
Kap.XVIII. I vilken utsträckning furstar bör hålla sitt ord |Quomodo fides a 
principibus sit servanda| 
 
Ni måste därför förstå att det finns två sätt att slåss, dels med lagen, dels med 
styrkan. Det förra tillhör människan, det senare djuren – men eftersom lagen många 
gånger inte räcker, behöver man tillgripa styrkan. Det är därför nödvändigt för en 
furste att skickligt kunna använda sig av både djuret och människan. 
 
Man måste alltså vara räv för att känna till fällorna och lejon för att skrämma bort 
vargarna. De som endaste är lejon förstår sig inte på detta. Därför varken kan eller 
bör en vis furste hålla sitt ord när det blir till skada för honom själv och när skälen till 
att han en gång gav sina löfte inte längre föreligger.  
Om alla människor vore goda skulle detta inte vara en bra regel, men eftersom de är 
ondsinta och inte kommer att hålla det som de lovat dig, behöver inte heller du hålla 
vad du lovat dem. Dessutom saknar aldrig en furste legitima förevändningar med 
vilka han kan dölja och rättfärdiga sina löftesbrott… Den som bäst kunnat likna räven 
har haft störst framgång, men man måste dölja denna egenskap ordentligt och vara 
duktig på att föreställa sig. 
 
Människor är så godtrogna och styrs i så hög grad av vad de för tillfället råkar har 
framför sig att en bedragare alltid att hitta sådana som låtar sig bedras. 
 
En furste behöver med andra ord inte ha alla de ovan nämnda goda egenskaperna, 
men det är väl så viktigt att se ut som om man har dem. 
 
Därför krävs att fursten har en karaktär som tillåter honom att anpassa sig efter det 
som ödets vindar och förändringar i sakerna tillstånd kräver och – som sagts ovan – 
att inte avlägsna sig från det goda om det är möjligt, men kunna gå in i det onda om 
han är tvungen . 
 
Människor i allmänhet dömer mer med blicken än med händerna, för alla kan se men 
det är få förunnat att själva känna efter. 
 
Fursten bör följaktligen göra vad som än krävs för att erövra och behålla makten. 
Medlen kommer alltid att anses hedervärda och berömmas av alla, eftersom 
folkmassan vinns med det skenbara, och med slutresultatet. 
 
Världen tillhör den stora folkmassan – för fåtalet finns ingen plats när flertalet har 
tillgång till maktens stöd. 
 
Kap.XIX. Hur man undviker att bli föraktad och hatad |De contemptu et odio 
fugiendo| 
 
Föraktad blir fursten om han anses lynnig, ytlig, omanlig, feg och obeslutsam – dessa 
rev måste en furste kunna navigera förbi. 
 
När det gäller att lösa undersåtarnas privata tvister ska hans beslut vara 
oåterkalleliga och få honom att framstå som en person som ingen kommer på tanken 
att försöka lura. 
 



… furstar bör låta andra stå för impopulära beslut och själva fatta de populära. 
 
… en furste som vill behålla makten sällan vara god. 
 
Det spelar ingen roll om det är folket, trupperna eller överheten som  bedömer dig 
behöva stöd av för att behålla makten. Du kommer att vara tvungen att rätta dig efter 
deras nycker för att tillfredsställa dem, och om den grupp du väljer att luta dig mot är 
korrumperad, blir de goda gärningarna dina fiender. 
 
Han (fursten) bör bara akta sig för att inte allvarligt skada någon av dem som han har 
nära sig och som han använder sig av i furstendömets tjänst. 
	  


