsrättslig ställning, med egna lagar, privilegier, förvaltning, 
som ofta bestod av den lokala eliten, politisk kultur och ständerförsamling. Härskaren 
förhandlade med varje område, eller kanske snarare den sociala eliten i varje område, för 
beskattning och utskrivning av soldater. Dessa kännetecken med härskaren som 
sammanhållande länk var gemensamma med de medeltida statsbildningarna. Skillnaden 
var att de tidigare personliga relationerna mellan vasall och härskare kom att ersättas av 
ett förhållande där det var områdena som var ”vasaller” direkt under härskaren. De 
personliga vasallerna försvann och området blev en tydligare avgränsad enhet. 
Utvecklingen gick dessutom mot att konglomeratstaterna blev mer och mer integrerade, 
något av suveräna territorialstater. Det var emellertid inte frågan om enhetsstater eller 
nationalstater. Beskrivningen passar på de flesta europeiska staterna ända in på 1800-
talet.137 
 

   The opposite is the unitary state, where the whole state territory stands in the same 
type of relation to the power centre, where the same laws apply to all parts of the 
realm, and where the administration is not dominated by local interests. This could also 
be a ‘nation-state’, if there is only one culture and one language within the state. The 
idea of the ‘nation-state’, however, is a nineteenth-century phenomenon, and even then 
it is more of a dream than a reality. An ethnically uniform state of any size has hardly 
ever existed – and will hopefully never come into being.138 
 

Det är emellertid inte svårt att göra invändningar mot Gustafssons indelning. Det första 
problemet är hans startpunkt. Började det verkligen med medeltida former och vad är 
det? Det blir en väldigt vid definition av begreppet medeltid i så fall. Han tycks tänka sig 
de medeltida formerna som feodala med hierarkier uppbyggda av lojalitetsband, vilket 
stämmer på vissa ställen, och tillfällen, men inte överallt… Förklaringen kan ligga i att 
Gustafsson främst tycks ha studerat tiden från omkring år 1500, möjligen år 1400,139 och 
där stämmer hans bild av konglomeratstaten ganska bra.140 
   Ett annat problem är hans slutpunkt. Idag hörs det kritiska röster om nationalstatens 
förlorade ställning, bl.a. från Alan S. Milward. Han menar att den tekniska utvecklingen 
har gjort statsgränser mindre och mindre betydelsefulla, eftersom det går allt snabbare att 
passera igenom staterna. Den har också lett till ökad handel och handel över större 
avstånd, vilket har ökat konkurrensen. Sammantaget hotar detta nationalstaten, samtidigt 
som det öppnar för samarbete.  

                                                 
136 Gustafsson, 1998, s. 190; Gustafsson, 2000, s. 22-24; Held, 1989, s. 46. 
137 Gustafsson, 1994, s. 45-47; Gustafsson, 1998, s. 189, 194f, 197; Gustafsson, 2000, s. 26f. 
138 Gustafsson, 1994, s. 45. 
139 Gustafsson, 1994., 1998. och 2000. 
140 Anderson, 1987, s.15, 17, 20; Glete, 2000, s. 84-87, 94f, 97, 99f, 102f; Hall, 2000, s. 33-36; Spruyt, 
1994, s. 6, 12, 20, 30f, 36. 
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   Tendenserna med den hotade nationalstaten började märkas redan i och med den 
ekonomiska krisen 1929-1932, då den politiska lojaliteten till betydande grupper kraftigt 
försvagades. 1938-1940 blev det ännu tydligare, eftersom nationalstaterna inte längre 
kunde uppfylla sin mest grundläggande funktion: att skydda nationen och medborgarna.     
   Före 1955 kunde den holländska staten knappast ge sina medborgare trygghet, med 
endast en väldigt lite armé och inga andra stridskrafter, mellan sin gräns och den röda 
armén, frånsett några få allierade ockupationsstyrkor i Tyskland. 
   Staterna bidrog emellertid själva med den största delen av nationalstaternas räddning. 
Grunden var ekonomisk och därmed måste samarbetet vara ekonomiskt, men det enskilt 
största problemet för ömsesidigt beroende var Tysklands framtid, liksom det varit 1848, 
1864, 1870, 1914 och sedan 1933. Utan problemets lösning skulle det inte gå att rädda 
nationalstaterna. Lösningen var således inte helt ekonomisk utan även politisk. 
   Hitler försökte lägga ett tyskt tak över Europa medan hans efterträdare Helmut Kohl 
försökte lägga ett europeiskt tak över Tyskland, genom EU.141 
 
Harrison har en enkel struktur och menar att 
 

[u]nder den period som föregick medeltiden, den som enligt hävdvunnen arkeologisk 
terminologi brukar kallas järnålder, fanns varken begreppet Sverige eller något som 
påminner om det medeltida kristna kungariket med samma namn. Den övergripande 
politiska kulturen i de landområden som senare skulle bilda detta rike kännetecknades 
snarare av överhöghetsrelationer. Skillnaden mellan överhöghet och rike är betydande. 
Historien om hur järnåldern övergick i medeltiden är sett ur ett politisk-kulturellt 
perspektiv framförallt historien om hur en maktsituation karakteriserad 
överhöghetsrelationer utvecklas i riktning mot ett samhälle vars politiska liv bottnar i 
en riksstruktur.142  

                                                 
141 Ash, 2000, s. 323; Milward, 1994, s. 3f, 6, 25, 44, 173f. 
142 Harrison, 2004, s. 24. När det gäller definitionerna hänvisar han till sin egen bok Sveriges historia 
medeltiden, Harrison, 2004, s. 24, 505. Där han definierar ett rike som ett system ”…centrerat kring en 
monark som härskade över ett världsligt och kyrkligt stormannaskikt samt en befolkningsmässigt 
dominerande allmoge, vilken erlade pålagor till herrarna.” Harrison, 2002, s. 59. Han definierar 
överhöghetsvälde som ”…relationer av personlig karaktär, vidmakthållna av sedvana och trohetseder givna 
mellan överherren och de stormän som med- eller motvilligt erkände hans makt. Basen för överhöghet var 
inte jorden eller territoriet i sig utan snarare kontrollen över människor, av krigare och bönder som ställde 
upp med vapen och tribut när kungen önskade. Härskarens styrka avspeglade sig i möjligheten att uppbåda 
härar, anlägga försvarsvallar och försvarsdiken, visa generositet mot följesmän. Genom handel, plundring 
och krig manifesterades det expanderande väldet, men eftersom detta var byggt på personliga relationer 
snarare än sammanhållet an institutionella band var konstruktionen bräcklig. Härskarna prioriterade 
kvantitet före kvalitet: hellre ett stort överhöghetsvälde med tributpliktiga underhövdingar än ett litet och 
väl sammanhållet territorium. Följden blev att hela väldet kunde rasa ihop om kungen stupade eller 
efterträddes av en mindre duglig son. Den enda institutionen vars existens förefaller säkerställd för denna 
fas i vår historia är härskarens följe, hirden. Medlemmarna, hirdmännen, fick beskydd, mat, dryck och 
eventuellt bostad mot att de stred för sin härskare eller på annat vis främjade hans sak. En hirdman hade 
svurit att inte svika sin herre; det var förenat med skam och vanära att bryta eden. Hirdliknande följen är 
kända från mängder av kulturkretsar. De flesta hövdingar och kungar i Europa omgav sig under tidig 
medeltid med liknande stridsberedda grupper. Hirdens herre måste emellertid vara rik för att kunna leva 
upp till den givmildhet som förknippades med ställningen. Han måste skänka hirdmännen sådana favörer 
att de insåg att hans ära var så betydande att han var värd att kämpa för. Storskalig generositet var en del av 
såväl järnåldershövdingarnas som de medeltida kungarnas politiska kultur. Överhögheten var flyktig, 
svårdefinierad. Den gick inte att rita in på en karta eftersom den grundade sig på människor och inte på 
jord. Det var i princip fullt möjligt för en krigisk hövding i Uppland eller Östergötland att hävda 
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Utifrån genomgången ser vi att det endast är den historiematerialistiska teorin, Vico 
undantaget eftersom han rör sig på ett mer spekulativt och metafysiskt plan, som gör 
ansatser till förklaring. De övriga är rent deskriptiva indelningar. 
   Då perspektivet inte är produktivkrafter och produktionsfaktorer kan inte den 
historiematerialistiska teorin användas. Vad som behövs är emellertid definitioner och en 
struktur att studera dessa och dess förändring utifrån. Det skulle då kunna bli det plank 
mot vilket förändringen bollas, något som därigenom kan bidra till att skapa förståelse av 
hur den kan ha gått till. 
 

Platta samhällen 

Människor integrerades långt tillbaka i tiden, i organisationer, familjer med samma 
stamfäder, råd, stammar, och konfederationer av stammar, vilka utgjorde ett folk eller en 
nation. När stamförbunden slog sig ner inom ett oberoende område kunde de första 
samhällena utvecklas.143 
   Den enklaste formen av samhälle hade en platt organisation med två enheter, dels 
mindre grupper i form av familjer, vanligen endast små, eftersom giftasvuxna barn 
bildade egna familjer, och dels en större grupp i form av stammar. Då familjerna vanligen 
befann sig inom olika stammar behandlades de inte som oberoende enheter. Individuella 
familjer existerade troligen inte självständigt innan stammarna etablerades i områden med 
stor rikedom på mat och förnödenheter.144 
   Antropologen Alfred William Howitt definierar en stam som 
  

…a number of people who occupy a definite tract of country, recognise a common 
relationship and have common speech, or dialects of the same. The tribes-people 

                                                                                                                                                 
överhöghet längs hela Östersjöns kuster, men det var osannolikt att ett sådant välde skulle bestå längre än i 
en eller ett par generationer. Det en modig fader hade byggt upp med svärd och spjut kunde en slarvig 
ättling mista i lättsinnigt mjödrus, efterlämnande gröna gravhögar, rika båtgravar och dystra 
skeppssättningar – stumma vittnen om en tid som aldrig kommer åter. Makten före medeltidens 
riksbildningar var flyktig, personlig, svårgripbar. Hövdingarnas tid är dömd att förbli de vaga historiska 
gissningarnas domän.” Harrison, 2004, s. 25f 
143 Morgan, 1985, s. 6f. 
144 Fried, 1967, s. 66-68. Lokala grupper i Afrika kunde ha mellan 50 och 200 individer, men även mindre 
på 20 individer. De största stammarna kunde ha 400-500 individer. Åren 1952-53 kartlades tretton, av de 
beräknade 27 stammarna i Nyae Nyae regionen i Västafrika, noggrant och fyra uppskattades. Av de tretton 
noggrant kartlagda bestod den minsta av åtta familjer och den största av 57, medeltalet var drygt 24. De 
fyra uppskattade stammar var större mellan 23 och 47 med ett medeltal på 32,5. Fried, 1967, s. 66-68. I 
Australien kan stammar på några hundra personer ha 50-60 klaner, medan de amerikanska sällan har fler än 
tio. Durkheim, 1995, s. 109f. Kristian Erslev beräknar att de 23 folk Tacitus tar upp mellan Nordsjökusten 
och Main hade befolkningar på 20-30000 människor, vilka var uppdelade på flera stammar som i sin tur var 
uppdelade i flera släkter. Erslev, 1906, s. 15. Även samernas samhälle var ordnat i lokala familjeenheter, 
”Sii´da” eller klaner, bestående av alltifrån några få upp till 20-30 familjer, vilka innefattade hundratals 
individer. Salvesen, 1995, s. 109. Althoff har observerat de likheter resultatet av etnologiska studier 
uppvisar med medeltida europeiska samhällen och han vänder sig emot att använda begreppet stat i 
diskussionen om den tiden och inbegriper där även begreppet ”Personenverbandstaat”. Althoff, 1990, s. 5. 
Finn Fuglestad har gjort samma iakttagelse och jämför det förkoloniala Västafrika med det förkristna 
Norden. Han vänder sig också emot bruket av ”stat” åtminstone utan definition, eftersom det snarare 
handlar om gradvisa övergångar än om stora skiften, revolutioner, av samhällssystem. Fuglestad, 1979, s. 
47f, 57. 



 34 

recognise some common bond which distinguishes them from other tribes, usually a 
tribal name...145 

 
Familjen har setts som den elementära gruppen. Denna hölls samman av den högsta 
stamfadern. Flera familjer bildade ett hus, med samma stamfader, och flera hus bildade 
en stam. Flera stammar bildade sedan ett förbund.146 Familjen var en hussamfällighet, 
som bestod av de närmaste släktingarna i tre generationer. Dessa levde tillsammans och 
bedrev ett gemensamt jordbruk. Det fanns inte bara släktingar från en gemensam fader, 
utan också andra släktingar, nådehjon, beroende personer och slavar. I skandinaviska 
källor kallas de, enligt Aron J. Gurevitj, ”husfolk” och kunde vara av ett stort antal. Utan 
släkttillhörighet saknade samhällsmedlemmen tillgång till de viktigaste sociala 
livsfunktionerna, som hade samband med personernas tillhörighet till en släkt.147 
Blodshämnd kunde också förekomma.148  
 
De amerikanska indianstammarna hade vanligen två sorters ledare, krigshövdingar, 
chiefs, och fredshövdingar, sachem. Fredshövdingaskapet ärvdes inom släkten och var 
aldrig vakant, medan krigshövdingarna blev det efter meriter och därmed försvann de då 
hövdingen dog. Fredshövdingarna var det i fredstid, medan krigshövdingarnas 
dominerade i krigstid, tack vare sina egenskaper och gärningar i krig. Följden blev att 
andelen sådana hövdingar snabbt steg vid långa krig. Även i fredstid stod de utom 
fredshövdingarnas kontroll. Dessutom hade även shamanerna höga ställningar. Det var 
emellertid inga klassamhällen, eftersom det endast var fredshövdingarna som kunde ärva 
titlarna inom sina klaner eller ätter och det skede inte utan undantag.  
   Antalet krigshövdingar i varje släkt var vanligen proportionellt med antalet 
medlemmar. Senecairokeserna hade ungefär en krigshövding på femtio och i New York 

                                                 
145 Howitt, 1904, s. 41. Antrolopogen Ted C. Lewellen presenterar invändningar mot användandet av 
begreppet stam, men använder det själv i alla fall. Han menar att begreppet inte avser en särskild grupp i 
samhället, som delar gemensamma egenskaper, den är vidare inte utpräglat skild från band eller 
hövdingadömen, och den avser ofta en grad av integration eller samband, som sällan existerar. Lewellen 
menar emellertid att stammen ger en länk mellan samlarsamhällets skaror, band eller följen och 
centraliserade system och därmed är terminologin nödvändig. Dessutom finner han att parallella studier av 
olika kulturer visar gemensamma kännetecken för åtminstone flera grupper. Lewellen, 1992, s. 31. 
146 Maine, 1972, s. 76, släkten som grund i samhället betonas även av Bodin, 1967, s. 6, 8; Gurevitj, 1979, 
s. 138f; Hastrup, 1985, s. 87-89; Kamenskii, 1985, s. 27, 33-35, 39, 42; Lowie, 1949, s. 238; Löfving, 1984, 
s. 100; Morgan, 1985, s. xxx, 101, 176ff; Phillpotts, 1974, bl.a. s. 15-17, 25, 28, 47f, 68-79, 245f, 258; 
Renan, 1882, s. 12f. Antropologen Kirsten Hastrup diskuterar begreppet utförligare. Hastrup, 1985, s. 73. 
Parallellt kan det också finnas föreställningar om släktband med andra klaner inom samma stam. 
Solidariteten bygger på likheter eller föreställningar om likheter. Durkheim, 1984, s. 128; Durkheim, 1995, 
s. 130; Engels, 1982, s. 109-112; Morgan, 1985, s. 74, 79, 85, 97, 113. 
147 Gurevitj, 1979, s. 138f, se även Morgan, 1985, s. 71, 80f. Sawyer redovisar spåren efter förekomsten av 
fångar och slavar i Norden. Sawyer, 1985, s. 55. Fångar kunde antingen dödades eller integreras. 
Durkheim, 1984, s. 104. Sawyer betraktar storfamiljer som sällsynta i Norden. De var vanligast i avlägsna 
områden norr om Karelen, där det var ont om arbetskraft. En förklaring kan vara att storfamiljer var 
instabila och vanligen skingrades efter en generation, sedan de samarbetat och bott tillsammans genom 
gemensamt intresse. Han bygger emellertid på Christer Winbergs forskning kring tiden 1780-1850, vilket 
gör att det är tveksamt om det kan ses som giltigt under förhistorisk tid. Frågan har emellertid inte 
uppmärksammats i svensk litteratur i någon större utsträckning och empiriska undersökningar saknas. 
Sawyer, 1985, s. 63; Winberg, 1975, s. 62f, 192-194. 
148 Engels, 1982, s. 109-112; Morgan, 1985, s. 74, 79, 85, 97, 113; Phillpotts, 1974, s. 2f. 
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med 3000 irokeser fanns det åtta fredshövdingar och sextio krigshövdingar.149 Militära 
företag överlämnades ofta till frivilliga, teoretiskt sett var alla stammar i krig med dem 
som de inte hade slutit fred med. Ledare för krigsföretagen blev den som kunde få andra 
med. 
   Fredsförhandlingar hölls av stammarnas åldermän eller hövdingar och kunde beslutas 
om av råden.150 
 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                  Krigshövding 
          
                                                                                                 
 
 
                 Fredshövding 
                                        
 
Figur 6. Freds- respektive krigshövdings relation till grunden för deras makt 
 
Stammarna talade samma språkliga varietet och delades upp i råd, vardera bestående av 
flera familjeenheter. Råden kunde bindas samman genom föreställningar om släktskap.151 
   Flera stammar kunde i sin tur bilda förbund, som irokesförbundet, vilket bestod av fem 
stammar talandes samma språk. Det erkände ingen enskild överledare och 
konfederationen hade ingen verkställande instans. Däremot hade det ett förbundsråd, eller 
                                                 
149 Khazanov, 1985, s. 88; Morgan, 1985, s. 71, 73. se även Fried, 1967, s. 82f, 87; MacIver, 1966, s. 43f; 
Spencer & Gillen, 1899, s. 10. I fråga om krigshövdingar se även Clastres, 1984, s. 60, 152-156. Howitt 
visar hur stammar vilka styrdes av råd respektive krigshövdingar förekom parallellt. Howitt, 1904, s. 301 
och kap. VI. En förklaring till systemet kan vara att kvinnorna hade makten i klanerna, men att män var 
bäst lämpade som ledare i krig. Kvinnorna hade också makten i det övriga samhället och kunde avsätta 
eller degradera en hövding till krigare. Kvinnorna var ”ständigt” närvarande, medan männen kunde vara ute 
långa tider på jakt eller krigsföretag. Det bidrog till att det var kvinnorna som stod för kontinuiteten i 
stammen och utan dem vore det ingen stam. Den kvinnliga dominansen bröts först när det materiella 
välståndet växte och mannen därigenom kunde ta makten och det patriarkala systemet tog över. Engels, 
1982, s. 62, 65, 70; Kamenskii 1985 s.27, 33-35, 39, 42; Morgan 1985 s.101, 176f. Engels ansåg att 
modersrätten, den matriarkaliska linjen, var rådande hos germanerna. Uppfattningen har stöd både hos 
Tacitus, som skriver att en morbror betraktade sin systerson som sin son, och från den fornnordiska sången 
"Völuspa", från 800-talet. Engels, 1982, s. 174-176. 
150 Engels, 1982, s. 118; Morgan, 1985, s. 117f; Arkeologen Curt Löfving finner med hänvisning till Caesar 
och Tacitus samma situation bland germanerna. Löfving, 1984, s. 95-97, även antropologen Julia 
Averkieva tar upp likheten. Averkieva, 1979, s. 176. Antropologen Marshall Sahlins gör en annan 
distinktion av hövdingar, mellan småhövdingar och ”Big-men”. Där småhövdingarna var talesmän och/eller 
ceremoniförvaltare, men saknade i övrigt privilegier, motsvarande fredshövdingen. Alla gjorde emellertid 
som han sa, men folk visste vanligen vad de skulle göra, som de alltid har gjort, så han behövde inte säga 
något så ofta. Hövdingaskapet kunde vara ärftligt eller tillfalla den äldsta inom stammen. Hövdingen kunde 
ha en titel, som ålderman, men lika gärna sakna titel, vilket var ett tecken på en underutvecklad officiell 
auktoritet. En Big-man hade, liksom krigshövdingen, skaffat sig positionen av egen förmåga. Han höjde sig 
över mängden på något sätt, som genom styrka eller personlighet, även om han inte hade någon officiell 
makt, så hade han en stor reell makt och är högt aktad. Big-men och småhövdingar kunde förekomma 
samtidigt. Sahlins, 1968, s. 16, 21f, 24. 
151 La Flesche, 1995, s. 35, 40f; Morgan, 1985, s. 88, 90-94, 66, 102f; Spencer & Gillen, 1899, s. 9, 59f. 
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konfederationsråd, med 50 fredshövdingar, som slutgiltigt avgjorde förbundets 
gemensamma angelägenheter. I rådet var alla stammar och familjeenheter representerade. 
Beslut fattades enhetligt och irokeskonfederationen var i grunden demokratisk. 
Verkställande ledare saknades och två krigshövdingar utsågs med lika stor makt.152 
   Alla vuxna familjemedlemmar deltog vid familjeenhetens råd. Detta råd var familjens 
suveräna makt och alla vuxna medlemmar av släkten hade rösträtt vid råden.  
   En vald ledare fick ett nytt namn i samband med den nya positionen. Varje 
familjeenhets val av sachem, ledare under fredstid och chief, krigshövding, krigsanförare, 
måste godkännas av de övriga familjeenheterna i stammen innan den valde kunde 
tillsättas vid hela irokesförbundets gemensamma råd. Fredshövdingarna hade enbart 
moralisk makt och var medlemmar av stammens råd. De saknade tvångsmedel. Råden 
kunde när som helst avsätta både krigs- och fredshövdingarna. Stamrådet kunde också 
avsätta en fredshövding, även mot familjeenhetens vilja. Råden saknade emellertid 
formella styrande funktioner.153  
 
Stammen var oftast den svagast sammanhållande länken, eftersom dess perifera områden 
utvecklade nära relationer med andra områden. Det var vanligare att det uppstod handel 
mellan stammedlemmar och främlingar än inom stammen. En förklaring var att området 
där stammen bodde vanligen var så enhetligt att alla hade samma förutsättningar och 
därmed fanns det ingen anledning att bedriva handel.154 
   Stammar skildes åt genom de språkliga varieteterna, individuella namn, egen 
överhöghet och innehav av ett territorium, som den bebodde och försvarade som sitt eget. 
Stammar blev en naturlig följd av folken och därmed blev rådens sociala, snarare än 
styrande, verksamhet mer naturlig. De kan jämföras med släktträffar. 
   Utvecklingen var nödvändig, eftersom konfederationer inte kunde finnas utan stammar, 
som i sin tur inte kunde finnas utan släkter. Det finns stamkonfederationer vilka har 
likheter med både stater och nationer när det gäller hur de uppstår, men funktionen 
bygger på gemensamma intressen och inte på gemensamma behov. Vidare saknas ett 
funktionellt behov av ett fåtal och därmed torde stammar vara att karakterisera som 
nationer.155 

                                                 
152 Engels, 1982, s. 120f; Morgan, 1985, s. 66, 102f, 119, 128-131, 138, 149. se även Jenks, 1919, s. 58. 
153 Engels, 1982, s. 109-112; Morgan, 1985 s. 74, 79, 85, 97, 113. Fuglestad finner ett liknande styre i det 
förkoloniala Västafrika, även om han där finner att hövdingarna, var primus inter pares, de främsta bland 
jämlikar, men med religiösa eller sakrala funktioner. Fuglestad, 1979, s. 52, 56f. 
154 Sahlins,1968, s. 16, 22. 
155 Morgan, 1985, s. 66, 102f. se även Clastres, 1984, s. 48f, 51, 53; Löfving, 1984, s. 100; MacIver, 1966, 
s. 26f. 



 37 

Konfederations nivå                             Råd av hövdingar 
 
         Underavdelning av hövdingar                             Underavdelning av hövdingar 
 
                        Stam           Stam                                                 Stam            Stam 
Integrerad nivå 
                       Underavdelning                                                      Underavdelning 
 
          Klan    Klan    Klan    Klan                                          Klan     Klan   Klan    Klan 
 
        Familj   Familj   Familj 

 
Figur 7. Exempel på stamsamhälle. Källa: Clastres, 1984, s. 15; MacIver, 1966, s. 27 
 
Det antika Atens polis, stadsstat, hade inte heller någon uppdelning mellan styrande och 
styrda, men det var bara de som inte arbetade, eller som hade andra som arbetade åt dem, 
som var medborgare.156 Det är därifrån vi har hämtat vår definition av demokrati, 
folkstyre. 
 

Hövdingasamhällen  

När hövdingaskapet institutionaliserats, som genom att vandringar, krig, eller erövringar 
gjort krigsorganisationen till en institution och krigsherren till kung, eller härskare, 
uppstod hövdingasamhällen. Stamsamhällenas platta organisation ersattes då av en 
hierarkisk och makten flyttades från flertalet till fåtalet, även om krigshövdingen vid mer 
fredliga förhållanden kunde omvandlas till territorialhövdingar.157 På det sättet finner 
Hintze att alla statsförfattningar ursprungligen var krigs- eller härförfattningar, en militär 
hierarki som hade överförts på det civila området.158 

                                                 
156 Arendt, 2004, s. 25. 
157 Jenks, 1919, s. 122-125, 127-129. I det förkoloniala Västafrika finner Fuglestad en övergång till sakrala 
kungar, från de tidigare fredshövdingarna med sakrala funktioner, ”priest-chiefs” eller ”earth-priests”, till 
krighshövdingar med sakrala funktioner vilka institutionaliserats och blivit heliga kungar. Deras ”helighet” 
steg i takt med deras framgångar. Fuglestad, 1979, s. 54f. Service konstaterar i fråga om Europa att 
”[s]cottish Highlanders seem to have been organized into chiefdoms until nearly modern times. These 
groups have been miscalled ‘clans’ as well as ‘kingdoms.’ The Germanic tribes at the time of the Roman 
incursions sound like chiefdoms, and probably a great many others in Europe preceded the later states and 
empires.” Service, 1971, s. 144. 
158 Hintze,1962, s. 53, se även Byrne, 1967, s. 43-45, 48-51, 55f, 59; Löfving, 1984, s. 96 Därmed är det 
naturligt att stater uppstår när nomadfolk möter bofasta. De germanska stammarna, vilka Caesar benämnde 
”agriculturae non student”, de som inte bedriver jordbruk, fick när stammarna ”uppstod” militäriska namn, 
som franker, av ord för vandrare eller krigare, sachsare, av ord för svärdsman, och alemann av ord för 
främling eller inkräktare. Dessa tre germanska övergrupper utgjorde större sammanslutningar, eller 
krigsorganisationer, av mindre stammar. Jenks 1919 s.122-125, 127-129. Clastres finner att ”[h]ur ringa 
hövdingens funktioner än kan tyckas så är de icke desto mindre underställda den allmänna meningens 
kontroll. Ledaren har, som planerare av gruppens ekonomiska och ceremoniella aktiviteter, ingen som helst 
beslutanderätt. Han kan aldrig vara säker på att hans ’order’ blir åtlydda.” Clastres, 1984, s. 34. ”Ordets 
herre” var en vanlig benämning på hövdingen. ”Om ordet i statssamhällen är maktens rättighet så är det i de 
statslösa samhällena tvärtom maktens plikt. Eller för att uttrycka det annorlunda: indiansamhällena ger inte 
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   Härskarnas makt avgjordes inte av deras materiella bas utan av hur långt deras 
anseende och inflytande sträckte sig, således hur långt han hade anhängare och stöd för 
att uppnå sina mål. Stor makt var emellertid inte möjlig att uppnå utan ett stort 
godsinnehav och stora rikedomar.159 
    I varje by fanns en klanhövding, som var klanens överhuvud, om det var en viktig klan 
kallas hövdingen, storhövding. Honom måste alla andra familjeledare, eller husförmän 
lyda. Titeln var både valbar och ärftlig. En hövding måste vara av en gammal familj och 
utsågs vanligen av den gamla hövdingen innan den dog och valdes bland barnen till hans 
syster och endast om systersöner och systersöner till modern saknades gick titeln till en 
bror, eller broderns son. För att bli storhövding av en klan krävdes alla andra hövdingars 
samtycke, även om hövdingen blivit utsedd av den tidigare storhövdingen. Vid valet 
samlades alla de äldsta i byn, klanen, för ett råd. Varken kvinnor eller ungdomar var 
välkomna. Den som valdes fick vissa regalier, som symboler för den uppnådda 
positionen. Dessa kunde ge hövdingen diplomatisk immunitet vid strider, vilket 
möjliggjorde fredsförhandlingar. Med ledarskapet kunde det också följa religiösa 
funktioner,160 men det kunde också finnas religiösa ledare vid sidan om hövdingen.161 
Dessa ämbeten var inte ärftliga.162 
   Hövdingarna har ingen formell makt utanför undergruppen, men om undergruppen är 
mycket stor innebar det ändå inflytande utanför den egna gruppen. Berömmelse för 
skicklighet inom jakt eller strid, kunskap om stammens gamla seder och bruk gav också 
stort inflytande.163 Vid de religiösa ceremonierna kunde de äldre och mest betydande 
männen från olika grupper inom större områden träffas och rådgöra i viktiga frågor. Den 
som kallat till mötet hade stöd av dem som bodde i hans närhet och fick därmed stort 
inflytande.164 
   För att bli vald till ledare krävdes liksom i det platta stamsamhället personliga 
egenskaper, som att vara en skicklig och modig krigare,165 och släktskap med tidigare 
ledare. Genom egenskaperna kunde ledaren avgöra dispyter utan protester.166 
Egenskaperna kunde också ge inflytande även över andra stammars ledare.167 Samtidigt 
krävdes det att egenskaperna eller styrkan hela tiden upprätthölls annars förlorade ledaren 
sin ställning och hövdingasamhället rasade ihop.168 
                                                                                                                                                 
hövdingen rätten till ordet därför att han är hövding, de kräver av den man som skall bli hövding att han 
visar att han behärskar ordet.” Clastres, 1984, s. 116. 
159 Keller, 1985, s. 18f. 
160 Spencer & Gillen, 1899, s. 9, 11. se även Fuglestad, 1979, s. 54-57; Kamenskii, 1985, s. 27, 33-35, 39, 
42; Morgan, 1985, s. 101, 176f. I behovet av stammens godkännande kan vi möjligen se en koppling till 
ordet kung, eller konung,  som kommer från ”barn av stammen”. Jenks 1919 s.122-125, 127-129. 
161 Spencer & Gillen, 1899, s. 15. Arkeologen Lars Bägerfeldt visar en annan distinktion där funktionen 
styr rollerna genom att skilja de gotiska begreppen thiudans, vilket han betecknar som den högste i rang, en 
överkung vilken var folkets ledare och kan ha haft sakrala funktioner, och kindins, vilket han betecknar 
som lagmannen, även han folkets representant som bilade tvister och dömde vid tingen. Bägerfeldt, 2003, s. 
80. 
162 Spencer & Gillen, 1899, s. 16. 
163 Spencer & Gillen, 1899, s. 10 Byrne visar motsvarande situation med kungar i flera nivåer med på 
Irland. Byrne, 1967, s. 43-45, 48-51, 55f, 59. 
164 Spencer & Gillen, 1899, s. 14. 
165 Howitt, 1904, s. 297, se även Oberg, 1970, s. 137. 
166 Howitt, 1904, s. 298. 
167 Howitt, 1904, s. 300, se även Clastres, 1984, s. 60, 152-156; Lewellen, 1992, s.32, 38. 
168 Fuglestad, 1979, s. 57f. 
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Hövdingasamhällen skiljde sig också från platta stamsamhällen i och med att de hade en 
ekonomisk struktur och byggde inte på en byteshandel. De saknade, till skillnad från 
stater, skrivna noteringar över handeln och även kommersiell marknadsekonomi. 
Hövdingasamhällena hade i grunden en markerad socialhierarki, status var givet av 
födseln. De som stod närmast hövdingen hade högst rang och direkta manliga arvingar 
stod särskilt högt i rang. De var således organisatoriska enheter med centraliserad ledning 
och en hierarki i flera led av styrande och styrda. De styrande har både en maktapparat 
och kommunikationsmedel för att kontrollera densamma. Hövdingasamhällena var 
vanligen uppdelade i grupper med underhövdingar, som ibland härstammade från sönerna 
till stamfadern. Hövdingen stod mycket högt i rang och kunde ha flera byar med 
underhövdingar under sig. Han mottog och gav gåvor, som genom att anordna fester, 
eller försörja undersåtarna med vad de behövde i utbyte mot en del av deras avkastning 
eller arbetskraft. Genom hövdingens starka ställning kunde han få folket att uträtta 
underverk, som Egyptens tempel.169 
   Ett hövdingasamhälle var inget klassamhälle, även om det var ett steg ifrån den 
primitiva jämlikheten. Däremot var det ett stratifierat samhälle, eftersom det är 
hierarkiskt.170 
 
 
                                                                                                            
                                                                              
                                                    
                                                              
                                                                                         
  
 
 
 
Figur 8. Flertalet/fåtalet och relationen till makten i hövdingasamhället 
 
I hövdingasamhället har makten börjat vandra till fåtalet, men är fortfarande förankrad 
hos flertalet. Makten är fortfarande beroende av flertalets samtycke, men även av 
härkomst. Det är således inte öppet för vem som helst längre, även om de personliga 
egenskaperna fortfarande är viktiga. 
 
Från plundring till skatter 

Fenomenet ”gafol”, eller  i Skandinavien ”veizla” innebar att kungen åkte runt och drog 
in skatt genom att hela tiden vara på vandring och därmed bli försörjd av sitt folk. 
Möjligen åkte de runt mellan olika kungsbyar eller gårdar. Tanken var att det stärkte 

                                                 
169 Renfrew, 1973, s. 156, 158; Löfving, 1984, s. 95. Löfving betonar också hövdingens eventuella 
teokratiska funktion. Löfving, 1984, s. 95. 
170 Sahlins, 1968, s. 16, 21f, 24. 
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kungens makt genom att hans närvaro i gränsområden gjorde det möjligt att upprätthålla 
lojalitet, slå ner uppror och slå tillbaka fiendeattacker. Följden blev att fursten och hans 
hov bedrev ett närmast nomadiskt liv. Det kunde vara förenat med religiösa ritualer och 
offer och möjliggjorde personkult av fursten.  
   Systemet har stora likheter med plundringståg och kungens makt var antagligen mycket 
stor när han var närvarande, annars inte. I England kom det att ersättas av att tributer, i 
form av mat och hantverk, kom att bäras till centrala byar i olika distrikt. Följden blev att 
landområdena utvecklades till privata och kyrkogods. Utvecklingen var likartad på flera 
håll och det kan ses som ett generellt fenomen. 
    Grunden för ett plundrarsamhälle var jordbruket och när krigsherrarna blev 
intresserade av att ta till sig överskottet inom jordbruket, i form av hyra och tribut istället 
för rån och mord, omvandlades de gradvis till godsherrar. När de började försvara sitt 
land mot yttre anfall blev kopplingen till ett visst område allt tydligare.171 
 
Riken 

Klaus von See menar att kungadömet, ríki, som makt eller herravälde, vilket är ordets 
egentliga betydelse, snarast innebar överhögheten över de områden som erkände honom. 
Rikets enhet låg därmed endast på kungens person och var helt beroende av de 
maktmedel han kunde uppbringa, som i form av anhängare och egendomar.172 Han menar 
att ”[w]ie in allen anderen germanischen Reichen war auch in Skandinavien der König 
von Anfang an im Besitz des Heerbanns. Den besonderen Geographischen gemäß fand 
im gesamten Norden der Heerbann seine typische Ausprägung im Schiffsaufgebot.”173 
   Hagen Keller definierar ett rike, eller egentligen ett kungadöme, som något helt 
personligt, eftersom maktmedel var en förutsättning men inte gav legitimitet nog. 
Kungavärdigheten vilade på den enskildes rätt, kallelse från Gud, kunglig härstamning, 
rättmätig tronföljd och folkets erkännande. Riket fick utifrån kungavärdigheten sin 
varaktighet, sina gränser, sitt utseende och sin struktur.174 
   Arkeologen Lars Bägerfeldt arbetar utifrån följande definition av ett rike; 
 

…en frivillig allians och sammanslutning av ätter, där de flesta av ätterna formellt sett 
är likvärdiga med varandra i ekonomiska, juridiska, religiösa och sociala frågor.175 

 
Det är svårt att belägga ett ättesamhälle i Norden och Thomas Lindkvist menar att det 
snarare handlade om personell överhöghet, som grund för hövdingasamhällen under 
järnålder och vikingatid. Vidare menar han att ett rike tidigare uppfattades som en 
organisationsform förenad under en kung och därmed med gemensam politisk ledning.176 
   Harrison definierar ett rike som ett system 
 

                                                 
171 Andrén, 1985, s. 78-80; Carlsson, 1983, s. 117f, 120-123; Finer, 1975, s. 92, 103; Gurevitj, 1979, s. 
174f; Harrison, 1993, s.18, 23; Jenks, 1919, s. 138-141; Kobishchanow, 1987, s. 108-118; Lindkvist, 1990, 
s. 34, 38-40. 
172 See, 2002, s. 16. 
173 See, 2002, s. 25. 
174 Keller, 2001, s. 13. 
175 Bägerfeldt, 2003, s. 16. 
176 Lindkvist, 1990, s. 1, 3, 8, 10-13. 
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…centrerat kring en monark som härskade över ett världsligt och kyrkligt 
stormannaskikt samt en befolkningsmässigt dominerande allmoge, vilken erlade 
pålagor till herrarna.177 

 
Arkeologen Ulf Näsman definierar rike, som 
  

’herradöme’, ’makt’, över i första hand människor, och i överförd mening används 
begreppet om det territorium de bebor, dvs. ’land’, ’stat’. Vi använder ’rike’ 
ensamstående eller i kombinationer som kungarike /…/ Herradömen kan emellertid 
vara av många slag, kungadöme, hövdingadöme, hertigdöme, osv.178 

 
Det finns problem i skillnaden mellan stat och rike och att rike under medeltiden 
motsvarades av kungarnas välden, eftersom det sistnämnda hade en kvalitativ innebörd 
på maktbefogenheterna och inte en geografisk.179 
   Samtidigt kan rike och rikssamling ses som territoriella enheter och klassificeras som 
hövdingasamhällen eller stater. Begreppen avser inte den organisatoriska nivån på 
enheten. De kan ha varit såväl lokala enheter, som större, och kan ha letts av kungar.180 
   Här blir definitionen av ett rike snarats en ”personlig” nationalstat, eftersom riket var 
personligt.181 Det handlade om att uppfylla härskarens intresse, det ”nationella”, vilket 
skedde genom att han hade makt över en befolkning genom att uppfylla deras behov, det 
”statliga”. Istället för att det är fråga om befolkningens intresse som uppfylls, som i 
nationalstaten, är det alltså härskarens. 
 

Feodalstater 

Framväxten av stater kännetecknas av omformningen av seder och vanor till lagar.182 I 
feodalstaten har institutionaliseringen av krigshövdingen tagit ett steg till, men den var 
fortfarande begränsad när det gällde dess mål och förmåga. Frånsett organisationen av de 
militära krafterna och den grundläggande rätten rör de tidiga statsformerna mer makten 
och privilegierna hos det dominerande fåtalet, än samhällets välstånd. Härskarna var 
hjältar, halvgudar, krigare eller deras släktingar och de utövade makt mer som 
privilegierade än som lagstiftare. Om sådana härskare skapade en socialordning var det 
genom att undertrycka rivaler till makten inom och utom staten och inte genom att stifta 
lagar. De upprätthöll lagar långt innan de skrev dem, domarna kom före kungarna.   
   I takt med att mångfalden ökade kom också störningsmomenten, som hotade den 
tidigare ordningen, att öka och därmed uppkom härskare, som ständigt skrev om lagen, 
för att kunna fortleva som tidigare och bevara det gamla.183 Det gjorde att ledarskapet i 
                                                 
177 Harrison, 2002, s. 59. 
178 Näsman, 1997, s. 50. 
179 Lindkvist, 1990, s. 4. 
180 Löfving, 1984, s. 95. 
181 Det uppvisar därmed likheter med den absoluta monarkin, vilken Michels ser som den mest begränsade 
oligarkin, eftersom den grundar sig på en enda individs vilja, vilken andra lyder efter dennes befallning. 
Personens vilja kan väga upp hela nationens. Michels finner vidare att sådana regimer brukar rättfärdigas 
med transcendentala metafysiska argument, kung av guds nåde. Michels, 1983, s. 22. Här är det emellertid 
ingen absolut makt, eftersom de organisatoriska förutsättningarna för en sådan, lojal byråkrati och stående 
armé, saknas.  
182 MacIver, 1966, s. 37, 44; Sahlins, 1968, s. 5. 
183 MacIver 1966 s. 40, 42. 
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feodala stater krävde betydligt mer energi, eftersom många olika grupper annars skulle 
skapa oordning och oberoende. En inflytelserik ledares död betyder därmed ofta slutet för 
feodala stater. En feodal stat kan endast bevaras med stark moralisk enhet, genom en klart 
definierad social struktur. Då feodala stater kommer i kontakt med andra som är bättre 
organiserade blir de lätt assimilerade med denna och försvinner i en av de återkommande 
kriserna som drabbar feodala stater. I en feodal stat kan ledaren i den styrande klassen ha 
ett mer direkt, förtryckande och godtyckligt inflytande, medan inflytandet från ledaren är 
mindre i en byråkratisk stat.184 I feodala stater måste ledarna för de individuella 
grupperna vara energiska och resursstarka och deras överhöghet bygger till stor del på 
fysisk eller moralisk styrka, vilken de ständigt använder på sina grannar.185 
   De platta föreställda släktbanden har ersatts av exklusiva släktband mot positionen i 
samhället. Den militära organisationen av stammen kom således att överföras på det 
feodala samhället. Ägande av land kom att bli grunden för rättigheter och plikter. 
Skillnaden mellan allmänt och privat försvann. Folket tillhörde fursten liksom riket. 
Ägande och tjänster blev ärftliga. MacIver finner en förklaring i den intellektuella och 
ekonomiska fattigdomen med en befolkning som i stort sett var beroende av primitivt 
jordbruk. Inte heller kyrkans universella anspråk gjorde något för att häva klassbanden. 
Den blev istället en klass och institution själv.186 
 
Feodalstaten var en statsform, vilken kan definieras som en politisk organisation där alla 
verkställande funktioner i samhället, de ekonomiska, juridiska, administrativa och 
militära, utövades samtidigt av samma människor. Detta skedde samtidigt som staten var 
uppbyggd av små sociala grupper, som alla har de organ som krävs för självförsörjning. 
Det var alltså inte kungens monopol som var grunden för suveräniteten i feodalstaten 
utan en blandning av auktoriteter, städer och kloster, vilka utövade makt efter speciella 
seder och avtal. 
   De politiska ledarna kunde samtidigt vara ledare för handelns och hantverkets gillen 
och skrån.187 
 
Feodalism innebar härskande över människor snarare än över land. Den engelska kungen 
var kung över engelsmännen och inte över England. 
   En decentraliserad feodalstruktur i den politiska organisationen innebar hierarkiska 
skyldigheter och en ekonomi uppbyggd på storgods, som var relativt självförsörjande. 
Denna miljö kom att gynna den ekonomiska aktiviteten och både den lokala och långväga 
handeln ökade liksom penningekonomin.188 
                                                 
184 Mosca, 1939, s. 85. 
185 Mosca, 1939, s. 117. 
186 MacIver, 1966, s. 117f. Framväxten av adeln genom krigsherrens närmaste män eller tjänare visas 
genom Knut den stores huskarlar och de ”King’s thegns”, som är vanligt förekommande i de gamla 
engelska lagarna. Jenks, 1919, s. 122-125, 127-129. 
187 Gottlieb, 1993, s. 37; Harrison, 1993, s. 19f; Mosca, 1939, s. 81f. 
188 Spruyt, 1994, s. 40, 51f. Helge Paludan ger en översikt över problemen med termen feodalism och 
konsekvenserna av olika definitioner när det gäller hög medeltiden i Danmark. Paludan, 1979, passim. Han 
fann att danska historiker, både marxistiska och icke marxistiska, då, 1979, var överens om att böndernas 
ställning var ett avgörande kriterium för feodalism. Detta tillskillnad från Kristian Erslev som hade en 
vidare definition och utgick från feodalism som styressätt. Paludan, 1979, s. 278. Något som han 
formulerade utifrån tre kriterier, egendomens uppdelning i stora gods med beroende brukare; överklassen 
var krigisk och underklassen agrar; centralstyret var svagt. Erslev, 1906, s. 104f. François Louis Ganshof 
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Figur 9. Flertalet/fåtalet och relationen till makten i feodalstaten 
 
I feodalstaten har makten flyttats till fåtalet. Det krävs emellertid mycket för att behålla 
den, eftersom många andra var intresserade av den. När en mäktig ledare dog följde 
därför ofta maktskiften, men det fanns möjlighet att bevara makten genom stark moralisk 
eller fysisk maktkoncentration. 
 

Byråkratistater 

Socialantropologen Alfred Reginald Radcliffe-Brown finner att  
 

[a]s political organization develops there is an increasing differentiation whereby 
certain persons—chiefs, kings, judges, military commanders, &c.—have special roles 
in the social life each such person may be said to hold or fill an office—administrative, 
judicial, legislative, military or other. The holder of an office in this sense is endowed 
with authority, and the office there attach certain duties and also certain rights and 
privileges.189  

 
Antropologen och statsvetaren Ronald Cohen menar utifrån ett evolutionistiskt perspektiv 
att 
  

…the early state is a centralized and hierarchically organized political system in which 
the central authority has control over the greatest amount of coercive force in the 
society. Sub-units are tied into the hierarchy through their relations to officials 
appointed by and responsible to a ruler or monarchical head of state. These officials 

                                                                                                                                                 
menade att feodalism var ”a development pushed to extremes of the element of personal dependence in 
society, with a specialized military class occupying the higher levels in the social scale; an extreme 
subdivision of the rights of real property; a graded system of rights over land created by this subdivision 
and corresponding in a broad outline to the grades of personal dependence just referred to; and a dispersal 
of political authority amongst a hierarchy of persons who exercise in their own interest powers normally 
attributed to the State and which are often, in fact derived from its break-up.” Ganshof, 1961, s. xix. Han 
skiljer det från vad Joseph Calmette och March Bloch betecknade som ”feudal society”, vilket innebar ”…a 
body of institutions creating and regulating the obligations of obedience and service–mainly military 
service–on the part of a free man (the vassal) towards another free man (the lord), and the obligations of 
protection and maintenance on the part of the lord with regard to his vassal. The obligation of maintenance 
had usually as one of the effects the grant by the lord to his vassal of a unit of real property known as a 
fief.” Ganshof, 1961, s. xx.  
189 Radcliffe-Brown, 1970, s. xxi. 
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maintain the administrative structure of the system and attempt to ensure its continuity 
by having among them a set of electors who choose and/or legitimate a new 
monarch.190 

 
Teorierna om hur byråkratistater uppstår kan sammanfattas i två kategorier, antingen 
baserade på social olikhet, eller baserade på någon form av socialt kontrakt. 
   De tidiga staterna bildades trots att de bestod av människor från flera familjer eller 
klaner. Den politiska enigheten sträckte sig inom områdets gränser. 
   Människorna tillhörde en stat genom faktumet att de var födda i det området eller 
bodde där. Områdena hade vanligen naturliga gränser. 
   Tidiga stater kan delas upp i ofullständiga, typiska och övergångsstater. I en 
ofullständig stat har handel och marknader endast begränsad lokal betydelse, tillsättandet 
av både allmänna och specialiserade högre tjänster var övervägande ärftliga, allmänt 
ägande och innehav var dominerande och privat ägande förekom endast i undantagsfall, 
lagstiftningen var inte kodifierad och det fanns inga speciella domare, skatterna var inte 
bestämda och ofta beroende av viljan hos de betalande eller arbetande, tjänstemän 
avlönades, vanligen av vänlighet.191 Claessen finner följande kriterier för en tidig stat: 

1. En befolkningsmängd som möjliggör en social uppdelning och specialisering 
2. Medborgarskap i staten bestäms av bostad eller födsel 
3. Centraliserat styre med tillräcklig makt för att upprätthålla lag och ordning, 

genom användandet av auktoritet, våld eller hot om våld 
4. Staten är faktiskt oberoende och de styrande har makt nog för att försvara 

oberoendet, både från inre och yttre hot 
5. Befolkningen är uppdelad i sociala klasser, så att styrande och styrda kan urskiljas 
6. Produktiviteten är tillräckligt hög för att ge ett överskott, som används för att 

upprätthålla statsorganisationen 
7. En gemensam ideologi som legitimerar det rådande styret192 

 
För att detta ska var möjligt att ordna och upprätthålla krävs en byråkrati och därmed blir 
beteckningen naturlig, byråkratistater. 
   Begreppet territoralisering innebär politisk strukturering och etablerandet av juridiska, 
militära, ekonomiska och ibland också kyrkliga nätverk inom samhället. Dessa påverkar i 
sin tur produktionssätt, distributionen och maktrelationerna. Stater uppkommer först när 
det ledande skiktet tar ett ansvar som berör dessa områden. Kungar och krigsherrar kan 
alltså beröra delar av områdena, som det militära utan att stater kan sägas ha uppstått. I 
stater kan invånarna åtminstone i någon grad lita på att härskaren ska försvara dem mot 
yttre invasioner och olagligt förtryck från de lokala herrarna. Följden blir att det uppstår 
en administrativ hierarki och att ett begynnande domstolsväsende tar form. Trossystemet 
och prästerna är på något sätt kontrollerade även om den reella inblandningen inom 
området är väldigt relativ och inte avgörande för staten.193 

                                                 
190 Cohen, 1978, s. 36. 
191 Claessen, 1978, s. 533, 527f, 546, 548, 586-588, 590; Claessen & Skalník, 1978a, s. 16. 
192 Claessen, 1978, s. 586-588, 590. 
193 Gottlieb, 1993, s. 37; Harrison, 1993, s. 19-20. 
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Figur 10. Flertalet/fåtalet och relationen till makten i absoluta stater 
 
I absoluta stater ligger makten, liksom i feodalstaten hos fåtalet, men makthavarna tar här 
visst ansvar för flertalets behov, för att därigenom kunna upprätthålla sitt eget styre. 
Dessutom saknas det konkurrenter om makten, vilket gör dessa stater stabilare. I 
konstitutionella stater är fåtalets makt begränsad av en konstitution och i representativa 
stater är deras makt helt beroende av flertalet. 
 
Representativa stater 

Sociologen Gustav Steffen konstaterar att 
 

[d]er Parlamentarismus ist Gesetzgebung und Regierung durch Vertreter, die das Volk 
gewählt hat. Der Parlamentarismus versucht also das Problem zu lösen, welches darin 
besteht, die Volksmeinung nicht nur in der gesetzgebenden Versammlung, sondern 
auch in der Zusammensetzung des Ministeriums geltend zu machen. Dagegen gehört es 
nicht notwendigerweise zum Parlamentarismus, daß die rein fachmäßigen 
Verwaltungsbeamten sich zu derselben politischen Richtung wie die gerade 
herrschende Volksmeinung bekennen müssen. Es genügt, daß in allen Zweigen der 
Verwaltung die höchsten leitenden Beamten die Volksmeinung repräsentieren und 
dafür verantwortlich sind, daß die Verwaltung nicht in anderer Richtung arbeitet, als 
die herrschende Partei billigen kann.194 

 
Statsvetaren John Donald Bruce Miller menar att suverän makt endast kan inträffa om 
den är generellt representativ och kan behålla makten utan att behöva bruka eller hota 
med våld. Det har då blivit ett styre och i vidd mening har en stat skapats.195 
   MacIver tar också upp vikten av att andra inkomstkällor konkurrerade ut jordbruket, 
som huvudgrund för ekonomin. Därmed blev de svårare att kontrollera för kungen och till 
slut minskade hans maktposition. Då den ekonomiska makten skiljdes från den politiska 
kunde representativa stater växa fram till skillnad från de absoluta staterna, som kan 
karakteriseras med maktkoncentration till en eller ett fåtal personer.196 

                                                 
194 Steffen, 1911, s. 66. 
195 Miller, 1969, s. 138. 
196 MacIver, 1966, s. 137-139, 141f. 
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Figur 11. Flertalet/fåtalet och relationen till makten i den representativa staten 
 
Den representativa staten kan ses som ett uppluckrande av den hierarkiska strukturen i 
och med att flertalet, eller botten i hierarkin, kan påverka fåtalet, uppåt i hierarkin, i alla 
fall i teorin. 
 

Processen i den teoretiska ramen 

Den teoretiska ramen har nu fått hållpunkter, men hur förhåller de sig till varandra? 
Utifrån ordningen som skildrats finns det en skenbar utveckling från platta 
stamsamhällen till representativa stater. Den kan då tecknas enligt följande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12. Processen i den teoretiska ramen med relationen mellan flertalet och fåtalet 
 
Förenklat kan utvecklingen beskrivas som:  

flertals styre                       fåtals styre, makten är centraliserad               flertals styre 
eller demokrati                           till en eller ett fåtal personer                eller demokrati 

Figur 13. Förenklad utveckling 
 
Det finns emellertid ingenting i ramen eller samhällets drivkrafter som säger att det måste 
vara en teleologisk utveckling. 
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   Samvälden kan bildas antingen genom att en familj gradvis växer till ett, eller genom en 
överenskommelse mellan en samling av flera män, eller genom kolonisation från något 
äldre samvälde. 
   När samväldet väl var bildat kunde det, om det var välordnat, skydda sig mot yttre 
fiender och inre oordning. Det växte sedan till sig i styrka, men ett samvälde kan 
emellertid omöjligt vara för evigt, eftersom det består av flera människor och osäkerheten 
och föränderligheten i förehavandena mellan dessa människor gör det omöjligt. Stora 
samvälden faller därför ofta sönder genom sin egen storlek. Ett samvälde måste därför 
vara mottagligt för förändringar och kunna anpassa sig efter dem för att kunna överleva 
och utvecklas.197 
   En möjlig förändring av en feodalstat var att den växte sig mer komplex och därmed 
blev en byråkratistat. Samtidigt som en byråkratiskt styrd stat kunde återgå till enklare 
former av politiskt styre och kanske falla sönder. 
   Alla stora samhällen måste ha passerat den feodala perioden åtminstone en gång. 
Dessutom kunde även religiösa aktiviteter vara i händerna på dem som hade hand om 
andra sociala aktiviteter.198 
 
Förändringen kan således lika gärna vara återkommande, liksom hos Vico, cirkulär eller 
spiralformad. Makten skiftar därmed mellan flertalet och fåtalet. Förändringen kan då 
tecknas enligt följande. 
 

 
 
                          Hövdigasamhällen  
                              eller riken 
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                 Platta                
              samhällen 
                                        
 
 
Figur 14. Utvecklingen är inte lagbunden 

 

                                                 
197 Bodin, 1967, s. 109, 
198 Mosca 1939 s.81f. Antropologen Fredrik Barth skriver om det etniska mönstret i Afghanistan under 
mitten på 1900-talet, vilket då hade likheter med feodalstaten, men där egalitära råd förekom och släkten 
var viktig. Barth, 1994, s. 117-134, passim. 
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Bilen 

Det mänskliga samhället kan beskrivas som en bil. Där samhället i sig själv är karossen. 
De grundläggande förutsättningarna för att bilen ska rulla är hjulen, liksom det för ett 
samhälle är att människornas behov, som mat och skydd, är uppfyllda. Denna 
behovsuppfyllelse är vad som vanligen betecknas med begreppet stat. Utan hjul rullar 
inte bilen och utan att de mänskliga behoven är uppfyllda fungerar inte samhället. Ratten 
är bilens styrinrättning och vad som styr samhället är människornas intressen. Motorn 
driver bilen framåt och på samma sätt är det kampen mellan olika intressen eller kampen 
om vem som ska få sina intressen uppfyllda, som driver samhället. En kamp som kan 
beskrivas med kampen mellan fåtalet och flertalet, vilken emellertid vanligen sker på 
aggregerad nivå, med flertalet som stormän, eller parlamentsledamöter, och fåtalet som 
härskaren med hov eller stats-/regeringschef med regering. 
   Samhällets förändring, eller bilens färdväg, kan förklaras och beskrivas med följande 
hållpunkter; 

• platta samhällen, där flertalet styr, som i platta stamsamhällen; 
• hövdingasamhällen, där flertalet har förlorat makten till fåtal, som i 

hövdingasamhällen där en krigshövding har lyckats institutionalisera sin makt, 
vilka också kan utvecklas till riken, motsvarande ”personliga” nationalstater, där 
det är härskarens intressen som styr mot att han garanterar att folkets behov är 
uppfyllda. Hövdingasamhället eller riket består enbart så länge härskarens kan 
upprätthålla sin makt. Det kan ske genom en ambulerande tillvaro, för att därmed 
ständigt vara närvarande eller ständigt kunna/riskera att vara närvarande. En 
annan möjlighet är att upprätta någon form av system för att garantera styret; 

• feodala stater, där ett fåtal personer kontrollerar alla delar av samhället är 
exempel på sådana system. Det innebär att samhället är fragmentiserat i mindre 
delar vilka hålls samman av det samlade styret, genom de underlydandes lojalitet 
och/eller avtal. När inte styret kan upprätthålla de underlydandes lojalitet eller 
avtalen riskerar riket att falla sönder. Det finns emellertid andra former av 
system; 

• byråkrati stater, där styret upprätthålls av en byråkrati med tjänstemän, vilka är 
lojala mot styret vanligen genom ett belöningssystem, som lön eller andra 
förmåner. I byråkratistater kan antingen flertalet, som i konstitutionella och 
representativa stater, eller fåtalet, som i absoluta stater, styra. 

Det finns ingen given färdväg för samhället och vägen är sällan rak. Därmed är det inte 
givet att förändringen är evolutionär och teleologisk, utan den kan mycket väl vara 
cirkulär eller spiralformad! 
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