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Inledning 

Thomas Mores Utopia är ett verk som har fått ge namn åt en genre, även om utopiska 

framställningsformer kan anses ha föregått dess tillkomst och existerat redan tidigare.1 

Utopisk litteratur karakteriseras av fiktiva skildringar av samhällen där idealiska förhållanden 

råder. Syftet med dessa är i regel är att framföra en indirekt kritik mot det existerande 

samhället genom att på detta sätt låta det kontrasteras mot ett ideal. More anses ha påverkat 

författare som verkat såväl innanför som utanför dessa genrer, och Utopia har lyfts fram som 

en inspirationskälla till ett flertal kända verk i världslitteraturen.2 Utopin har även kommit att 

bli ett begrepp som appliceras på visioner om samhällsförhållanden som framstår som så 

idealiska att de rimligen inte kan förverkligas, varför de måste förbli ett ouppnåeligt ideal. I 

det allmänna språkbruket har utopin härigenom fått beteckna välvilliga men orealistiska idéer 

rent generellt.  

Ur ett politiskt perspektiv har Utopia kommit att betraktas som ett betydelsefullt verk så till 

vida att det inspirerat senare tänkare genom sin vision om ett bättre samhälle, men också 

genom att det väckt tanken på idealsamhället som en målsättning för politiska strävanden. 

Själva idén att man genom sociala reformer kan förbättra samhället och närma sig ett politiskt 

idealtillstånd har av denna anledning associerats med Utopia. I synnerhet gäller detta för den 

marxistiska ideologin som har visionen om det egendomslösa och jämlika samhället 

gemensam med beskrivningen av Utopia. Faktum är dock att Mores skildring innehåller 

många aspekter som senare skulle komma att bli relativt vanliga som politiska målsättningar, 

såsom fri utbildning och sjukvård, utökat medborgarinflytande, religionsfrihet, gemensamt 

ägande och en arbetstid som medger fritid. Mores verk har härmed blivit till en integrerad del 

i den västerländska kulturen; en särställning som återspeglas i det faktum att Utopia är det 

enda latinska verk med rötter i den engelska humanismen som fortfarande läses av en bredare 

allmänhet utanför forskarvärlden.3   

Sett ur detta perspektiv kan det te sig ironiskt att Utopia samtidigt betraktas som ett av de 

mest omstridda och svårtolkade av de klassiska verken, och att det fortfarande råder stor 
 

1 För att undvika missförstånd kommer titeln på verket Utopia hädanefter att kursiveras, medan landet med 
samma namn skrivs utan kursivering. 

2 Se t ex: Henry W. Donner, Introduction to Utopia, Books for Libraries Press, New York 1969 (1945), ss. 1-5.  

3  J. H. Hexter, Inledning till E. Surtz. & J. H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, 
Yale University Press, New Haven 1965, s cv.  



3 

 

                                                          

oenighet kring frågan om hur Mores verk bäst skall förstås. En central fråga i denna pågående 

diskussion gäller författarens intention, och då mer specifikt i vilken grad Utopia skall 

uppfattas som ett försök att beskriva ett idealsamhälle. Beroende på hur man väljer att förhålla 

sig till detta problem uppstår nya frågeställningar, såsom vilket sorts ideal More avsåg att 

förmedla, vilka andra funktioner verket kan ha varit avsett att fylla, samt huruvida verket alls 

kan sägas ha någon entydig mening. Sammantaget har möjligheten att läsa Utopia på olika 

sätt lett till ett vitt spektrum av tolkningar.  

Orsaken till denna splittrade bild av Mores verk kan delvis spåras till det sätt varpå det är 

skrivet, liksom omständigheterna för dess tillkomst. Utopia har nämligen en utformning som 

innebär gränsen mellan verklighet och fiktion medvetet har otydliggjorts. Landet Utopia 

skildras således som en realitet och placeras i en berättelse där verkliga karaktärer, platser och 

händelser blandas med fiktiva, vilket bidrar till att ge skildringen en atmosfär av trovärdighet, 

samtidigt som det också öppnar för spekulationer och missförstånd. Därmed har detta grepp 

även medfört svårigheter med hur verket skall uttolkas, så som att det exempelvis går att 

ifrågasätta om den More som ingår i berättelsen skall identifieras med författaren själv, eller 

om denne skall uppfattas som en fristående karaktär, och om Mores egentliga uppfattningar i 

så fall har förlagts till någon annan, eller om de representeras av verket som helhet.  

Utöver denna typ av tolkningsproblem kan Utopia dessutom sägas utgöra en skildring i flera 

lager där reseberättelsen, den politiska satiren och den filosofiska dialogen överlappar 

varandra och skapar en helhet som är svår att klassificera på ett entydigt sätt. Denna förening 

av genrer har bidragit till att olika läsare har tolkat verket utifrån skilda utgångspunkter 

beroende på sin förförståelse, samt vilken sorts text man från början har ansett sig ha att göra 

med. Ytterligare en aspekt som har påverkat förståelsen av Utopia är det faktum att verket 

består av tre delar som inte författats i samma ordning som de presenteras i texten, något som 

har lett till diskussioner om vilka delar av verket som tillhört den ursprungliga versionen och 

vilka som har lagts till i efterhand. Det faktum att förordet och större delen av bok 1 anses ha 

tillkommit i en andra etapp, strax efter den mer omfattande bok 2, har lett till att verkets delar 

har värderats på skilda sätt, vilket även det har försvårat utformandet av en enhetlig tolkning.4    

Under 1900-talet har diskussionen kring Utopia främst förts inom ramen för en tolkning som 

betraktar verket som uttryck för en renässanshumanistisk tradition av politiskt tänkande. 

 
4 Ibid., ss. 11-8.  
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Denna uppfattning uppstod till viss del som en reaktion på en tidigare marxistiskt färgad 

tolkning som utformats under det sena 1800-talet, och vars inflytande på forskningen 

huvudsakligen sträcker sig till den första delen av 1900-talet. Utopia framställs här som en 

ideologisk text vars innehåll föregår Marx senare kritik av de feodala och kapitalistiska 

samhällssystemen, vilket gör den till ett litterärt uttryck för renässansens övergång från ett 

feodalt system till ett kapitalistiskt, och därmed en typ av politisk samtidsbetraktelse. Denna 

tolkning kan anses representera ett bredare synsätt som innebär att More framhålls som en 

förebådare av det moderna politiska tänkandet. 

Emellertid existerar även senare läsningar som rör sig utanför de mer allmänt vedertagna 

premisserna. Ett sådant exempel med grund inom New historicism är teorin att Mores verk 

skall förstås som det första i en engelsk tradition av kolonial propaganda som uppstod i 

samband med upptäckten av den amerikanska kontinenten och den efterföljande europeiska 

etableringen av kolonier.5 Utopia skall därmed ha riktat sig till den bildade delen av 

befolkningen med uppmaningen att tjäna landet genom att bidra till dess expansion och 

utveckling i kolonierna. Ett alternativ till denna tolkning av Mores verk som en form av 

kolonial propaganda har varit att betrakta det som en faktisk beskrivning av ett samhälle i den 

Nya världen, så som den uppfattades av de första europeiska upptäckarna.6 Denna tes grundar 

sig på de redogörelser av den amerikanska urbefolkningens kulturer som nådde Europa 

genom återvändande expeditioner till den Nya världen och innebär att Utopia utgör, eller 

alternativt grundar sig på, en beskrivning av ett då existerande samhälle av amerikanska 

urinnevånare, (där Inka-kulturen utgör den främsta kandidaten) och att verket således skall 

förstås som en litterär verklighetsskildring snarare än en fiktiv berättelse. 

Den förklaringsmodell som har haft störst akademiskt inflytande och som för närvarande kan 

sägas dominera forskningen kring Mores Utopia är dock den så kallade humanistiska 

tolkningen.7 En utgångspunkt är här att man för att kunna tolka ett historiskt verk som Utopia 

är tvungna att rekonstruera den miljö som omgav det vid tiden för dess tillkomst. För att 
 

5 Jeffrey Knapp, An Empire Nowhere: England, America, and Literature from "Utopia" to "The Tempest", The 
New Historicism: Studies in Cultural Poetics, 16, University of California Press, Berkeley 1992.  

6 Lorainne Stobbart, Utopia, Fact or Fiction?: The Evidence from the Americas, Sutton Pub. Ltd., Stroud 1992.    

7 Termen "humanistisk tolkning" anses ha formulerats av Edward Surtz, men tolkningsmetoden i sig kan spåras 
tillbaka till Frederick Seebohms The Oxford Reformers: Colet, Erasmus, and More (1867). Se: George M. 
Logan, "Interpreting Utopia: Ten recent studies and the modern critical traditions", Moreana, Vol. 31, 118-119, 
(1994), s 204.  
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kunna förstå vad More avsåg att säga måste vi med andra ord sätta oss in i den historiska och 

kulturella kontext i vilken han verkade, för att därigenom kunna betrakta texten från ett 

perspektiv som mer liknar hans eget. Genom att utgå från det omgivande material som finns 

tillgängligt kring More och hans författarskap har man på detta sätt uppnått en viss konsensus 

när det gäller den grundläggande synen på Utopia. Enligt denna syn bör verket betraktas som 

tillhörande en större tradition av renässanshumanistisk litteratur, varför den främsta 

möjligheten att tolka verket korrekt måste ligga i att placera det inom denna kontext, med dess 

omgivande tankeströmningar.  

Trots att de olika läsningarna inom den humanistiska tolkningen kan skilja sig mycket från 

varandra så innebär denna grundläggande samsyn att man ändå kunnat utgå från ett 

gemensamt förhållningssätt. I detta ingår synen på Utopia som ett noggrant utformat verk 

med filosofiska och politiska ambitioner, vars innehåll refererar till ett antal källor som alla 

har anknytning till den humanistiska tradition som More själv var en del av.8 Således rör sig 

samtalet inom den humanistiska tolkningen mycket kring möjliga kopplingar mellan Utopia 

och andra renässanshumanistiska verk, samt den del av antikens litteratur som var tillgänglig 

och relevant för More. Genom att studera Mores övriga texter och de kringliggande källor 

som berör hans liv och författarskap har man även kunnat avgränsa tolkningsmöjligheterna 

genom att ge en tydligare bild av vem författaren var och vilken typ av uppfattningar han 

ställde sig bakom.  

 

Syfte 

En traditionell uppfattning som den humanistiska tolkningen tog över från tidigare tolkningar 

var att Utopia är att betrakta som Mores egen idealstat, något som innebar att den 

ursprungliga frågeställningen främst gällde vilken sorts ideal denne strävat efter att beskriva. 

Som vi senare kommer att se så tycks det dock som att denna bild gradvis har framstått som 

alltmer problematisk när man väl börjat analysera Utopia som ett verk författat inom en viss 

historisk och kulturell kontext, varför man började anpassa den för att överensstämma med en 

ökad kunskap om More och hans samtid. Från att ursprungligen ha betraktas som relativt 

självklar har således bilden av Utopia som en utopi under 1900-talet kommit att bli föremål 

 
8 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, Princeton University Press, Guildford 1983, s 9.  
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för debatt, såväl när det gäller vilken sorts ideal More ville förmedla, i vilken grad han avsåg 

att göra detta, och till slut också huruvida detta alls var hans avsikt. 

Ett övergripande syfte med denna uppsats är att studera denna utveckling för att undersöka 

hur och varför bilden av Utopia som en entydig skildring av ett idealsamhälle kom att 

förändras när verket studerades under den humanistiska tolkningens premisser. För att 

klargöra detta förhållande lyfts ett antal läsningar av Utopia inom den humanistiska 

tolkningen fram för att analyseras. Styrande frågeställningar blir här hur man inom dessa 

väljer att framställa Mores verk, vilka argument man använder sig av för att befästa denna 

tolkning och eventuella bakomliggande motiv för dessa, hur man förhåller sig till de problem 

som uppstår när den traditionella bilden av Utopia möter den humanistiska tolkningens 

perspektiv, samt hur de olika tolkningarna förhåller sig till varandra. En genomgående tes i 

denna undersökning blir att förändringen i perspektiv har drivits av en växande insikt om att 

det utopiska samhällsystemet representerar en moral- och samhällssyn som är oförenlig med 

de ideal som historiskt kan kopplas till More, och att det är denna motsättning mellan den 

traditionella bilden av Utopia och den kunskap som uppnåtts genom det tillgängliga historiska 

materialet som har format diskussionen inom den humanistiska tolkningen, och som har lett 

den i riktning mot en alltmer ambivalent inställning till Utopia som utopi.  

Ett sekundärt syfte är att använda slutsatserna från denna undersökning till att analysera hur 

de förändringar som skett inom den humanistiska tolkningen har kommit att påverka synen på 

verket som helhet, samt vilka tolkningsmöjligheter de öppnar för. Härigenom öppnas även 

möjligheten att diskutera Utopia på ett mer abstrakt plan som ett exempel på en av de många 

klassiska texter som har lästs om omtolkats under lång tid. Genom att betraktas ur detta 

perspektiv kan frågan om Utopias mening anses belysa en mer allmängiltig frågeställning 

gällande vår förståelse av historiska texter. På samma sätt avses även forskningen kring 

Utopia att betraktas ur ett större perspektiv. Tanken är att denna kan lyftas fram som ett 

exempel på den utveckling som skett inom studiet av historiska texter under 1900-talet, men 

även på de strukturella förändringar som ständigt pågår inom den vetenskapliga forskningen 

generellt. Fokus ligger här på den inre dynamik som kan urskiljas i den forskning som utgör 

studieobjektet, men även på de yttre omständigheter som kan anses ha påverkat den allmänna 

bilden av Utopia, och därmed även hur man har kommit att betrakta verket.  
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Metod 

Studieobjektet i denna uppsats är den forskning kring Utopia som bedrivits inom ramen för 

den humanistiska tolkningen. Denna kommer att speglas av ett antal utvalda texter som 

tillsammans är tänkta att ge en överblick av de olika läsningar som här presenterats. Urvalet 

har främst skett utifrån vilka texter som kan anses ha haft störst inflytande, och ett avgörande 

kriterium har därför varit i vilken utsträckning man refererat till dem i litteraturen. De texter 

som här behandlas tenderar därmed att vara sådana som diskuterats ingående av andra 

forskare på området, och som ofta har fungerat som en utgångspunkt för deras eget arbete. Ett 

annat kriterium har varit originalitet, då vissa texter som inte har fått något större genomslag i 

forskningen ändå kan anses vara betydelsefulla i den meningen att de varit nyskapande och 

öppnat upp för alternativa perspektiv. 

Uppsatsen kan sägas bestå av tre delar som utgör en historisk bakgrund, en huvuddel som 

behandlar forskningen inom den humanistiska tolkningen, samt en avslutande del där 

slutsatser presenteras och diskuteras. Den första delen som innehåller en mindre redogörelse 

för bakgrunden till Utopia, liksom ett kort referat av dess innehåll, syftar till att presentera 

verket och att placera det i en historisk och kulturell kontext. Del två tar sin utgångspunkt i 

den humanistiska tolkningens teoretiska grund och lyfter inledningsvis fram några teoretiska 

influenser bakom denna riktning. Därefter följer en kritisk redogörelse för de texter inom den 

humanistiska tolkningen som här utgör studieobjektet. Fokus ligger här på att klargöra de 

olika frågeställningar, teser och argument som forskare har använt sig av för att hantera de 

problem som man här haft att förhålla sig till. Som en del i detta försök att skapa en 

helhetsbild av utvecklingen inom den humanistiska tolkningen klassificeras forskningen in i 

kategorier som får representeras av vissa enskilda forskare och deras texter. Således 

diskuteras här den katolska tolkningen som betonar Mores kopplingar till kyrkan och dess 

teologi, den litterära tolkningen som väljer att betrakta Utopia mer som en skönlitterär text, 

samt de kritiska tolkningar som vänder sig mot den traditionella bilden av verket. Dessa 

kategorier anses alla utgöra undergrupper till den mer övergripande humanistiska tolkningen, 

som i sin tur utgör en gren av den totala forskningen kring Utopia. Genom att på detta sätt 

analysera hur forskare har valt att hantera sina centrala problemställningar ges en 

övergripande bild av hur synen på Utopia under det senaste seklet har utvecklats och 

förändrats inom den humanistiska tolkningen.  
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I den avslutande delen av uppsatsen sammanfattas de resultat som påvisats i det föregående 

avsnittet. Därefter analyseras vilka generella slutsatser som kan dras av dessa när det gäller 

synen på Utopia som ett klassiskt verk, med fokus på frågan om meningen hos ett verk som i 

likhet med detta kan läsas på en mängd olika sätt. De tänkbara skälen till varför så är fallet är 

nämligen flera, varav ett inte tycks ha fått mycket utrymme i den aktuella diskussionen. Som 

stöd används här Umberto Ecos teori om det öppna verket. En andra diskussion som även den 

relaterar till slutsatserna från del två behandlar forskningen i sig. Med utgångspunkt i Thomas 

Kuhns vetenskapsteori ställs här frågan om de kritiska tolkningar som bryter med den 

traditionella bilden av Utopia som en idealstat kan anses representera ett paradigmskifte inom 

detta forskningsområde. Även frågan om yttre historiska faktorer och dess påverkan på den 

aktuella forskningen behandlas här.    

 

Tidigare forskning  

Studieobjektet i denna uppsats är som vi sett den forskning som bedrivits inom ramen för den 

humanistiska tolkningen. Föregångarna till detta perspektiv kommer här att representeras av 

Frederic Seebohm som i The Oxford Reformers: Colet, Erasmus and Thomas More (1896)9 

närmar sig Utopia som ett uttryck för den humanistiska reformrörelsen i England, och som 

därmed föregår det perspektiv i studiet av Mores verk som senare skulle komma att få en 

central betydelse. Därefter behandlas R. W. Chambers biografi med titeln Thomas More 

(1935)10, vars analys av Utopia kan sägas ha lagt grunden för den humanistiska tolkningen, 

samtidigt som den också utgör startskottet för den diskussion kring Utopia som fortfarande 

pågår inom denna tolkningstradition. Chambers läsning, som ibland har benämnts som den 

katolska tolkningen, vidareutvecklades under 1940- och 50-talet av Edward L. Surtz. Dennes 

syn på Utopia kom dock att förändras över tid och fick sitt mest kända uttryck i en inledande 

essä till Cambridge utgåva av Mores samlade verk med titeln "Utopia as a Work of Literary 

Art" (1965).11 Det synsätt som här kom till uttryck har benämnts som den litterära tolkningen, 

 
9 Frederic Seebohm, The Oxford Reformers: Colet, Erasmus and Thomas More, Longmans Green and Co., 
London 1896. 

10 R. W. Chambers, Thomas More, Cape, London 1935. 

11 Edward L. Surtz, "Utopia as a Work of Literary Art", ss. cxxv-clxxxi i Edward Surtz, S. J. & J.H. Hexter 
(red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, Yale University Press, New Haven 1965. 
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och förespråkades även av David M. Bevington i "The Dialogue in 'Utopia': Two Sides to the 

Question" (1961)12, och senare av Dominic Baker-Smith i hans More's Utopia (2000).13  

Den utgåva av Mores samlade verk som Surtz bidrog till innehöll även en andra inledning av 

J. H. Hexter med titeln "The Composition of Utopia" (1965)14, som även den skulle komma 

att få ett avgörande inflytande, då den på ett radikalt sätt utgick från Mores egen historiska 

och kulturella kontext i formandet av en nytolkning som framställer Utopia som en kristen 

idealstat. Faktum är att Hexters tolkning på olika sätt fungerat som en utgångspunkt för ett 

antal texter som presenterar alternativa läsningar, av vilka Quentin Skinners "Thomas More's 

Utopia and the Language of Renaissance Humanism " (1986)15 och George M. Logans The 

Meaning of More's Utopia (1983) här främst kommer att behandlas. Analysen av dessa texter 

leder fram till de tolkningar som representerar ett mer kritiskt synsätt när det gäller försöken 

att upprätthålla den traditionella bilden av Utopia som ett ideal. Dessa kommer här att 

representeras av D. B. Fenlons "England and Europe: Utopia and Its Aftermath" (1975)16, 

Brendan Bradshaws "More on Utopia" (1981)17, samt slutligen Mikael Hörnqvists 

"Renaissance Political Philosophy" (2011)18 där Utopia diskuteras som ett uttryck för ett 

machiavelliskt perspektiv.     

 

   

 

 
12 David M. Bevington, "The Dialogue in Utopia: Two Sides to the Question", Studies in Philology, Vol. 58:3 
(1961), ss. 496-509. 

13 Dominic Baker-Smith, More's Utopia, University of Toronto Press, Toronto 2000. 

14 J. H. Hexter, "The Composition of Utopia", ss. xv-cxxiv i Edward Surtz, S. J. & J.H. Hexter (red.), The 
Complete Works of St. Thomas More Vol. 4. 

15 Utgångspunkten blir här en uppdaterad version av denna essä som publicerats under titeln "Thomas More and 
the Virtue of True Nobility" i Quentin Skinner, Visions of Politics Vol. II: Renaissance Virtues, Cambridge 
University Press, Cambridge 2002, ss. 213-44. 

16 D. B. Fenlon, "England and Europe: Utopia and Its Aftermath", Transactions of the Royal Historical Society, 
Vol. 25 :5 (1975), ss. 115-135. 

17 Brendan Bradshaw, "More on Utopia", The Historical Journal, Vol. 24:1 (1981), ss. 1-27.  

18 Mikael Hörnqvist, "Renaissance Political Philosophy", ss. 206-26 i George Klosko (red.), The Oxford 
Handbook of The History of Political Philosophy, Oxford University Press, Oxford 2011. 
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I. Bakgrund 

Under 1400-talet kom humanismens idéer att spridas över Europa. Detta skedde dels genom 

att italienska humanister reste och undervisade utanför sitt hemland, något som ibland ledde 

till att de fick anställning vid lärosäten och hos utländska furstar, och dels genom att utländska 

studenter börjat söka sig till de italienska universiteten. De senare återvände till sina 

hemländer med nya skrifter och kunskaper, samt en humanistisk åskådning som de utvecklade 

och förde vidare till andra. Genom denna process växte under 1500-talet en livskraftig gren av 

den humanistiska rörelsen fram i övriga Europa. Humanismen hade då etablerat sig även i 

norra Europa där Frankrike och Holland hade blivit nya ledande centra för humanistiska 

studier inom latin och grekiska, såväl som antikens litteratur. Den så kallade norra 

humanismen utgjorde en rörelse där idéer från den ursprungliga italienska humanismen 

blandades med lokala traditioner rörande moraliskt och politiskt tänkande. Kristendomen kom 

därigenom att få ett stort inflytande i delar av rörelsen, vilket har lett till att den ibland 

benämnts som kristen humanism för att särskiljas från den mer pragmatiskt orienterade 

italienska humanismen.19  

 

Erasmus av Rotterdam 

En av de högst respekterade humanisterna i norra Europa under denna period var Desiderius 

Erasmus av Rotterdam (1467–1536), vilken sannolikt också var den enskilde person som hade 

störst inflytande på More när det gällde hans humanistiska livssyn och författarskap. I 

enlighet med humanistiska ideal ägnade sig denne åt att sammanställa och kommentera 

latinska och grekiska skrifter från antiken, samtidigt som han också författade ett stort antal 

egna texter. Dessa bestod av avhandlingar, kommentarer och brev som spänner över ett flertal 

ämnesområden. Förutom handböcker som användes vid den humanistiska undervisningen 

runt om i Europa så efterlämnade han ett flertal verk med råd i andliga frågor som fick stor 

spridning, och därtill teologiska betraktelser, latinsk poesi och ett stort antal skrifter i 

brevform. Som brukligt var inom den humanistiska traditionen förhöll sig Erasmus till 

filosofin på ett indirekt sätt, vilket innebar att han främst närmade sig dess frågeställningar 

genom att göra dem till underliggande teman i olika dialoger och utläggningar. Antikens 

 
19 Paul Oskar Kristeller, "Humanism", ss. 113-38  i Charles B. Schmitt (red.), The Cambridge History of 
Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s 132f.  
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filosofer användes i dessa sammanhang ofta som representanter för olika positioner genom att 

deras texter citerades eller lyftes fram på andra sätt.20  

Genom sitt arbete ansåg sig Erasmus återanknyta kristendomen till den klassiska kultur som 

ännu varit levande inom den tidiga kyrkan och som tjänat kyrkofäderna. Denna betraktade 

han som väsentlig för vår förståelse av den kristna läran, och hans målsättning var att få 

kyrkan och det övriga samhället att återvända till den fromhet som han ansåg existerade inom 

den tidiga kristendomen, men som urholkats av medeltidens skolastiska tänkande. Även om 

Erasmus stödde den rådande ordningen i samhället med monarki och en enhetlig kyrka gjorde 

han sig av denna anledning känd för sin kritik av dessa institutioner, som han ansåg hade 

övergivit sina moraliska värden. Genom sitt ifrågasättande av det skolastiska tänkandet och 

kyrkans doktriner har Erasmus därmed kommit att betraktas som en av dem som lade grunden 

för reformationen, även om han personligen aldrig anslöt sig till denna utan förespråkade en 

enhetlig reformerad kyrka. När det gällde hans syn på det politiska läget i Europa så utgick 

hans kritik från ett närmast pacifistiskt perspektiv där de ständigt pågående krigen inte ansågs 

kunna rättfärdigas på grund av dess konsekvenser för befolkningen.21 Liksom de flesta 

bildade i samtiden ansåg Erasmus att den stora massan saknade förutsättningar att delta i det 

politiska livet, varför deras inblandning endast kunde leda till att freden och ordningen i 

samhället hotades ytterligare. Det främsta stadsskicket ansågs därför ändå vara monarkin där 

den högsta politiska makten överlåtits till en enskild individ, en uppfattning som var relativt 

allmänt vedertagen i norra Europa som, till skillnad från Italien med dess stadsstater, hade en 

väletablerad feodal tradition. 

I likhet med Petrarca hyllade Erasmus Platons ideal med filosofen som furste och ansåg 

därmed att monarkin kunde förhindras att urarta i tyranni, förutsatt att den blivande regenten 

gavs en god utbildning i sann humanistisk anda, där betoningen låg på moralfilosofi och den 

kristna lärans principer. I en furstespegel med titeln Institutio Principis Christiani (1516) 

erbjuder Erasmus en plan för den utbildning som en blivande regent bör genomgå och bifogar 

där en lista med rekommenderad litteratur i vilken Platon och Aristoteles, liksom Cicero, 

 
20 Charles Nauert, "Desiderius Erasmus", Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/erasmus/, Pub. 2008. 

21 Quentin Skinner, "Political Philosophy", ss. 389-452 i The Cambridge History of Renaissance Philosophy, ss. 
442-5. 
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Seneca och Livius ingår. Genom att ta del av antikens politiska, moralfilosofiska och 

historiska erfarenheter skulle den blivande regentens karaktär formas så att han endast 

önskade att bruka sin makt i det allmännas tjänst, istället för att använda den i själviska syften: 

"Such is the effect of education, that a man, according to Plato, rightly instructed becomes 

almost like a divine being, but, if wrongly educated, degenerates into the most savage 

beast."22 

I Institutio går det även att spåra en kritik av de existerande monarkierna och hur de hanterar 

sin makt. Fokus ligger här särskilt på vad Erasmus betraktar som en furstes främsta uppgift, 

nämligen att bevara freden, då krig sällan eller aldrig kan anses vara i det allmännas intresse: 

"[...] for while other things have their attending evils, war is the shipwreck of all that is good 

in a sea of all iniquity".23 De ständigt återkommande krigen mellan olika kungadömen i 

Europa blir ur detta perspektiv till monarkins största nederlag och ett bevis på att många 

härskare missköter sin uppgift att alltid främst se till sina undersåtars bästa. Erasmus hopp om 

att lösa detta problem låg återigen i att forma moralen hos framtida härskare så att de själva 

kunde inse det oriktiga i att gå ut i krig för att vinna makt och territorium åt sig själva, trots 

det pris som befolkningen därmed tvingas att betala.24 Häri låg även en kritik av den 

skolastiska tanken på det rättfärdiga kriget som tidigare anförts av bland andra Augustinus.25  

Erasmus syn på den rådande ordningen i Europa kom än tydligare till uttryck i hans satiriska 

verk Dårskapens lov (Moriae Encomium) som på ett karaktäristiskt sätt brukade humanismens 

fria förhållningssätt när det gällde att använda olika litterära stilar och grepp för att förmedla 

ett budskap.26 I Dårskapens lov låter Erasmus dårskapen själv bli till en karaktär som 

framträder i skepnaden av en gudinna ur antikens tradition. Denne presenterar i verket ett 

försvarstal där hon hävdar att vår tillvaro skulle te sig betydligt blekare utan dårskap, eftersom 

visdom endast innebär att man låter sig styras av förnuftet, medan dårskapen däremot råder 

över passionerna och allt som hör samman med dessa.27 En furste skulle exempelvis inte 

 
22 Erasmus, Institutio Principis Christiani, Sweet and Maxwell, London 1921, s 25.  

23 Ibid., s 57. 

24 Ibid., s 60f.  

25 Ibid., s 58.  

26 Erasmus, Dårskapens lov, Björck och Börjesson, Stockholm 1935.  

27 Ibid., ss. 44-6. 
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drista sig till att ta på sig ansvaret att styra ett rike om det inte vore för den dåraktighet som 

får honom att ta på sig rollen som rättvis och självuppoffrande regent. Om denne ärligt skulle 

jämföra sin faktiska gärning med de ideal som tillskrivs hans ämbete när det gäller rättvisa, 

heroism och hängivenhet till folket så skulle han nämligen bli tvungen att skämmas och därtill 

frukta att någon skulle komma att exponera hans hyckleri offentligt.28 Furstarna är ingalunda 

ensamma i denna situation då även kyrkliga representanter, såsom munkar, präster och 

biskopar i många fall anses ha lagt sig till med en livsstil som föga överensstämmer med de 

höga ideal som framträder i deras retorik och symboliska framtoning. Då dessa företrädare 

mer fäster sig vid dogmer och ritualer än den kristna lärans verkliga budskap drar de nytta av 

dårskapen i det att de låter formaliteter och teoretiska resonemang skymma deras sanna motiv 

som är egennyttan.29   

 

I inledningen till Dårskapens lov antyder Erasmus hur han ser på sitt verk, och mer generellt 

på satiren som genre. Han understryker här att verket skall betraktas som lättsamt och 

underhållande, men att det därav ingalunda följer att det inte också kan förmedla djupare 

insikter, "for as nothing is more trifling than to treat of serious matters triflingly, so nothing 

carries a better grace than so to discourse of trifles as a man may seem to have intended them 

least".30 Satiren kan således i vissa fall lyfta fram sanningen bättre än rena argument, och 

genom att låta dårskapen tala i egen sak lyfter Erasmus på detta sätt fram den klyfta mellan 

etablerade ideal och den verklighet som möter honom genom erfarenheten. Kärnan i hans 

kritik av såväl kyrkan som kungamakten utgår därmed från det dårskap han finner i att överge 

de sanna idealen för att istället tjäna egenintresset och att därtill inte ens vara medveten om att 

så sker.  

 

Satiren som humanistisk genre 

Skildringar såsom Dårskapens lov och Utopia, innehållande fiktiva karaktärer och dialoger, 

liksom uppdiktade platser och företeelser, blev inom humanismen ett sätt att framställa 

världen ur alternativa och oväntade perspektiv som speglade det rådande samhället. Här 

ingick ofta ett visst mått av humor som kunde yttra sig i att välkända uppfattningar drogs till 

 
28 Ibid., s 134-6. 

29 Ibid., ss. 126-8. 

30 Ibid., s 35. 
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sin yttersta spets med absurda konsekvenser, att karaktärer som representerade olika åsikter 

tilläts missförstå varandra, och att man lät dem argumentera för sin sak på ett motsägande och 

inkonsekvent sätt (ironia). Samtliga av dessa grepp var naturligtvis även ett effektivt sätt att 

påvisa bristerna i en viss uppfattning utan att öppet ifrågasätta den. Andra sätt att göra en 

poäng genom humor inom denna genre var att använda sig av olika typer av spetsfundigheter, 

såsom ordlekar och antydningar som läsaren själv fick upptäcka och tolka. Satiren som 

humanistisk genre kan därmed beskrivas både som ett vapen att rikta mot konkurrerande 

filosofiska och teologiska riktningar, och som ett verktyg för att kritisera olika former av 

maktmissbruk genom att lyfta fram dess uttryck till allmän beskådan.31  

 

Satiren som litterär genre var dock ingalunda någon ny företeelse utan existerade redan under 

antiken där komedier och andra humoristiska texter ofta innehöll en underförstådd kritisk 

aspekt. Som så mycket annat nådde denna uttrycksform humanismen genom dess studier av 

antikens litteratur, och den kom där att spela en roll som på många sätt liknade den 

ursprungliga. Enskilda humanister lät sig inspireras till att skapa egna satiriska verk i samma 

stil som de antika författarnas, men som behandlade deras egen tid och de frågeställningar 

som låg dem själva närmast. Erasmus var i detta avseende främst påverkad av Lucianos av 

Samosata (ca 125-180 e. Kr.), som var en syrisk retoriker och författare inom den romerska 

traditionen. Dennes bitande satiriska dialoger behandlade aktuella frågor i samtiden och 

avslöjade de osanningar i form av vidskeplighet och övertro som ansågs finnas representerade 

inom magin och den etablerade religionen (häribland den tidiga kristendomen), samtidigt som 

de ifrågasatte det meningsfulla i poeternas fiktioner och filosofernas teoretiserande.32  

 

Thomas More 

Lucianos satiriska dialoger hade fram till den tidigmoderna perioden varit okända i Europa 

men återupptäcktes av humanisterna, vilka hade som ett av sina huvudintressen att söka upp 

och återställa bortglömda delar av antikens litteratur. Erasmus tog som en del i detta projekt 

på sig uppgiften att översätta flera av Lucianos dialoger från grekiska till latin för att 

därigenom göra dem tillgängliga för en större läskrets. Till sin hjälp i detta arbete hade han en 

 
31  Catherine Curtis, "From Sir Thomas More to Robert Burton: The laughing philosopher in the early modern 
period" ss. 90-113 i Conal Condren, Stephen Gaukroger och Ian Hunter (red.), The Philosopher in Early Modern 
Europe: The Nature of a Contested Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2009, s 90f. 

32 Ibid., s 103f.  
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ung engelsk humanist vid namn Thomas More (1478-1535), som vuxit upp i London som den 

äldste sonen i en relativt välbärgad familj där fadern var framgångsrik advokat. Erasmus och 

More hade först lärt känna varandra våren 1499 då den förstnämnde besökte huvudstaden i 

sällskap av en av sina privatelever. Denne var nära bekant med familjen More och 

introducerade de båda för varandra. Under denna period läste More juridik i sin hemstad med 

det uttalade syftet att gå i sin faders fotspår. Tidigare hade han även studerat i Oxford där han 

kommit i kontakt med det humanistiska tänkandet och bemästrat såväl latin som grekiska. 

Faderns tanke med att kalla tillbaka sin son till London och juridiken var sannolikt att avbryta 

hans studier i humaniora, som starkt ogillades, för att istället ersätta dem med något mer 

produktivt. Dock visade det sig att More därigenom hamnade på just rätt ställe för att utveckla 

sitt intresse för humanismen, då influenserna från Italien vid denna tidpunkt hade fått ett än 

större inflytande i den professionella juridiska världen än vid universiteten.33  

 

Omkring 1500 hade More upptagits i Londons humanistiska kretsar och hade även hållit en 

uppskattad föreläsningsserie i kyrklig regi om Augustinus verk Guds stad, vilket bidrog till att 

höja hans prestige. Även hans första litterära arbeten härrör från denna period och innefattar 

översättningar av grekiska epigram till latin, liksom en engelsk översättning av en latinsk 

biografi över den då nyligen bortgångne florentinske humanisten Giovanni Pico della 

Mirandola. Det var således en humanistisk begåvning på uppgång som fick förmånen att stifta 

bekantskap med Erasmus av Rotterdam, och att upptas i kretsen kring honom. Under de 

närmsta åren behöll More kontakten med Erasmus medan han utvecklade sina litterära 

talanger genom att bland annat översätta och författa latinsk poesi. Deras vänskap fördjupades 

och 1505 kom de överens om att tillsammans ta sig an uppgiften att översätta och 

sammanställa vad de ansåg vara Lucianus väsentligaste dialoger. Ett skäl till att More 

tillfrågades gällande detta specifika projekt var sannolikt att hans kunskaper i grekiska var 

omvittnat goda, och att de vid denna tidpunkt översteg Erasmus egna. Den senare bosatte sig 

under den aktuella perioden tillfälligt hemma hos More där man delade upp arbetet mellan sig 

och behandlade ett antal texter vardera, med undantag för Tyrannicida, som översattes av dem 

bägge, och som även kommenterades specifikt i två separata essäer. Ämnet för denna text 

som speciellt fångat deras intresse gällde de moraliska aspekterna av tyranniet som statsskick. 

 
33 James McConica, "Thomas More as humanist", ss. 22-45 i George M. Logan (red.), The Cambridge 
Companion to Thomas More, Cambridge University Press, Cambridge 2011, ss. 25-7.  
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Resultatet av deras gemensamma arbete publicerades 1506 som en antologi med 

översättningar och kommentarer till Lucianus texter.34  

 

Det anses stå klart att projektet med de lucianska dialogerna kom att påverka såväl Erasmus 

som Mores författarskap på ett avgörande sätt, både när det gällde valet av teman och den 

litterära stilen i vad som skulle komma att bli deras mest välkända verk.35 I fallet Erasmus blir 

denna influens som vi sett mest tydlig genom Dårskapens lov, som för övrigt tillägnades More 

och vars latinska titel var tänkt som en ironisk anspelning på dennes namn. Inledningen till 

verket består också av ett brev riktat till More där han beskriver hur deras gemensamma 

studier inspirerat honom att påbörja arbetet i samband med en längre resa.36 Det faktum att 

More och Erasmus stod varandra nära både på ett personligt och intellektuellt plan framgår 

också genom vad som skedde efter publiceringen av Dårskapens lov, då en debatt uppstod där 

etablerade teologer, liksom delar av den humanistiska rörelsen, hävdade att verket var att 

betrakta som allför provokativt och respektlöst gentemot teologin och de heliga texterna. 

Detta var att betrakta som mer än en personlig dispyt mellan lärda eftersom ett officiellt 

fördömande från kyrkligt håll hade kunnat vara förödande för Erasmus fortsatta karriär som 

författare. More tog i denna diskussion öppet ställning för Erasmus, något alltså inte kunde 

anses som riskfritt, och försvarade hans hållning i en serie brev som kan läsas som ett 

klassiskt försvarstal för det humanistiska projektet. Han kritiserade här den skolastiska 

riktningen med dess dialektiska metoder och framhöll istället retoriken och litteraturens 

betydelse för det mänskliga vetandet.37  

 

Det första av dessa omfattande brev författades under en resa till Nederländerna där More 

också påbörjade arbetet med ett eget verk som han själv placerade i samma satiriska genre 

som Dårskapens lov.38 Vid denna tidpunkt hade More kommit i statlig tjänst som högre 
 

34 Ibid., s 29f.  

35 Vissa forskare har gått så långt som att beskriva både Utopia och Dårskapens lov som lucianska satirer, då de 
ansetts utformade efter ett mönster som återfinns i dennes dialoger. (Se t ex: Catherine Curtis, "The laughing 
philosopher in the early modern period", ss. 106-11).  

36 Desiderius Erasmus, Dårskapens lov, s 33.  

37 James McConica, "Thomas More as humanist", ss. 31-6; Peter Ackroyd, The Life of Thomas More, Vintage, 
New York 1999, s 165f. 

38 Thomas More, Utopia, George M. Logan och Robert M. Adams (red.), Cambridge University Press, 
Cambridge 1989, s 6f.  
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ämbetsman i London, något som föranledde att han våren 1515 blev sänd till Flandern som 

ambassadör för att delta i förhandlingar om ett handelsavtal.39 Ärendet gällde den ekonomiskt 

viktiga exporten av ull som producerades i England för att sedan sändas vidare till södra 

Europa där den utgjorde råvaran till exklusiva tyger. Den engelska delegationen anlände efter 

sex dagars resa till den Flamländska staden Brygge där man inväntade sin motpart. Det kom 

dock att dröja två veckor innan denna hade samlats, och även sedan samtalen hade påbörjats 

var överläggningarna segdragna med många avbrott och fördröjningar. More utnyttjade dessa 

sysslolösa veckor till att resa i närområdet och besökte bland annat Antwerpen där han 

erbjöds logi hos en god vän till Erasmus vid namn Peter Gillis, som tidigare varit behjälplig 

med att få dennes alster tryckta. Gillis var liksom More humanist och stadstjänsteman, vilket 

innebar att han var väl insatt i den politiska världen såväl som de mer filosofiska aspekterna 

av denna. De två fann varandra väl och besöket kom att vara i närmare sju veckor.  

 

Det var under denna vistelse i Antwerpen i sällskap av Gillis som More utvecklade idén till 

det verk som skulle komma att bli känt för eftervärlden under titeln Utopia (1516). Hans nya 

bekantskap kom att få en central plats i detta projekt, både genom sin roll i att förbereda och 

distribuera den färdiga texten, och genom att han förekommer som en av karaktärerna i 

berättelsen. Gillis var utöver detta också den person som verket dedikerades till, vilket kan 

antyda att han haft en speciell del i till dess uppkomst.40 Väl tillbaka i Brygge påbörjade More 

det praktiska arbetet med Utopia, parallellt med att han också författade sitt öppna brev till 

Erasmus försvar. När han senare under hösten återvände till London hade han med sig vad 

som sannolikt var en färdig version av den text som skulle komma att utgöra bok II av Utopia. 

Omkring ett år senare skickade More det färdiga manuskriptet med titeln "On the Best State of 

a Commonwealth and on the New Island of Utopia" till Erasmus för genomläsning, och hade 

då även bifogat den ramberättelse som utgör bok ett, men som även kort återkommer i den 

avslutande delen av bok två. Tillfogad fanns också en tidstypisk inledning i form av ett brev 

riktat till Gillis.41 

 
39 Mores officiella titel under denna period var "Under-Sheriff", vilket innebar att han verkade som domare i den 
lokala domstolen (Sheriff's Court).  

40 Gillis antyder i ett brev som kommenterar den första upplagan av Utopia att verket hade sitt ursprung i de 
diskussioner som uppstod mellan More och honom själv under hans besök. Se: George M. Logan, Inledning till 
Thomas More, Utopia, ss. 20, 120.  

41 Peter Ackroyd, The Life of Thomas More, ss. 161-4.  
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Utopia 

I sitt inledande brev till Gillis beskriver More hur han arbetat med Utopia under lediga 

stunder vid sidan av sina dagliga plikter, en typ av påstående som var konvention i 

humanistiska texter.42 Han redogör här också för sina tvivel kring huruvida verket alls bör 

publiceras, då det sannolikt kommer att utsättas för oförtjänt kritik av dem som inte förstår att 

uppskatta värdet av satiriska texter.43 Bok 1, som vanligen benämns som "The dialog of 

counsel", tar sin utgångspunkt i en beskrivning av Mores faktiska uppdrag i Flandern, hans 

vidare resa till Antwerpen, och den nya bekantskapen med Gillis. Efter denna korrekta 

skildring av de yttre omständigheter som placerar honom i Antwerpen tillsammans med Gillis 

glider handlingen över i fiktion när More beskriver ett möte med en främling. Vid kyrkan 

efter en mässa säger han sig ha noterat att Gillis kommit i samspråk med en okänd person med 

avvikande utseende. Denne introduceras för More som Raphael Hythloday, en man som just 

har återvänt från en längre expedition till den Nya världen under ledning av den berömde 

upptäcktsresanden Amerigo Vespucci.44 Raphael beskrivs som en erfaren sjöfarare, men 

också som en lärd person, vilken är särskilt kunnig i grekiska och vars huvudintresse är 

filosofi. Efter att man utbytt de traditionella artigheterna bjuds Raphael med till Mores 

bodstad där de tre sätter sig ner för att samtala i dennes trädgård som blir scenen för den första 

dialogen.  

 

Efter att Raphael redogjort för några av sina många resor och de erfarenheter av främmande 

kulturer och sedvänjor som han gjort under dessa ställer Gillis den avgörande frågan om hur 

det kommer sig att Raphael inte har valt att ta anställning hos en furste, då hans kunskaper 

skulle vara till nytta i en sådan miljö och främja honom själv, såväl som samhället i stort.45 

Raphael intar här positionen att furstar är mer intresserade av att erövra nya territorier än att ta 

väl hand om de som de redan kontrollerar, samt att de är oemottagliga för nya perspektiv. 

Som ett exempel på det senare framhåller han det engelska bruket att bestraffa stöld genom att 
 

42 Ett liknande exempel är Petrarcas berömda skildring av bestigningen av Mont Ventoux som han säger sig ha 
nedtecknat vid kvällsvarden på ett värdshus efter att ha återvänt från berget.  Erasmus hävdar i samma anda att 
han författat Dårskapens lov på hästryggen, i brist på annat att göra. 

43 "The clod rejects as too difficult whatever isn't clottish. The pedant dismisses as mere trifling anything that 
isn't stuffed with obsolete words." (Thomas More, Utopia, s 6.)  

44 Namnet Hythloday är en medveten lek med ord och kommer ur grekiskans hythlos ("tomt prat", "nonsens") 
och daiein (att förmedla). Han är med andra ord en struntpratare.  

45 Thomas More, Utopia, ss. 8-13.  
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hänga den skyldige. Straffet här inte står i proportion till brottet, samtidigt som det inte 

avskräcker den som inte har något annat alternativ, vilket dock inte hindrar att det fortsätter 

att tillämpas.46 Därmed framgår det hur lite en furste och hans krets skulle uppskatta verkliga 

råd. More framhåller här att det är en god mans främsta plikt att använda sina kunskaper till 

att främja det allmänna goda, varpå Raphael invänder att en rådgivare som ger vägledning 

utifrån vad som är bäst för det allmänna goda snabbt skulle göra sig omöjlig, då hans förslag 

inte skulle vara förenliga med en furstes mål som är att berika sig själv genom ett utökat 

inflytande och territorium.47 

 

More instämmer såtillvida att det inte finns någon mening med att framlägga idéer av ett slag 

som man med säkerhet vet inte kommer att lyssnas till. Detta är skälet till att den akademiska 

filosofin inte har någon plats vid den politiska maktens rådslag.48 Istället framhåller More en 

annan sorts filosofi som inte betraktar varje ämne som lämpligt för varje tillfälle utan som 

anpassar sig och agerar efter sin tilldelade roll i det drama som för tillfället utspelar sig. Det 

faktum att man inte kan utradera orättvisor och dåliga idéer efter behag är nämligen inget skäl 

till att överge samhället, på samma sätt som att man inte överger ett skepp på grund av dålig 

vind. Istället för att kompromisslöst uttrycka sina åsikter måste man därför vara taktfull och 

finna indirekta sätt att göra gott, eller om så inte är möjligt att åtminstone mildra det onda.49 

Raphaels respons på detta är att man vid ett furstligt rådslag endast har att välja på att 

antingen framföra uppfattningar som inte sammanfaller med de övriga deltagarnas, vilket i 

praktiken är som att inte framföra några alls, eller att instämma i koncensus, vilket endast 

innebär att övertygelsen hos de närvarande förstärks. När det gäller mer indirekt påverkan så 

finns det ingen plats för sådant i närvaron av en furste som kräver att man öppet tar ställning 

till hans förslag. Alternativen är därmed att man antingen låter sig korrumperas eller att man 

snabbt blir marginaliserad och ur stånd att påverka något, varför de visa håller sig borta från 

livet i det offentligas tjänst.50 Ett samhälle som innehåller privat egendom, och där allt kan 
 

46 Ibid., ss. 14-6 

47 Ibid., ss. 27-34. 

48 Med akademisk filosofi menar More här sannolikt den typ av filosofi som under antiken lärdes ut vid de 
traditionella skolorna.  

49 Thomas More, Utopia, ss. 34f.  

50Ibid., ss. 35-7.  
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värdas i pengar, kan hur som helst inte bli rättvist eller framgångsrikt. I landet Utopia har 

däremot dygden har sin belöning och allt delas lika, vilket medför att alla lever i välmåga. 

More invänder här att ett samhälle rimligen inte kan fungera utan ett privat ägande då det är 

detta som sporrar människor att arbeta och anstränga sig. Raphael medger att sådana 

invändningar är förståeliga och man bör ha sett detta samhälle med egna ögon för att helt 

kunna inse dess storhet. More ber av denna anledning Raphael att redogöra för sina 

erfarenheter i Utopia där han tillbringade mer än fem år.51 

 

Bok II utgör den större delen av verket och innehåller Raphaels skildring av landet Utopia, 

vilket sägs vara grundat av härföraren Utopus som ursprungligen erövrade territoriet.52 Det 

var också denne som införde det samhällssystem som fortfarande råder och som präglas av 

ordning, funktionalitet och gemensamt ägande. På ön finns femtiofyra städer som alla har 

utformats på samma sätt med enhetligt planerade kvarter och prunkande trädgårdar. Dess 

geografiska läge har valts ut så att avståndet mellan dem är detsamma, liksom mängden 

åkermark som varje stad har till sitt förfogande.53  Eftersom all egendom är gemensam och 

delas efter behov saknar pengar och ädla metaller värde i det utopiska samhället, något som 

gör rikedom, liksom fattigdom, till okända begrepp. Faktum är att vissa bruksföremål ofta 

tillverkas av guld. Det råder allmän tillgång på utbildning och sjukvård, liksom på mat som 

vanligen serveras och förtärs i offentliga storkök.54 Även bostadshusen ägs gemensamt och 

man drar med jämna mellanrum lott om vem som skall bo var. Samma princip gäller för 

arbetsuppgifter som även de delas lika så att varje medborgare deltar i det gemensamma 

jordbruket under en tvåårsperiod för att sedan utföra en annan arbetsuppgift i staden. När det 

gäller den senare sysselsättningen har olika individer sin egen specialitet som ofta består av 

ett hantverk. Genom att alla arbetar och bidrar till den gemensamma produktionen räcker det 

med en arbetsdag på sex timmar.55 Ämbetsmän är dock undantagna från arbetsplikten, liksom 

 
51 Ibid., ss. 37-40. 

52 Utopia från grek. ou-topos - ingen-plats.  

53 Thomas More, Utopia, ss. 41-4. 

54 Ibid., ss. 53-8. 

55 Ibid., ss. 48-50. 
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vissa särskilt studiebegåvade individer, så att dessa kan fokusera helt på sin utbildning. Det är 

bland dessa som mer kvalificerade yrkesgrupper rekryteras.56 

 

Varje stad styrs som en republik där den lokale fursten tillsätts av ämbetsmän som i sin tur 

väljs av folket.57 Utopia rymmer även ett flertal tillåtna religioner, även om staten har den 

övergripande kontrollen över religionsutövningen. Prästerskapet i Utopia fungerar av denna 

anledning som en typ av ämbetsmän, vars uppgift det är att ansvara för religiösa och etiska 

frågor.58 Den inre ordningen i Utopia upprätthålls genom ett fåtal strikta lagar som reglerar 

medborgarnas liv, och där straffet för att bryta mot dem ofta är dömas till slaveri. Även 

dödsstraff existerar dock för brott som betraktas som grövre. Slavarna används som 

tjänstefolk eller för att utföra de arbetsuppgifter som anses opassande för medborgarna.59 

Skyddet mot yttre hot utgörs av starka befästningar och en välorganiserad armé som delvis 

består av soldater som rekryterats från omgivande folkgrupper. Genom krig med omgivande 

folk kommer man över krigsfångar, som också de används som slavar, liksom nya territorier 

på fastlandet som brukas som kolonier. De inkomster som detta genererar används bland 

annat för att rekrytera nya soldater, eller för att muta fiendens befälhavare och undvika strid.60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Ibid, s 52. 

57 Ibid., s. 47f.  

58 Ibid., ss. 93-102. 

59 Ibid., ss. 77f. 

60 Ibid., ss. 85-92.  
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II. Den humanistiska tolkningen 

När det gäller att skapa sig en tydlig bild av den forskning som skett inom ramen för den 

humanistiska tolkningen så kan en god utgångspunkt vara att beakta de förhållningssätt som 

existerade kring Utopia före tillkomsten av detta specifika perspektiv. Detta eftersom den 

humanistiska tolkningen delvis uppstod som en reaktion på dessa. På samma sätt är det även 

relevant att uppmärksamma några av de kunskapsteoretiska perspektiv som inspirerat och 

legat till grund för den humanistiska tolkningens förhållningssätt. Vi kommer därför först att 

undersöka hur Utopia tidigare har uppfattats, och då i synnerhet vid slutet av 1800-talet, samt 

hur och varför detta sätt att betrakta verket kom att förändras under det kommande seklet.  

 

Ända sedan Utopia först publicerades så har verket lästs och tolkats på skilda sätt. Redan de 

kommentarer till verket som återfinns i samtida brev, skrivna av humanister med anknytning 

till More själv, innehåller spekulationer kring Utopias verkliga mening och den symboliska 

innebörd som man ansåg sig ha funnit i texten. På grund av dessa läsares tidsmässiga och 

kulturella närhet till författaren så har brev av denna typ kommit att bli betydelsefulla för 

förståelsen av verket. Som Logan har framhållit så kan dock detta material inte entydigt 

avgöra frågan om Utopias mening då inte ens läsare från den samtida humanistiska miljön är 

särskilt eniga om hur verket skall förstås.61 Ett annat problem är att dessa i viss mån tenderar 

att upprätthålla den illusion som More infört genom att i sitt verk blanda verkliga personer, 

händelser och platser med fiktiva. Peter Gillis refererar exempelvis i ett berömt brev till 

Raphael som en levande person, och beskriver mötet med honom som en faktisk händelse.62 

Vidare diskuterar han var landet Utopia kan tänkas vara beläget, och hävdar att han inte 

kommer att ge upp förrän han funnit ut vilken latitud ön befinner sig på.63  

 

En annan av de samtida kommentatorerna var den franske humanisten Guillaume Budé 

(1467-1540) som tidvis korresponderade med såväl Erasmus som More själv. Denne hävdar i 

ett av sina brev att Utopia är identiskt med den Heliga Staden "[...] a nation content with its 

own customs and possessions, blessedly innocent, leading a celestial life, as it were - lower 

 
61 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 3f. 

62 Brev från Peter Gillis till Jerome de Busleyden, Antwerpen 1:a november 1516, ss. 120-2 i Thomas More, 
Utopia, s 120. 

63 Ibid., s 121. 
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than heaven, but far above the smoke and stir of this known world [...]".64 Ett generellt drag 

bland dessa tidiga uttolkare är att de på detta sätt förskönar det utopiska samhället, och endast 

tycks vara intresserade av att se dess positiva sidor, samtidigt som man bortser från dess 

satiriska kvalitéer. Logan tolkar detta som att de i Utopia vill finna ett innehåll som bekräftar 

deras egna sociala och religiösa ideal, varför de också tolkar verket i enlighet med dessa.65  

 

Fenomenet att människor läser in sin egen världsbild i Utopia har ansetts följa verket genom 

dess historia in i modern tid där historiker och statsvetare har tenderat att betrakta det som ett 

politiskt manifest, medan litteraturvetare ofta har valt att beskriva det som en satir eller en 

skönlitterär berättelse utan något entydig innebörd.66 På samma sätt har politiskt orienterade 

läsare ofta funnit sin egen ideologi bekräftad i dess innehåll, vilket bland annat har lett till att 

Utopia i modern tid har beskrivits både som en marxistisk kampskrift och som en kritik av det 

totalitära samhället.67 Dessa olika typer av tolkningar tenderar att vara kopplade till frågan om 

vem, om någon, av verkets huvudkaraktärer som skall anses representera författarens egen 

uppfattning. Frågan blir därmed om vi som läsare är tänkta att sympatisera med Raphael i 

hans hårda kritik av de europeiska staterna, och hans hyllning av det utopiska samhället, eller 

om More istället avsåg läsaren att identifiera sig med karaktären More och hans pragmatiska 

invändningar mot detsamma. Ett tredje alternativ har varit att förneka bägge dessa möjligheter 

och att hävda att More valt att uttrycka sig genom båda sina karaktärer, eller alternativt ingen 

av dem.68  

 

En sentida tolkning av Utopia som tydligt har färgats av aktuella idéer och tänkesätt, och som 

därigenom nått slutsatsen att More entydigt står bakom karaktären Raphael och hans 

uppfattningar, återfinns inom den marxistiska traditionen. I det Kommunistiska manifestet 

(1848) kritiserar Marx en samtida riktning som han benämner som "den utopiska 

socialismen". Denna beskrivs som en primitiv form av socialism, vilken skall ha uppstått i 

 
64 Brev från Guillaume Budé till Thomas Lupset, Paris 31:a juli 1517, ss. 111-7 i Thomas More, Utopia, s. 116. 

65 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 4. 

66 Ibid., s 4ff.   

67 David M. Bevington, "The Dialogue in Utopia: Two Sides to the Question", ss. 496-8.    

68 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought Vol. I: The Renaissance, Cambridge 
University Press, Cambridge 1978, s 256f. 
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brytpunkten mellan feodalism och kapitalism, och utgjort det ursprungliga försöket att 

formulera en vision om ett bättre samhälle.69 Inom denna rörelse uppstod enligt Marx en typ 

av revolutionär litteratur som förkunnade "en allmän asketism och en grov jämlikhetslära" 

och som innefattade "den fantastiska skildringen av det framtida samhället".70 

Begränsningarna i denna riktning ligger dock enligt Marx i dess avsaknad av 

klassmedvetenhet och oförmåga att beskriva en konkret plan för det nya samhällets 

upprättande, varför den inte längre har någon direkt relevans i det moderna politiska 

tänkandet. Trots detta anses den utopiska kommunismen ändå ha tjänat ett viktigt syfte i det 

förflutna, då den utgjorde "proletariatets första försök att direkt förverkliga sina egna 

klassintressen" samtidigt som den genom sin samhällskritiska litteratur "har lämnat ett högst 

värdefullt material för arbetarnas upplysning".71  

 

Det har således ansetts att renässansens politiska tänkare kunde föreställa sig det ideala 

samhället, men att man saknade verktygen för att sätta in det i ett större historiskt 

sammanhang och att beskriva processen mot dess realisering. More har som symbol för denna 

utopiska kommunism kommit att betraktas som en marxistisk föregångsgestalt, vilken tidigt 

förutsade den moderna politikens problemställningar, men som på grund av sin tids 

begränsningar tvingades att använda sig av ett mytologisk format där det utopiska samhället 

fick ta formen av en fiktiv berättelse om en geografiskt och kulturellt avskild plats där 

samhällsproblemen redan var lösta. I den tyske marxisten Karl Kautskys verk Thomas More 

und seine Utopie (1888) beskrivs More således som en socialist och ett geni vars tragedi låg i 

det faktum att han "insåg sin tids problem innan de materiella omständigheterna existerade för 

att lösa dem", men som ändå kände sig tvingad att "företräda de förtrycktas rättigheter 

gentemot de härskande klassernas arrogans, trots att han stod ensam".72  

 

Även utanför den marxistiska tolkningsramen har More ofta, såväl direkt som indirekt, 

kommit att tilldelas en liknande roll som en förebådare av det moderna, vilken genom Utopia 

pekat ut riktningen för ett nytt sätt att betrakta samhället och dess möjligheter till förändring. 

 
69 Karl Marx & Friedrich Engels, Kommunistiska Manifestet, Vertigo förlag, Stockholm 1998 (1848), s 72. 

70 Ibid., s. 73f.  

71 Ibid., ss. 72, 74. 

72 Karl Kautsky, Thomas More and his Utopia, International Publishers, New York 1927 (1888), s 249. 
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Man har i dessa sammanhang lyft fram det utopiska samhällets brott med den medeltida 

hierarkiska samhällsordningen, liksom dess indirekta likställande av jämlikhet och rättvisa, 

som uttryck för ett modernt tänkesätt. Det faktum att Utopia i likhet med Platons republik 

styrs av experter som valts ut bland intelligentsian i samhället, istället för en etablerad 

krigarelit, har framhållits som ett tecken på att More med hjälp av sin klassiska bildning 

förmådde att framställa ett alternativ till det mönster som existerade i det samtida Europa, där 

politisk makt länge varit synonymt med adeln och kungligheter. I Utopia är det således inte 

karaktären hos en viss ledargestalt som står i centrum, och som anses avgöra landets välgång, 

utan de statliga institutionerna och dess utformning. På grundval av denna typ av argument 

har Mores förhållningssätt i Utopia beskrivits i ordalag som att han "överskrider sin historiska 

miljö" och står "vid modernitetens tröskel".73  

 

En alternativ förklaring till den synbara moderniteten i Mores skildring har varit att verket 

genom sin komplexa utformning och flerbottnade handling har kommit att bli något av en 

spegel där var och en kan finna sin egen uppfattning och förförståelse reflekterad, men där 

den bild som når iakttagaren sannolikt har litet eller inget med författarens ursprungliga 

intentioner att göra. Det var insikten om detta fenomen, vilket kan återfinnas i tolkningarna av 

många klassiska verk, som föranledde den riktning som skulle komma att benämnas som den 

humanistiska tolkningen att utvecklades bland historiker och litteraturvetare vars forskning på 

olika sätt berörde renässansens tankevärld. Själva termen "humanistisk tolkning" myntades av 

Edward Surtz så sent som 1957 med syftet att i ett begrepp fånga den kritiska tradition som 

gradvis hade vuxit fram inom forskningen kring Utopia från slutet av 1800-talet och framåt, 

och som vid denna tidpunkt hade fått en dominerande ställning.74   

 

Fokus inom den humanistiska tolkningen lades på att återskapa den sociala och intellektuella 

miljö i vilken More verkat, för att på så sätt kunna placera in hans verk i sin ursprungliga 

kontext. Tanken var att man därmed skulle kunna uppnå en djupare förståelse kring vad More 

avsåg att säga genom Utopia, samtidigt som man minskade risken för att läsa in något i texten 

som egentligen inte fanns där.75 Denna förändring i perspektiv när det gäller sättet att närma 
 

73 D. B. Fenlon, "England and Europe: Utopia and Its Aftermath", s 116f.   

74 George M. Logan, "On the Development of Thomas More Studies", Thomas More Studies 1 (2006), ss. 133-7, 
s 134.  

75 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 8f.  
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sig Utopia utgör givetvis inte någon isolerad företeelse, utan måste ses som en del i ett 

betydligt bredare skifte inom forskningen kring historiska texter, där man under 1900-talet 

generellt kom att lägga mer vikt vid ett verks ursprungliga kontext än vad som tidigare varit 

fallet. Utvecklingen av den humanistiska tolkningen kan således betraktas som ett typexempel 

på en mer allmän förändring när det gäller förhållningssättet gentemot verk som författats i en 

annan historiskt eller kulturell kontext än den egna.  

 

Någon som genom sina texter har kommit att representera detta bredare skifte i synsätt, och 

som därmed indirekt har haft ett inflytande över den humanistiska tolkningen, är den brittiske 

oxfordfilosofen R. G. Collingwood (1889-1943). Grundläggande för dennes teori är att 

meningen, såväl som sanningshalten, hos en utsaga måste anses vara beroende av vilka 

underliggande frågor som denna varit avsedd att besvara. Huruvida en viss utsaga är sann, och 

om det motsäger andra utsagor, beror således på i vilket sammanhang av frågor och svar som 

det ursprungligen formulerades. Dess innebörd förändras nämligen beroende på vilket 

sammanhang den skall anses ingå i. Man måste av denna anledning skapa sig en förståelse för 

vilka frågeställningar den person som stått för utsagan har utgått ifrån, och vad denne har 

försökt att göra med sitt uttalande, innan man kan bedöma vad som egentligen har sagts. Detta 

innebär i förlängningen att vår kunskap till stor del kan anses vara färgad av vår egen tid med 

dess specifika perspektiv på verkligheten, och att även grundläggande uppfattningar, som vi 

ofta spontant har betraktat som universellt giltiga, i själva verket är kontextberoende så till 

vida att deras sanning och innebörd är kopplad till en viss uppsättning frågor och svar.76  

 

En effekt av detta synsätt blir att man inte kan uttolka ett skriftligt eller muntligt budskap på 

ett relevant sätt endast genom att ta del av det. Vad som krävs är att man dessutom äger 

kunskap om den kontext i vilken den hör hemma, så att man därigenom kan placera in dess 

utsagor på sin rätta plats bland tänkbara frågor och svar. Att på detta sätt tillägna sig den 

nödvändiga förståelsen för en utsagas omgivande kontext är enligt Collingwood detsamma 

som att undersöka dess historia, vilket innebär att de bakomliggande frågor som gör ett 

uttalande begripligt endast kan rekonstrueras med hjälp av historiska metoder. Det är 

nämligen endast genom att ta oss in i en annan persons tankevärld och betrakta världen utifrån 

 
76 R. G. Collingwood, An Autobiography, Clarendon Press, Oxford 2002 (1939), ss. 29-38.   
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dennes perspektiv som vi kan hoppas att förstå vad denne egentligen har menat att göra med 

sina utsagor.77  

 

Ett senare uttryck för detta kritiska förhållningssätt gentemot hur forskning kring historiska 

texter traditionellt har bedrivits återfinns hos brittiske historikern Quentin Skinner, som även 

är en av de centrala gestalterna inom den humanistiska tolkningen. I sin metodlära har denne 

till viss del tagit intryck av Collingwoods idéer 78 och kritiserar här de aspekter av den 

historiska forskningen som han beskriver som mytologiska i den meningen att de 

representerar vissa förväntningar som tenderar att appliceras på ett historiskt material, och 

som därmed i förväg avgör vad som kommer att återfinnas där.79 En sådan mytologisk aspekt 

som behandlas gäller tendensen att till synes omedvetet acceptera rådande idéer och tänkesätt 

som universella och att därför söka efter dem i de historiska källor som undersöks. Sådana 

idéer får status som immanenta i historien med resultatet att historiska tänkare ofta bedöms 

utifrån sitt förhållande till tankegångar som ännu inte uppstått när de formulerat sina idéer, 

samt hur nära de kommit att beskriva dessa ideal.80  

 

Ett sådant förhållningssätt ger enligt Skinner upphov till två typer av "historiska absurditeter" 

som ofta återkommer i analyser av historiska texter. Den ena gäller tendensen att bedöma 

författare utifrån deras förmåga att närma sig forskarens egna ideal: "The tendency to search 

for approximations to the ideal type yields a form of history almost entirely given over to 

pointing out earlier 'anticipations' of later doctrines, and hence to congratulating individual 

writers for the extent of their clairvoyance."81 Än mer absurda blir konsekvenserna när man 

går steget längre och helt enkelt bedömer en historisk författare utifrån hur nära denne 

kommit att uttrycka våra nuvarande ideal.82 En grundläggande orsak till denna typ av misstag 

är enligt Skinner att fokus läggs på den mening en text har kommit att få i efterhand, istället 

 
77 Ibid., ss. 38-40 

78 Se: Quentin Skinner, Visions of Politics Vol. I: Regarding Method, Cambridge University Press, Cambridge 
2002, ss. 83, 85, 88, 115-6, 120.  

79 Ibid., s. 58f.  

80 Ibid., s. 60-2.  

81 Ibid., s 63. 

82 Ibid.  
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för dess ursprungliga betydelse när den skrevs. Detta eftersom utrymmet för tolkningar som 

tar sin utgångspunkt i författarens ursprungliga intentioner blir mindre när perspektivet ligger 

på en historisk texts nuvarande roll. Risken ökar därmed också för att en nutida observatör 

bedömer den utifrån rådande kriterier och läser in uppfattningar som denne känner igen från 

sin egen samtid.83  

 

Alternativet till detta problematiska förhållningssätt är enligt Skinner att man, för att 

minimera en mytologisering av historiska texter, undviker att endast se till deras faktiska 

innehåll, då detta i sig aldrig kan vara en tillräcklig grund för att uttolka dess innebörd. Man 

måste också vara medveten om dess syfte, och därmed vad författaren gjorde när han skrev 

den. Detta kräver i sin tur att man undersöker den historiska kontext i vilken verket 

författades, eftersom man endast därigenom kan bedöma hur dess innehåll kan tänkas ha talat 

till den samtida målgruppen. Vad vi kan hoppas att åstadkomma är därmed endast att 

rekonstruera intentionen bakom ett verk genom att undersöka de begrepp och metoder som 

dess författare brukade, för att på så sätt närma oss dess ursprungliga mening.84 

 

Utvecklandet av den humanistiska tolkningen kan således kopplas till ett större skifte inom 

den historiska forskningen som utgått från en kritik av den traditionella kunskapssynen på 

området. Istället för att som tidigare utgå från vissa universellt givna frågeställningar och 

spåra dem genom historien bör man, enligt detta sätt att se, betrakta varje enskilt verk som ett 

specifikt fall och undersöka dess roll inom sin egen historiska kontext. Först då har man 

nämligen förutsättningar att göra en bedömning av vad dess författare avsåg att göra med sitt 

verk, till skillnad från att tolka dess innehåll utifrån hur det talar till oss idag. Man måste med 

Collingwoods ord först undersöka vilken fråga författaren har avsett att besvara, innan man 

kan bedöma vad som faktiskt har sagts, och det enda sättet att göra detta på är genom en 

noggrann historisk undersökning.  

 

Applicerat på fallet Utopia har denna allmänna förändring i perspektiv lett till en kritik av 

tidigare tolkningar, och då i synnerhet modernistiska läsningar såsom den marxistiska. Dessa 

kan nämligen anses uppfylla kriterierna för vad Skinner kallar "historisk mytologisering", där 

 
83 Ibid., ss. 72-5. 

84 Ibid., ss. 79-89. 
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ett historiskt verk bedöms utifrån ett nutida perspektiv och beröms eller kritiseras efter hur väl 

det lever upp till rådande ideal. Det är genom ett sådant förhållningssätt som More har kunnat 

framställas som en visionär och förebådare av det moderna politiska tänkandet, då 

utgångspunkten för dessa tolkningar inte har varit hans egen historiska kontext, utan den 

funktion som hans verk har kommit att få i modern tid. Man har därmed, utifrån den 

humanistiska tolkningens perspektiv, misslyckats med att klargöra vad More själv avsåg att 

göra när han uttryckte sig, för att istället utgå från hur hans uttalanden ter sig för en nutida 

läsare. Detta har i förlängningen lett till analyser av Utopia som har drag av "historisk 

absurditet", såsom att den förutsäger den marxistiska idealstaten, långt innan denna 

formulerats, eller att More här kommer nära att göra en modern politiskt analys.  

 

Alternativet till denna typ av "mytologiserande" tolkningar har inom den humanistiska 

tolkningen varit att låta forskningen ta sin utgångspunkt i Mores samtid, för att på så sätt 

undvika att skapa en tolkning som färgats av senare tänkande. Brev och kommentarer har här 

spelat en stor roll, liksom andra samtida texter som har ansetts kunna sprida ljus över Mores 

författarskap. Även den mer generella historiska kontexten har ansetts vara betydelsefull då 

den bidrar till att placera in Utopia i sitt sociala och kulturella sammanhang, något som 

underlättar rekonstruktionen av dess ursprungliga mening. Resultatet av detta förhållningssätt 

har blivit att en viss konsensus har uppnåtts inom den akademiska forskningen där man 

numera är relativt enig om att Utopia är ett verk som hör hemma i den renässanshumanistiska 

litteraturen, samt att den där närmast kan kopplas till en viss tradition av politisk tänkande 

som hämtat sin inspiration från antiken. Det är inom denna tolkningsram som mycket av den 

senare debatten om Utopia har förts, vilket har fått konsekvensen att diskussionen till stor del 

har kommit att gälla hur man bäst placerar in Mores verk i sitt specifika historiska 

sammanhang. I praktiken har detta inneburit att ett antal hypoteser har formulerats, vilka har 

underbyggts och kritiserats med hjälp av argument som i huvudsak baserat sig på tilltänkta 

paralleller mellan Utopia och andra verk ur antikens och renässanshumanismens litteratur.85 

 

Frederic Seebohm 

Förutom att ha sin grund i det kunskapsteoretiska skifte som här beskrivits så har den 

humanistiska tolkningen även rötter i tidigare historisk forskning. Tanken att Utopia är ett 

 
85 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 9f.  
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verk som främst har sin grund i den renässanshumanistiska traditionen är ingalunda unik för 

denna sentida strömning, utan har förekommit även i tidigare studier av verket, även om man i 

dessa inte har dragit konsekvenserna av sin slutsats på samma sätt som senare skulle komma 

att ske. Betydelsefullt i detta avseende är den brittiske historikern Frederic Seebohms (1833-

1912) verk The Oxford Reformers: Colet, Erasmus, and Thomas More (1867) Seebohm lyfter 

här nämligen fram många av de teman som under 1900-talet skulle återkomma inom den 

humanistiska tolkningen.86 Exempelvis betonar han Mores nära koppling till Erasmus och den 

humanistiska tradition som de bägge tillhörde, samt den rådande politiska situation i vilken 

verket författades och hur denna bör ha påverkat hur den samtida läsaren uppfattade dess 

budskap.87 En annan tanke som här lyfts är den på Utopia som en politisk satir av 

renässanshumanistiskt slag med udden riktad mot den då rådande politiska situationen i 

England.88 Beskrivningen av Utopia som ett förnuftsbaserat ideal är även det något som 

återkommer inom senare forskning, liksom uppfattningen att bok II:s framställning av detta 

ideal skall ställas mot den bild av det europeiska samhället som möter oss i bok I.89 Seebohm 

berör också den historiska aspekt av bok I som består i att den kan anses spegla Mores egna 

överväganden kring frågan om han skall acceptera ett erbjudande att ingå som rådgivare åt 

Hendrik VIII, en tanke som även den senare skulle återfå sin aktualitet. 

 

Seebohms generella slutsats är att Mores huvudsakliga poäng med Utopia bestod i att lyfta 

fram kontrasten mellan idealstaten och de samtida europeiska staterna.90 Tanken fanns således 

redan här att Mores verk var avsett som en skildring av idealsamhälle vilket genom sin 

fullkomlighet kontrasterade bristerna i de rådande europeiska staterna, liksom det sätt varpå 

de styrdes. More drevs enligt Seebohm av en "fearless faith in the laws of nature combined 

with a profound faith in religion", vilket är något som anses ha avspeglat sig i hans verk. Vad 

som ytterst gör Utopia till ett idealsamhälle är därmed att det genom sin organisation 

förkroppsligar den harmoni som råder mellan naturens lagar och kristendomens, som båda har 

sitt ursprung i Gud. Av denna anledning ser man i Utopia ingen motsättning mellan 

 
86 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 9n. 

87 Frederic Seebohm, The Oxford Reformers: Colet, Erasmus and Thomas More, ss. 347-51.  

88 Ibid., ss.348-53. 

89 Ibid., ss. 348, 355-61. 

90 Ibid., s 348.  
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förnuftsgrundad kunskap och religiöst uppenbarade sanningar, något som hos Seebohm leder 

till slutsatsen att den utopiska moralsynen är att jämställa med såväl den moderna 

utilitarismen som kristen etik.  

 

Han stödjer sig i denna slutsats på Mores skildring av utopiernas teologi och etik i bok II där 

det beskrivs hur deras moralfilosofi utgår från den mänskliga lyckan som de i hög grad 

förknippar med vår förmåga till njutning.91 Enligt utopierna styrs även den religiösa tron av 

förnuftet, med vars hjälp de når fram till slutsatsen att vi alla är naturligt sammanlänkade i vår 

strävan efter njutning, samt att en större framtida njutning av högre kvalitet bör prioriteras 

framför en omedelbar sådan av lägre typ. Därmed har man nått fram till samma princip som 

den vi återfinner i den gyllene regeln, nämligen att vi som människor har anledning att 

betrakta andras välgång som likvärdig med vår egen, då ett sådant förhållningssätt på sikt 

alltid maximerar den totala lyckan även för oss själva: 

 
 "[I]n Utopian philosophy, 'utility' was recognized as a criterion of right and wrong; and from 
experience of what, under the laws of Nature, is man's real far-sighted interests, was derived a 
sanction to the golden rule. And thus, instead of setting themselves against the doctrine of 
utility, as some would do, on the ground of supposed opposition to Christianity, they 
recognized the identity between the two standards."92 
 

More anses på detta sätt ha använt sig av sin insikt om det förnuftiga i den kristna läran för att 

genom Utopia kritisera dem i hans samtid som associerat världslig glädje och njutning med 

synd, och som ställt denna i motsats till den kristna läran. Som ett alternativ till uppfattningen 

att vi bör anamma ett asketiskt ideal för att på så sätt uppnå verklig lycka i livet efter detta 

avsåg More därför att istället sätta fokus på möjligheten att uppnå denna himmelska glädje i 

jordelivet genom att utforma ett samhälle som var ordnat efter förnuftet, och som därmed 

också var alltigenom moraliskt, även utifrån ett sant kristet perspektiv.93  

 

Seebohms verk har av Logan beskrivits som det första inom den humanistiska 

tolkningstraditionen, eftersom det på många sätt öppnar upp för nya perspektiv och lägger 

 
91 Thomas More, Utopia, ss. 65-7. 

92Ibid., s 359.  

93 Ibid., s 360.  
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grunden till den fortsatta diskussionen kring Utopia.94 Emellertid så har texten även drag av 

den typ av tolkning som den humanistiska tolkningen avsåg att ersätta, vilket kan anses göra 

en sådan koppling tveksam. Det går nämligen att argumentera för att Seebohms analys av den 

utopiska moralfilosofin följer ett välbekant mönster så till vida att han där ansåg sig 

identifiera en filosofisk riktning som sannolikt var välkända för en brittisk forskare under det 

sena 1800-talet, nämligen utilitarismen. När Seebohm beskriver Mores framställning av 

utopiernas moralsyn som utilitaristisk, och jämställer den med John Stuart Mills tankar om 

kopplingen mellan kristen moral och utilitarism, så kan han således anses ligga nära att göra 

just det misstag som den humanistiska tolkningen avsett att undvika. More placeras därmed i 

en tanketradition som inte skulle komma att uppstå förrän långt efter hans död, men som 

däremot var högst aktuell för uttolkaren och hans samtid. Av denna anledning kan det te sig 

rimligare att betrakta Seebohms studie av Utopia som en väsentlig inspirationskälla inom 

tidigare historisk forskning än som en del av den humanistiska tolkningen.  

 

Den katolska tolkningen   

En tolkning av Utopia som varit högst inflytelserik och som kan beskrivas som en 

utgångspunkt för den humanistiska tolkningen presenterades 1935 av den brittiske 

litteraturvetaren R. W. Chambers i hans biografi med titeln Thomas More.95 Det är något 

oklart i vilken grad Chambers var influerad av Seebohm, vars historiska perspektiv han 

använder i sin analys av Utopia. Chambers verk innehåller förvisso endast en hänvisning till 

Seebohms forskning, men det har trots detta ansetts att han i flera avseenden bygger vidare på 

dennes teser.96 Under rubriken The Meaning of Utopia gör Chambers i sitt verk ett avsteg från 

den biografiska skildringen av Mores liv för att presentera sin syn på hur dennes mest 

berömda verk bör förstås.97  Det humanistiska perspektivet, liksom kritiken mot den 

modernistiska tolkningen, blir här tydlig genom att Chambers känner sig föranledd att 

omedelbart slå fast att Utopia visserligen har kommit att användas som en socialistisk 

 
94 George M. Logan, "Interpreting Utopia: Ten Recent Studies and the Modern Critical Traditions", Moreana 
Vol. 31, 118-119: 1994, ss. 203-58, s 204; Logan, "On the Development of Thomas More Studies", s 134.  

95 Betydelsen av Chambers tolkning som en utgångspunkt för den senare forskningen kring Utopia framhålls 
exempelvis av Quentin Skinner i Visions of Politics Vol. II: Renaissance Virtues, Cambridge University Press, 
Cambridge 2002, s 213.  

96 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 9n. 

97 R. W. Chambers, Thomas More, ss. 125-44. 
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pamflett, men att detta inte kan ha varit Mores egen avsikt: "[W]e must never think of More 

as writing it for Ninteenth-Century Radicals or Twentieth-Century Socialists. Even he could 

not do that."98 Istället måste utgångspunkten rimligen vara hur verket uppfattades av den 

ursprungliga målgruppen, det vill säga 1500-talets humanister och intellektuella.  

 

Inom den tankevärld som More rörde sig i existerade det enligt Chambers en tydlig 

distinktion mellan de dygder som kan omfattas med hjälp av förnuftet och dem som endast 

når oss genom den kristna läran, vars sanning är uppenbarad för oss. Till de förstnämnda 

hörde de fyra kardinaldygderna (visdom, tapperhet, måttfullhet och rättrådighet) vilka 

tillsammans ansågs utgöra en tillräcklig grund för att en individ eller stat som levde efter dem 

skulle kunna betraktas som ett föredöme i sekulärt avseende. För att uppnå helhet krävdes det 

dock att man även lade till de tre kristna dygderna (tro, hopp och kärlek), vilket sammantaget 

gav sju dygder som tillsammans utgjorde den perfekta kristna karaktären. Detta förklarar 

varför även antikens kulturer kunde anses utgöra en källa till inspiration och kunskap trots att 

de inte var kristna, då de ändå besatt fyra av de sju väsentliga dygderna. När Platon reflekterar 

över det ideala samhället i Staten och Lagarna så anses han således göra detta med 

utgångspunkt i de fyra kardinaldygderna, vilket ur ett renässansperspektiv gör hans analyser 

intressanta men ändå i viss mån begränsade då de saknar ett kristet perspektiv.99  

 

Chambers tes är att More i Utopia medvetet utgår från antikens tradition och utformar ett eget 

idealsamhälle som endast vilar på de fyra hedniska dygderna. Hans avsikt med detta anses 

vara att på så sätt rikta en satirisk kritik mot det rådande samhället genom att låta de 

europeiska lasterna kontrasteras mot de utopiska dygderna. Genom att låta de hedniska 

utopierna, som endast har förnuftet att tillgå, överträffa européerna när det gällde att 

organisera ett funktionellt och moraliskt samhälle ville More således lyfta fram sin egen 

samtids tillkortakommanden. Detta innebar dock inte att Utopia var att betrakta som ett 

idealsamhälle i absolut mening, då dess utgångspunkt var icke-kristen och därmed också 

begränsad. Istället tjänade det som ett exempel på hur till och med ett samhälle som endast har 

förnuftet som grund kan framstå som överlägset de existerande europeiska staterna:  

 

 
98 Ibid., s 125.  

99 Ibid., s 126f. 
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"When a Sixteenth-Century Catholic depicts a pagan state founded on Reason and 
Philosophy, he is not depicting his ultimate ideal. [...] The underlying thought of Utopia 
always is, With nothing save Reason to guide them, the Utopians do this; and yet we Christian 
Englishmen, we Christian Europeans . . . !"100   
 

Enligt Chambers var Mores ståndpunkt således inte att ett hedniskt samhälle, grundat 

uteslutande på förnuftsprinciper, skulle vara att föredra framför ett kristet, utan endast att 

somliga kristna samhällen hade förfallit till den grad att de nu var att betrakta som sämre än 

vissa hedniska. 

 

Vad More avsåg att kritisera genom sitt verk var enligt Chambers de förändringar som han 

såg var på väg att ske i samhället. Bland dessa fanns etablerandet av ett nytt stadsmannaideal 

som glorifierade den enväldige fursten med rätt att styra sitt rike efter eget behag, vilket 

innebär att Utopia bitvis anses kunna läsas som en kritisk kommentar till Machiavellis 

Fursten som trots att den tillkom något senare delvis ger uttryck för de idéer som More vände 

sig emot.101 En annan aspekt var den ekonomiska utveckling som förändrade de traditionella 

ägarförhållandena i England och som koncentrerade den tillgängliga jordbruksmarken till ett 

fåtal storägare.102 Ett tredje problem som More såg i sin samtid var en ökande skepticism som 

lett till att vissa traditionellt kristna dogmer, såsom läran om själens odödlighet, hade börjat 

ifrågasättas från filosofiskt håll.103 I motsats till det samhälle som han såg var på väg att 

formas utarbetade More därför en stat där all egendom var gemensam, där den politiska 

makten var decentraliserad, så att ingen enskild person kunde styra efter eget huvud, och där 

förnuft och religion var ett och samma. Slutsatsen av detta blev att Utopia, tvärtemot vad som 

tidigare antagits, inte skulle uppfattas som ett progressivt verk utan snarare som 

tillbakablickande i den meningen att det uttrycker Mores aversion mot en samhällsutveckling 

karaktäriserad av machiavellisk politik, kommersiell exploatering och skepticism, som han 

önskade att vända.104  

 

 
100 Ibid., s 128.  

101 Ibid., s 132. 

102 Ibid., s 131.  

103 ibid., s 134f.  

104 Ibid., ss. 131-3. 



35 

 

                                                          

Det alternativ som More avsåg att lyfta fram var enligt Chambers ett traditionellt samhälle 

som utgick från de grundläggande dygderna och som delade det medeltida klosterväsendets 

syn på värdet av kollektivism och gemensamt ägande, samt ett strukturerat liv baserat på 

religion, studier och fysiskt arbete.105 Detta är också förklaringen som ges till varför fokus i 

Utopia tycks ligga på disciplin, snarare än frihet. Emellertid måste den utopiska ordningen 

betraktas som sträng även med monastiska mått mätt, vilket leder Chambers till 

konstaterandet att "[...] the discipline of Utopia is enforced rigidly, even ferociously", och att 

därtill ställa sig frågan: "Has any State, at any time, carried terrorism quite so far?106 

 

Förklaringen till dessa totalitära inslag i den utopiska idyllen är enligt Chambers att More inte 

hyste några illusioner om att alla innevånare skulle låta sig motiveras till att göra det rätta 

endast av moraliska skäl, och att han således var realist:   

 
"Many framers of ideal commonwealths have shirked the question of compulsion, by 
imagining their citizens to have all become moral overnight. More does not choose this easy 
way. He recognizes that there will be a minority, to whom higher motives do not appeal. For 
them, there is penal servitude; if that fails death." 107 
 
Även den utopiska utrikespolitiken bedöms på ett liknande sätt av Chambers, som tillstår att 

den ter sig aggressiv så till vida att utopierna anser det legitimt att förklara krig mot sina 

grannstater på grund av upplevda oförätter, eller för att expandera sitt koloniala territorium. 

Han pekar dock här på det faktum att Utopia endast uppges gå i krig av skäl som gäller 

välfärden hos dess medborgare eller allierade, något som han menar skiljer dess inställning 

från den hos de samtida europeiska staterna där det ofta var egenintresset hos en maktelit som 

avgjorde sådana frågor.108  

 

I jämförelse med de tidigare tolkningar som hade tenderat att framställa More som 

representant för ett modernt politiskt tänkande, och således som en progressiv kraft i sin egen 

samtid, så innebar Chambers analys av Utopia ett radikalt skifte. Från att ha uppfattats som en 

företrädare för medelklassen och dess intressen i en ny ekonomisk och politisk verklighet blev 

 
105 Ibid., s. 138.  

106 Ibid., s 137. 

107 Ibid.  

108 Ibid., s 140f.  
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More här framställd som en traditionalist, vilken motsatte sig förändringarna i sin egen samtid 

och som förespråkade en tillbakagång till tidigare seder och bruk. Istället för att associeras 

med moderniteten och marxismens tankegods blir More här således till en representant för 

traditionellt kristna värden som han ansåg var på väg att förvanskas och försvinna. Härmed 

gick landet Utopia från att uppfattas som en modern idealstat till att bli ett medeltida 

klostersamhälle, vars organisation vilar på de grundläggande dygderna, och vars syfte är att 

framhäva bristerna i de kristna samhällen som borde vara bättre istället för sämre än 

utopiernas eget.109  

 

En betydelsefull aspekt av Chambers framställning är också att han här identifierar ett 

problem som skulle komma att få en central roll i den senare diskussionen kring Utopia, 

nämligen hur man förenar tanken på verket som en skildring av en idealstat med den faktiska 

beskrivningen av ett samhälle som till viss del präglas av en strängt totalitär ordning, liksom 

en påfallande aggressiv och expansionistisk utrikespolitik. Hur hanterar man, med andra ord, 

de aspekter av idealstaten som inte framstår som särskilt idealiska? Chambers sätt att hantera 

denna fråga var som vi sett dels att hänvisa till den medeltida klosterordningen, som han anser 

står som modell för den utopiska samhällsorganisationen. Hans andra motivering går ut på att 

framställa More som en realist och att hänvisa till nödvändigheten i att kontrollera den 

minoritet av befolkningen som saknar moraliska drivkrafter. På samma sätt mildras 

betydelsen av utopiernas krig genom att de beskrivs som utkämpade för medborgarnas bästa. 

Härmed har Chambers lagt grunden för ett mönster som återkommer inom den humanistiska 

tolkningen, nämligen att framställa Utopia som ett ideal, för att sedan på olika sätt hantera de 

motsägelser som detta antagande medför.   

 

Edward Surtz 

Chambers slutsatser överensstämde väl med en mer religiöst färgad läsning av Utopia som 

betonade bilden av More som ett katolskt helgon, och som en försvarare av kyrkans enhet 

gentemot reformationens nytänkande. Hans tolkning av verket kom också att kategoriseras 

som ett uttryck för en "katolsk tolkning".110 Bland dem som stod bakom denna uppfattning 

fanns dock en vilja att utveckla Chambers tolkning i en riktning som förstärkte kopplingen till 
 

109 Tanken att den katolska tolkningen var en reaktion på marxismens betoning av Mores politiska modernitet har 
bland andra framhållits av D. B. Fenlon, "England and Europe: Utopia and Its Aftermath", s 116ff.   

110 Se t ex: Henry W. Donner, Introduction to Utopia, s 81.  
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den medeltida katolicismens ideal, och som ytterligare distanserade More från marxismen. 

Den som mest bidragit till detta är sannolikt litteraturvetaren och jesuitprästen Edward L. 

Surtz (1909-73) som under sin livstid kom att bli en av de centrala gestalterna inom 

forskningen kring Utopia. Surtz instämde i Chambers grundläggande tes att Utopia är en 

begränsad idealstat grundad på förnuftet, och att dess främsta syfte är att belysa bristerna i det 

kristna Europa. Slutsatsen han drog av detta var att More i sitt verk använder sig av filosofin 

som ett verktyg, men att hans egentliga syfte är religiöst: "In brief, insofar as More directly 

builds his ideal commonwealth upon reason, he is a philosopher; insofar as his admonitions 

indirectly are addressed to the reputed followers of Christ, he is a Christian teacher".111   

 

För att fullt ut förstå relationen mellan Utopia och Mores eget samhälle är det enligt Surtz 

nödvändigt att man är medveten om den katolska kyrkans lära om naturligt respektive 

gudomligt uppenbarad kunskap, vilken utformades redan under 1200-talet och som behandlats 

av bland andra Thomas av Aquino.112 Enligt denna finns det ingen motsägelse i att människor 

kan nå fram till moraliska och religiösa sanningar endast genom förnuftet, på samma sätt som 

vi också kan utföra goda handlingar som inte har sin grund i en kristen tro. Däremot har 

förnuftet vissa naturliga begränsningar som gör att det i denna typ av frågor bör stödja sig på 

trons gudomligt uppenbarade sanningar. Tanken är således att tro och förnuft kompletterar 

varandra, något som anses yttra sig i att förnuftet förklarar, understödjer och försvarar 

uppenbarade sanningar, medan tron upplyser, korrigerar och stärker förnuftet i dess slutsatser. 

Därmed kan tro och förnuft aldrig motsäga varandra, lika lite som en sanning kan motsäga en 

annan. Når man med hjälp av förnuftet fram till en slutsats som strider mot trons uppenbarade 

sanningar så kan man därigenom vara säker på att man har hamnat fel i sitt filosofiska 

tänkande. På så sätt fungerar den kristna tron som en kompass åt förnuftet, vilken låter oss 

veta när vi har hamnat fel i vårt rationella tänkande. 113    

 

Det faktum att denna syn på förhållandet mellan tro och förnuft var en del av Mores religiösa 

tankevärld bör enligt Surtz påverka hur vi ser på skildringen av Utopia. En slutsats blir här att 

det i samtiden torde ha framstått som logiskt att den utopiska moralen, liksom det övriga 
 

111 Edward L. Surtz, "Interpretations of Utopia", The Catholic Historical Review, Vol. 38:2 (1952), ss. 156-174, s 
162.  

112 Ibid., s 164.  

113 Ibid., s 166. 
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samhällssystemet, till stora delar överensstämde med medeltidens kristna ideal. Genom att 

man i Utopia hade använt sig av förnuftet för att utforma samhället så antogs Gud nämligen 

ha uppenbarat delar av sin lära på ett indirekt sätt. Häri ligger enligt Surtz också förklaringen 

till de företeelser i det utopiska samhället som inte tycks höra hemma i en idealstat, och som 

Chambers av denna anledning reagerar på i sin analys. Då utopierna endast har förnuftet att 

tillgå så saknar de nämligen naturliga riktlinjer när det gäller frågor av moralisk eller religiös 

natur. Som en konsekvens av detta har de i vissa fall låtit det förnuftsmässiga tänkandet gå för 

långt och blivit "logiska till det absurdas gräns".114 Bristerna i det utopiska samhället kan på 

så sätt spåras till avsaknaden av uppenbarad kunskap, och därmed till frånvaron av den kristna 

läran. Förhållandet att utopierna saknar tillgång till uppenbarad sanning speglar således det 

faktum att Utopia är en hednisk idealstat, och därmed inte vad More önskar den kristna 

världen att vara.115 Detta är en omständighet som utgör en förutsättning för vad som antas 

vara Mores huvudpoäng med sitt verk, nämligen att européernas kristna stater genom sin 

tillgång till uppenbarad kunskap borde vara överlägsna Utopia på alla områden, men att de 

istället får detta hedniska samhälle att framstå som ett ideal.116  

 

Surtz sätt att tolka relationen mellan Utopia och de europeiska staterna innebär att delar av det 

utopiska samhället bör förstås som produkten av naturlig uppenbarelse, medan andra skall 

anses representera bristen på övernaturligt uppenbarad sanning. När det gäller utopiernas 

kommunistiska levnadssätt så anses dock More själv vara kluven i sin inställning. Denne 

betraktade nämligen gemensamt ägande som ett kristet ideal, men insåg också att detta är en 

princip som ställer stora krav på den enskilde individen:  

 
His ideal will always remain that of a common Christian life for a whole Christian nation, but 
the realization of this ideal depends upon the character of its citizens, who must be as perfect 
in their Christianity -or as eager in their pursuit of  Christian perfection- as the Utopians are in 
their rationality.117 
 

 
114 Ibid., s 167. Ett exempel på detta som har framhållits är utopiernas villighet att acceptera dödshjälp och 
självmord som naturliga företeelser (Se: Thomas More, Utopia, s 78f). 

115 Ibid., s 169.  

116 Ibid., s 172f.  

117 Edward L. Surtz, "More and Communism",  PMLA, Vol. 64:3 (1949), ss. 549-564, s 557.  
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Enligt den traditionella katolska teologin så var privat ägande ett fenomen som endast löd 

under mänsklig lag, då all egendom ansågs ha varit gemensam i det gudomliga naturtillståndet 

före syndafallet. Thomas av Aquino argumenterade dock för att det privata ägandet trots detta 

har ett högre berättigande eftersom det utgör en förnuftsgrundad reaktion på det tillstånd som 

människan fann sig i efter att ha lämnat Eden.118 Då människan efter syndafallet inte längre är 

moraliskt perfekt så måste privat egendom tillåtas existera, vilket gör att kommunismen 

förblir ett teoretiskt ideal. Det faktum att det gemensamma ägandet inte motiverar individen 

att ta ansvar för egendom och sitt eget uppehälle innebär nämligen att vanligt förekommande 

mänskliga brister såsom lathet och vårdslöshet skulle göra ett kommunistiskt samhälle 

ohållbart, varför lagligt reglerad privat egendom är det enda realistiska alternativet.119 Detta är 

en uppfattning som även kommer till uttryck i bok I, genom karaktären More som framhåller 

kommunismens begränsningar.120 Surtz tycks i detta avseende har valt att tillskriva karaktären 

Mores uppfattning till författaren själv, eftersom han sluter sig till att även denne betraktar 

kommunismen som ett ouppnåeligt ideal.121 

 

Surtz tillför genom sin analys en alternativ lösning till det problem som Chambers identifierat 

i Mores verk, nämligen hur man förklarar de inslag i Utopia som ter sig mindre idealiska. 

Hans förslag kan betraktas som nära kopplad till Chambers hypotes att Utopia är utformat 

efter de fyra grundläggande kardinaldygder som endast är beroende av förnuftet. Genom att 

införa den teologiska distinktionen mellan naturligt och gudomligt uppenbarad kunskap 

använder sig Surtz av skillnaden mellan det hedniska Utopia och det kristna Europa för att 

förklara varför utopierna, trots sina goda intentioner, i vissa fall har hamnat fel. Härigenom 

blir skildringen av Utopia, förutom att vara en kritik av de europeiska staterna, även en 

påminnelse om förnuftets begränsningar.  

 

 
118 Ibid., s 551.  

119 Edward L. Surtz, "More and Communism, s 558.  
   

120 "It seems to me that people cannot possibly live well where all things are in common. How can there be 
plenty of commodities where every man stops working? The hope of gain does not spur him on, and by relying 
on others he will become lazy." (Thomas More, Utopia, s 38f). 

121 Edward L. Surtz, "More and Communism, s 564.  
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Det går så här långt att beskriva Surtz analys av Utopia som en mer radikal version av 

Chambers tolkning, där det religiösa inflytandet har gjorts centralt genom att More här främst 

beskrivs som kristen tänkare och reformator, och endast i andra hand som politisk filosof. Han 

anses därmed i väsentliga drag ha styrts av en traditionell katolsk teologi i sitt utformande av 

det utopiska samhället. I enlighet med detta beskrivs den utopiska kommunismen av Surtz 

som ett idealtillstånd som inte är tillämpligt i realiteten, och som något som More endast valt 

att lyfta fram för att kontrastera bristerna i samtiden. Ett skifte har därmed skett från 

karaktären Raphael, vars argumentation var central för den marxistiska tolkningen av Utopia, 

till karaktären More, vars invändningar här i väsentliga avseenden har kommit att framställas 

som identiska med författarens egen uppfattning.  

 

Surtz slutsats att More vare sig avser att bejaka eller fördöma den kommunistiska ordningen i 

Utopia, utan att hans skildring istället är tänkt att peka ut en mellanväg med privat ägande 

under moraliskt ansvar, kan uppfattas som långsökt då detta är en uppfattning som inte 

kommer till uttryck i texten utan endast tolkas in implicit. Skinner formulerar detta intryck väl 

när han i en recension konstaterar att "the tones are certainly familiar, but they hardly seem 

those of More".122 Ett sätt att förstå denna del av Surtz tolkning kan vara betrakta den rådande 

situation i vilken den ursprungligen utformades. Vid slutet av 1940-talet hade gränserna 

dragits upp mellan öst och väst inför det kalla kriget, vilket gjorde frågan om kommunismens 

teoretiska berättigande politiskt känslig. I denna situation kan More anses ha åberopats av 

bägge sidor, då han i Sovjetunionen hyllades som en av marxismens anfäder med en egen dag 

i röda arméns kalender, samtidigt som han också var ett katolskt helgon och allmänt betraktad 

som en viktig historisk gestalt i den västerländska kulturen.123 Att Surtz, som jesuitpräst och 

västeuropeisk forskare, i detta läge valde att tona ner kommunismen i Utopia och istället lyfta 

fram de delar som kan anses överensstämma med den katolska läran ter sig kanske mindre 

förvånande, då han på så sätt kunde återerövra helgonet More.    

 

Den litterära tolkningen 

1965 publicerade Yale University Press den fjärde volymen av The Complete Works of St. 

Thomas More, vilken innehöll en utförligt kommenterad nyöversättning av Utopia 

 
122 Quentin Skinner, "More's Utopia", Past and Present, Nr. 38 (1967), ss. 153-68, s 156.  

123 Se: Henry W. Donner, Introduction to Utopia, s 3.  
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tillsammans med den latinska originaltexten.124 Redaktörer för denna upplaga var Surtz och 

den amerikanske historikern J. H. Hexter (1910-96) som båda bidrog med förord där de 

diskuterar verkets historik och innehåll, såväl som hur det bör tolkas av läsaren. Det speciella 

med dessa båda förord var, som Skinner senare konstaterat i sin kritiska recension av verket, 

att de inom ramen för en och samma upplaga ger uttryck för två skilda tolkningssätt, vilka 

leder fram till två oförenliga beskrivningar av det verk som skall behandlas.125 Vad som gör 

verket ovanligt är även det faktum att dessa båda inledande essäer på olika sätt 

omformulerade den etablerade tolkningen av Utopia, något som skulle komma att ge dem ett 

inflytande på forskningen kring verket fram till dags datum.  

 

I sin inledning till 1965 års upplaga av Utopia gör Surtz under titeln "Utopia as a Work of 

Literary Art" en analys av Utopia som kan sägas utgöra en vidareutveckling av den katolska 

tolkningen.126 Han anknyter här till sina tidigare reflektioner kring de synbart motstridiga 

perspektiv som framkommer i Utopia och utvecklar tesen att dessa är att betrakta som uttryck 

för ett medvetet stilistiskt grepp. Tanken är att More valde att utforma Utopia som en 

dramatisk dialog, innehållande en uppsättning mer eller mindre fiktiva karaktärer, för att 

därmed uppnå en viss litterär dramaturgi. När karaktärernas olika uppfattningar ställs mot 

varandra så uppstår nämligen en intressant konflikt vars motsvarighet saknas i de klassiska 

dialogerna, där fokus snarare tenderar att ligga på undersökandet av en viss frågeställning, 

men som däremot ofta återfinns i det traditionella dramat. Utopia kan därmed betraktas som 

ett sammanhållet drama vars tema är social rättvisa och den ideala staten.127 Bok II skall ur 

detta perspektiv betraktas som en "ensidig dialog" som tar vid där den inledande diskussionen 

mellan More och Raphael avslutas, och som leder handlingen vidare mot en slutpunkt som 

inte erbjuder några tydliga svar, utan där bägge parter i stort sett står kvar i sina 

grundpositioner.128  

 

 
124 Edward Surtz, S. J. & J.H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4. 

125 Quentin Skinner, "More's Utopia", ss. 155-7. 

126 En tidigare version av denna tolkning återfinns i Surtz verk The Praise of Pleasure: Philosophy, education, 
and communism in More's Utopia, Harvard University Press, Cambridge 1957.  

127 Edward Surtz, S. J. & J.H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, ss. cxxxiv-cxxvii.  

128 Ibid., ss. cxxxix, cxxxviii.   
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Detta sätt att betrakta Utopia får konsekvenser för hur man skall förstå dess syfte, då det 

förändrar författarens relation till verket genom att placera det i en skönlitterär genre. Surtz 

uppfattning är att hans tolkning härigenom distanserar More från karaktärerna i Utopia, så att 

man inte längre kan hävda att författaren låter någon av dem fungera som ett språkrör för hans 

egna uppfattningar. Det går därmed inte att söka efter Mores personliga uppfattning i 

specifika frågor genom att detaljstudera hans karaktärer. Lika lite som Shakespeare kan anses 

stå bakom de enskilda uppfattningar som hans olika karaktärer ger uttryck för kan nämligen 

More tillskrivas sina fiktiva gestalters. Enligt Surtz måste istället verket i sin helhet betraktas 

som ett uttryck för Mores inre värld. Vad som återstår för forskaren är då att söka efter 

författarens egna uppfattningar i helheten, vilket öppnar för möjligheten att Utopias 

dramatiska dialog reflekterar Mores egna motstridiga tankegångar kring de frågor som 

behandlas, och att han genom att lyfta fram olika argument och ställa dem mot varandra avsåg 

att förmedla en politisk och moralfilosofisk problemställning till läsaren, snarare än ett färdigt 

svar.129  

 

Ett typexempel blir här frågan om det kommunistiska samhällsidealet som enligt Surtz 

behandlas genom att läsaren ställs inför Raphaels beskrivningar av Englands "black-sheep 

private ownership" och Utopias "snow-white communism", som dock nyanseras av karaktären 

Mores olika invändningar och motargument. Vad More indirekt pekar mot genom denna 

process är enligt Surtz en medelväg mellan samtidens extrema ägarförhållanden (bok I) och 

det kommunistiska idealet (bok II), som lämnar utrymme för mänskliga karaktärsbrister 

genom att skapa incitament till arbete, samtidigt som den uppmanar människor att betrakta sin 

privata egendom som gemensam i hur den brukas och att därför dela med sig av den till 

behövande.130 

 

Vid tidpunkten mellan Surtz första version av en litterär tolkning och hans senare utveckling 

av denna i förordet till Utopia publicerades även en artikel av David M. Bevington som 

 
129 Ibid., ss. cxxxvi-cxxxvii.  

130 Ibid., s cxlii.  
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presenterar en liknande ståndpunkt.131 Bevington argumenterar här än tydligare för 

uppfattningen att Raphael och karaktären More skall antas representera två motpoler i Mores 

eget tänkande, och att Utopia därmed speglar författarens egna reflektioner kring de frågor 

som behandlas. En koppling görs här till Mores juridiska bakgrund och hans vana av att 

argumentera för en ståndpunkt, såväl som att bedöma de motstridiga argumenten hos två 

parter.132 Grundtanken är att Mores ambivalens gällande de frågor som behandlas i Utopia 

bottnade i hans egen personliga livssituation vid tidpunkten för verkets uppkomst. Vad 

Bevington här syftar på är den möjlighet som öppnat sig för More omkring 1515-16 att ingå i 

kretsen kring Henrik VIII, som vid denna tidpunkt fortfarande framstod som en lovande ung 

monark, och att bistå denne med sina kunskaper.133  

 

Enligt denna uppfattning representerar Raphael således Mores egen kritiska inställning till den 

machiavelliska politik som börjat etablera sig i Europa, och som han sannolikt skulle 

konfronteras med i sitt tilltänkta ämbete. På samma sätt antas karaktären More spegla den mer 

pragmatiska sidan hos More, som kände sig förpliktigad att tillvarata detta tillfälle att påverka 

samhället i en positiv riktning.134 Detta är en motsättning som tydligast kan skönjas i bok I 

där karaktären More argumenterar för möjligheten att indirekt påverka ett lands politik i r

riktning, medan Raphael hävdar att det enda sättet är att komma till rätta med rådande 

problem är att samhället omformas i grunden.135 Enligt Bevington kan Utopia härmed 

beskrivas som en "polaritet av rationella attityder" där filosofen More ställs mot stadsmannen 

More och där den motsättning som uppstår mellan dessa båda identiteter utgör syftet med 

texten, snarare än att ge svar på frågor som kan betraktas som eviga.136  

 
131 David M. Bevington, "The Dialogue in 'Utopia': Two Sides to the Question". En ömsesidig påverkan kan här 
antas ha skett då Bevington i berömmande ordalag hänvisar till Surtz första version av teorin i Praise of Pleasure 
(1957) (s 497), samtidigt som Surtz i sin senare text "Utopia as a Work of Literary Art" (1965) refererar tillbaka 
till Bevington och beskriver dennes tes som "övertygande" (s cxxxiv). 

132 Ibid., s 498f.  

133 Ibid., s 501f.  

134 Ibid., s 507.  

135 Bevington syftar här på den passage i bok I där Platons påstående om att samhället endast kan bli lyckligt om 
filosoferna blir kungar, eller kungarna filosofer lyfts fram och diskuteras (Thomas More, Utopia, ss. 27-9). 
Utifrån det platonska perspektivet, som här tillskrivs Raphael, krävs det en radikal omvälvning av samhället för 
att göra det gott, till skillnad från den gradvisa förbättring som förespråkas av karaktären More.   

136 David M. Bevington, "The Dialogue in 'Utopia': Two Sides to the Question", s 509.  
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Tanken att Utopia representerar Mores inre liv har senare även framförts av Steven Greenblatt 

i dennes verk Renaissance Self-Fashioning, där han driver tesen att den konflikt mellan olika 

synsätt som existerar i texten motsvarar en process genom vilken det mänskliga subjektet 

skapar sin egen identitet, något som anses ske genom att man upprättar en gräns mellan sig 

själv och det som inte hör till den egna identiteten, och som man därför väljer att inte kännas 

vid.137 Karaktären More skall enligt denna uppfattning anses representera författarens 

konstruerade identitet, medan Raphael motsvarar allt det han inte vill vara. Sett ur detta 

perspektiv blir Utopia till ett inre drama där den identitet som More konstruerat åt sig själv 

utsätts för en djupgående kritik av annan sida som han försökt att förneka.138 

 

Ett exempel på en senare läsning som mer ligger i linje med Surtz ursprungliga littera tolkning 

återfinns i Dominic Baker-Smiths verk More's Utopia (2000) där han konstaterar att de många 

olika läsningarna av Utopia inte bör förvåna eftersom verkets funktion inte var "to establish a 

preferred viewpoint", utan istället "to convey through its literary form a complex interplay of 

ideas which lie at the very roots of Western political discussion."139 Denna bild av Mores verk 

utvecklas även i en mer nyligt publicerad essä där Baker-Smith, liksom Bevington tidigare, 

hänvisar till Mores bakgrund inom juridiken och reser frågan om More avsåg att förmedla 

någon entydig uppfattning: "Raphael offers the appeal of a radical stance, while the more 

conventional Morus [karaktären More] makes some persuasive observations: whichever voice 

we favour, we cannot wholly disregard the alternative.140 Slutsatsen blir därmed även här att 

vi inte kan finna någon entydig position i Utopia då "[i]ts goal is a state of mind rather than a 

specified state of society."141 

 

Den litterära tolkningen är tilltalande så till vida att den är öppen och inkluderande. En 

traditionell text inom den politiska filosofin förväntas nämligen innehålla ett konsekvent och 

 
137 Steven Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, The University of Chicago Press, Chicago 2005 (1980). 

138  Ibid., ss. 33-7.  

139 Dominic Baker-Smith, More's Utopia, University of Toronto Press, Toronto 2000, s 225. 

140 Dominic Baker-Smith, "Reading Utopia" i George M. Logan (red.) The Cambridge Companion to Thomas 
More , Cambridge University Press, Cambridge 2011, s 162.  

141 Ibid. 
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entydigt budskap, medan litterära texter inte har detta krav på sig. Genom att framställa 

Utopia som en form av skönlitteratur kan man därmed argumentera för att More avsåg att 

förmedla flera olika ståndpunkter, som inte nödvändigtvis behöver vara förenliga med 

varandra, och där ingen av dem behöver motsvara hans egen. Tvärtom kan oförenligheter 

mellan olika synsätt och argument här betraktas som ett syfte i sig självt, då det engagerar 

läsaren och skapar en dramaturgi. Detta innebär att olika läsningar i viss mån kan inrymmas i 

en och samma förklaring, och att man således inte behöver hålla fast vid och argumentera för 

en specifik tolkning av verket. Författaren kan ju lika gärna ha avsett att lyfta fram flera 

motsägande perspektiv. Eftersom de uppfattningar som kommer till uttryck därmed inte kan 

tillskrivas upphovsmannen, och det heller inte blir relevant att ta fasta på eventuella 

motsägelser i texter, så hamnar fokus i hög utsträckning på författarens inre liv, då det endast 

är där som en djupare mening i så fall kan sökas.   

 

Häri ligger också en svaghet i den litterära tolkningen som gör att den i viss mån hamnar 

utanför de premisser som utgör grunden för de humanistiska tolkningarna. Dessa utgår 

nämligen från uppfattningen att Utopia är ett verk som ingår i en renässanshumanistisk 

tradition av politisk filosofi, vilken förvisso använde sig av kreativa uttryck såsom satir, ironi 

och uppdiktade dialoger, men där syftet i slutänden alltid var att förmedla en seriös 

ståndpunkt. Den centrala diskussionen har därmed också kommit att röra sig kring vad More 

avsåg att säga med sitt verk, och inte om han avsåg att säga något. Att som vissa uttolkare 

beskriva Utopia som en litterär berättelse eller pjäs, vilken främst reflekterar författarens eget 

sinnestillstånd vid den tidpunkt då den skrevs, innebär av denna anledning att man riskerar att 

trivialisera ett verk som i själva verket är mycket komplext. Det tycks också finnas en tendens 

bland dem som väljer att betrakta Utopia ur ett strikt litterärt perspektiv att underskatta dess 

filosofiska aspekter och de många kopplingar som existerar till antikens tänkande, för att 

istället betona dess mer lättsamma sidor.142  

 

Ett bidragande skäl till denna tendens att läsa Utopia som en form av skönlitteratur är 

sannolikt att dess format skapar denna association hos den nutida läsaren, då dagens 

 
142 Ett utmärkt exempel är  författaren och litteraturvetaren C. S. Lewis (1898-1963) som i sin essä "English 
Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama" (The Oxford History of English Literature, Clarendon 
Press, Oxford 1954) hävdar att Utopia "[...] becomes intelligible and delightful as soon as we take it for what it is 
- a holiday work, a spontaneous overflow of intellectual high spirits, a revel of debate, paradox, comedy and 
(above all) of invention, which starts many hares and kills none" (s 169).  
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filosofiska verk oftast har en betydligt mer formell utformning som syftar till att abstrahera 

och tydliggöra författarens tankegångar. Emellertid återuppstod den satiriska genren i sin 

renässanshumanistiska skepnad just som en motreaktion mot skolastikens syn på filosofin 

som en rent abstrakt och teoretisk verksamhet, vilket innefattade dess strikta format när det 

gällde framställningar av denna typ.143 Det anses dessutom bland vissa forskare på området 

finnas en direkt koppling mellan det skolastiska sättet att bedriva filosofi och dess moderna 

motsvarighet.144 Därmed går det att argumentera för att oviljan att bedöma Utopia på samma 

premisser som andra filosofiska verk till viss del grundar sig på det faktum att det för 

närvarande vanligaste sättet att framställa filosofiska uppfattningar har sin grund i just det 

skolastiska förhållningssätt som More och andra humanister avsåg att markera avstånd ifrån.  

 

J. H. Hexter 

Hexters analys av Utopia kom ursprungligen till uttryck i hans verk More's Utopia: The 

Biography of an Idea (1952), men vidareutvecklas i hans omfattande förord, som därför 

kommit att utgöra den primära källan till hans tolkning.145 Medan Surtz bidrag kan beskrivas 

som en vidareutveckling av den katolska tolkningen är Hexters ett uttryck för en reaktion mot 

densamma, och ett försök att vända på perspektivet inom denna vid tidpunkten etablerade 

uppfattning. Han valde därmed att ifrågasätta beskrivningen av Utopia som en hednisk 

idealstat, vilken överglänser Europa trots sin avsaknad av kristendom.146 För att få klarhet i 

vad som egentligen var Mores avsikt så måste man enligt Hexter gå tillbaka och beakta den 

kristna humanismen och dess frågeställningar vid tiden för Utopias uppkomst. Svaret som når 

oss genom Erasmus och andra humanistiska författare i Mores närhet är att den mest centrala 

frågan vid denna tidpunkt gällde vad det innebär att vara kristen. Bakgrunden till denna 

problemställning var att samhället, i den kristna humanismens ögon, hade hamnat i ett 

tillstånd av moraliskt förfall som påverkade samhället i sin helhet.  

 
143 Se t ex: James Hankins, "Humanism, scholasticism, and Renaissance philosophy", ss. 30-47 i James Hankins 
(red.), The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, Cambridge University Press, s 45f.   

144 Exempelvis har den franske historikern Pierre Hadot hävdat att filosofin under medeltiden tömdes på sitt 
praktiska och spirituella innehåll för att inom skolastiken bli till en utpräglat teoretisk verksamhet till stöd för 
teologin. Detta ideal skall sedan ha överförts till den moderna filosofin, som fram till existentialismens 
genombrott var helt inriktad på abstrakta teorier. (Se: Hadot, Philosophy as a Way of Life, Blackwell Publishing, 
Malden 2006, ss. 107-9).    

145 J. H. Hexter, More's Utopia: The Biography of an Idea, Princeton University Press, Princeton 1952. 

146 E. Surtz & J. H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, ss. lxvii-lxviii.  
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Orsaken till denna nergång fann man i den mänskliga synden, som manifesterade sig i att 

människor inte levde i enlighet med dygderna. Istället präglades samhället av laster där lättja, 

girighet och högmod ansågs vara de dominerande.147  Som en del i denna utveckling ansågs 

kristendomen ha urartat till en uppsättning tomma dogmer och ritualer, under vilka laster 

frodades. För att bryta denna trend betraktades det som väsentligt att man återvände till de 

grundläggande kristna principerna för att därigenom återfinna den sanna kristendomen. En 

utgångspunkt var här att kristen tro inte kan anses bestå i att man tillkänner sig en uppsättning 

trosartiklar, eller att man tar del i vissa religiösa rutiner. Att vara kristen måste istället 

innebära ett sätt att leva som yttrar sig i ens handlingar och aktiva val.148 Frågan som uppstod 

var då vad som karaktäriserar ett kristet levnadssätt, och svaret var här att det är detsamma 

som att handla i enlighet med dygderna. Enligt Hexter gjorde man här ingen principiell 

åtskillnad mellan hedniska och kristna dygder, då de alla ansågs vara väsentliga för ett 

rättfärdigt leverne. Då More under denna period stod Erasmus nära på ett personligt plan, och 

även offentligen försvarade dennes uppfattningar i skrift, finns det enligt Hexter all anledning 

att anta att de även delade detta perspektiv på dygdernas betydelse för kristendomen.149 

 

Utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv skulle därmed den mest centrala frågan i Utopia 

inte vara den som hittills hade antagits, nämligen hur de kristna européerna kan uppföra sig så 

illa när de hedniska utopierna lever så väl. Istället torde den vara vilka av européerna och 

utopierna som verkligen är de sanna kristna. Tanken är här att det utopiska folket, genom sitt 

sätt att organisera samhället och förhålla sig till varandra i enlighet med dygderna, kan anses 

ge prov på ett verkligt kristet levnadssätt, medan man i Europa däremot har förvandlat 

kristendomen till ett teoretiskt utanpåverk utan verkligt innehåll.150  

 

Något som talar för detta är enligt Hexter att Raphael säger sig ha omvänt många utopiska 

innevånare till kristendomen under sin vistelse. Dessa skall ha låtit sig omvändas utan 

 
147 Ibid., s ci. Detta är en uppfattning som tydligt återspeglas i bok I:s samhällskritik där Raphael spårar olika 
samhällsproblem till frånvaron av dygder. 

148 Ibid., ss. lxviii-lxx.  

149 Ibid., ss. lxxiii-lxxv.  

150 Ibid., s lxxv.  
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invändningar eftersom den kristna läran överensstämde väl med deras ursprungliga 

övertygelser, såväl som med deras naturliga levnadssätt.151 Således kan det utopiska samhället 

betraktas som kristet, då det är levnadssättet och inte den teoretiska läran som skall betraktas 

som avgörande i detta avseende. Detta kan betraktas som själva poängen med framställningen 

av Utopia: 

 
In their teaching, the Utopians are very like Christians; and in their way of life they are far 
closer than any European Christian people to the way of the first and best Christians of all. 
[...] If in the light of all this one wonders today whether the Utopians were not better 
Christians than the formal Christians of More's time and place, it seems likely that More's 
contemporaries wondered the same thing, and that this is what More intended should 
happen.152   
 

Hexters slutsats blir således att Utopia inte är att betrakta som en hednisk idyll, utan som en 

kristen idealstat. Att vara kristen innebär nämligen att leva i enlighet med dygderna, och inte 

att observera rutiner och tomma gester, varför utopierna kan räknas som kristna trots att de 

saknar dessa yttre attribut. En logisk konsekvens blir då också att de europeiska medborgare 

som uppfyller kyrkans rituella krav, utan att för den skull leva upp till dygderna inte kan anses 

vara sanna kristna. 

 

Sett utifrån detta perspektiv så förändras bilden av vad More avsåg att göra med sitt verk. 

Enligt Hexter uttrycker Utopia en samhällskritik som utgår från den kristna humanismen och 

dess vilja till reformer, vilket placerar den i en genre av polemiska texter som är kopplade till 

denna specifika period.153 Detta hindrar dock inte att verket samtidigt kan betraktas som 

nästintill unikt så till vida att dess ifrågasättande av samhället går djupare än övriga 

humanistiska uttryck.154 När det europeiska samhället ställs mot det utopiska så uppstår 

nämligen en indirekt kritik som inte endast drabbar kyrkan och sekulära makten, utan som 

också går ut över den humanistiska rörelse som More själv tillhörde. Inom denna fanns 

nämligen en etablerad uppfattning om att samhället kunde förbättras genom att man 

påverkade enskilda individer till att leva i enlighet med dygderna, något som bland annat 

 
151 Thomas More, Utopia, s 93f.    

152 E. Surtz & J. H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, s lxxvi.  

153 Mest känt i detta sammanhang är sannolikt Erasmus  verk Moriae Encomium (Dårskapens lov). 

154 E. Surtz & J. H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, ss. c-ci.  
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yttrade sig i författandet av otaliga furstespeglar. Utifrån exemplet Utopia ter sig detta 

emellertid som en naiv inställning:  

 

Nowhere in Utopia does More suggest that propaganda for reform directed at individual 
consciences is of itself enough to raise Europe from its slough. When law, by sanctioning 
iniquity, renders it easy for bad men to satisfy appetites offensive to God at the expense of 
their fellow men, mere words are not enough to counter its force. The only sure foundation of 
a righteous society is the bond of law. Thus it is in Utopia.155  
 

Ett uttryck för denna hållning är enligt Hexter förekomsten av kommunism i Utopia, då ett 

gemensamt ägande av all egendom effektivt förhindrar girigheten och högmodet från att slå 

rot i samhället. En god stat kan således inte skapas med hjälp av vädjanden till det enskilda 

samvetet, utan måste formas av lagar som tjänar dygderna. Det är enligt Hexter det faktum att 

Utopia på detta sätt beskriver ett samhällsideal som vilar på en viss social ordning som ger 

verket dess särställning inom den samtida litteraturen.  

 

Hexters analys kan anses markera en punkt där förändringarna i synen på studiet av historiska 

texter, som grundlagts under den första delen av 1900-talet, nu fått genomslag även i 

forskningen kring Utopia. Utgångspunkten är här nämligen helt Mores egen historiska och 

kulturella kontext, genom vilken Hexter i Collingwoods anda strävar efter att finna den 

enskilda frågeställning som Mores avsåg att besvara i sitt verk. Svaret som han når fram till är 

som bekant: Vad innebär det att vara kristen? Genom att på detta sätt förankra sin tolkning i 

det historiska materialet och utgå från en hypotes som strikt avgränsar sig till författarens 

egna intentioner så lägger Hexter grunden till ett nytt förhållningssätt i studiet av Utopia som 

efterföljande forskare är tvungna att förhålla sig till. Brendan Bradshaw har beskrivit detta 

som att Hexter skapar en ny tolkningsram inom vilken verket kan diskuteras, för att sedan 

undersöka dess betydelse inom denna.156  

 

En central del i denna nya tolkningsram, som skiljer den från Chambers och Surtz tidigare 

läsningar, kan anses vara att Hexter här undviker att tillskriva More ett teologiskt synsätt med 

rötter i medeltidens skolastiska tänkande. Istället kopplas Utopia till idéerna hos de kristna 

humanister som More enligt historiska källor umgicks och sympatiserade med. För dessa var 

 
155 Ibid., s cii.  

156 Brendan Bradshaw, "More on Utopia", The Historical Journal, 24:1 (1981), ss. 1-27, s 4f.  
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den skolastiskt inspirerade teologin en del av problemet, snarare än lösningen, när det gällde 

de brister man såg i samhället. Utopia anses därmed inte representera kyrkans rådande 

principer, utan den sanna kristendom som Erasmus och andra humanistiska reformister 

saknade i sin omvärld. Hexter går här även steget längre och beskriver Mores verk som ett 

försök att utveckla den naiva syn på samhällsreformer som lett fram till furstespeglar såsom 

Erasmus Institutio Principis Christiani. Utopia skulle därmed, förutom att vara ett uttryck för 

den kristna humanismens principer, även innehålla en internkritik gentemot de personer inom 

rörelsen som stod More närmast när det gällde hans arbete och livsåskådning.  

 

I förhållande till den tidigare etablerade tolkningen, där Mores verk ansågs illustrera 

begränsningarna hos ett samhälle som helt grundar sig på rationella överväganden, utgör 

Hexters tolkning något av en helomvändning, då han här beskriver Utopia som ett kristet 

ideal. Även tesen att More betraktade den kommunistiska ordningen som alltför krävande 

tillbakavisas, då det enligt Hexters tolkning är just detta system av disciplin och gemensamt 

ägande som gör det möjligt för de utopiska medborgarna att leva i enlighet med dygderna. 

Härmed hamnar Raphaels uppfattningar åter närmare författarens egna, efter att den katolska 

tolkningens försök att förskjuta dem mot karaktären More.  

 

Skälet till varför man inom den katolska tolkningen valt att framställa Utopia som ett 

begränsat ideal var, som vi sett, att man där fann företeelser som inte ansågs vara förenliga 

med en absolut idealstat. Utmärkande för Hexters analys är att han inte tar upp dessa 

problematiska aspekter av det utopiska samhället, utan resonerar som om dess lagar och 

traditioner är helt förenliga med kristen moral. Detta är något som har noterats av andra 

forskare på området, och som gör hans tolkning problematisk.157 För att Hexters hypotes om 

det utopiska samhället som ett kristet humanistiskt ideal skall vara hållbar så krävs det 

nämligen att Mores skildring av Utopia inte strider mot denna rörelses egna principer. 

Företeelser som inte framstår som förenliga med den samtida kristna moralen är dock inte 

svåra att finna i texten. Förutom praktiker såsom dödsstraff och slaveri, godtyckliga krig och 

den hårda kontrollen av medborgarna, vilka alla är problematiska, finns här även företeelser 

som uppenbarligen strider mot den kristna humanismens principer, såsom legitimerandet av 

 
157 Se t ex: George M. Logan, The Meaning of Utopia, s 226n.  
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självmord, aktiv dödshjälp, skilsmässor och omgifte.158 Om dessa inslag tas med i 

beräkningen så blir det svårt att upprätthålla bilden av Utopia som en kristen idealstat utifrån 

de kriterier som More själv omfattade. 

 

Denna oförenlighet mellan den utopiska statens bruk och kristna värderingar tycks vara den 

grundläggande orsaken till att de flesta tolkningar avstår från att framställa Utopia som ett 

absolut ideal. Samtidigt är Hexters tes om Utopia som en humanistisk kritik av det etablerade 

samhället, likväl som av humanismen själv, tilltalande då den placerar verket i en kontext som 

stämmer väl med vad de historiska källorna har att säga om More. Av denna anledning tycks 

mycket av den senare forskningen kring Utopia ha kommit att handla om teorier där man på 

olika sätt strävat efter att förena Hexters tanke på Utopia som en kritik av humanismen med 

Chambers och Surtz syn på verket som ett begränsat ideal. Ett centralt problem har här varit 

att förklara hur en skildring av ett samhälle som inte lever upp till den kristna humanismens 

moral ändå kan ha varit avsedd som ett exempel för densamma.  

 

Quentin Skinner 

En tolkning som avser att lösa detta problem har formulerats av den brittiske historikern 

Quentin Skinner, och utvecklats i flera av dennes texter. De tidigaste versionerna av dennes 

tolkning är i hög grad influerade av Hexters, något som han också tillstår. Exempelvis 

beskriver han Hexters inledning till Yales upplaga av Utopia som "[...] nothing less than a 

book, the best book there has yet been on Utopia, and one that must surely cause a 

reorientation of its entire historiography."159 För Skinner utgör således Hexters tolkning en 

nyorientering av vår förståelse kring verket som vi har att förhålla sig till. Det ter sig därmed 

naturligt att han i sitt verk The Foundations of Modern Political Thought (1978) slår fast att 

"[...] while Utopia is unquestionably the greatest contribution to the political theory of the 

northern Renaissance, it also embodies by far the most radical critique of humanism written 

by a humanist."160  

 

 
158 Thomas More, Utopia, ss. 78-80. 

159 Quentin Skinner, "More's Utopia", s 157.  

160 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought Vol. I: The Renaissance, s 256. 
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I en senare essä med titeln More's Utopia and the Language of Renaissance Humanism 

(1986) utvecklade Skinner sin egen tes kring utgångspunkten att det är Mores avsikt att 

kritisera sin egen rörelse som utgör nyckeln till att rätt förstå Utopia.161 Grunden till denna 

interna kritik ligger enligt Skinner i det faktum att verkets egentliga tema gäller frågan om vad 

som konstituerar en sant ädel medborgare (vera nobilitas), ett ämne som var vanligt 

förekommande inom den humanistiska litteraturen och som specifikt diskuterades i kretsarna 

kring Erasmus.162 En allmän uppfattning inom humanismen var att den enda relevanta 

grunden för all betrakta en person som ädel var att denne levde i enlighet med dygderna. 

Emellertid hade begreppet ädelhet även kommit att förknippas med adeln (eng. nobility), en 

syn som hade sin grund i uppfattningen att rikedom förbättrar en persons möjligheter att tjäna 

samhället och att därigenom utföra sant ädla handlingar.163 Det är enligt Skinner denna 

grundläggande motsättning mellan två synsätt som föranleder Raphael att i bok II kritisera de 

européer som betraktar sig själva och andra som ädla på grund av förmögenheter, släktskap 

och ärvda titlar.164 Han beskriver även hur man i Utopia betraktar denna sorts vördnad för 

rikedom som ett utslag av galenskap, och istället hedrar hög moral och viljan att arbeta för 

samhällets bästa.165  

 

Det utopiska förhållningssättet sammanfattas enligt Skinner väl när ämnet först kommer på tal 

i bok I, och Raphael beskriver Utopia som ett samhälle där dygden har sin belöning.166 Som 

en konsekvens av att man på olika sätt hedrar dygderna och uppmuntrar människor att leva i 

enlighet med dem, istället för att som i Europa gynna girigheten och högmodet, så blir också 

 
161 Här används en uppdaterad version av denna essä  som publicerats under titeln "Thomas More and the Virtue 
of True Nobility" i Visions of Politics Vol. II: Renaissance Virtues  (2002). 

162 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility", s 224f. Se även: Skinner, 
"Political Philosophy" i Charles B. Schmitt (red.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, ss. 447-
52. 

163 Argumentet har sin grund i Aristoteles Politiken och tas via denne upp av Thomas av Aquino i hans Summa 
Theologiae, där det slås fast att ärbarheten delvis är kopplad till dygderna, men att den även utgår från yttre 
omständigheter såsom förmögenhet . (Se: Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True 
Nobility", s 225f.) 

164 Thomas More, Utopia, s 69f.  

165 Ibid., ss. 63, 99. 

166 Ibid., s 37.  
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samhället som helhet välordnat och välmående.167 Skinner sluter sig utifrån detta till att de 

europeiska samhällsproblem som beskrivs i bok I inte anses existera i Utopia på grund av dess 

annorlunda inställning till vad som gör människa ädel:  

 
I am suggesting then, that [Raphael] Hythloday's description of Utopia in Book 2 can be read 
as an account of the social benefits that flow from espousing the true instead of the counterfeit 
view of nobility. By contrast, his oft-cited analysis of the injustices of English society in Book 
1 forms a perfectly balanced account of the dire effects that stem from accepting the 
counterfeit view in its place.168  
 
 

Vad som skiljer Mores text från den vanliga humanistiska uppfattningen är således inte synen 

på dygderna som det enda som gör oss ädla, utan synen på hur detta ideal skall etableras i 

samhället. Raphael slår nämligen tydligt fast att det enda sättet att uppnå ett samhälle som det 

utopiska, där dygderna äras istället för rikedom och social status, är genom avskaffandet av all 

privat egendom.169 Det är enligt Skinner i detta kommunistiska ideal som kritiken mot den 

humanistiska rörelsen ligger.170 De kristna humanisterna sade sig nämligen vara emot att 

rikedom och social status användes som ett kriterium på ärbarhet, samtidigt som de också 

försvarade det privata ägandet som en nödvändig aspekt av ett välordnat samhälle. Istället 

avsåg de att uppnå ett samhälle där endast dygderna hedrades genom att upplysa den styrande 

eliten genom studia humanitatis. Utopia reser enligt Skinner frågan om dessa båda 

uppfattningar är förenliga, eller om man för att uppnå ett utopiskt samhälle som sätter 

dygderna främst måste vara beredd att överge den privata egendomen.171  

 

Skinners tolkning framstår så här långt som en utvecklad version av Hexters analys, men en 

avgörande skillnad är att han avvisar dennes syn på Utopia som ett kristet ideal. Istället 

förespråkar han hypotesen att det utopiska samhället uteslutande är baserat på rationella 

överväganden, och att det därför också är bristfälligt i moraliskt hänseende.172 I detta stödjer 

 
167 Ibid., ss. 103-6.  

168 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility", s 232.  

169 Thomas More, Utopia, s 38.  

170 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility", ss. 234-6. 

171 Ibid., s 238. 

172 Ibid., ss. 236-41. 
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han sig på redogörelsen för utopiernas etik där de sägs vara medvetna om att moralen delvis 

utgår från religionen men att deras egna religiösa uppfattningar endast baserar sig på 

förnuftet, varför den egna moralen är den bästa tänkbara "såvida Gud inte uppenbarar några 

ännu mer högtstående föreställningar för människan".173 Skinner tolkar detta som att More 

här inför en för humanister välkänd distinktion mellan optimalt handlande i det offentliga 

livet, där utopierna kan sägas har full kunskap, och i det privata livet, där deras kunskaper 

däremot är begränsade.174 Detta förhållande anses förklara varför utopierna accepterar såd

som självmord och aktiv dödshjälp, då de saknar den kristna uppenbarelsen och endast 

vägleds av förnuftet. Trots detta framstår dock Utopia i vissa avseenden som överlägset det 

europeiska samhället, vilket reflekterar den kristna världens fö

 

För att förklara bristerna i Utopia faller Skinner här tillbaka på den katolska tolkningen, något 

som han också tillstår.176 Detta innebär dock att han, för att få denna tolkning att gå ihop med 

sin övriga analys av Utopia som ett ideal och som en kritik av humanismen, tvingas att 

beskriva det utopiska samhället som på ett plan begränsat och bristfälligt, och samtidigt på ett 

annat som optimalt:  

 
The Utopians have not attained the ideal of a perfectly Christian life. But it does not follow 
that they have not attained the best state of a commonwealth. Reason and revelation are both 
indispensable for the first, but reason alone suffices for the second, and reason is a universal 
possession of mankind, one common for heathens and Christians alike. It is certainly possible, 
therefore, that More intends us to accept that the Utopians have in fact achieved a correct 
view of what constitutes true nobility, have avoided the baleful consequences of espousing the 
counterfeit view, and have arrived as a result at the optimus status reipublicae.177 
 

Frågan som återstår är då enligt Skinner om detta endast är karaktären Raphaels uppfattning, 

eller om den också överensstämmer med Mores egen. Hur man skall uppfatta detta anses bero 

på hur man tolkar karaktären Mores avslutande kommentarer där han reflekterar över den 

berättelse om Utopia som han just hört.178 Skinners tolkning är att More betraktade det som 
 

173 Thomas More, Utopia, ss. 66, 74. 

174 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility" s 238.  

175, Ibid., s 238-40.  

176 Ibid., s 240n.  

177 Ibid., s 240.  

178 Thomas More, Utopia, s 106f. 
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osannolikt att ett samhällssystem som det utopiska skulle komma att införas i verkligheten, 

men att han samtidigt vidhåller att detta sannolikt vore det enda sättet att helt förändra den 

rådande synen på vad som gör en människa ädel, och att därmed uppnå det ideala samhället 

där människor lever efter dygderna.179 

 

Skinners avsikt tycks vara att skapa en fungerande tolkning av Utopia genom att sammanföra 

Hexters grundläggande analys med den katolska tolkningens syn på Utopia som ett ideal 

begränsat av förnuftet. Tanken blir således att behålla analysen av Utopia som en intern kritik 

av den humanistiska rörelsen, men att samtidigt ta avstånd från beskrivningen av det utopiska 

samhället som ett kristet ideal. Därmed placerar man verket i ett relevant historiskt 

sammanhang som en del av humanismens reformatoriska litteratur samtidigt som man 

uppmärksammar och förklarar bristerna i det utopiska samhället. Ett tänkbart problem med 

denna förklaringsmodell är dock att de båda teser som här används kan anses befinna sig i ett 

spänningsförhållande som gör att de inte utan vidare kan åberopas samtidigt. Givet att Utopia 

skall uppfattas som en idealstat, vilken More utformat för att övertyga andra humanister om 

vikten av grundläggande reformer för att åstadkomma ett sant kristet samhälle, så kan det med 

andra ord vara svårt att samtidigt beskriva den som ett moraliskt begränsat samhälle, vilket på 

grund av sin hedendom har tvingats att enbart förlita sig till förnuftet.  

 

Det utopiska folket har med Skinners egna ord inte lyckats med att uppnå en perfekt kristen 

livsföring, vilket dock inte innebär att de inte har lyckats med att utforma en idealstat, då 

såväl förnuft som uppenbarad kunskap krävs för det förstnämnda, medan den senare kan 

erhållas enbart med hjälp av förnuftet.180 Den avgörande punkten blir här påståendet att den 

ideala staten kan uppnås enbart med hjälp av förnuftet. Skinner beskriver som vi sett hur 

Erasmus och andra kristna humanister förespråkade uppfattningen att det endast är den som 

lever i enlighet med dygderna som bör betraktas som sant ädel. Vidare antas denna fråga ha 

 
179 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility", ss. 240-4. I en separat redogörelse 
för Utopia i The Cambridge History of Renaissance Philosophy (1988)  intar Skinner en något mer försiktig 
inställning och hävdar att More i grunden försvarar det utopiska systemet, men att han " [...] cannot bring himself 
to accept the full implications of the humanist alternative, especially as it runs counter to so many received 
beliefs". More önskar således att ta ställning för Utopia som ett ideal, men når trots detta inte ända fram i sina 
formuleringar. (Skinner, "Political Philosophy", ss. 390-51 i The Cambridge History of Renaissance Philosophy, 
s 451.) 

180 Quentin Skinner, "Thomas More's Utopia and the Virtue of True Nobility", s 240.  
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en central plats i Utopia där befolkningen, till skillnad från européerna, lever i välmåga på 

grund av att de har insett och implementerat det rätta förhållningssättet till dygderna, vilket 

yttrar sig i att de endast hedrar de sant ädla. Skinner tycks således anse att man i Utopia har 

kunskap om de centrala dygderna och att man därtill har implementerat denna insikt i sitt 

generella förhållningssätt. För att förklara de företeelser i Utopia som tycks strida mot 

etablerad kristen moral vill han dock samtidigt hävda att det utopiska folket är moraliskt 

begränsat på grund av sin hedendom. Frågan blir då hur de kan anses uppfylla den kristna 

humanismens krav på att hedra dygderna, samtidigt som de systematiskt handlar på ett sätt 

som är oförenligt med detta.  

 

En tänkbar invändning är här att Skinner trots allt hänvisar till en humanistisk distinktion 

mellan optimalt handlande inom den offentliga, respektive den privata sfären, och lyfter fram 

möjligheten att Utopia som nation kan anses behärska ett av dessa kunskapsområden, men 

inte det ett annat.181 Hans slutsats blir därmed att det utopiska folket är mycket kunnigt när 

det gäller statsmannaskap, men att de däremot lider av bristande insikter när det gäller 

moraliska frågor av privat natur, vilket anses förklara hur Utopia kan vara en idealstat som 

innehåller moraliska brister. Frågan är dock om en sådan distinkt uppdelning av den offen

och privata moralen, med sina närmast machiavelliska implikationer, är förenlig med den typ

av kristen humanism som förordades i kretsen kring Eramus. Som Skinner själv framhåller 

ansåg Erasmus och humanisterna kring honom att det existerade en stark koppling mellan den 

enskilda människans felaktiga inställning till dygderna och de samhällsproblem som de såg 

omkring sig.182 Eftersom Skinner vill placera in Utopia i denna specifika kontext så väljer 

han, som vi tidigare sett, att tillskriva More uppfattningen att det utopiska samhället genom 

sin kollektivistiska utformning underlättar för medborgarna att hedra dygderna, och att detta 

förklarar dess välgång. Om det utopiska idealsamhället på detta sätt skall anses utgå från 

medborgarnas eget förhållande till dygderna så blir det dock svårt att se hur More samtidigt 

kan ha avsett att särskilja privatmoralen från statens hanterande av frågor som rör det 

offentliga. Det tycks med andra ord finnas en inbyggd motsättning i Skinners analys mellan 

hans utgångspunkt, som utgörs av Mores tillhörighet i den kristna humanismen kring 

 
181 Ibid., s 238. Tyvärr anger Skinner i det här specifika fallet ingen källa, utan nöjer sig med att konstatera att 
detta är en "distinction familiar to classical humanists". 
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Erasmus, och hans senare slutsatser som förutsätter en tydlig distinktion mellan privat och 

offentlig moral.  

 

Utöver detta så ter sig Skinners distinktionen som påfallande svår att applicera på fallet 

Utopia, där det privata och offentliga ofta är nära sammanlänkat då medborgarnas liv i hög 

utsträckning styrs av gemensamma lagar och principer, vilka beskrivs som sprungna ur en 

gemensam moral. När det exempelvis gäller praktiserandet av dödshjälp och skilsmässor i 

Utopia så utgår denna från en viss etablerad moralsyn, som återspeglas i utopisk lag där dessa 

företeelser tydligt regleras. På så sätt anses lagar och påbud utgå från den privata moralen hos 

medborgarna, som själva har möjligheten att påverka vilka beslutsfattare som skall 

representera dem, och som därför inte bör ha accepterat införandet av lagar som stred mot 

deras personliga principer.183 Att i detta sammanhang beskriva den utopiska privatmoralen 

som bristfällig, samtidigt som man framhåller det offentliga beslutsfattandet som idealiskt, ter 

sig som något av en motsägelse, då de båda av More framställs som nära sammankopplade 

med varandra. Om den utopiska befolkningens privatmoral är dåligt utvecklad så borde med 

andra ord även deras offentliga moral vara det, då statens lagar och beslut utformas av 

representanter som kommer ur folket.   

 

En fråga som uppstår är då varför Skinner väljer att införa en distinktion som inte tycks höra 

hemma i den specifika humanistiska tradition som han vill tillskriva More, och som dessutom 

inte framstår som förenlig med det utopiska samhällssystemet. Syftet som distinktionen tycks 

tjäna i hans argumentation är att den tillåter honom att beskriva Utopia som på olika sätt både 

idealiskt och bristfälligt. Därmed kan han som vi sett förena Hexters tes om Utopia som en 

kritik mot den kristna humanismen med den katolska tolkningens perspektiv att det utopiska 

folket är begränsat av sitt förnuftstänkande. Skinners avsikt tycks därmed vara att med hjälp 

av sin problematiska distinktion lösa det problem som efterlämnades av Hexter, nämligen hur 

en tilltänkt idealisk stat kan innehålla företeelser som så uppenbart strider mot den etablerade 

moralen, och att på så sätt förena två till synes motstridiga tolkningar.   

 

 

 

 
183 Thomas More, Utopia, s 47f.  
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George M. Logan        

Ett liknande försök att utforma en läsning som löser detta problem har presenterats av den 

brittiske litteraturvetaren George M. Logan. Dennes tolkning kan delvis betraktas som en 

vidareutveckling av Chambers ursprungliga tes, något som han även tillstår.184 Liksom 

Chambers så identifierar Logan Utopia som tillhörande en klassisk genre med rötter i Platons 

politiska texter.185 Ett centralt tema i bok I är enligt Logan den relation mellan nytta och 

moral som återkommer i beskrivningarna av det Engelska samhället, liksom i diskussionen 

om den politiske rådgivarens roll.186 Ett exempel som här lyfts fram gäller bruket att avrätta

tjuvar, vilket av Raphael beskrivs som omoraliskt på grund av att de brott som föregår straffe

ofta framtvingats av nöd, och även som opraktiskt då det uppenbarligen inte förhindrar att n

brott begås. Ett mildrare straff skulle däremot vara både moraliskt rättfärdigt och mer 

effektivt.187 På samma sätt argumenterar Raphael för att det vore ett fel av honom att ta 

anställning som rådgivare åt en furste, eftersom detta skulle leda till en situation som vore 

moraliskt ohållbar, samtidigt som han heller inte skulle kunna göra någon nytta.188 Att 

kompromissa i denna fråga och försöka att indirekt påverka de politiska besluten i positiv 

riktning vore enligt Raphael även det såväl omoraliskt som praktiskt omöjligt.189 

Detta specifika sätt att argumentera går enligt Logan tillbaka till den klassiska retoriken där 

ett argument anses maximera sin förmåga att övertyga om det pekar ut ett handlingsalternativ 

som uppfyller kraven på såväl heder (honestas) som nytta (utilitas). Förhållandet mellan dessa 

båda egenskaper har även en moralfilosofisk aspekt som intresserade många humanister, och 

däribland More. Genom att i Raphaels argumentation konsekvent koppla samman dessa båda 

perspektiv anses han låta denne representera en moralfilosofisk uppfattning som innebär att 

nytta och moral aldrig står i konflikt med varandra, utan att det ena tvärtom alltid förutsätter 

det andra. Detta var enligt Logan ett förhållningssätt som renässanshumanismen hämtat från 

 
184 Se t ex: George M. Logan, "Interpreting Utopia: Ten Recent Studies and the Modern Critical Traditions", s 
215; Logan, The Meaning of More's Utopia, s 249. 

185 George M. Logan, Inledning till Thomas More, Utopia, (red. George M. Logan & Robert M. Adams), 
Cambridge University Press, Cambridge 2009, s xviii.  

186 Ibid., ss. xxi-xxii. 

187 Thomas More, Utopia, ss. 15-24. 

188 Ibid., ss. 28-34 

189 Ibid., s 36f. 
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Ciceros filosofiska texter, och som utgjorde ett återkommande tema inom dess tidiga politiska 

tänkande. Cicero var i sin tur inspirerad av stoikerna, för vilka kopplingen mellan nytta och 

moral var central, vilket innebär att Utopia i detta avseende kan anses ge uttryck för en stoisk 

moralsyn.190  

Enligt Logan hade en alternativ moraluppfattning, med ursprung hos italienska humanister, 

börjat spridas inom den europeiska humanismen vid tidpunkten för Utopias tillkomst. Detta 

förhållningssätt, som skulle komma att få sitt mest berömda uttryck i Machiavellis Fursten, 

innebar att honestas inte alltid är detsamma som utilitas, och att dessa egenskaper därför 

ibland måste vägas mot varandra.191 Den humanistiska oenigheten i denna fråga fick 

implikationer som gällde synen på samhället i stort. Om nytta och moral alltid 

överensstämmer så blir det nämligen teoretiskt möjligt att utforma ett samhälle där man inte 

behöver kompromissa genom att väga etiska och praktiska aspekter mot varandra. Det öppnar 

med andra ord för skapandet av idealstaten. Skulle det däremot vara fallet att nytta och moral 

är två oförenliga ideal så kan det perfekta samhället inte existera ens i teorin. Logan anser att 

dialogen i bok I representerar denna motsättning inom humanismen och att den således kan 

beskrivas som "[...] a dispute about the degree of compatibility of the moral and the expedient 

in political life".192  

Utmärkande för Logans tolkning är att han betraktar bok II som en formell övning hämtad 

från antikens politiska filosofi, där syftet är att utforma den ideala staten. Denna typ av övning 

benämns som en "best-commonwealth exercise" och anses ha sitt ursprung i en tradition av 

teoretiska experiment i statsbyggande som inleddes med Platons Staten, och som fördes 

vidare av Aristoteles i dennes Politiken där den specificeras som en process i fyra steg för 

utformandet av ett idealsamhälle.193 Utgångspunkten är här den enskilde individen och dennes 

lycka, ett perspektiv som sedan expanderas till att gälla befolkningen som helhet. Frågan blir 

härigenom vilka institutionella strukturer som krävs för att säkerställa de individuella 

medborgarnas välbefinnande, samt hur dessa bör utformas för att bäst fylla sin funktion.194 
 

190 Logan hänvisar här speciellt till bok III av Ciceros De Oficiis som behandlar konflikten mellan det rätta och 
det nyttiga. Se: George M. Logan, Inledning till Thomas More, Utopia, s xxiii. 

191 Ibid.  

192 Ibid., s xxiv.  

193 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 131f. 

194 Ibid., ss. 132-6. 
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Utopia är enligt Logan utformat efter just dessa fastlagda principer vilket, tillsammans med 

dess många referenser till Platons och Aristoteles politiska texter, leder honom till slutsatsen 

att "[...] it seems beyond dispute, and fundamental, that the book represents the results of a 

best-commonwealth exercise conducted according to the Greek rules."195  

Det första steget i Mores version av denna teoretiska övning återfinns enligt Logan i bok II:s 

redogörelse för den utopiska moralsynen, då det här avgörs vilket liv som är det lyckligaste 

för den enskilde individen. Trots att befolkningen i Utopia inte är kristna utan grundar sin 

moral enbart på det rationella egenintresset så blir slutsatsen här att vi bör leva i enlighet med 

en moral som överensstämmer med den kristna, då detta i slutänden anses leda till störst lycka 

för alla.196 Vi har således ingen anledning att skilja på vår egen och andras lycka, vilket 

innebär att utgångspunkten blir att nytta och moral överensstämmer ur ett individperspektiv. 

När det gäller uppgiften att applicera denna princip på det utopiska samhället som helhet så 

anses More i det flesta avseenden ha lyckas i sitt uppsåt, något som exemplifieras av systemet 

med kollektivt ägandet som effektivt gör privata intressen till allmänna.197 Denna 

grundläggande moralsyn anses förklara varför Utopias lagar och institutioner på det hela taget 

framstår som betydligt attraktivare än de samtida europeiska.198  

Logan noterar dock att det även finns företeelser i det utopiska samhället som inte tycks vara 

förenliga med den kristna humanismen kring Erasmus. Vissa av dessa, såsom förekomsten av 

dödshjälp och skilsmässor, härleds till det faktum att Utopia enbart styrs av förnuftet.199 

Emellertid anses inte allt kunna förklaras på detta sätt, då vissa förfaringssätt kan anses strida 

mot såväl förnuftsmässig som uppenbarad kunskap. Logan pekar här främst på repressionen 

mot medborgarna, samt den offensiva utrikespolitiken.200 Dessa fenomen, som inte tycks 

passa in i beskrivningen av Utopia som en stat grundad på en kristen humanistisk idé om en 

naturlig koppling mellan nytta och moral, har enligt Logan sin förklaring i verkets strikta 

format som till stor del styr dess innehåll:  

 
195 George M. Logan, Inledning till Thomas More, Utopia, s xxvi.  

196 Ibid.  

197 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, ss. 147-9. 

198 George M. Logan, Inledning till Thomas More, Utopia, ss. xxvi-xxvii.  

199 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 219.  

200 Ibid., s 221; Thomas More, Utopia, ss. 85f, 92.  
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"The correct explanation of the discrepancies between Utopian practices and Erasmian ideals 
[...] lies in the fact that Utopia is a strict best-commonwealth exercise and not simply a 
conglomeration of ideal-sounding features. Indeed the points of congruence between Utopian 
practices and the views of Erasmian humanists and their Stoic predecessors should also be 
understood in these terms."201  

Eftersom målet med övningen var att utforma en idealstat så måste More även hantera den 

motsättning mellan olika legitima mål som här alltid uppstår. De högre mål som prioriterats i 

Utopia är säkerhet och stabilitet, varför andra ideal i vissa fall fick stå tillbaka. Skälet till 

denna prioritering anses vara att dessa faktorer betraktats som nödvändiga för att garantera 

statens fortsatta existens, och därmed som en förutsättning för allt annat som rör det utopiska 

samhället. För stor frihet för medborgarna kan anses hota stabiliteten i samhället, och så länge 

inte omvärlden också är utopisk så krävs det även vissa moraliska inskränkningar för att 

upprätthålla skyddet mot yttre hot. More bör således ha betraktat det som orealistiskt att 

utforma en hållbar stat utan att också införa "some practices that are expedient but certainly 

not moral."202 

Slutsatsen blir därmed att Utopia i egenskap av att vara en "best-commonwealth exercise" 

avser att beskriva en idealstat, men att More själv insåg att varje statsbildning med 

nödvändighet utgör en kompromiss mellan olika ideal. Då syftet med övningen i fråga var att 

utforma ett funktionellt samhälle där medborgarna kan leva under bästa tänkbara förhållanden 

så måste upprätthållandet av staten komma i första hand, även om detta i vissa fall innebär 

inskränkningar av de egna medborgarnas fri- och rättigheter. På samma sätt måste de egna 

medborgarnas välfärd gå före den hos omgivande befolkningar, vilket innebär att 

utrikespolitiken utformas för att prioritera det egna landets intressen framför andras. 

Sammantaget ger detta bilden av Mores verk som ett försök att utforma en realistisk modell 

av en stat som tillvaratar sina medborgares intressen bättre än de dåvarande europeiska genom 

att bättre balansera olika intressen och ideal mot varandra. Resultatet blev ur Logans 

perspektiv ett samhälle som tar sin utgångspunkt i humanismens traditionella syn på nytta och 

moral, samtidigt som det tar hänsyn till politikens realiteter och prioriterar statens stabilitet 

och säkerhet främst.  

Därmed anser Logan att Chambers endast hade en del av svaret när han beskrev Utopia som 

ett försvar av den kristna humanismen och dess ideal:  
 

201 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 235.  

202 Ibid., s 236f.   
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"For in suggesting that Utopia is designed as a protest against the ideas of secular theorists, 
Chambers is only half right: it is also designed as a corrective to the naive optimism of More's 
fellow Christian humanists (more generally, of the Christian-Stoic tradition of political theory 
as a whole)."203  

Tanken är med andra ord att More, förutom att vända sig mot den nya moralsyn som senare 

främst kommit att associeras med Machiavelli, även avsåg att rikta en kritik mot den kristna 

humanismen. Innebörden i denna kritik anses vara att det inte räcker med att kritisera 

existerande företeelser och institutioner, och att föreslå diverse idealiska alternativ. Istället för 

att endast fokusera på hur samhället bör se ut måste man också ta hänsyn till hur det faktiskt 

kan utformas. När en uppsättning ideal skall implementeras i ett samhälle så uppstår nämligen 

alltid motsättningar som kräver kompromisser och avvägningar mellan olika värden. Dessa 

måste uppmärksammans och läggas in i en samhällsteori för att denna skall bli trovärdig.204  

Genom att hävda att Chambers till hälften hade rätt ger Logan intrycket att denne tidigare 

hade påvisat Mores motiv att genom Utopia kritisera den nya machiavelliska moralsynen, 

medan han själv identifierat Mores andra syfte, som var att ifrågasätta den egna humanistiska 

traditionen. Emellertid kan även det senare av de två tilltänkta motiven anses ha sin grund i 

Chambers analys där det utopiska samhällets stränga ordning och fokus på disciplin som vi 

sett förklaras med att More var realist och att han därför inte utgick från att samtliga 

medborgare kunde motiveras endast av sin egen moral. Även utrikespolitiken och 

krigföringen beskrivs här som ett nödvändigt ont, vilket visar att även Chambers pekar på det 

faktum att Utopia var tänkt som ett realistiskt ideal, och inte endast en idyllisk skildring. Det 

tycks således vara denna argumentation som Logan har utvecklat och gjort till sin egen genom 

att sammanföra den med idén om bok II som en klassisk "commonwealth exercise", en tanke 

som även den delvis återfinns i Chambers ursprungliga analys.205 Vad som egentligen tillförts 

i detta sammanhang är därmed tanken på Utopias utformning som en kritik av den kristna 

humanismen, en uppfattning som vi sett återfinns även hos Hexter.  

En påtaglig skillnad mellan Logan och Chambers är att den förstnämnde valt att fokusera på 

förhållandet mellan honestas och utilitas som ett grundläggande tema i Utopia. Att relationen 

mellan nytta och moral har en central plats i Mores verk var, som vi tidigare sett, en 

 
203 Ibid., s 249.  

204 Ibid.  

205 R. W. Chambers, Thomas More, s 126f.  
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uppfattning som lades fram redan av Seebohm, vilken ansåg att det etiska förhållningssätt 

som More tillskriver utopierna motsvarar den utilitaristiska moralen. Även Logan drar denna 

parallell och beskriver den utopiska moralsynen som att den förebådar utilitarismen.206 

Genom att Logan identifierar ett liknande samband mellan nytta och moral i Raphaels 

inledande argumentation i bok I, så breddar han detta moralfilosofiska tema till att gälla 

verket som helhet, samtidigt som han placerar det i ett historiskt sammanhang genom att göra 

en koppling till moralsynen inom den samtida kristna humanismen. 

Det uttalade syftet med Logans analys är att beskriva Utopia som en idealstat (best 

commonwealth) inom ramen för den kristet humanistiska tradition som omgav More, och att 

samtidigt förklara de aspekter av texten som inte tycks vara förenliga med denna rörelses 

ideal. Strategin för att åstadkomma detta är att tillskriva verket ett dubbelt syfte som innebär 

att More dels avsåg att försvara den kristna humanismens ideal, men att han också ville rikta 

en kritik mot de egna leden på grund av dess naivitet i dessa frågor. Bristerna i det utopiska 

samhället skall enligt denna uppfattning förstås som ett tecken på att More istället för att måla 

upp en idyll strävade efter att minimera de negativa inslagen i staten genom att utforma en 

teoretisk modell som innebar en idealisk kompromiss mellan olika värden såsom frihet, 

säkerhet, jämlikhet och välstånd. Ett problem med denna teori är att den i likhet med Skinners 

kan anses grunda sig på oförenliga antaganden. Mer specifikt tycks det första motivet att 

försvara den stoiska moralsynen komma i konflikt med det senare, då den tilltänkta kritiken i 

Utopia mot den egna rörelsen yttrar sig i en beskrivning av en idealstat där nytta och moral 

inte alltid betraktas som förenliga, och där praktiska värden därför konsekvent tillåts att gå 

före moraliska.  

Det underliggande resonemanget lyder således att More genom Utopia skall anses försvara en 

viss moraluppfattning, och att skälet till att detta motiv inte återspeglas i texten är att han 

samtidigt avser att kritisera den. Emellertid framstår det här snarast som att Logan, för att 

förklara Utopias mer problematiska aspekter, har tvingats att tillskriva More en moralsyn som 

inte överensstämmer med den tradition han skall anses representera. Om den stoiska 

uppfattningen att nytta och moral utgör en enhet hade legat till grund för det utopiska 

samhällsbygget så borde More nämligen inte ha ansett det nödvändigt att utforma lagar och 

principer vars praktiska funktion (såsom att befrämja landets stabilitet och säkerhet) går ut 

 
206 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 181. 
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över hans moraliska principer. Tvärtom skulle alla nödvändiga praktiska åtgärder i Utopia helt 

naturligt ha legat i linje med det moraliskt rätta.  

Denna inre spänning mellan vad More skall anses representera och vad som faktiskt kommer 

till uttryck i hans verk tycks även bekymra Logan, varför han återkommande framställer 

författaren som motvilligt accepterande sina egna slutsatser:  

"The conclusion that the most rational commonwealth would not always act in accordance 
with the norms of Christian-Stoic thought must have been profoundly disturbing to him, since 
it suggests that the truly Christian commonwealth is not even theoretically attainable."207  

Emellertid kan More enligt Logan inte bortse från det praktiskt nödvändiga i att acceptera 

vissa moraliskt tveksamma aspekter av det utopiska samhället, något som indirekt anses leda 

honom till slutsatsen att privatmoralen inte alltid är tillämplig när det gäller de beslut som 

ingår i det politiska beslutsfattandet:  

For these defects make it clear that, although the expedient and the moral are identical for the 
individual, and although they are largely identical for the polity, there are nonetheless several 
areas in which prudential considerations demand that the commonwealth pursue policies 
incompatible not only with revealed norms, but also with moral norms derivable from 
reason.208  

Liksom var fallet i Skinners analys av Utopia tillskrivs More här i slutänden en syn på moral 

där de beslut som fattas inom ramen för det offentliga inte kan bedömas efter samma 

måttstock som den vi applicerar på den enskilde individen. Skillnaden mellan Skinner och 

Logan är i detta avseende endast att den förstnämnde applicerar denna tvetydiga moralsyn på 

det utopiska folket, medan den senare beskriver den som en motvillig slutsats hos författaren 

själv. 

Att tillskriva More en moralsyn som tydligt skiljer mellan stat och individ, framstår därmed 

som den föredragna metoden för att upprätthålla tanken på Utopia som en skildring av en 

idealstat. Problemet med denna typ av lösning är dock, som tidigare diskuterats, att tanken på 

en dubbel uppsättning moraliska principer inte förefaller ha särskilt mycket gemensamt med 

den kristna humanistiska tradition som More här anses representera, där den enskilde 

individens förhållande till dygderna ansågs ligga till grund för samhällets välgång. Snarare 

hör den hemma i den machiavelliska moralsyn som ofta beskrivits som en motpol till detta 

 
207 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 244.  

208 Ibid., s 243.  
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perspektiv. Det faktum att denna hypotes ändå har framlagts och försvarats av några av de 

främsta forskarna på området kan antyda att något är fel i den bakomliggande 

problemställningen, där den traditionella bilden av Utopia som en idealstat har upprätthållits 

oavsett hur starkt den faktiska beskrivningen av det utopiska samhället kan anses tala emot 

detta perspektiv. 

 

Utopia som illusion och dystopi 

När det gäller att undkomma de tolkningsproblem som grundar sig i förhållandet att vissa 

företeelser i Utopia inte tycks överensstämma med de samtida idealen, och då i synnerhet dem 

hos den kristna humanistiska rörelsen, så tycks det finnas ett begränsat antal vägar att gå. En 

sådan strategi är att försöka distansera More från idéerna inom sin egen rörelse, vilket till viss 

del har skett genom argumentet att han med Utopia avsåg att rikta en kritik mot de egna 

leden. Det historiska materialet kopplar dock More till humanismen kring Erasmus på ett sätt 

som gör det svårt att driva denna linje vidare. Bortsett från alternativet att finna en medelväg 

där More parallellt försvarar två olika moralsystem, vilket som vi sett är behäftat med vissa 

problem, återstår då alternativet att omvärdera författarens ursprungliga syfte. Ett tänkbart sätt 

att komma runt problemet är nämligen att argumentera för att Mores framställning av Utopia 

inte skall anses reflektera hans egen moraluppfattning, och att den därmed inte heller bör 

tolkas som ett ideal. De tolkningar som väljer att gå denna väg kan betecknas som kritiska, 

eftersom de väljer att använda den humanistiska tolkningens perspektiv till att ifrågasätta den 

etablerade bilden av Utopia, snarare än att på olika sätt försöka få dessa båda synsätt att gå 

ihop.  

En diskussion som kan anses bereda marken för denna typ av tolkning är den som förts kring 

den avslutande delen av bok II, där Raphaels skildring av Utopia är slut och karaktären More 

kort reflekterar över vad han just hört berättas. Han konstaterar här att många av de utopiska 

lagarna och traditionerna framstår som smått absurda:  

These included their methods of waging war, their religious practices, as well as other 
customs of theirs; but my chief objection was to the basis of their whole system, that is, their 
communal living and their moneyless economy. This one thing alone utterly subverts all the 
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nobility, magnificence, splendor and majesty which (in the popular view) are the true 
ornaments and glory of any commonwealth.209 

De som företräder synen på Utopia som en skildring av ett ideal förnekar av naturliga skäl 

genomgående att More i denna passage uttrycker sin egen uppfattning. Hexter beskriver 

således detta argument som "palpably silly and insincere"210, medan Surtz framställer det som 

ett uttryck för "magnificent irony".211 Skinner väljer å sin sida att uppfatta det som ett utslag 

av en "almost desperate irony"212, och Logan som "clearly ironic".213 Andra har dock inte 

varit lika övertygade om att karaktären Mores avslutande kommentarer endast varit ironiskt 

menade och har öppnat för möjligheten att de bör tolkas mer bokstavligt, vilket skulle 

innebära att Utopia avslutas med en kritik av den stat som just beskrivits. Om så vore fallet så 

kan detta anses förändra dynamiken i verket genom att Raphaels positiva framställning av 

Utopia i så fall inte står oemotsagd vid berättelsens slut. 

En avgörande punkt i tolkningen av Utopia blir därmed tonläget i de avslutande 

kommentarerna, då detta kan anses avgöra huruvida More här avsåg att vara ironiskt eller 

inte. En metod för att lösa detta problem som använts av Ward S. Allen har varit att analysera 

hur More på andra håll i texten använder sig av nyckelbegrepp i den aktuella passagen. 

Således närstuderar han användningen av begreppen nobilitas, magnificentia, splendor och 

maiestas för att därigenom kunna bedöma hur dessa har använts. Hans slutsats blir att dessa 

begrepp används på olika sätt i verket, och att man därför inte säkert kan dra slutsatsen att 

stycket var ironisk menat.214  

Ett alternativt förhållningssätt som företrätts av Brendan Bradshaw har varit att det, med tanke 

på vad vi vet om Mores enkla livsstil och förakt för lyx och flärd, visserligen går att betvivla 

hans uppriktighet när han beklagar förlusten av prakt, ståt och majestät, men att uttalandet 

 
209 Thomas More, Utopia, s 106f.  

210 J. H. Hexter, More's Utopia: The Biography of an Idea, The History of Ideas Series No. 5, Princeton 
University Press, Princeton 1952, s 39. 

211 Edward Surtz, S. J. & J.H. Hexter (red.), The Complete Works of St. Thomas More Vol. 4, ss. cxxxiii-cxxxiv.  

212 Quentin Skinner, The Foundations of modern political thought Vol I: The Renaissance, s 259. 

213 George M. Logan, The Meaning of Utopia, s 242. 

214 Ward S. Allen, "The Tone of More's Farewell to Utopia: A Reply to J. H. Hexter", Moreana, No. 51 (1976), 
ss. 108-18.  
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måste ses i sitt sammanhang.215 Tillsammans med det följer nämligen också reservationer mot 

flera andra centrala aspekter av det utopiska samhället, vilka inte kan avfärdas lika lätt. 

Antingen får man därmed argumentera för att passagen i sin helhet är ironiskt menad, eller 

acceptera den som en seriös kritik mot det samhälle som Raphael just presenterat. I ljuset av 

detta ter det sig enligt Bradshaw rimligare att acceptera karaktären Mores avslutande 

reflektioner som en kritik och koppla den till hans tidigare pragmatiska hållning i bok I, där 

han bland annat ifrågasätter själva idén med ett samhälle utan privat egendom.216     

Allen och Bradshaw lutar båda i sina slutsatser åt den litterära tolkningen, och anser således 

att More mest sannolikt avsåg att lämna läsaren med två motstridiga perspektiv.217 Emellertid 

kan detta synsätt även tas steget längre, vilket innebär att karaktären Mores kritik av det 

utopiska samhällssystemet inte längre uppfattas som en hypotetisk ståndpunkt, utan som en 

reflektion av författarens egen uppfattning. En tolkning som ligger nära denna uppfattning 

formulerades redan 1975 av D. B. Fenlon i en artikel där han i praktiken vänder på det 

perspektiv som etablerats av Hexter och hans efterföljare.218  

Fenlon instämmer här i Hexters analys att Utopia utgör en kritik av den kristna humanismens 

naiva inställning till reformer, där man genom att omdana karaktären hos enskilda individer 

trodde sig kunna förändra samhället till det bättre. Emellertid uppfattar han inte Mores verk 

som ett försök att förbättra den humanistiska strategin, utan som en mer djupgående kritik av 

hela det reformprojekt som utgick från Erasmus och hans efterföljare. Utopia skall utifrån 

detta perspektiv förstås som ett uttryck för uppfattningen att den kristna humanismen grundat 

sina tilltänkta reformer på en illusion som utgått från tanken att den politiska makten och de 

sekulära institutionerna kan tjäna som ett instrument för ett återuppväckande av de sanna 

kristna värdena, och att de tillika kan ligga till grund för ett kristet samhälle.219 Det avgörande 

problem som Fenlon anser att More fann i denna vision var dock att de ideal som ligger till 

 
215 Brendan Bradshaw, "More on Utopia", The Historical Journal, Vol. 24:1 (1981), ss. 1-27.  

216 Ibid., s 25.  

217 Ward S. Allen, "The Tone of More's Farewell to Utopia: A Reply to J. H. Hexter", s 118; Brendan Bradshaw, 
"More on Utopia", s 26f.  

218 D. B. Fenlon, "England and Europe: Utopia and Its Aftermath".  

219 Ibid., s 125. 
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grund det sekulära samhället och dess institutioner i många avseenden står i motsats till de 

kristna, varför det kristna livet inte är förenligt med det politiska.  

Enligt Fenlon förmedlas denna kritik till läsaren genom att denne i bok I ställs inför den 

sekulära politikens egoism och enfald, som sedan i bok II följs av en modell av ett alternativt 

samhälle som visar den grad av altruism och visdom som den politiska makten skulle behöva 

uppvisa för att den kristna humanismens idealsamhälle skulle kunna realiseras.220 Gapet 

mellan verklighet och vision skulle därmed framgå för läsaren, och leda fram till den slutsats 

som More avsåg att förmedla. Denna var att själva tanken på en sant kristen stat var 

orealistisk, och att de samhällsreformer som förespråkades av den kristna humanismen kring 

Erasmus därför utgjorde en återvändsgränd.221  Utopia representerar därmed illusionen om 

den perfekta staten, vilket enligt Fenlon visar sig i dess namn "Ingenstans" (från grek. ou - 

ingen och topos - plats), och det faktum att landet är placerat på en isolerad ö bortom den 

kända världen.222     

Även om Fenlon således utgår från den tolkningsram som etablerats av Hexter så vänder han 

på dennes perspektiv genom att framställa den idealiska kristna staten som en illusion, vilken 

More avsåg att exponera för omvärlden. Utopia anses därmed inte representera ett ideal som 

More själv delar, utan ett som han betraktar som naivt och orealistiskt, vilket förändrar bilden 

av vad som sker i berättelsen. Karaktären More framstår ur detta perspektiv snarast som 

realisten, vilken riktar relevanta invändningar mot idealisten Raphael som är uppslukad av sin 

naiva vision om den ideala staten. Denna kritik tycks därmed också överensstämma väl med 

författarens egen syn på den kristna humanismens politiska visioner. Utifrån Fenlons 

perspektiv så utgör Utopia dock fortfarande en beskrivning av ett ideal, om än ett illusoriskt 

sådant, vars syfte är att belysa sina egna brister.  

En mer långtgående tes som nyligen har framlagts av Mikael Hörnqvist i hans essä 

"Renaissance Political Philosophy" innebär att Utopia inte bör förstås som ett ideal ens i 

denna begränsade mening, utan att Mores egentliga motiv var att skildra ett samhälle grundat 

på en felaktig moralsyn. Utopia skulle därmed utgöra en dystopi och ett varnande exempel, 

snarare än en idealstat. En utgångspunkt i denna tolkning är att Mores syn på politik och 
 

220 Ibid., s 128f.  

221 Ibid., s 124.  

222 Ibid., s 127.  
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moral bör förstås som ett uttryck för ett tidstypiskt perspektiv som även omfattar Machiavellis 

tankegångar.223 Tvärtemot vad som tidigare har hävdats av Chambers och hans efterföljare så 

står Mores uppfattningar därmed inte i direkt motsättning till Machiavellis, utan representerar 

istället ett alternativt förhållningssätt inom samma renässanshumanistiska tradition.   

Machiavelli tar i sina texter avstånd från den tidigare etablerade uppfattningen att en 

välfungerande stat måste grundas på principen om rättvisa, utan hävdar istället att den med 

nödvändighet vilar på tre grundpelare som är lagar, vapenmakt och religion. Syftet med dessa 

är att garantera statens oberoende, att bevara dess inre stabilitet, samt att skapa förutsättningar 

för dess vidare expansion. Därmed understödjer de statens två målsättningar som internt är att 

upprätthålla frihet och oberoende (libertas), och som externt innebär en strävan efter att utöka 

det egna inflytandet och territoriet (imperium), samt att erövra rikedomar, storhet och ära. 

Konsekvenserna av detta synsätt är bland annat att lagar och religiösa principer endast att 

betrakta som goda så länge de tjänar sitt avsedda ändamål, som är att bistå staten i dess 

strävan att uppnå sina mål, samt att det inte kan anses existera någon tydlig gräns mellan 

legitima och illegitima tvångsmedel, då dessa måste bedömas i relation till sitt syfte.224        

Enligt den Florentinska tradition som Machiavelli utgår ifrån befolkas staten i grund och 

botten av två kategorier människor, nämligen folket, som önskar att leva i frihet, och en 

mindre elit som önskar att dominera och styra över den stora massan. Ett grundläggande 

problem har därför varit hur man skall kunna förena dess båda gruppers motstridiga intressen. 

En underförstådd lösning var att tillfredställa den folkliga viljan genom att upprätthålla den 

interna friheten, samtidigt som den makthungriga eliten tilläts att utöka imperiet genom 

ärorika fälttåg. Därmed överläts en av statens grundläggande uppgifter på vardera gruppen.225 

Det finns enligt Hörnqvist vissa påtagliga likheter mellan Machiavellis republik och det 

samhälle som More skildrar i Utopia. Dessa visar sig i det faktum att Utopierna är ett 

oberoende folk som inte accepterar någon utomstående överhet, och vars styrande 

institutioner har ett väletablerat våldsmonopol, samt en militärmakt som är stark nog att 

försvara staten från yttre hot. Det utopiska samhället styrs vidare av lagar som gäller för alla, 

och som grundar sig på antagandet att människan inte är god av naturen, varför hennes 
 

223 Mikael Hörnqvist, "Renaissance Political Philosophy", s 207.  
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handlingar måste begränsas. Ännu en överensstämmelse finns i det faktum att religionen i 

Utopia har underställts den styrande auktoriteten, och att endast sådana religiösa uttryck som 

anses gynna statens intressen är tillåtna.226   

Emellertid ifrågasätts just denna metod att använda lag, vapenmakt och religion som verktyg 

för att skapa ett välfungerande samhälle av Raphael i bok I, där han diskuterar de europeiska 

staternas sätt att utnyttja sina institutioner i egna syften, utan att ta hänsyn till om detta också 

är moraliskt riktigt. Exempelvis kritiserar han dödsstraffet med hänvisning till den kristna 

principen om livets helighet, lagar som är skrivna på ett sätt så att de kan tolkas fritt och 

därmed brukas i överhetens tjänst, liksom kyrkans villighet att anpassa sitt budskap efter 

samhällets normer istället för att hålla fast vid sin ursprungliga lära. Sammantaget så innebär 

detta ett ifrågasättande av den sekulära statens rätt att tillgodose sina egna intressen utan att ta 

hänsyn till en högre moral. Det ter sig då rimligt att Raphael också borde kritisera Utopia på 

dessa grunder, men tvärtom så framhåller han som bekant denna stat som ett föredöme och 

framställer dess samhällssystem som grundat på fredsvilja, sann rättvisa och grundläggande 

kristna värden.227  

För att analysera Raphaels synes motstridiga uppfattningar väljer Hörnqvist att använda sig av 

Logans tes att begreppen honestas och utilitas har en central plats i Utopia. Raphaels 

argumentation i bok I implicerar att dessa båda egenskaper hör samman, och det kan vid en 

första anblick framstå som att detta också är den styrande principen i Utopia, där moral och 

praktiska överväganden återkommande sägs harmoniera.228 Emellertid blir bilden en annan 

när man närmare betraktar vad som sker i det utopiska samhället. Man bestraffar här 

visserligen inte mindre brott med döden, men upprätthåller istället ett system av slaveri som 

inbegriper både dömda medborgare och krigsfångar, och som utgör en central del av 

samhällssystemet. På samma sätt förhåller det sig med inställningen till krig, där de 

europeiska staterna kritiseras för att anställa legosoldater och att bruka krigslister i sin strävan 

efter att utvidga det egna territoriet, medan Utopia i bok I beskrivs som fridsamt och 

fredsälskande. Bok II avslöjar dock att man även där använder sig av just dessa metoder i 

syfte att etablera nya kolonier, och att därigenom tillskansa sig rikedomar och arbetskraft i 
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form av slavar. Även den strikta klassindelning som kritiseras i bok I tycks ha sin 

motsvarighet i Utopia där de styrande tillhör ett högre skikt av befolkningen än den vanlige 

medborgaren, som i sin tur står över klassen av slavar, vilkas frihet är än mer begränsad.229   

Det står nu klart att Raphaels inledande kritik mot de europeiska staterna även borde kunna 

riktas mot det utopiska samhällssystemet. För att få detta att gå ihop med hans idealisering av 

Utopia måste man enligt Hörnqvist särskilja mellan två olika förhållningssätt som bägge 

kommer till uttryck i hans utläggningar. Det första av dessa återfinns i bok I där Raphael 

konsekvent prioriterar moralen framför nyttan med argumentet att det moraliskt rätta också 

alltid är det bästa ur ett praktiskt perspektiv. Ett andra förhållningssätt framkommer i bok II:s 

skildring av Utopia, där man tillämpar ett omvänt perspektiv som innebär att praktiska 

överväganden tillåts att styra, då moralen ändå anses sammanfalla med nyttan. Definitionen 

av det moraliskt rätta blir därmed i praktiken vad helst det utopiska ledarskapet finner 

praktiskt att genomföra:  

The Utopian's reluctance to recognize a moral good outside or independent of their own laws, 
political system, or way of life has the effect of short-circuiting any criticism that could be 
directed against them. Or, put differently, since honestas has been co-opted to Utopian 
utilitas, and been reduced to a mere wrapping of its self-interested actions and institutions, it 
cannot serve as a check on Utopian practices and policies. Here we are faced with the 
intellectual cost of the unity and conformity pursued by Utopian society, the monstrous 
ideology that equates the honorable and the expedient, honestas and utilitas.230 

Resultatet av att bygga ett samhälle på en grundsyn som innebär att nyttan föregår moralen 

blir således att man visserligen uppnår stabilitet och enighet, då det inte längre existerar någon 

motsättning mellan vad som är praktiskt och moraliskt önskvärt, men att detta sker till priset 

av att det moraliska perspektivet försvinner som en reell aspekt för att ersättas av 

nyttokalkyler baserade på egenintresset. Härmed öppnar man också dörren för den typ av 

moraliskt tvivelaktiga lagar och bruk som återfinns i Utopia.  

Det synsätt som här tillskrivs det utopiska folket, och som innebär att moralen underställs 

nyttan, har ofta tillskrivits Machiavelli. Enligt Hörnqvist är detta emellertid att betrakta som 

en vulgärtolkning eftersom det machiavelliska perspektivet innebär ett erkännande av 

relevansen hos honestas såväl som utilitas. Machiavelli betraktade nämligen dessa två värden 

som existerande oberoende av varandra, vilket ledde honom till slutsatsen att de inte kan 
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reduceras till varandra, samt att vi ibland kan tvingas att prioritera det ena framför det andra. 

Detta innebär att vi i realiteten ofta tvingas att väga praktiska och moraliska aspekter mot 

varandra, och att det inte alltid finns möjlighet att uppfylla bägge dessa kriterier. Utifrån detta 

perspektiv är det endast de naiva som tror att moralen alltid kan gå före nyttan, och de cyniska 

som anser att nyttan alltid bör gå före moralen. En tredje position som försvaras av 

Machiavelli innebär att nyttoaspekten alltid måste balanseras mot moraliska överväganden för 

att den inte skall urarta, och därmed upphöra att vara nyttig. Detta förhållningssätt, som 

innebär att moralen bör tjäna som ett ramverk inom vilket praktiskt orienterade beslut kan 

fattas, är också det som Hörnqvist tillskriver More.231 

Hörnqvists tolkning innebär att More i bok I och II återger två olika sätt att betrakta 

förhållandet mellan honestas och utilitas som han betraktade som felaktiga. När Raphael i bok 

I indirekt argumenterar för att moralen alltid bör komma i första hand, eftersom det moraliskt 

rätta också alltid är den mest funktionella, så anses han således representera en naiv 

inställning som inte tar politikens realiteter i beaktande. När han senare idealiserar det 

utopiska samhällssystemet så ansluter han sig på samma sätt till den cyniska uppfattningen att 

nyttan alltid bör gå före moralen. Raphael blir på detta sätt representant för två uppfattningar 

som, förutom att vara orimliga, dessutom motsäger varandra, vilket kan ses som ett uttryck för 

ett stilistiskt grepp som inte var ovanligt inom satiriska texter av denna typ.232  Familjenamnet 

Hythlodaeus ("struntpratare" alt. "expert på strunt") som More valt att ge honom framstår 

därmed också som väl valt.233 Raphael framträder härmed som något av en komisk gestalt, 

vilket möjligen kan förklara varför han är den enda fiktiva huvudkaraktären i berättelsen. Vid 

sidan av denne står den mer sansade och pragmatiske karaktären More som här närmast 

framstår som författarens eget alter ego.  

Den tidigare läsning som kommit närmast Hörnqvists när det gäller synen på moral i Utopia 

tycks ironiskt nog vara den som kanske tydligast och mest okritiskt framställt Mores verk som 

en skildring av ett ideal. Enligt Seebohms tidiga tolkning ligger nämligen Utopias storhet i det 

faktum att man där etablerat en moralsyn som inte gör skillnad mellan vad han beskriver som 

naturens lagar och kristendomens. Vad detta innebär är, som vi tidigare sett, att den utopiska 

 
231 Ibid., s 223f.  

232 Se t ex: Catherine Curtis, "The Laughing Philosopher in the early modern period", s 108.  

233 Grek. hythlos (nonsens) och daiein (att förmedla), eller alternativt daios (vetande).  
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moralsynen framställs som utilitaristisk, då nytta och moral där anses sammanfalla i det 

övergripande målet att maximera den totala lyckan i samhället. Den moralsyn som Seebohm 

betraktade som förenlig med det kristna kärnbudskapet, och som han ansåg gjorde Utopia till 

en idealstat, blir således hos Hörnqvist till den grundläggande förklaringen bakom dess 

brister.  

En mer sentida forskare som accepterat Seebohms slutsats att den utopiska moralsynen är att 

betrakta som utilitaristisk är som vi sett Logan.234 Det är också från dennes analys som 

Hörnqvist har hämtat tesen att Utopia i grunden berör förhållandet mellan honestas och 

utilitas. Logan behandlar även de inkonsekvenser som Hörnqvist lyfter fram mellan Raphaels 

kritik av de europeiska staterna i bok I, och hans positiva framställning av Utopia i bok II.235 

Han beskriver detta som ett sätt för More "[...] to emphasize further the unattractiveness of 

some aspects of Utopian foreign policy by creating a number of resemblances between it and 

the foreign policy of the European rulers [...]".236 Mores syfte med att på detta sätt dra 

uppmärksamheten till Utopias mindre attraktiva sidor var enligt Logan att ytterligare 

framhålla det faktum att nytta och moral inte alltid sammanfaller i frågor som berör staten, 

varför politiska beslut inte kan bedömas utifrån den rådande privatmoralen.237 Även här 

sammanfaller Logans analys med Hörnqvists som också den innebär att More genom att 

medvetet infoga motsägelser mellan Raphaels ståndpunkter i bok I och II avsåg att 

argumentera för uppfattningen att nytta och moral måste betraktas som två separata och 

oberoende värden. Det tycks således som att Hörnqvist utgår från ett perspektiv på Utopia 

som till stora delar överensstämmer med Logans, men att han trots detta når fram till 

slutsatser som tydligt skiljer sig från dennes.  

Det avgörande skälet till detta tycks vara att Hörnqvist, till skillnad från Logan, inte håller fast 

vid de traditionella antaganden som säger att More avsåg att förvara den moralsyn som 

existerade inom den kristna humanismen, samt att han utformade Utopia som en idealstat. 

Som tidigare framhållits tycks såväl Logan som Skinner i sina försök att förklara det utopiska 
 

234 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 181. 

235 Förekomsten av sådana motsägelser i Utopia är välkänt sedan länge, och tas exempelvis upp av Henry W. 
Donner i dennes Introduction to Utopia (1945), s 56. Intressant att lyfta fram är dock det sätt varpå Logan väljer 
att förklara detta fenomen.  

236George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 240.  

237 Ibid., s 243.  
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samhällets avvikelser från den kristna humanismens ideal tillskriva More en hållning som mer 

påminner om den machiavelliska än den som existerade inom rörelsen kring Erasmus. Genom 

att tillskriva More en moralsyn som uttalat överensstämmer med Machiavellis vänder han på 

detta perspektiv och undviker på så sätt också den motsättning som lett fram till Logans och 

Skinners något motsägelsefulla förklaring att More avsåg att representera den kristna 

humanismen, samtidigt som han också argumenterade för en moralsyn som strider mot dess 

grundläggande principer. Genom att More härmed tillskrivs uppfattningen att nytta och moral 

är att betrakta som två separata och motstridiga värden så uppstår dock ett problem som inte 

behandlas närmare i Hörnqvists analys, nämligen hur man kopplar individen More till den 

uppfattning som här tillskrivs honom, då det historiska materialet i stort tycks framhålla hans 

samhörighet med Erasmus och dennes ideal.     

Förutom att Hörnqvist bryter med den etablerade bilden av More som en motståndare till den 

machiavelliska moralsynen så innehåller hans analys även en annan, än mer omvälvande 

tanke. Istället för att hålla fast vid den etablerade bilden av Utopia som ett ideal i någon form, 

vänder han på perspektivet och beskriver det utopiska samhället som produkten av en 

"monstruös ideologi", vilken suddat ut gränserna för det etiskt försvarbara genom att jämställa 

moral med nytta. Den imaginära stat som har gett namn åt utopin framstår härmed snarast 

som en dystopi, vilken speglar de tänkbara konsekvenserna när ett samhälle överger sin 

moraliska kompass och överlåter beslutsfattandet åt politiska teknokrater. Genom detta skifte 

i perspektiv undviker Hörnqvist det grundläggande problem som ständigt återkommer inom 

de etablerade tolkningarna av Utopia, nämligen hur man förklarar dess mindre idealiska 

aspekter. De inslag i beskrivningen av det utopiska samhället som tidigare har utgjort ett 

grundläggande problem i tolkningen av verket blir härmed istället till en del av lösningen, då 

de stödjer tesen att More inte avsåg att framställa Utopia som ett ideal, utan som ett exempel 

på en stat med en felaktig syn på moral.  

När den grundläggande bilden av Utopia på detta sätt ställts på huvudet så blir också de 

tänkbara invändningarna de motsatta. Således skulle Utopias positiva sidor här kunna 

framhållas som ett problem för denna tolkning, på samma sätt som de negativa inslagen 

tidigare gjorde det. Tidigare tolkningar utgår i regel från att de positiva aspekterna av Utopia 

överväger de negativa, som mer behandlas som problematiska avvikelser. Även Hörnqvist 

noterar att Utopia i vissa avseenden kan anses leva upp till de politiska ideal som förmedlats 

genom antikens traditioner. Denna typ av tänkbara argument torde dock kunna bemötas 
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genom att man pekar på dubbelheten i skildringen av Utopia mellan vad som sägs vara fallet 

och vad som framkommer vid en närmare analys. Som vi sett kan nämligen det samhälle som 

av Raphael beskrivs som fritt, jämställt och fredligt, även framställas som en auktoritär stat 

med en formell klassindelning och strikt kontrollerade medborgare, vars välstånd till stor del 

vilar på ett institutionaliserat slaveri och på det faktum att man dominerar närområdet och 

expanderar sitt territorium med militära medel. Även föraktet för rikedom, som sägs komma 

till uttryck i det kollektiva ägandet och avsaknaden av girighet och högmod, motsägs av det 

faktum att den utopiska staten tjänar stora summor på sina kolonier, och att dessa används för 

att ytterligare förstärka dess makt.238 Dessa omständigheter kan i sig användas som ett 

argument för att de mer idylliska aspekterna av det utopiska samhället inte kan tas för givna, 

utan att de ofta tycks utgöra en vacker yta som döljer en mörkare verklighet.  

En andra invändning som här blir relevant, och som kan tänkas riktas mot bilden av Utopia 

som en dystopi, är att de negativa förhållanden som lyfts fram kan anses utgöra en otillräcklig 

grund för kritik, givet det faktum att verket publicerades i norra Europa år 1516. Frågan blir 

därmed om förhållandena i Utopia rimligen kan ha framstått som så problematiska för den 

samtida läsaren att denne skulle ha uppfattat det utopiska samhället som ett negativt exempel. 

Den underliggande tanken bakom detta argument är naturligtvis att vi i dag torde uppfatta 

vissa företeelser i Utopia som mer uppseendeväckande och moraliskt tvivelaktiga än den 

dåtida läsaren, som vuxit upp i ett samhälle där dessa till stor del var allmänt accepterade. 

Kanske skulle därmed den ordning som numera framstår som dystopisk i samtiden ha kunnat 

uppfattas som ett samhällssystem att föredra framför det egna.  

Dess bättre så tycks vi i det här fallet inte vara utlämnade åt en subjektiv bedömning av 

huruvida ett visst samhällsystem är problematisk nog att betraktas som dystopisk. Som 

Hörnqvist framhåller så utgör nämligen bok I en kritik av det rådande samhället, vilken till 

stora delar riktar sig mot just de företeelser som sedan återkommer i skildringen av Utopia.  I 

väsentliga avseenden framstår därmed det utopiska samhället som jämförbart med de 

europeiska staterna, då man där återfinner samma hierarkiska klassificering av medborgarna, 

och samma typ av militarism och krigföring, driven av samma motiv i form av makthunger, 

expansionism och girighet. På andra sätt, såsom när det gäller det institutionaliserade bruket 

av slavar och begränsningarna av medborgarnas personliga friheter, framstår det som än 

 
238 Thomas More, Utopia, ss. 86-92. 
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sämre. Kritiken av de europeiska staterna i bok I tycks därmed tjäna som något av en nyckel 

för tolkningen av bok II, då den bidrar till att tydliggöra motsättningen mellan den utopiska 

verkligheten och Raphaels idealiserade bild av densamma. Med tanke på att More antas ha 

författat bok I efter bok II så kan denna kritik tolkas som ett sätt att i efterhand förstärka ett 

budskap som existerade redan i den ursprungliga versionen, men som på detta sätt ytterligare 

framhålls genom att den idealiserade bilden av Utopia tillåts att kontrasteras mot kritiken av 

de europeiska staterna. Genom denna kritik kan vi också se att Utopias lagar och bruk inte 

framstod som okontroversiella ens i det samhälle där verket ursprungligen författades, vilket 

stödjer tesen att More ingalunda avsåg att beskriva ett ideal.  

Stöd för uppfattningen att den utopiska statens sätt att förhålla sig till sina institutioner, sin 

befolkning och sina grannstater inte kan ha framstått som idealisk ens för Mores egen samtid, 

och då i synnerhet den humanistiska rörelse som han tillhörde, kan även återfinnas utanför 

Utopia. För att lyfta fram ett exempel så var Erasmus, som vi tidigare sett, starkt kritisk till 

tanken på det rättfärdiga kriget. I Institutio Principis Christiani framhåller han att det i den 

kristna världen finns gott om furstar som anser att vissa krig är moraliskt rättfärdiga, och som 

därtill alltid tycks anse att just deras egna skäl är tillräckliga för att uppfylla detta kriterium: 

"Leaving unsettled the question whether war is ever just, who does not think his cause just? 

And among all the shifting vicissitudes of human affairs [...] who can lack cause, if any cause 

whatever is good enough to go to war on?"239 Vid en jämförelse med den påstått fredliga 

utopiska statens principiella inställning, enligt vilken krig rätteligen kan förklaras som hämnd 

för tidigare oförätter, på grund av lagar i andra länder som uppfattas som ofördelaktiga för 

den egna handeln, eller för att "befria ett förtryckt folk", så framstår denna som ett gott 

exempel på just det problem som Erasmus avser att belysa, nämligen att alla krig uppfattas 

som rättfärdiga av de som utkämpar dem, och att det rättfärdiga kriget därmed är ett 

meningslöst begrepp.240  

På samma sätt uttryckte Erasmus kritik mot hur kyrkans företrädare hade övergett sina 

ursprungliga principer för att istället tjäna makten, samtidigt som prästerskapet i Utopia utgör 

en officiell del i statsapparaten och betraktas som ämbetsmän.241 Religiösa företrädare 

 
239Desiderius Erasmus, Institutio Principis Christiani, s 58.  

240 Thomas More, Utopia, s 85. 

241 Ibid., s 98f.  
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riskerar här också hårda straff om de väljer att propagera för uppfattningar som rör sig utanför 

vissa av staten fastlagda ramar, eller om de genom sin verksamhet anses "störa ordnin

Sammantaget får man härmed antingen sluta sig till att More avsåg att propagera för ett 

samhällssystem som i väsentliga avseenden var motsatsen till det Erasmus eftersträvade, eller 

att han inte avsåg att framställa Utopia som ett ideal, utan snarare dess motsats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

242 Ibid., s 94f.  
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III. Mot en ny tolkning av Utopia 

I en viss mening så framstår Hörnqvists tolkning som den logiska konsekvensen av en 

utveckling som pågått inom forskningen kring Utopia sedan den humanistiska tolkningen 

etablerades i början av 1900-talet. Som vi sett så har utvecklingen sedan dess gått mot att 

skildringen av Utopia i ökande grad har problematiserats. De tidigaste läsningar som här 

nämnts betraktar överhuvudtaget inte den traditionella bilden av verket som problematisk. 

Enligt den marxistiska tolkningen representerar Utopia således en tidig vision av det 

kommunistiska samhället, där bristerna snarast ligger i Mores oförmåga att beskriva hur 

denna idealstat skall kunna realiseras. Även för betraktare utanför det marxistiska perspektivet 

så tycks frågan under denna period mer ha varit vad det är som gör Utopia till ett ideal, än om 

så verkligen är fallet. Seebohm tycks exempelvis vara övertygad om att det är en utilitaristisk 

moralsyn som ligger till grund för det utopiska samhällets storhet.  

När Chambers 1935 publicerar sin biografi över Thomas More märks redan här en påtaglig 

skillnad i inställning. Istället för att utgångspunkten ligger i den etablerade bilden av Utopia 

så granskas här texten systematiskt och kritiskt. Slutsatsen blir därmed också att det utopiska 

samhället inte entydigt kan beskrivas som ett ideal, och att det innehåller vissa inslag som 

kräver en förklaring. Denna slutsats utgör i sig en indirekt kritik mot den tidigare idealiserade 

beskrivningen av Utopia, och innebar att man hädanefter måste börja formulera hypoteser 

kring varför More valt att ge läsarna en delvis motstridig bild av sin idealstat. Även om 

Chambers således kan sägas ha formulerat den problemställning som återkommande 

behandlas i den moderna litteraturen kring Utopia så var hans eget svar relativt enkelt och 

kortfattat. De forskare som följde honom och utvecklade den så kallade katolska tolkningen 

tycks däremot på ett annat sätt ha insett vidden av denna svårighet och ägnade desto mer kraft 

åt att lösa den. Surtz tidiga analys är därmed betydligt mer fokuserad på denna fråga och 

inbegriper som vi sett hypotesen att Utopia skall förstås som det bästa tänkbara samhälle som 

kan utformas endast genom förnuftet, vilket innebär att man redan här kan notera en reträtt 

från idealstaten till ett mer begränsat ideal.  

Den litterära tolkning som formulerades av Surtz och Bevington vid 1960-talets början, för att 

senare vidareutvecklas av Baker-Smith och andra kan sägas kringgå detta grundläggande 

problem genom att ifrågasätta tanken att More med sitt verk hade för avsikt att förmedla ett 

entydigt budskap. Som tidigare har diskuterats så kan dock inte det litterära formatet i sig leda 

oss till slutsatsen att Utopia saknar en klar innebörd, då det ingick som en del i det 
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humanistiska projektet att röra sig bort från skolastikernas formella uttryck, och att finna nya 

sätt att förmedla filosofiska ståndpunkter. Satiren kom som bekant att bli ett sådant alternativt 

uttryck, vilket dock inte innebar att det bakomliggande budskapet i dessa texter var mindre 

enhetligt eller allvarligt menat. Tanken att Utopia på grund av sin utformning skall betraktas 

som skönlitteratur snarare än ett enhetligt filosofiskt och politiskt verk i den humanistiska 

traditionen kan därför anses vara missvisande. 

Relevantare för den humanistiska tolkningen blir därför Hexters analys som genom att utgå 

från den historiska kontexten, och utreda vilken grundläggande fråga More avsåg att besvara 

med sitt verk, kom att bestrida den katolska tolkningens slutsatser för att istället betona 

kopplingen till den humanistiska reformrörelsen kring Erasmus. Härmed omvandlade han 

förutsättningarna för den pågående diskussionen och lade grunden för mycket av den senare 

forskningen på området. Emellertid valde Hexter att utnämna Utopia till en kristen idealstat 

utan att samtidigt behandla den grundläggande problemställning som tidigare identifierats av 

Chambers, gällande de inslag i det utopiska samhället som inte tycktes höra hemma i en 

idealstat, något som kom att forma efterföljande tolkningar av verket.            

De sentida försöken att förena Hexters tanke på Utopia som en kritisk framställning av ett 

idealsamhälle, riktad mot den kristna humanismens reformtänkande, med det faktum att denna 

skildring innehåller aspekter som svårligen kan beskrivas som idealiska representeras här av 

Skinners och Logans analyser. Det framgår genom dessa att man trots avsevärda 

ansträngningar har haft svårt att införliva dessa båda perspektiv i en tolkning, och att den enda 

lösningen tycks vara att tillskriva More en moralsyn som särskiljer mellan staters och 

individers handlande. Då ett sådant synsätt ter sig svårt att förena med den uppfattning som 

förespråkades av humanisterna kring More, där individens möjlighet och förmåga att leva i 

enlighet med dygderna betraktades som nyckeln till det goda samhället, så ter det sig rimligt 

att ställa sig frågan om det inte snarare är det bakomliggande perspektivet som är felaktig. Ett 

sådant förhållningssätt, som innebär att man på olika sätt ifrågasätter tidigare 

grundantaganden har också existerat inom forskningen från mitten av 1970-talet och framåt. 

En tanke som framlagts av Fenlon och som kan räknas hit är den att More utformat Utopia för 

att framhålla det orimliga i det humanistiska projektet att reformera den sekulära makten efter 

kristna ideal. Mores verk skulle därigenom ha avsett att spegla en illusion, snarare än ett ideal. 

Sett ur detta perspektiv framstår det snarast som ett naturligt nästa steg att pröva möjligheten 

att Utopia inte ens är ett illusoriskt ideal, utan ett negativt exempel. 
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Ett verk utan entydig mening? 

Värt att notera är att inget av de tolkningsalternativ som här behandlats har rest tanken att 

More i någon mening kan ha misslyckats med att förmedla sitt egentliga budskap, och att 

detta kan vara skälet till den stora oenigheten kring hans ursprungliga intentioner med sitt 

verk. Den litterära tolkningen hävdar som vi sett att More medvetet valt att inte presentera en 

entydig ståndpunkt, medan de övriga anser att en sådan existerar och att de har funnit den. En 

teoretisk möjlighet är dock att More avsåg att uttrycka en viss ståndpunkt, men att han av 

någon anledning inte förmådde att kommunicera denna på ett tillfredställande sätt. Ett 

tänkbart skäl till att så skedde kan ligga i det komplicerade och litterära format som han valde 

för sin framställning, vilket kan ha lett fram till skapandet av en gåtfull text som förvisso har 

fascinerat människor i århundraden, men som dock inte förmår att avslöja författarens 

ursprungliga avsikter.  

Umberto Eco lägger i sitt verk The Open Work (1962) fram tanken att texter kan klassificeras 

utifrån hur öppna de är för olika tolkningar.243 En utgångspunkt hos Eco är här att meningen 

hos ett verk uppstår i mötet mellan läsaren (med sin specifika förförståelse) och det skrivna 

ordet, varför han beskrivit läsande som en "dialectic between the intension of the reader and 

the intension of the text".244 Han skiljer av denna anledning också tydligt mellan ett verk och 

dess upphovsman, så till vida att en text som publicerats börjar leva sitt eget liv oberoende av 

författaren. Emellertid sker denna interaktion mellan läsaren och texten i olika hög grad 

beroende på ett verks utformning, då vissa texter mer än andra bjuder in läsaren till att 

medverka i utformningen av dess mening. Ett slutet verk skall i enlighet med detta förstås 

som ett där författaren lämnat litet utrymme åt läsaren att själv bidra till dess innebörd, även 

om inga helt slutna verk existerar då det alltid går att tolka en text på olika sätt. Motsatsen till 

dessa är det öppna verket (opera aperta) som genom sin mångtydighet ger läsaren stort 

utrymme att forma sin egen bild av vad texten vill säga. Enligt Eco är öppenheten hos ett verk 

nära knutet till vad vi upplever som estetiskt tilltalande, då det engagerar betraktaren och 

väcker känslor hos denne.245  

 
243 Umberto Eco, The Open Work, Harvard University Press, Cambridge 1989 (1962).   

244 Umberto Eco, "Reading My Readers", MLN, 107:5, Comparative Literature (1992), ss. 819-827, s 822.  

245 Umberto Eco, The Open Work, Harvard University Press, Cambridge 1989 (1962), s 3f. Se även: Guy de 
Mallac, "The Poetics of the Open Form: (Umberto Eco's Notion of 'Opera Aperta')", Books Abroad, 45:1 (1971), 
ss. 31-36, s 32f.  
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En underkategori till det öppna verket är vad Eco benämner som "verk i rörelse" (works in 

movement), vilka typiskt består av "unplanned or physically incomplete structural units".246 

Dessa beståndsdelar kan alltid omstruktureras, vilket ger verket en inbyggd förmåga att 

ständigt framträda i nya former, samtidigt som det i hög grad inbjuder betraktaren att själv 

delta i skapandet av verket. Som en konsekvens av detta existerar det inte ett visst korrekt sätt 

att betrakta ett verk i rörelse, vilket dock inte gör det kaosartat då de strukturer som framträder 

ändå alltid rör sig inom det ramverk som lagts fast av upphovsmannen.247  

Givet att Utopia utgör ett exempel på en text där författaren inte förmått att nå fram med sitt 

budskap så skulle det kunna betecknas som ett "verk i rörelse", med skillnaden att den stora 

öppenheten här inte är avsiktlig, utan ett resultat av verkets utformning i kombination med det 

faktum att den ursprungliga meningen inte kan urskiljas i texten. Mores verk består nämligen 

som vi sett av delar som ofta kan förstås på flera olika plan, och som därför också kan tolkas 

på olika sätt beroende på vilken betydelse man finner i dem. Därmed kan dessa sektioner 

också fogas samman på en mängd olika sätt till att utgöra en koherent helhet. Logan har på ett 

träffande sätt beskrivit denna egenhet hos Utopia när han reflekterar över svårigheterna med 

att tolka verket: 

[Humanistic interpreters] typically treats individual segments of the account of Utopia as 

discrete entities and provide essays on the history of the ideas found in these entities. [...] In 

practice, the separate 'weighing' of each passage seems always to lead to subjectivity. The 

interpreter is tempted to change the sign of, or dismiss as fantasy, all those passages where the 

account of Utopia fails to harmonize with his own view of what More should have regarded 

as serious and important.248 

Givet att Utopia redan vid sin publicering började existera fristående från sin författare, och 

att denne ursprungliga intention inte har kunnat återfinnas i texten, så kan Logan här 

omedvetet anses beskriva något mer än uttolkarens svåra uppgift, nämligen verkets sanna 

natur. I egenskap av att vara ett verk i rörelse skulle texten i realiteten nämligen endast ha den 

innebörd som dess läsare skapat och förlagt i det genom att på olika sätt uttolka och foga 

 
246 Ibid., s 12.  

247 Ibid., s 19.  

248 George M. Logan, The Meaning of More's Utopia, s 232.  
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samman dess delar. Utopia skulle därmed i praktiken fungera som ett meningsfält i betydelsen 

en öppen plats där olika uppfattningar och meningar kan mötas och finna näring.  

Sammantaget skulle detta förklara de reaktioner på verket som möter oss i Mores egen samtid, 

där vissa tycks ha valt att bortse från dess satiriska inslag, såsom bruket av ironiska namn och 

inre motsägelser, för att istället läsa det som ett utopiskt verk i ordets vanliga betydelse, 

medan andra tvärtom lade stor vikt vid dessa aspekter. På samma sätt skulle det även förklara 

den stora oenighet som sedan dess har rått kring hur Utopia skall förstås, där vitt skilda teorier 

ännu avlöser varandra, och där rådande strömningar har tenderat att avspeglas i hur man för 

tillfället valt att betrakta verket. Om det är verkets öppenhet som på detta sätt gjort att det 

tilltalat och engagerat människor ända sedan det först publicerades, så skulle detta innebära att 

det ironiskt nog var Mores misslyckande med att förmedla sitt budskap som ledde fram till att 

hans verk blev till en odödlig klassiker. Detta kan i så fall vara ett öde som han delar med 

andra historiska författare vars verk har tolkats och omtolkats under en längre period.  

Givet att författarens ursprungliga intention finns tillgänglig i texten så är det dock fortfarande 

möjligt att denne delvis har misslyckats med att framföra sitt budskap genom att oavsiktligt 

kvarlämna inkonsekvenser, som senare framkommer vid en närmare läsning. Med tanke på 

Utopias komplexitet och hur ingående verket har analyserats sedan det först publicerades så 

framstår det snarast som osannolikt om man inte skulle ha stött på några sådana oavsiktliga 

motsägelser. I synnerhet med tanke på att More var en person som arbetade med verket under 

en begränsad tid innan han lät publicera det, medan det därefter har granskats och analyserats 

av ett otal individer under de senaste femhundra åren. Trots detta ter det sig som att man ofta 

förutsätter att allt som ingår i texten måste ha ett bestämt syfte som utgår från Mores 

ursprungliga intention med sitt verk. Möjligheten att man som uttolkare läser in ett 

sammanhang i en text där ingen står att finna på grund av att man förutsätter att den finns där, 

är dock känd sedan länge. Skinner tar exempelvis upp detta fenomen i sin metodlära, där han 

benämner det som "the mythology of coherence".249 Han påpekar här att uttolkare av klassiska 

verk ofta tycks känna sig förpliktigade att finna en inre logik i texten, oavsett om en sådan 

verkligen existerar. Frågeställningen blir då i praktiken inte längre huruvida den aktuella 

författaren har varit konsekvent i sin framställning, utan snarare hur dennes synbara 

 
249 Quentin Skinner, Visions of Politics Vol. I: Regarding Method, s 67.   
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motsägelser bäst skall förklaras. Respekten för författaren har därmed blivit så stor att misstag 

och inkonsekvenser inte ens uppfattas som en möjlighet.250  

En situation där denna typ av konstruerade sammanhang ofta förekommer är enligt Skinner 

när historiska författare på förhand klassificeras enligt en viss modell som de sedan förväntas 

att passa in i. Man tenderar då nämligen att studera deras texter utifrån denna förförståelse, 

och att tolka dem på ett sätt som passar in i den förutbestämda mallen.251 I fallet Utopia kan 

den traditionella utopiska skildringen anses ha utgjort en sådan klassificering. Genom att 

placera Mores verk i denna genre har man styrt tolkningen mot bilden av verket som en 

skildring av ett idealsamhälle, samtidigt som det har inneburit att uttolkare har känt sig 

tvingade att bortförklara eller att blunda för allt som talat emot detta grundantagande. 

Exempelvis skulle detta klargöra varför vissa forskare inte kunnat finna någon klassindelning 

i Utopia trots att denna kan anses framgå relativt tydligt, och att andra varit villiga att 

bortförklara det etablerade slaveriet med argument såsom att More var realist och att det 

endast drabbar en minoritet.252 Måhända kunde Skinner och andra ha tillämpat sina insikter 

om denna "mytologi" bättre när det gällde deras egna tolkningar av Utopia, då man här 

generellt sett tycks ha föredragit att ge sig in i tveksamma resonemang för att förklara Mores 

intentioner bakom synbara inkonsekvenser i texten, framför att lyfta tanken att en reell 

motsägelse kan föreligga, och att man riskerar att övertolka texten för att få den att passa med 

de egna föreställningarna kring vad den bör innehålla.     

 

Ett skifte i paradigm? 

Ett sätt att förstå de förändringar som skett inom forskningen kring Utopia, och varför man 

här länge strävat efter att hålla fast vid vissa typer av tolkningar, kan vara att betrakta den 

genom det perspektiv som etablerats av den amerikanske vetenskapsteoretikern Thomas 

Kuhn. I sitt verk De vetenskapliga revolutionernas struktur (1962) hävdar denne att 

vetenskapen framåtskrider genom en stegvis utveckling där perioder av enighet bryts av 

 
250 Ibid., ss. 67-72.  

251 Ibid., s 69.  

252 Just dessa argument tillhör som vi tidigare sett R. W. Chambers (Thomas More, s 137). När det gäller 
strategin att helt undvika att ta upp Utopias mer problematiska sidor så utgör Hexter förmodligen det främsta 
exemplet (Se: Logan, The Meaning of Mores Utopia, s 226n).   
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plötsliga skiften i tänkande.253 Enligt denna teori bedrivs all normalforskning inom ett visst 

paradigm som sätter upp de teoretiska ramarna för verksamheten. Förr eller senare uppstår 

dock anomalier i form av resultat som inte passar in i det rådande paradigmet. Dessa kan 

tolereras till en viss gräns innan de orsakar en vetenskaplig kris som tvingar fram ett nytt 

tänkesätt, vilket i sin tur lägger grunden för ett alternativt paradigm som ersätter det gamla.254 

Hur man betraktar sitt forskningsmaterial är enligt Kuhn beroende av vilket paradigm man rör 

sig inom, vilket innebär att ett paradigmskifte förändrar vad en forskare ser i det aktuella 

materialet.255     

Applicerat på forskningen kring Utopia så kan Kuhns perspektiv belysa utvecklingen under 

det senaste seklet. Som vi sett så konstaterades anomalier i bilden av Utopia som Mores 

idealsamhälle redan i början av 1900-talet, då den humanistiska tolkningens perspektiv 

började växa fram i forskningen. Den katolska och litterära tolkningen kan betraktas som 

separata försök att hantera dessa avvikelser som ursprungligen lyfts fram av Chambers. När så 

den humanistiska tolkningens principer fick fullt genomslag i Hexters analys av Utopia så kan 

problemet sägas ha blivit akut, då denna tolkning tydligt blottlade motsättningen mellan det 

påstådda idealsamhället och den beskrivning som möter oss i texten, samtidigt som den 

tillförde en värdefull koppling mellan verket och det övriga historiska materialet, vilket gjorde 

att den heller inte kunde avfärdas. Skinners och Logans tolkningar av Utopia kan därför 

uppfattas som försök att reda ut denna vetenskapliga kris och att upprätthålla ett paradigm 

som med tiden hade blivit alltmer ohållbart.  

Genom att lyfta fram tanken på More som en försvarare av en machiavellisk moralsyn, och 

det utopiska samhället som ett negativt exempel på konsekvenserna av en moralsyn som inte 

skiljer mellan nytta och moral, öppnar Hörnqvist för ett alternativt sätt att betrakta Mores 

verk. Detta bryter med flera av de grundantaganden som tidigare styrt forskningen kring 

Utopia och skapar en framkomlig väg ut ur de problem den tidigare etablerade bilden av 

verket som en skildring av ett ideal har lett forskningen in i. Samtidigt reser den också en rad 

nya frågor när det gäller Utopia som dystopi och Mores relation till den etablerade 

moralsynen inom den kristna humanismen, vilket innebär att forskningen här kan fortsätta i en 

 
253 Thomas Kuhn, De vetenskapliga revolutioneras struktur, Thales, Stockholm 1997 (1962). 

254 Ibid., ss. 52-80. 

255 Ibid., ss. 96-113 
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ny riktning. Därmed kan denna tolkning anses lägga grunden till ett nytt paradigm inom 

forskningen kring Utopia, så till vida att den utgör en alternativ problemformulering, och 

därmed ett nytt sätt att närma sig den ursprungliga frågan om hur Mores verk bäst skall 

förstås.  

Ett problem med en beskrivning som utgår från Kuhns teori är att den kan anses ge en bild av 

den vetenskapliga utvecklingen som styrd av bakomliggande mekanismer, och därmed i viss 

mån determinerad. Detta gäller även för den förklaringsmodell som här har föreslagits där 

utvecklingen inom forskningen kring Utopia antas vara kopplad till ett ökat fokus på den 

historiska kontexten och författarens egna intentioner, som i förlängningen har skapat en 

situation där man tvingats att ompröva det traditionella perspektivet. Denna omständighet 

behöver dock inte utgöra den egentliga orsaken, eller kan utgöra ett bidragande skäl till att 

synen på Mores verk har förändrats. En annan faktor som tidigare kommit upp i diskussionen 

kring Surtz tolkning av Utopia, och som sannolikt även har påverkat forskningen som helhet, 

är att vårt perspektiv på historiska texter ofrånkomligen påverkas av vår egen tid och dess 

rådande värderingar. Det är av denna anledning relevant att beakta hur själva idén om det 

utopiska samhället har omvärderats under 1900-talet och fram till idag.  

En grundorsak till att den allmänna synen på den utopiska samhällsvisionen har kommit att bli 

mer skeptisk är med all sannolikhet man under det senaste seklet har haft möjlighet att studera 

flera storskaliga försök att förverkliga det teoretiska idealsamhället. Dessa projekt, som 

sannolikt fått sina tydligaste uttryck inom Sovjetimperiet och i Kina under Mao, har inneburit 

att många av Utopias praktiska aspekter nu har testats i verkligheten. Således har vi numera 

sett verkliga exempel på ideologiskt utformade samhällen där man liksom i Utopia lever i 

standardiserande städer med identiska hus, vilka befolkas av människor med enhetlig klädsel 

som tvingas söka tillstånd hos myndigheterna för att resa, och som hotas av tvångsarbete på 

obestämd tid om de bryter mot rådande lagar och förordningar. Medborgarna i dessa stater har 

ofta har haft det gemensamt med Utopias innevånare att de varit starkt begränsade i sin 

yttrande- och rörelsefrihet samtidigt som de kontrollerats och övervakats av en ideologisk elit, 

vilken styrt landet som ett expansivt imperium. Dessa auktoritära stater tycks också uppvisa 

samma motsättning mellan verklighet och beskrivning som identifierats i beskrivningen av 
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Utopia. Således är den officiella bilden alltid den av ett fritt, jämlikt och fredligt samhälle, 

även om sanningen uppenbarligen är den motsatta.256  

Det har framhållits att många av Utopias lagar och bruk tycks ha som sitt syfte att motverka 

negativa tendenser i den mänskliga naturen, och då främst den inneboende själviskhet som 

leder till girighet och högmod.257 Sättet att uppnå detta är att man på olika sätt förnekar 

medborgarna deras individualitet. Således accepteras inga personliga uttryck, samtidigt som 

de flesta aktiviteter tycks ske gemensamt. Även i detta avseende sammanfaller fiktionens 

Utopia med verklighetens, både när det gäller det bakomliggande syftet och metoderna för att 

uppnå det.  Ett gemensamt drag i dessa utopiska projekt är nämligen att man med hjälp av 

radikala reformer vill begränsa människors individualitet, och därmed också vissa oönskade 

egenskaper, för att på så sätt skapa ett idealsamhälle. Sett ur detta perspektiv ter det sig inte 

märkligt att man under 1900-talet har kommit att betrakta Utopias totalitära sidor i ett annat 

ljus, och att dessa i ökande grad har kommit att betraktas som problematiska för bilden av 

Utopia som en idealstat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
256 Den som kanske bäst beskrivit denna tendens inom utopiskt totalitära samhällen att upprätthålla en bild av 
sakernas tillstånd som står i motsats till verkligheten är George Orwell som i sin berömda roman 1984 låter 
myndigheterna använda sig av ett officiellt "dubbelspråk", där inskränkningar beskrivs som friheter, krig som 
fred, etc.   

257 Greenblatt, Steven, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare, ss. 37-9. Även Hexter 
konstaterar att det utopiska samhället tycks vara utformat för att råda bot på det högmod som leder till "[...] 
man's endless persuit of money and ruthless victimization of their fellows [...]" (Hexter, The Composition of 
Utopia, s cii). 
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