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Abstract 
Larsson, Anders: Att vara – tillsammans. Människosyn och medborgarskapsideal i 
den politiska idéhistorien. [To be – together. Ontological view of man, and citizen-
ship ideals, in the political history of ideas.] 

Department of Social Sciences, Mid Sweden University, SE-851 70 Sundsvall, Swe-
den. ISBN 978-91-86694-32-6, ISSN 1652-893X, Doctoral Thesis nr: 106 (2011). 

 

This thesis is focused on two phenomena: normative citizenship ideals and onto-
logical notions of man. The study is an inductive search for different attributes to 
describe a variation of these phenomena. The search is conducted from several dif-
ferent perspectives: Current research within citizenship theory, history in a materi-
al sense, the history of political ideas, the philosophy of science and thematic ana-
lyses of important aspects of the two phenomena. 

Throughout the thesis attributes are collected and sorted in order to build typolo-
gies that can define the variation. 

In the end the attributes of normative citizenship ideals are sorted into three 
groups. The ideals are explained in three ways: why they came in to existence, how 
the transition from one ideal to another took place and how the idealistic content of 
the ideals were transformed. 

The attributes of ontological notions of man are sorted into sex types and four of 
them are defined to have relevance for an existing variation today. 

Finally the relations between the two typologies are analyzed and ten combina-
tions are found to be possibly useful in studies of contemporary societal contexts. 

Together, the results are contributing to theories of citizenship. 

Apart from the results of the study it is argued for a broader definition of politics in 
political science, for more specific ways to handle egalitarian questions in the field 
rights of man / citizenship rights and finally against the possibility of a neutral or-
der, for example a neutral state. 
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Förord 
När jag skriver detta är det snart dags att lämna in manus till tryckning. Ett visst 
vemod infinner sig. Jag tog min första examen, då i journalistik, vid Göteborgs 
universitet, på 70-talet. Sedan dess har jag haft, och har, ett intressant och givande 
liv, både yrkesmässigt och privat. Under det senaste decenniet har jag också fått 
ägna mig åt ett livslångt intresse, vid sidan av övrig verksamhet, vilket också resul-
terade i en politices kandidat- och sedan magisterexamen. I december 2005 blev jag 
antagen som forskarstuderande i statsvetenskap och det är resultatet av tiden se-
dan dess som nu ska lämnas in till tryckning. För en del yngre kolleger kanske 
motsvarande situation i första hand är ett viktigt steg på väg mot ett annat mål. För 
mig har den här perioden framför allt ett värde i sig själv, ett egenvärde, och därav 
vemodet. Jag haft förmånen att få ägna mig åt frågor som jag både anser vara väl-
digt viktiga och oemotståndligt spännande. 

Frågor om vilka vi är, vi människor, och hur vi bör leva våra liv, tror jag fångar de 
flesta tonåringar mer eller mindre intensivt. Jag har aldrig vuxit ifrån dessa frågor. 
Istället har jag genom åren blivit allt mer intresserad av olika sätt att behandla frå-
gorna och olika sätt att besvara dem. Det är inte sökandet efter ett enda svar på 
dessa existentiella frågor som upptar mig, utan snarare variationen, skillnaderna, 
de olika perspektiven, sätten att argumentera och inte minst konsekvenserna av 
olika föreställningsvärldar. Det är i dessa världar denna undersökning rör sig och 
det har varit en glädje att få tillfälle att vandra runt på denna upptäcktsresa. 

På resan har jag haft stöd och hjälp från många håll. Mina handledare, professo-
rerna Marie-Louise von Bergmann-Winberg och Carsten Anckar, har hela tiden va-
rit fantastiskt stödjande, hjälpsamma och inspirerande. Jag är djupt tacksam! 

Delarna i avhandlingen har successivt prövats i en mängd seminarier, men framför 
allt vid mellan- och slutseminarierna. Vid dessa har jag haft förmånen att få allde-
les ovanligt engagerade, kompetenta och stimulerande opponenter. Vid mellanse-
minariet var det universitetslektor Jouni Reinikainen som hjälpte mig att finna en 
bättre struktur med en mer fruktbar forskningsdesign, och vid ett långt och inten-
sivt slutseminarium var det professor Mats Lindberg som fördjupade sig både i 
övergripande frågor och i avgörande detaljer som sammantaget var givande. Stort 
tack till er bägge! 

De regelbundna seminarierna inom statsvetenskap vid Mittuniversitetet har varit 
givande och jag tackar väldigt många engagerade deltagare under åren. Utöver 
dessa har jag också kunnat glädja mig åt givande seminarier tillsammans med 
finska kolleger i Finlandssvenska forskarskolan i statsvetenskap. Från dessa tillfäl-
len vill jag särskilt uppmärksamma återkommande kloka och kritiska synpunkter 
från professor Lauri Karvonen. 
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Jag har också haft glädjen att få vara en del av forskargruppen Sic!, Society, IT and 
Change, som från olika ämnesperspektiv studerar förändringarna i dagens kun-
skaps-, tjänste- eller informationssamhälle; och där det också ingår medborgarska-
pets möjligheter i denna nya värld. Denna avhandling kan i detta sammanhang bi-
dra till en starkare teoretisk bas för hur detta medborgarskap kan förstås och hur 
det kan studeras. För intensiva och givande seminarier i denna grupp vill jag tacka 
de som varit mest aktiva under min resa: Katarina Giritli-Nygren, Carina Hall-
qvist, Gustav Lidén, Katarina Lindblad Gidlund, Olof Nilsson, Johanna Sefyrin och 
Sheila Zimic. 

Familj och vänner har lämnat ett kontinuerligt stöd och accepterat att jag ofta be-
funnit mig i en annan värld än vår gemensamma vardag. 

Framför allt vill jag tacka Aristoteles, Kant, Hegel, Locke, Platon, Hume, Rousseau, 
Seneca, Augustinus, Descartes, Hobbes, Marx, Smith, Mill, Bodin, Bentham, Toc-
queville, Montesquieu, Machiavelli, Cicero, Burke och många andra stora tänkare i 
den politiska idéhistorien för ett fantastiskt trevligt och givande sällskap. Bland de 
mer samtida tänkare jag umgåtts med på vägen finns också en bättre könsfördel-
ning med fantastiska kvinnor som till exempel Ostrom, Arendt, Archer, Pateman, 
Young, Fareld, Mansbridge och Hewitt men också intressanta män som till exem-
pel Rawls, Habermas, Kymlicka, Taylor, Liedman, Walzer, Sandel, Putnam, Manin, 
Lukes, Dahl och Barber. Bättre lässällskap är svårt att finna. 

Ett tips till dig som vill ägna dig åt den här världen: tro inte alltför mycket på alla 
handböcker och sammanfattningar. Gå tillbaka till originaltexterna så kommer du 
garanterat att hitta något annat och mer spännande. Och tro inte att den historia 
som på många sätt formar möjligheterna i vår samtid är ett givet faktum; du läser 
historien från den position där du befinner dig, vilket också innebär att historien är 
något föränderligt. Du kommer säkert att finna något annat än det jag funnit, kan-
ske ännu mer spännande, viktigt och intressant. Jag hoppas bara att du finner lika 
mycket nöje i resan som jag gjort. 

Anders Larsson, mars 2011 
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Inledning 
Som människor lever vi tillsammans. All mänsklig existens är en existens i någon 
form av gemenskap. Att vara – tillsammans är som titel en beskrivning av just detta. 
Den ger också både utgångspunkt och mål för denna undersökning. Ur konstate-
randet uppstår också direkt två frågor: 

• Vad är dessa människor? Hur kan detta vara beskrivas? 
• Hur bör dessa människor leva sitt liv tillsammans? 

Den första frågan är deskriptiv, den handlar om att beskriva något. Den är också on-
tologisk eftersom den handlar om vad som är. Det finns knappast någon som tror 
att det finns ett generellt svar på frågan, men sannolikt bär vi alla på mer eller 
mindre uttalade föreställningar om vad människan är i någon generell mening. I 
fortsättningen kallas dessa föreställningar för ontologisk människosyn.1 

Den andra frågan är normativ eftersom den handlar om hur något bör vara. Inte hel-
ler på denna fråga finns ett generellt svar. Det finns uttalade lagar och andra regler 
som beskriver vad vi får och inte får göra i den gemenskap där vi lever. Det finns 
också outtalade normer för hur vi bör agera i denna gemenskap och möjligen finns 
det också någon sorts gemensam moral. Från ett politiskt perspektiv handlar den-
na fråga om hur vi bör leva våra liv som medborgare vilket i fortsättningen be-
skrivs som medborgarskapsideal. 

Syftet med avhandlingen är att utforska variationerna för ontologisk människosyn 
och medborgarskapsideal, att pröva de eventuella relationerna mellan dessa två fe-
nomen samt att denna utforskning ska leda fram till teoriutveckling. 

Min teoriutvecklande forskningsstrategi är primärt induktiv2 vilket innebär att jag 
till en början spanar så förutsättningslöst som möjligt efter olika uttryck för dessa 
fenomen. Målet för denna induktiva spaning är att analysera det jag finner och 
sammanställa det i form av kategorier, eller idealtyper, som sedan kan användas 
för fortsatt analys. 

                                                      
1 Redan här stöter vi på ett problem som vi får bära med oss genom denna undersökning: 
Med ett deskriptivt ontologiskt vara kan man avse ett empiriskt vara som i sin tur kan uttol-
kas som tinget/objektet i sig eller subjektets sinneserfarenhet. Med ontologiskt vara kan man 
också avse något som finns hos subjektets rena tänkande. Här finns en glidning där det de-
skriptiva kan sägas få normativa inslag. Dessa frågor behandlas i första hand i Perspektivens 
makt men jag vill redan nu lyfta fram denna möjliga variation i förståelsen av ”ontologisk 
människosyn”. 
2 Som framgår längre fram, framför allt i delen Perspektivens makt, tror jag inte att någon ren 
induktion är möjlig. Det existerar ofrånkomligt någon förförståelse som påverkar undersök-
ningen. Med denna begränsning kan strategin ändå beskrivas som tydligt induktiv. 
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Bägge fenomenen är mycket vida. Framför allt kan fenomenet ontologisk männi-
skosyn undersökas från en mängd olika vetenskapliga perspektiv. Fenomenet 
medborgarskapsideal har däremot en mer tydligt statsvetenskaplig karaktär. In-
ledningsvis kommer jag särskilt att fokusera just på detta fenomen. De frågor som 
ska besvaras är: 

• Vilka medborgarskapsideal finns och har funnits? 
• Hur kan dessa medborgarskapsideal förklaras; hur uppstår de eller för-

svinner och varför uppstår de eller försvinner? 
Direkt inställer sig två frågor: var ska undersökningen genomföras och hur ska den 
genomföras. 

Den första behandlingen av fenomenet medborgarskap som jag kan hitta finns hos 
Herodotus när han i en historik från 440 f.Kr. beskriver förhållanden i Sparta. (He-
rodotus, 2003, [440 f.Kr.].) Sedan dess har frågor om medborgarskap behandlats 
mycket omfattande i litteraturen. Där finns alltså en mycket rik källa till frågor och 
svar om medborgarskapsideal. Det är i litteraturen undersökningen genomförs. 

Frågan om hur undersökningen ska genomföras är metodologisk. Den är svårare 
att besvara. Dels på grund av att det metodologiska utbudet är mycket stort och 
ständigt växande; dels på grund av att valet av metod eller perspektiv i hög grad 
är bestämmande för svaret, vad som kan hittas. Även här kan min strategi beskri-
vas som induktiv, i meningen att jag, så öppet jag förmår, kombinerar olika per-
spektiv. Ordet perspektiv kan här beskrivas som sätt att se, alltså epistemologiska, 
kunskapsteoretiska, utgångspunkter. Jag kombinerar alltså både olika typer av in-
formation och olika sätt att se på denna information. Delvis kan undersökningen 
beskrivas som en historisk genealogi, som Nietzsche och Foucault använder be-
greppet, eller som den deduktion ut fenomenen som Newton beskriver (se avslut-
ningen av Del 5). Delvis kan undersökningen också beskrivas som en tolkande 
hermeneutik även om jag genomgående hellre väljer ordet ”förklara” än ordet 
”förstå”, delvis som en kritik av dikotomin förklara/förstå (se Del 3 för en genom-
gång av andra vetenskapsteoretiska dikotomier och kausalitet; se även Helenius, 
1990 för en ingående genomgång av frågan om att förklara eller förstå). Naturligt-
vis finns också här element av metodinriktningar som till exempel idé- och textana-
lys (Beckman, 2005). Jag återkommer strax till denna fråga. 

Ett preliminärt antagande är att det existerar relationer mellan medborgarskaps-
ideal och ontologisk människosyn. I alla föreställningar om hur vi bör agera i en 
gemenskap, borde det också finnas någon delmängd av ontologisk människosyn, 
antingen i utgångspunkterna eller förklaringen till idealen eller möjligen som ett 
resultat av dessa ideal. Det är också den vägen jag kommer att söka efter ontolo-
gisk människosyn. Det kan beskrivas som en sorts snöbollsmetod; i litteraturen om 
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medborgarskap räknar jag med att också hitta föreställningar om ontologisk män-
niskosyn som kan leda vidare till kompletterande litteratur. Den fråga som ska be-
svaras är: 

• Vilka typer av ontologisk människosyn finns och har funnits? 
I denna deskriptiva fråga finns betydande analytiska inslag. Ambitionen är att 
identifiera och sammanställa olika egenskaper till idealtyper som på ett rimligt och 
användbart sätt kan tydliggöra olika sorters människosyn. Här finns inte en fråga 
som kräver en förklaring på samma sätt som för medborgarskapsideal. Jag menar 
att en typologisering är en tillräckligt stor utmaning och även om frågor om för-
klaring kommer att tangeras sätter jag inte upp som mål att alla typer av ontolo-
gisk människosyn ska förklaras. Däremot kommer en hel del intresse att ägnas åt 
hur de olika typerna har förklarats av olika författare och hur sättet att förklara ock-
så kan ha samband med resultatet. 

I det perspektiv jag valt, att utgå från medborgarskapsideal för att finna ontologisk 
människosyn, finns två problem: Dels innehåller det en avgränsning som innebär 
att jag kanske inte kommer att finna vissa typer av relevant människosyn, dels in-
nehåller perspektivet en del av både nästa fråga och dess eventuella svar. Perspek-
tivval är viktiga; hur vi tittar bestämmer i stor utsträckning vad vi kan se. Detta 
kommer att vara ett återkommande tema i denna undersökning, men i detta fall 
betraktar jag problemet som hanterbart. När det gäller det första problemet kom-
mer själva medborgarskapsbegreppet att ges en relativt vid definition vilket i sin 
tur innebär att den använda litteraturen bör tangera alla relevanta typer av männi-
skosyn. Det andra problemet är svårare och problemen berör den fjärde frågan: 

• Vilka relationer finns mellan medborgarskapsideal och ontologisk männi-
skosyn? 

Det perspektiv jag valt när jag söker ontologisk människosyn via medborgarskaps-
ideal, förutsätter i sig att det finns en relation mellan de två fenomenen. Valet av 
perspektiv innehåller en risk för att jag kommer att tolka in relationer trots ett 
svagt underlag och det är en risk att vara uppmärksam på i fortsättningen. 

Den fjärde frågans behandling kräver svar på de tidigare frågorna. Den ska ändå 
inte betraktas som en huvudfråga; det är de tre första som står i centrum för mer-
parten av undersökningen. Med svaren på dessa frågor kan undersökningen bidra 
till teoriutvecklingen inom ett statsvetenskapligt centralt område och därmed fun-
gera som underlag för andra statsvetenskapliga arbeten. 

En rimlig fråga att ställa är varför jag genomför denna undersökning. Det enklaste 
svaret är att jag är nyfiken. Detta är frågor som jag funderat över under lång tid 
och som jag nu försöker behandla mer strukturerat. Ambitionen är inte att produ-
cera några slutgiltiga svar i meningen att slå fast en ontologi för vad människan 
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egentligen är eller hur vi egentligen bör leva som medborgare. Ambitionen är snara-
re den motsatta; att försöka vidga tankarna om dessa frågor genom att tydligöra 
radikalt olika sätt att besvara dem. Jag hoppas naturligtvis att du som läsare delar 
min nyfikenhet och att du också får ut något av din läsning. 

Det finns dock anledning att ge ett mer utvecklat svar. För denna typ av texter an-
ser jag det vara viktigt med en ”varudeklaration” av författaren. Om läsaren har en 
bild av författarens egna utgångspunkter blir det enklare att värdera analys och 
slutsatser. 

Min föreställningsvärld 
Att läsa samhällsvetenskap innebär att läsa texter som är fyllda av reservationer – 
det kan vara si men det kan också vara så. Även rena beskrivningar av fenomen el-
ler begrepp skapar ofta stora problem och dessa problem växer radikalt när veten-
skapen ska försöka producera påståenden om samband, kausala teorier, framför 
allt om ambitionen är att dessa teorier ska vara generella, universella. 

Det kan vara lätt att känna en avund mot naturvetenskapens tvärsäkra och expe-
rimentellt belagda påståenden om samband. Även om de grundläggande veten-
skapsteoretiska problemen är desamma för naturvetenskap och samhällsvetenskap 
finns det knappast någon som kan hävda något annat än att naturvetenskapen på 
ett helt annat sätt levererar vad som beskrivs som säkra och användbara samband, 
kausaliteter. Den samhällsvetenskapliga osäkerheten kan förklaras av en kombina-
tion av grundläggande vetenskapsteoretiska problem (se Del 3) och det material 
som samhällsvetenskap arbetar med – samspelet mellan människor – och den 
komplexitet som finns i detta material. Vi studerar fenomen som ständigt föränd-
ras, som består av aktörer som påverkas av och som påverkar själva studierna. 
Kring detta finns mycket att diskutera och en del av denna diskussion behandlas i 
kommande avsnitt. Här räcker det med att säga att löftet i bibeln om att Gud skulle 
förvandla kaos till kosmos inte tycks ha förverkligats. Den samhällsvetenskapliga 
materien är komplex, undflyende och oftast kaotiskt till sin karaktär. Jag menar att 
man kan se ett begränsat antal vägar för hur människor – och därmed också fors-
kare – tenderar att agera i mötet med detta kaos. Här följer fyra förslag. 

1. Människor antar en bakomliggande transcendent ordning, osynlig och ab-
strakt, som förklarar det kaotiska. Denna bakomliggande ordning kan vara 
av religiös karaktär – antaganden om en gud eller gudar som har överblick, 
kontroll och en plan för det mänskliga livet. Antagandena kan också ha en 
annan karaktär, till exempel om en människans natur, ett gemensamt för-
nuft, naturliga lagar eller rättigheter, inneboende avsikter i det som finns 
och/eller osynliga strukturella fenomen som styr och/eller förklarar det 
som synes ske. 
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2. Människor skapar en eller flera berättelser som ger tillvaron någon form av 
immanent ordning eller begriplighet. Dessa berättelser kan vara explicita, 
uttalade, som till exempel teorier, ideologier och filosofier men de kan ock-
så vara implicita, outtalade, som till exempel normer, vanor och traditioner. 
Det finns inget egentligt behov av att dessa berättelser ska vara, eller be-
traktas som, sanna i någon absolut mening. De skapar ändå den begriplig-
het och ordning som människor behöver för att kunna leva sina liv. 

3. Människor isolerar sig från det generella och universella och ägnar sig åt 
det i tid och rum mycket lokala eller kanske till och med individuella. Detta 
kan vara en väg att reducera det kaotiska i tillvaron. Det blir enklare att 
skapa begriplighet, förståelse och förklaring i ett mindre sammanhang där 
huvuddelen av alla tänkbara fenomen utesluts. 

4. Människor antar ändå att tillvaron är ett kosmos, om än mycket komplext 
och svårt att förstå och/eller förklara. För att ändå försöka uppnå denna 
förståelse eller förklaring samlar man in mängder av sinnesintryck (data) 
och försöker skapa modeller där dessa sinnesintryck ges samband och 
strukturer, modeller som betraktas som mer eller mindre absoluta sanning-
ar och verkliga representationer av en reell verklighet. 

För mig så faller alla dessa strategier in under strategi nummer två. Det jag just 
gjort, och som samhällsvetenskapen normalt sysslar med, är att skapa någon sorts 
typologi, en sortering, en modell som inte är en absolut sanning och som inte nöd-
vändigtvis representerar något reellt existerande, men som ändå kan ha en viktig 
funktion. Jag påstår inte att denna typologi skulle vara heltäckande. Det jag också 
gjort är lägga fram en kausal teori, ett påstående om ett samband där en kaotisk 
verklighet skulle ge upphov till strategier för att skapa kosmos, och att producera 
kausala teorier är också vad samhällsvetenskapen normalt sysslar med. Men både 
typologin och teorin har mer än något annat en karaktär av berättelse, ett sätt att 
diskutera något som bygger på och skapar begripliga föreställningar om hur tillva-
ron är. Berättelsen kan inte bevisas eller falsifieras i någon sorts experiment mot en 
reell verklighet. 

Är då detta bara en ren relativism? Nej, jag menar att det inte är så. Antikens sofis-
ter kan beskrivas som de första relativisterna. Sofismen handlade huvudsakligen 
om argumentationsteknik. Den skickliga sofisten kunde argumentera för i princip 
vad som helst, göra vad som helst till en sanning. Men vissa sanningar var bättre än 
andra. Relativismen begränsades av en normativ värdering. (Liedman, 2006, 48-50.) 
På samma sätt menar jag att de berättelser som samhällsvetenskapen skapar kan 
diskuteras, kritiseras och kanske accepteras som underlag för att bygga nya berät-
telser och som underlag för mänsklig aktivitet. Över tid kan också vissa berättelser 
visa sig mer hållbara än andra. Tillämpningen av berättelserna kan också resultera 
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i något som människor uppfattar som mer eller mindre normativt gott, i ett eller 
annat avseende. 

Är det jag beskriver här då bara en ren idealism, verkligheten som en ren tanke-
konstruktion? Nej, jag menar att inte heller det är en korrekt beskrivning. Främst 
handlar det om att berättelserna med sin karaktär som gemensamma föreställning-
ar i högsta grad är reella, verkligt existerande utanför den enskilde personens tan-
kar. Så långt är detta en relativt oproblematisk ståndpunkt, vanlig inom socialkon-
struktivism och andra samhällsvetenskapliga inriktningar. Denna ståndpunkt 
öppnar för möjligheten av olika, parallella ”sanningar”, det vill säga olika, ofören-
liga men ändå var för sig rimliga eller trovärdiga, berättelser om samma fenomen 
och det betraktar jag inte som problematiskt. Jag menar dock också att alla berät-
telser inte är möjliga. Utöver den normativa avgränsningen som nämndes ovan 
finns det enligt min mening något annat som avgränsar utrymmet, men det är en 
mer problematisk ståndpunkt. 

För mig finns det en reell verklighet, jag är realist, jag tror inte att verkligheten bara 
är en social konstruktion. Jag kan dock inte se någon enkel relation mellan denna 
reella verklighet och våra föreställningar om denna verklighet. Denna relation 
handlar om kunskapsteori, epistemologi, och som kommer att framgå menar jag 
att samhällsvetenskapen saknar någon egentlig, trovärdig, accepterad och funge-
rande kunskapsteori som innebär att sann, i meningen oomtvistad, kunskap om 
den reella verkligheten kan produceras i ett kontinuerligt kunskapsbygge. 

Ändå menar jag att det finns något hos denna reella verklighet som avgränsar an-
talet möjliga föreställningar, antalet möjliga berättelser (utöver tidigare berättelsers 
existens i form av normer, vanor, levnadsregler et cetera). 

Det finns en materiens tröghet, eller en materiens potentialitet, som många tänkare 
diskuterat men som är en problematisk ståndpunkt. För mig förefaller det enklast 
att tänka denna tröghet som reellt existerande möjligheter. De flesta kan sannolikt 
acceptera tanken att möjligheter är något som verkligen finns, utan att de i sig själ-
va är empiriskt tillgängliga, de är inget vi direkt kan uppfatta via våra sinnen. Men 
möjligheterna träder in när vi skapar våra berättelser och begränsar deras utrym-
me. Vi kan skapa berättelsen om planekonomi som en form för jämlik fördelning 
och klokt resursutnyttjande, men denna berättelses möjlighet begränsas av den re-
ellt existerande möjligheten arbetsfördelning, som i sitt tids- och rumsberoende 
förverkligande visar sig effektivare på relativt oreglerade än reglerade marknader. 
Jag ser dessa reella möjligheter som eviga, eller i vart fall trögföränderliga, men de-
ras empiriska förverkligande kan vara mycket föränderligt och beroende av tid och 
rum. På detta sätt får jag en realistisk plattform för mina utgångspunkter även om 
relationen mellan reell verklighet och teori, föreställning eller berättelse är proble-
matisk. 
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Från en positivistisk utgångspunkt är denna vånda naturligtvis svårbegriplig. För 
den som tror att det finns en direkt överensstämmelse mellan verkligheten och 
våra sinnens empiriska förnimmelse av denna verklighet blir det svårt att förstå att 
denna relation uppfattas som problematisk. Även om positivismen är vanlig i 
mänsklig praxis, inklusive vetenskaplig praxis, är den ovanlig i den vetenskapsteo-
retiska historien. Väldigt många har visat på utgångspunktens logiska orimlighet, 
men som Popper formulerat det är den ändå ofta den ”sunda-förnufts-
epistemologi” som vi tror oss tillämpa. (Popper, 1997 [1934-83], 114) Vi kommer att 
återkomma till denna fråga, men här ska jag fortsätta att försöka redovisa mina 
egna utgångspunkter. 

Jag menar alltså att det finns och hela tiden skapas berättelser om hur olika saker 
förhåller sig och om hur de borde förhålla sig. Dessa berättelser är naturligtvis 
högst verkliga, reella, och de påverkar mänsklig aktivitet som sedan i högsta grad 
påverkar och ständigt förändrar den reella verklighet som vi lever i. 

Jag tror att det finns reella begränsningar av antalet möjliga berättelser men jag tror 
inte på en verklighetens ordning, vare sig av religiös eller ”naturlig” karaktär, som 
på något deterministiskt sätt bestämmer mänsklig aktivitet eller historiens lopp; 
det finns alltid ett handlingsutrymme. 

Reellt existerande sociala konstruktioner, materiella strukturer och mänskligt 
handlande ger oss redskap för att både förstå och förklara fenomen och skeenden, 
men jag är skeptisk till möjligheten av prediktion, att förutse vad som händer i 
framtiden med hjälp av samhällsvetenskapliga lagbundenheter. 

Min avsikt med denna undersökning är att studera berättelser som innehåller olika 
varianter av medborgarskapsideal och människosyn. Jag är speciellt intresserad av 
hur föreställningarna uppstår och förändras och hur de samspelar med varandra. 

I min induktiva strategi betraktar jag naivitet som en tillgång. Jag vill försöka för-
hålla mig naivt till de fenomen jag undersöker och inte utan vidare acceptera fär-
diga ”sanningar” som jag fått lära mig i min statsvetenskapliga utbildning. Med 
denna inställning riskerar jag att ibland bli väldigt trivial i min berättelse, men det 
är en risk jag är beredd att ta. 

Den induktiva strategin innehåller också en annan problematik. Traditionellt finns 
inom vetenskapsteori en uppdelning mellan content of discovery och content of justi-
fication. Det senare, berättigandets innehåll, är det som värderas högt inom en ve-
tenskapssyn som domineras av en inriktning mot deduktion och hypotesprövning. 
Inställningen kan förklaras av att man här menar att det finns en logik för berätti-
gande, eller kanske snarare för falsifiering, men däremot ingen logik för upptäckt. 
Jag har svårt för denna inställning, i alla fall som någon sorts generell regel för ve-
tenskap. En induktiv upptäcktsresa domineras av en upptäckandets berättelse som 
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kan beskrivas som en deduktion ur de fenomen som studeras och inte i form av 
deduktion som hypotesprövning. Och här blir upptäckandets kontext väl så viktig 
som berättigandets kontext. Peter P Kirschenmann beskriver den epistemologiska 
relationen som att berättigandets kontext är en rekonstruktion av upptäckandets 
kontext och att det här också finns möjligheter för en induktivt orienterad upp-
täckandets logik, en sökandets logik. Här blir naturligtvis också upptäckandets 
kontext i högsta grad epistemologiskt relevant. (Kirschenmann, 1991, 64-69) Den 
undersökning jag genomför är just en induktiv upptäcktsresa. Den teoriutveckling 
som denna upptäcktsresa leder till kan i detta sammanhang endast berättigas ge-
nom upptäckandets kontext, den logiska hållbarheten i den deduktion ur de stude-
rade fenomenen som genomförs från många olika perspektiv samt transparensen i 
redovisningen av resan som också gör den kritiserbar. Andra kan naturligtvis se-
dan använda mina resultat för att ur dessa operationalisera hypoteser som sedan 
prövas, med detta ligger utanför syftet med min undersökning. I praktiken får 
denna diskussion också konsekvenser för hur resultatet bör presenteras. Den upp-
täcktsresa jag genomfört är ganska lång, och det går naturligtvis inte att redovisa 
hela resan. I slutskedet har jag skurit ner omfånget av presentationen kraftigt, men 
kvar finns mycket som kan beskrivas som en upptäckandets kontext. Med den 
strategi jag valt menar jag alltså att denna redovisning är nödvändig. 

Frågan om vad människor i sociala och samhälleliga sammanhang är och vad de 
skulle kunna vara, är central i samhällsvetenskapen generellt och i statsvetenska-
pen speciellt. Frågan har behandlats av väldigt många genom hela idéhistorien och 
den är i högsta grad statsvetenskapligt relevant. Det kan möjligen anses övermo-
digt att ge sig på dessa frågor som redan behandlats av så många framstående tän-
kare. Det må så vara. Det är frågor som engagerar mig och som har gjort det så 
länge jag kan minnas. Som läsare är det du som får bedöma om jag, trots allt som 
redan skrivits på detta område, ändå lyckas tillföra något. Jag hoppas att du vill 
följa med på en resa där vi successivt diskuterar oss igenom de olika föreställning-
ar som funnits, som finns och som skulle kunna finnas. Jag hoppas också att du vid 
resans slut funnit den mödan värd. I detta som i så många andra sammanhang 
menar jag att det i stor utsträckning är resan som är vägens mål. 

Arbetssätt 
Som framgått är detta en text om teorier. Du kommer inte att möta några empiris-
ka mätningar, enkätundersökningar, intervjuer eller liknande datainsamlingar. 
Den empiri som finns är teorier om medborgarskap och ontologisk människosyn, 
framförda av olika tänkare genom historien. Delvis måste mitt perspektiv därför 
vara metateoretiskt, alltså teorier om teorier. Det är ett av motiven för Del 3, Per-
spektivens makt, som fokuserar på vetenskapsteoretiska frågor. 
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Det vi i samhällsvetenskapen kallar för perspektiv, analysinriktningar eller grund-
läggande föreställningar är enligt min mening aldrig neutrala, vare sig objektiva el-
ler opartiska. Som redan framgått kan jag inom samhällsvetenskapen inte se någon 
fast punkt, ingen absolut och evig sanning som vi kan använda som utgångspunkt 
för att studera samhälleliga fenomen. Vi måste hela tiden konstruera eller välja 
våra utgångspunkter och i det valet påverkas, eller avgörs, våra resultat. Därför 
har jag redovisat mina egna utgångspunkter. Detta gäller naturligtvis även från en 
metateoretisk utgångspunkt och därför är det viktigt att diskutera olika möjliga 
utgångspunkter, vilket jag gör i Del 3. 

Mot bakgrund av den breda ansatsen krävs naturligtvis några avgränsningar. Stu-
dien sysslar enbart med föreställningar i västvärlden, främst beroende på att jag 
inte har någon egentlig kunskap om idéhistoria från andra delar av världen. 

I all huvudsak håller jag mig också inom statsvetenskapen, med politiskt teori, po-
litisk filosofi och politisk idéhistoria, och kommer inte att fokusera andra ämnes-
perspektivs tänkbara svar på de ställda frågorna. 

Ett av mest använda orden inom statsvetenskap är demokrati. Det är det ett ord 
som använts för att beteckna kvalitativt olika förhållanden (se bl a Macpherson, 
1971 och Manin, 2002). Jag väljer att fokusera på det som ordet betecknar i olika 
sammanhang, snarare än att försöka bidra till den mycket omfattande litteraturen 
om demokrati; detta är alltså inte en demokratiteoretisk undersökning. 

I urvalet av historiska källor har jag i första hand fokuserat på de absolut mest väl-
kända och mest citerade författarna inom politisk teori och filosofi genom historien 
utifrån antagandet att just detta faktum att de blev välkända också innebär att de 
är goda bärare av ledande föreställningar inom sina respektive perioder. Jag har 
inte försökt behandla dessa skribenters hela bredd, vilken ofta är mycket omfat-
tande, utan fokuserat på de delar som är centrala för studiens syfte. Detta grund-
läggande urval kompletteras på flera sätt. I Del 1 genomförs en översikt av den 
samtida medborgarskapsteoretiska diskussionen. I Del 2 används olika historiska 
verk med fokus på politisk historia. I Del 3 används ett antal översiktsverk inom 
vetenskapsteori (i vid mening). Slutligen kontrasterar jag också i Del 6 den berät-
telse som jag skapar med alternativa berättelser från ett antal samtida verk inom 
det aktuella området. 

Har jag då någon metod för detta arbete? Som framgår av genomgången i Del 3 är 
jag skeptisk till samhällsvetenskapens epistemologier, kunskapsteorier, och mot 
denna bakgrund skulle det vara inkonsekvent att ansluta till någon speciell meto-
dologisk skolbildning. Mitt intryck är att samhällsvetenskapen hela tiden konstru-
erar nya metoder för att försöka hantera grundläggande epistemologiska problem. 
Den konstruktion av utgångspunkter, som jag beskrev ovan, kan också beskrivas 
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som en konstruktion av lådor. Lådor som samhällsvetenskapen skapar som teore-
tiska och analytiska instrument för att kunna göra speciella studier. Dessa teoretis-
ka lådor motsvaras i naturvetenskapen av experiment där ett begränsat antal fak-
torer isoleras i laboratorier där deras inbördes relationer studeras. 

De fenomen som står i centrum för denna undersökning, människor i en gemen-
skap, utgör också samhällsvetenskapens kärna. Varje låda som konstrueras med 
hjälp av en särskild teori och som sedan betraktas utifrån ett särskilt metodologiskt 
perspektiv skulle självklart utesluta möjligheten att finna åtskilligt av det jag söker. 
Jag kommer också att kunna visa att val av vissa vetenskapsteoretiska perspektiv i 
sig kan förklara en del av de fenomen jag söker. Det är därför som det är nödvän-
digt för mig med en induktiv strategi, både teoretiskt och metodologiskt. 

I Del 3 kommer jag fram till att vetenskap generellt sannolikt inte kan definieras 
mer detaljerat än att planmässigt efterforska. Det är också det jag försöker göra. 
Planmässigheten innehåller det syfte jag formulerat, de frågor jag ställt ovan och 
den princip för urval av källor som jag redovisat. Inom metodlitteraturen talar man 
ofta om det önskvärda i triangulering. Det är ursprungligen en geografisk lantmä-
tarterm som innebär att man genom att mäta vissa delar, till exempel längden av 
baslinjen på en triangel och två vinklar, kan räkna ut annars okända delar. Meto-
dologiskt handlar begreppet om att titta på samma sak på flera olika sätt. Närlig-
gande finns begreppet iteration, som betyder upprepning. I sammanhanget hand-
lar det inte om att upprepa på samma sätt, utan att resultat från den första situa-
tionen påverkar nästa situation, en repetitiv reflexion. De två begreppen kan sam-
manföras till det svenska ordet älta. I köket är det synonymt till knåda, det vill 
säga att upprepa (iterera) på olika sätt, från olika håll (triangulera). Det har ett ur-
sprungligt släktskap med grekiskans elaa som ungefär står för driva, alltså en aktiv 
handling. Vardagsspråkligt handlar det normalt om att ta upp samma frågor till 
diskussion, om och om igen men på olika sätt. Beskrivet på detta sätt skulle man 
kanske kunna kalla det jag gör för en ältandets metod.3  

Genom att använda många olika författare, från olika tider och områden, får jag 
också indirekt del av de olika metoder de använt för att producera sina resultat. 
Det handlar alltså inte bara om en bred empiri i meningen många olika texter som 
behandlar våra två fenomen, det handlar också om helt olika sätt att se på dessa fe-

                                                      
3 Återkommande i denna undersökning finns olika etymologiska avsnitt. Språkets betydelse 
kommer att vara ett viktigt inslag och jag anser att etymologier är en effektiv väg för att 
snabbt närma sig mänskliga föreställningar om olika fenomen och föreställningarnas varia-
tion i tid och rum. Underlag till dessa etymologier har i huvudsak hämtats från standard-
verk på området: Hellquist, 1948, Encyclopædia Britannica, http://www.britannica.com, 
Svenska akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob, Merriam-Webster, 
http://www.merriam-webster.com och Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/. 
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nomen, olika perspektiv, olika metodologier. Dessa skilda sätt att se tematiseras 
utmed flera grundperspektiv och dessa utgör också bas för strukturen i olika delar. 

Ältandet genomförs i flera omgångar: En med utgångspunkt i samtida medborgar-
skapsteori (Del 1), en med ett historiskt perspektiv (Del 2), en från en vetenskaps-
teoretisk utgångspunkt (Del 3), två tematiska och idéhistoriskt orienterade per-
spektiv (Del 4 och 5), ett genom en prövning mot alternativa berättelser (Del 6) och 
slutligen en sammanfattning och slutlig analys (Del 7). De fenomen jag finner ana-
lyseras löpande främst med hjälp av jämförelser mellan olika föreställningar, 
prövning av föreställningarnas inomkonsistens (om teorins ingående komponenter 
har ett logiskt samband inom den konstruktion som teorin beskriver), en historisk 
analys (tar fram en temporär kedja där föreställningars uppkomst och förändring 
kan förstås) samt med hjälp av en kontextuell analys (prövar föreställningarnas re-
lation till den kontext ur vilken de uppstår eller ger effekter). 

Struktur 
Här redovisas textens struktur vilket kan ge en bättre bild än innehållsförteckning-
en av vad som behandlas i de olika delarna. Strukturen och de olika delarna moti-
veras mer detaljerat i Del 1.  

Del 1: På spaning efter medborgarna 
Delen inleds med en genomgång av termer och begrepp som kommer att användas 
och därefter följer en genomgång av samtida medborgarskapsteori. Delen syftar till 
att ge en översikt över det samtida forskningsläget samtidigt som vi börjar få en 
bild av variationen när det gäller medborgarskapsideal och människosyn. 

Denna del ger också underlag för ett antal frågor som måste besvaras i de följande 
delarna och motiverar därmed också strukturen. 

Del 2: Herrar och slavar i medborgarskapets historia 
Även om undersökningen i mycket stor utsträckning handlar om betydelserna och 
konsekvenserna av idéer och föreställningar är det en viktig bas för min egen före-
ställningsvärld att dessa idéer har materiell grund. De föds inte ur ett vakuum. De 
föds i ett materiellt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Ambitionen för av-
snittet är inte att ge en omfattande historielektion – det har många andra gjort 
mycket bättre. Här koncentrerar vi oss på några nedslag i historien som kan ge un-
derlag för en förklaring till uppkomst och förändring av olika medborgarskapside-
al och olika sorters människosyn. 

Del 3: Perspektivens makt 
Denna del innehåller olika delar där jag gör ett försök att kartera olika föreställ-
ningsvärldar utifrån möjliga skalor när det gäller ontologi, epistemologi och män-
niskosyn. En delvis alternativ karteringsmodell redovisas som arbetar utifrån olika 
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föreställningar om relationen form and matter. Slutligen ger denna del en översikt 
om olika föreställningar om vad kausalitet kan vara vilket också landar i föreställ-
ningar om vad vetenskap kan vara. Delen motiveras bland annat av att det finns 
tydliga relationer mellan de undersökta fenomenen och vissa vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter eller perspektiv. 

Del 4: Är människor lika eller olika? 
Om Del 2 i första hand var historiskt kronologisk så är Del 4 och 5 tematiska där vi 
diskuterar bokens frågor från två olika utgångspunkter. Som så ofta inom sam-
hällsvetenskapen tenderar perspektiven att flyta in i varandra och det finns ingen 
knivskarp gräns mellan de två olika delarna. Del 4 har en huvudinriktning mot fö-
reställningar om ontologisk människosyn och utgår från frågan om människor är 
lika eller olika. Det kan låta som en trivial fråga men jag hoppas att avsnittet visar 
att frågan är komplex, att den innehåller en hel del paradoxala svar och att den är 
central för denna studies syfte. 

Del 5: Kan människor organisera sig? 
Om Del 4 tre i huvudsak diskuterar frågor om ontologisk människosyn så har Del 
5 fokus på olika medborgarskapsideal. Som vi konstaterade redan i inledningen 
handlar alla medborgarskapsideal om människor i någon typ av gemenskap och 
dessa gemenskaper innehåller alltid ett element av ordning eller mänsklig organi-
sering. 

Vi återkommer också här en del till en del av de frågor om kausalitet som behand-
lades i Del 3. Här fokuserar vi dock på hur begreppsparet structure and agency kan 
hjälpa oss att bättre förstå de fenomen vi undersöker. 

Del 6: En reflektion 
Den här texten konstruerar en berättelse om medborgarskapsideal och människo-
syn. Om berättelsen har något värde, om den är trovärdig, om den är användbar, 
avgörs bland annat i dess möte med andra berättelser. Ett sådant möte inträffar i 
Del 6 när vi får möta ett antal mer eller mindre samtida berättelser som mer eller 
mindre behandlar samma frågor som denna bok behandlar. Det ger ett kritiskt 
perspektiv på det som producerats så långt, men också en del kompletteringar till 
avslutningen. 

Del 7: Att vara – tillsammans 
I den sista delen sammanfattas resultaten från tidigare delar. Materialet analyseras 
fram till svar på de formulerade frågorna. Delen avslutas också med tre argument 
inom områden som undersökningen behandlar. 
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Del 1: På spaning efter medborgarna 
I denna inledande del ska vi ringa in de fenomen som undersökningen behandlar. 
I första hand handlar det om att försöka definiera vad som kan menas med med-
borgare och medborgarskap. Medborgare är inget ovanligt ord. De flesta ”vet” sä-
kert vad det betyder, eller kanske snarare har en föreställning om vad ordet be-
tecknar. Men vi ska börja försiktigt och undvika förutfattade meningar. I denna 
första del ska vi genomföra en öppen spaning. En etymologisk inledning ger en del 
grunder för hur medborgare och medborgerlighet kan förstås och redan här kom-
mer vi att se att denna förståelse inte är entydig. Från denna del går vi vidare till en 
genomgång av vilka svar som samtida medborgarskapsteoretiker kan ge och här 
blir konflikterna mellan olika föreställningsvärldar tydliga. Två frågor är viktiga 
att hålla levande genom avsnittet: Vilka medborgarskapsideal finns explicit eller 
implicit inbäddade i olika utsagor? Hur relaterar dessa ideal till olika föreställ-
ningar om vad den samhälleliga människan är, vilken människosyn bygger de på? 

Förutom att ringa in de fenomen som behandlas syftar denna del också till att for-
mulera problem och frågor som ska behandlas i de följande delarna. 
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Ordens mening 
För fortsättningen finns det några centrala ord som vi återkommer till ofta. Det 
handlar naturligtvis om ordet medborgare, men också närstående ord för att be-
skriva medborgarens egenskaper, medborgerligheten, samt ord som beskriver 
människans olika typer av relation till gruppen som t ex nation, stat, samhälle. 

Orden är viktiga. De kan ses som redskap för att hantera och beskriva en verklig-
het och med det synsättet blir det viktigt att diskutera och söka en förståelse för 
ordens varierande användning i skilda tider och på olika platser. Orden kan också 
ses som en verklighet i sig eller som den egentliga verkligheten. Med det synsättet 
blir diskussionen om orden om möjligt ännu viktigare. Ordens historia, etymolo-
gin, är också en bra och effektiv väg för att förstå vad det är som orden försöker 
beskriva och även om hur föreställningen om det beskrivna förändras över tid. 

Det finns variation mellan termer och begrepp där termen är det som betecknar, me-
dan det som betecknas kan beskrivas som begrepp. Det finns gott om historiska 
exempel där samma term använts för att beteckna olika begrepp och motsatsen, 
där samma begrepp betecknas med olika termer, är också vanligt förekommande. 
Utöver de problem som finns när termer, begrepp och tankar ska resa mellan olika 
språk, tider och platser finns i det föränderliga språkbruket också distinktioner 
som beror på olika och föränderliga grundläggande föreställningar kring männi-
skor och samhällen. Eftersom vi i denna undersökning kommer att röra oss över 
stora avstånd i tid och rum är det viktigt att vara uppmärksam på dessa problem. 

Medborgare 
Eftersom denna text skrivs på svenska börjar vi i den svenska etymologin. Det 
svenska ordet medborgare finns belagt sedan 1746 och kan jämföras med fornsvens-
kans mädhborgare som beskriver borgare i samma stad. Borgare finns som svenskt 
ord belagt betydligt tidigare och kommer från fornsvenskans borghare och lågtys-
kans borgere. Den ursprungliga betydelsen är borginnevånare eller helt enkelt 
stadsbo. Borgare har med tiden fått flera olika betydelser. I detta sammanhang är 
de viktigaste betydelsemässiga relationerna dock just kopplingen till staden som 
gemenskap. 

Denna svenska etymologi kan lätt associeras med framväxten av städer med en ny 
typ av medelklass som varken var adel, präster eller bönder. Borgerskapet omfat-
tade främst köpmän, hantverkare och andra yrkesutövare i städerna. För att kunna 
vinna burskap i staden, bli antagen som borgare, måste man bedriva denna typ av 
verksamhet och burskapsägande borgare hade monopol på dessa näringar. 

Borgarna hade tydliga rättigheter och skyldigheter. Det var bara borgarna som del-
tog i stadens styrelse och städerna kunde ofta ha en omfattande självstyrelse. Bland 
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skyldigheterna ingick att det var borgarna som betalade skatt för att täcka kostna-
der för gemensamma behov. 

Från ett nutida perspektiv är det lätt att se hur detta borgerskaps makt utesluter 
andra från inflytande, att det fungerar begränsande för antalet politiskt deltagande 
människor. Historiskt var det dock tvärt om. Borgerskapets växande makt utveck-
lades i konflikt med en mer eller mindre enväldig kyrka, mot mer eller mindre en-
väldiga monarker och/eller mot en betydligt mer fåtalig jordägande adel. 

Som beteckning av grupp i samhället har borgare historiskt främst fungerat som 
avgränsning mot landsbygdens agrara befolkning, både bönder och godsäga-
re/aristokrati, men också mot stadens arbetare. Under vissa tider har även av-
gränsningen mot kyrkan varit en viktig del av ordets funktion. Under den svenska 
ståndsriksdagen utgjorde borgarna ett av de fyra stånden (vid sidan av adel, präs-
ter och bönder). I Sverige försvann borgarna som en på detta sätt formellt avgrän-
sad grupp i samhället under 1860-talet med nya kommunallagar och en ny när-
ingsfrihetslagstiftning. 

I Europa kan borgare förknippas med etableringen av de italienska stadsstaterna, 
till exempel Florens och Venedig, och deras sätt att fungera under 1200-1300-tal. 
Här finns i stort sett en identitet mellan orden borgare och medborgare. Det var 
städernas borgare/medborgare som strävade efter att realisera det gemensamma 
goda, som styrde samhället, som betalade skatter och som svarade för stadens för-
svar. Borgarna var också centrala i de stora revolutionerna under 1600- och 1700-tal 
där de blir centralgestalterna i revolten mot en feodal samhällsordning och etable-
ringen av ett begynnande industrisamhälle. I detta skede är kopplingen mellan 
borgare och medborgare svagare. 

Marx använde det franska ordet bourgeoisie, som synonym till kapitalister. Det 
franska ordet används även inom engelskan. I denna användning betonas alltså 
borgarens ägande av produktionsmedel och den på denna grundade ekonomiska 
makten i samhället. Med denna betoning undertrycks den andra betydelsen där 
borgaren med sin politiska makt fungerar som försvar mot olika former av en- eller 
fåtalsvälde. 

Tyskans Bürger har mycket gemensamt med svenskan. Där fick dock ordet tidigt 
en något vidare betydelse som innebär att Bürger så småningom kom att beteckna 
de allra flesta grupper i landet som inte var arbetare. Det är också denna tradition 
som tagits in i svenskan i uppdelningen mellan borgerliga partier och arbetarparti-
er (snarare än ett arv från ståndsriksdagens borgarbegrepp som avsåg en mer av-
gränsad del av befolkningen). Därmed kan vi finna ett tredje begrepp som ordet 
betecknar. 
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Inom engelskan finns inte denna betydelseblandning mellan borgaren/medborga-
ren, borgaren/kapitalisten och borgaren/icke-arbetaren. Som tidigare nämnts an-
vänds det franska låneordet bourgeoisie som beskrivning av borgaren/kapitalisten 
och middle-class används för borgaren/icke-arbetaren. För den betydelse som in-
tresserar oss mest här, borgaren/medborgaren används citizen. 

Både engelskans Citizen och franskans Citoyen har också de en tydlig språklig rela-
tion till staden men här finns bakgrunden i latinet (till engelskan via franskan). 

På latin heter medborgare Civis (plural Cives), det är också stammen för medbor-
garskap som heter Civitas (plural Civitates), medborgerlighet som heter Civilis och 
stad som heter Civita. Språkligt bildas alltså ordet som betecknar gemenskapen, 
Civita, från ordet som betecknar medborgaren, Civis. 

På antikens grekiska är det tvärt om. Här är utgångspunkten det ord som beteck-
nar gemenskapen, Polis, och ur detta bildas polities, medborgare, och vidare politeia, 
medborgarskap. Politeia, betecknar också de grundläggande reglerna för ett visst 
samhälle. (Polis är också en etymologisk grund till ordet politik.) 

Etymologiskt kan skillnaden beskrivas som att i latinet är gemenskapen en summa 
medborgare och i grekiskan är medborgaren en del av gemenskapen. 

Medborgarnas etymologiska rötter i en gemenskap är alltså sammanfallande för 
den svensk/tyska och fransk/engelska historien men problemen när det gäller be-
tydelseförändringar i relationer mellan ord och begrepp är olika. I den 
svensk/tyska historien kunde vi se hur ordstammen borgare kunde beteckna tre 
olika begrepp med en del variationer över tid och rum. I den fransk/engelska histo-
rien handlar tolkningsproblemen mycket om användningen av orddelarna civil och 
civic. 

Att uppträda artigt och trevligt heter på engelska civil eller polite, det vill säga ord 
som har sina rötter i de latinska, respektive grekiska, orden för stad. På svenska 
har vi till exempel ”att uppträda civiliserat”. Det finns alltså inbäddat i språket fö-
reställningar och ideal som handlar om att människor i en gemenskap, i staden, 
bör vara och agera i enlighet med en gällande normbildning, vare sig denna norm-
bildning är kodifierad, t ex i form av lag, eller ej. Därmed blir också idealen för det 
medborgerliga föränderliga, i takt med att normer och lagar förändras. Vi har ock-
så redan kunnat identifiera en del skillnader i de latinska och grekiska utgångs-
punkterna. 

Engelskans civic översätts ofta till medborgerlig på svenska vilket inte alltid fungerar 
så bra. I användningen av civic på engelska inkluderas både aktivt och framgångs-
rikt mänskligt agerande inom grupperingar med tydlig relation till politiskt-
juridiska institutioner (t ex kommuner, partier etc.) och grupperingar som inte alls 
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har dessa relationer (kyrkliga församlingar, föreningsliv etc.) Det svenska ordet 
medborgerlig associerar ofta till agerande inom den förra typen av grupperingar 
men inte alltid till den senare. 

Nära denna fråga ligger användningen av ordet civil (från latinets civi-
lis/medborgerlig och civis/medborgare) och civilsamhälle som ibland betyder icke-
militär, ibland icke-kyrklig och i vissa sammanhang används ordet civil idag för att 
beskriva något icke-politiskt eller icke-statligt, en betydelseförskjutning som alltså 
fört ordet långt från dess ursprung. Här kan man faktiskt se en parallell till den ti-
digare svensk/tyska etymologiska historiken där borgerlig under en period kunde 
tolkas som ett avståndstagande från tidigare gällande religiösa och världsliga 
maktkoncentrationer. Civilsamhälle är en flitigt använd term i dagens politiska de-
batt och vi kommer att återkomma till frågor om hur den används och vad den kan 
betyda. 

På engelska ligger användningen av civil ofta närmare sina latinska rötter vilket 
innebär att ordet ofta betecknar begrepp som ligger nära det som kan beskrivas 
som politiskt (t ex civil/medborgerlig, civil rights/medborgerliga rättigheter, samt 
civil servant/offentliganställd). 

Medborgerlighet heter alltså civilis på latin men för medborgerlighetens innehåll, 
dess ideal, används ordet virtu vilket utgör grund för det engelska virtue eller civic 
virtue. Till svenska översätts ordet ofta till dygd vilket blir problematiskt. Jag har 
hittills aldrig träffat någon samtida svensktalande person som i en beskrivning av 
vad en dygdig människa kan vara, kommer ens i närheten av det som antikens 
medborgerlighet betecknar. Oftast förknippas dygd med det kristet orienterade 
begreppsparet dygd och synd och därmed får det bara indirekt en relation till det 
medborgerliga ideal som virtu på latin betecknade.  

På grekiska används ordet arete för att beteckna det medborgerliga idealet.4 Arete 
kan närmast översättas till excellens på svenska. Den gode medborgaren var mo-
dig, engagerad i det gemensamma goda och aktiv i det politiska beslutsfattandet. 
Medborgarna var inbördes jämlikar, kände varandra och kände en stark samhö-
righet. Dessa medborgerliga kvalitéer beskrivs gemensamt av ordet arete. 

Den gode medborgaren hade 

• Mod men ändå måttfullhet och självkontroll. 
• Rättvisepatos och en förmåga att leva i harmoni med andra i ett samspel 

som präglas av gemensamma intressen och ömsesidighet. 

                                                      
4 Genomgående används en förenklad stavning av grekiska begrepp. 
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• Altruism, en förmåga att se till det gemensamma goda. (Med gemensamt 
avses då normalt en viss grupp och/eller ett visst geografiskt område, alltså 
inte något universellt allmänmänskligt.) 

• En förmåga att uträtta saker tillsammans med andra (i dag skulle man kan-
ske kalla det för nätverkskompetens). 

Det som också är en central del i detta medborgerliga ideal är att för medborgaren 
är inte medborgarskapet en roll bland andra mänskliga roller. Det är själva defini-
tionen av att vara människa. För medborgaren kan det mänskliga varat inte tänkas 
utan medborgarskapet. Eftersom jag inte känner till något bra svenskt ord som kan 
sammanfatta innebörden av arete använder jag i det följande det grekiska ordet. 

Vi återkommer till de historiskt materiella skillnaderna mellan de ideal som arete 
betecknar i den grekiska kontexten och de ideal som virtu betecknar i den la-
tinsk/romerska kontexten. 

Den generella kärnan i ”medborgare” 
Som vi sett ovan har ordet hela tiden en stark koppling till begreppet stad och med 
tanke på detta kan det vara intressant att diskutera skillnaderna mellan stad och 
icke-stad. Även om vi i dag kanske ofta tänker på icke-stad som land, nation eller 
stat, det vill säga ett överordnat och rumsligt större begrepp än staden, är den hi-
storiskt viktigaste kontrasten till staden den omgivande landsbygden. En tydlig 
skillnad mellan stad och landsbygd är att staden har fler människor samlade på en 
begränsad yta. Själva ansamlingen av människor, agglomerationen, är i sig en vik-
tig aspekt när vi närmar oss medborgarbegreppet. En annan viktig aspekt handlar 
om försörjningsmässig autonomi. Självförsörjning eller ekonomiskt oberoende kan 
åstadkommas med en mycket liten grupp människor i ett jordbrukssamhälle. Det 
kan handla om en familj (kanske med flera generationer kompletterade med sla-
var/trälar/anställda) eller familjeliknande feodala hierarkier som totalt ändå omfat-
tar relativt få personer och en relativt okomplicerad organisering. Stadens självför-
sörjning kräver fler människor, en längre driven arbetsfördelning och därmed ock-
så mer komplexa sociala relationer. Kraven på både styrning och genomförande, 
implementation, blir betydligt högre än i den rent agrara autonomin. Med denna 
diskussion kommer vi nära Platons beskrivning av arbetsfördelningen som grund 
till samhällsbildandet (diskuteras längre fram) och kan också se hur stadens kom-
plexa arbetsfördelningsstruktur driver fram behov av en organisering av beslut 
och handling kring gemensamma angelägenheter, en organisering där den delta-
gande människan betecknas medborgare. Den ekonomiska försörjningsaspekten 
kan också förklara att begreppet under vissa tider förknippas med egendom, 
ägande av produktionsmedel, som vi kunde se i den svensk/tyska etymologiska 
historien. 
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I det generella finns naturligtvis också att medborgare är människor; djur, växter, 
och stenar kan inte vara medborgare. Begreppet skiljer sig från begreppet männi-
ska; alla människor är oftast inte medborgare och människor kan vara annat än just 
medborgare. 

Begreppet har oftast en rumslig, platsberoende aspekt som vi redan sett på själva 
ordets historia och kopplingen till staden. Men begreppet är inte identiskt med in-
vånare – alla invånare på en viss plats är sällan medborgare eller också har de olika 
status som medborgare. 

Etymologin bakom ordet ger en bild av vad medborgarskap rent generellt handlar 
om. Även om vägarna är olika för engelskan och franskan respektive tyskan och 
svenskan landar ordens historia i koncentrationer av människor. Vi måste ha sam-
hällen där arbetsfördelningen kommit så långt att mänskliga koncentrationer för 
utbyte/handel och diskussioner om det gemensamma uppstår, för att kunna prata 
om medborgare. Medborgare är alltså människor i samhällen – samhällen som in-
nehåller mänskliga koncentrationer och behov av att hantera gemensamma ange-
lägenheter. Historiskt är grupperingen av människor självklart geografisk, en ag-
glomeration. Jag menar dock att den geografiska dimensionen inte är det centrala 
och generella för medborgarbegreppet utan just ansamlingen av ett antal männi-
skor som förenas av gemensamma intressen, ömsesidiga beroenden eller något 
liknande, i stort sett oavsett dessa intressens och/eller beroendens upphov eller in-
nehåll. 

I detta avsnitt har vi identifierat två generella aspekter för medborgare: 

• Medborgare är människor. 
• Medborgare är människor som existerar i någon sorts organiserat samspel i 

någon typ av ansamling av människor. 
Det är svårt att hitta fler än dessa två egenskaper som är generella för alla tider och 
för alla sammanhang. Det blir också detta som i fortsättningen utgör den yttre av-
gränsningen för vad som kan betecknas som medborgare. 

Medborgarskapsideal handlar därmed om normativa föreställningar om hur dessa 
människor bör leva i dessa gemenskaper. 

Med hjälp av etymologin har vi tagit några steg på vägen mot en ökad förståelse 
för de fenomen som står i centrum för denna undersökning. I nästa steg ska vi gå 
igenom det samtida forskningsläget för att se vad vi kan finna hos dagens med-
borgarskapsteoretiker. 
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Samtida medborgarskapsteori 
Sedan vi nu bland annat avgränsat vad som kan betecknas som medborgare ska vi 
gå vidare med en spaning inom samtida medborgarskapsteori. Utbudet av publi-
kationer inom ämnesområdet är stort och urvalet är inte självklart. Jag har valt att 
utgå från en antal samtida antologier där väl etablerade redaktörer gjort sina urval 
för att få med de viktigaste bidragen. Denna läsning har också visat vägar vidare 
till fördjupningar åt olika håll. Huvudlinjerna i den samtida forskningen blir, trots 
det stora utbudet, snabbt tydliga och de följer idéer som har en lång historia även 
om de tillämpas på en samtida kontext. 

Samtida medborgarskapsteori, präglas i huvudsak av två huvudperspektiv, en 
sorts dikotomi: 

• Ett republikanskt eller ett kommunitaristiskt perspektiv, som handlar 
mycket om människors deltagande i ett gemensamt arbete för att förverkli-
ga det de uppfattar som det gemensamma goda. 

• Ett liberalt perspektiv, där individens rättigheter till autonomi och frihet 
står i centrum.5  

Perspektiven kan omväxlande tolkas som deskriptiva beskrivningar av rådande 
förhållanden, som analytiska perspektiv och som normativa ideal där gränsdrag-
ningen mellan det deskriptiva och det normativa ofta är diffus. Detta avsnitt ger en 
översikt över den samtida diskussionen och avsnittet ska leverera följande resultat: 

• Preliminära förslag till olika medborgarskapsideal och/eller egenskaper 
som kan ingå i olika ideal. 

• Frågor som är viktiga att behandla i kommande delar för att kunna besvara 
undersökningens övergripande frågor. 

• Indikationer på olika typer av ontologisk människosyn som kommer fram i 
anslutning till den medborgarskapsteoretiska behandlingen. 

                                                      
5 Det finns många sätt att beskriva denna dikotomi. Lawrence Mead och Christofer Beem 
menar helt enkelt att den liberala ståndpunkten handlar om medborgerliga rättigheter och 
den republikanska/kommunitaristiska om medborgerliga skyldigheter. Det menar jag är väl 
förenklat – bara det att göra avgränsningen att medborgarskap handlar om rättigheter och 
skyldigheter uttrycker i sig ett sorts medborgarskapsideal. (Mead & Beem, 2005, 263) Den 
sammanläggning av republikanism och kommunitarism som jag använder här är inte själv-
klar. Andra använder typologin liberalism, kommunitarism och republikanism där skillna-
den mellan de två senare beskrivs som att den förra i högre utsträckning vilar på föreställ-
ningar om en samhörighet som härstammar från etnicitet, kultur, historia och liknande och 
den senare baseras på föreställningar om en samhörighet med tydligare politiska förtecken, 
det vill säga baserad på gemensamma intressen för hantering av gemensamma angelägen-
heter. (Se till exempel Beiner, 1995) 
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Allmänt kan sägas att frågor om medborgarskap åter blivit centrala inom politisk 
teori från 1980-tal och framåt. Bakgrunden till detta växande intresse kan spåras i 
förändringar där globaliseringen kan ses som en orsak och där viktiga delmängder 
är: nationalstatens försvagning, omfattande migration och växande problem med 
mångkulturella samhällen. Allt detta får återverkningar på frågor om vad medbor-
garskap är och vad det kan vara. 

Medborgarskap som rättigheter 
Flitigt citerad för sin medborgarskapsteori är den engelska sociologen T H Mars-
hall. Han sammanfattar en serie föreläsningar vid Cambridge 1949 i Citizenship and 
Social Class som gavs ut 1950. (Marshall & Bottomore, 1992 [1950]) 

Han menar sig finna de grundläggande elementen i medborgarskap i olika typer 
av rättigheter som han också hänför till olika århundraden:  

• 1700-talets civila rättigheter 
• 1800-talets politiska rättigheter 
• 1900-talets sociala rättigheter 

Det handlar alltså om en kumulativ teori där olika typer av rättigheter successivt 
adderas till medborgarskapet. Marshalls medborgarskapsteori behandlas mer ut-
förligt i Del 6, En reflektion, men i denna sammanställning utgår vi direkt från hans 
resultat, typologin som används flitigt för analyser av medborgarskap. 

Teorin tolkas olika i olika sammanhang. Ibland beskrivs den som socialdemokra-
tisk på grund av att Marshalls teori särskilt fokuserar de sociala rättigheterna, byg-
gandet av välfärdsstaten, i det tredje steget i medborgarskapets utveckling. (Shafir, 
1998) En tolkning är att det handlar om en etisk socialism, konceptualiserad som 
medborgarskap. (Halsey, 1987, 99) Ibland beskrivs den som liberal på grund av fo-
kuseringen på rättigheter snarare än skyldigheter. Martin Bulmer och Anthony M. 
Rees finner också ett släktskap mellan Marshalls kategorier och den liberale eko-
nomen Albert O. Hirschmans välkända kategorier för beskrivning av mänskligt 
agerande på en samhällelig marknad i Exit, Voice and Loyalty. (Hirschman, 1970) De 
menar att civila rättigheter sammanfaller med Exit, politiska med Voice och sociala 
med Loyalty. För Bulmer & Rees handlar medborgarskapet i all huvudsak om rät-
tigheter och endast ett visst mått av skyldigheter. Sådant som inte kan beskrivas i 
form av rättigheter eller skyldigheter, som till exempel medlidande, godhet eller 
välvilja kan för dem inte anses ingå i medborgarskapet som idé. (Bulmer & Rees, 
2003, 270-77) En intressant analys görs av Michael Mann som menar att Marshalls 
teori lämpligast bör ses som en strategi för hur klasskonflikterna i det industrialise-
rade samhället ska kunna hanteras. (Mann, 1987) Mann menar också att det finns 
fler strategier, än det engelska exempel som Marshall beskriver, för att hantera 
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klasskonflikten och att dessa olika strategier ger olika effekter på synen på med-
borgarskap. Han menar att det finns fem fungerande strategier: 

1. Liberalism (USA) 
2. Reformism (England) 
3. Auktoritär monarki (Tyskland/Japan/Ryssland) 
4. Fascism (Tyskland) 
5. Auktoritär socialism (Sovjetunionen) 

Att strategi 3 och 4 försvann beror, enlig Mann, inte på att de inte skulle kunna 
vara funktionsdugliga utan på grund av krig. (Sovjetunionens fall kom efter det att 
han skrivit denna text.) 

I Social justice in a global economy diskuterar Patricia Hewitt hur den konflikt mellan 
civila och sociala rättigheter som Marshall bland annat beskriver, utvecklats under 
senare tid. Hon menar att de civila rättigheter, som marknadsekonomin kräver, 
expanderat geografiskt med globaliseringen och att detta skapar en allt starkare 
obalans som drabbar de sociala rättigheterna. Hon ställer frågan: ska vi välja att 
överleva globalt genom att ge upp alla tankar på sociala rättigheter eller ska vi 
överleva socialt med hjälp av protektionism? Hon menar dock att det finns en väg 
ur detta dilemma genom att i första hand se de sociala rättigheterna som vägen för 
att stärka människors möjligheter att hantera mer krävande, avancerade och krea-
tiva uppgifter i den globala ekonomin. (Hewitt, 1995) 

Även Howard Newby menar att globaliseringen hotar de medborgerliga rättighe-
ter som Marshall beskriver. De blir otillräckliga eller till och med irrelevanta, me-
nar han, och förklarar problemen med bristen på globala institutioner. Med stöd av 
Bryan Turner säger Newby nämligen att medborgarskap förutsätter institutioner 
som den centraliserade staten, system för politiskt deltagande, institutioner för po-
litisk utbildning och en rad statsrelaterade institutioner som ska skydda individen. 
Denna typ av institutioner finns inte i global skala och han ser en stor utmaning i 
att försöka skapa sådana institutioner. (Newby, 1991) 

Två huvudproblem hos Marshall 
Marshall och en del av den diskussion som utgår från honom innehåller försök till 
historisk och materiell förklaring, något som annars är ovanligt i den samtida 
medborgarskapsforskningen. Det finns dock två uppenbara problem. Marshalls 
teoribildning har sin startpunkt i de civila rättigheterna och 1700-talet. Det är en tid 
av stora förändringar som fortfarande präglar västvärlden. Den framväxande upp-
lysningen, den borgerliga revolutionen och feodalismens försvagning, kyrkans för-
lust av den samhälleliga hegemonin, den tidiga industrialismen, modernitetens fö-
delse och andra fenomen som präglar denna period är tveklöst väsentliga föränd-
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ringar. Men dessa förändringar inträffar inte i ett vakuum, de sker som reaktioner 
på något som funnits tidigare och dåtidens teoretiker hämtar i mycket stor ut-
sträckning underlag för sina analyser och argument från äldre tider, ofta betydligt 
äldre. Därför blir det svårbegripligt när Marshall i praktiken låter medborgar-
skapsteorin födas under denna period. 

Det andra problemet är själva innehållet i den historiska analysen. Marshalls hu-
vudintresse var de sociala rättigheterna, byggandet av den moderna välfärdssta-
ten, som diskuterades mycket intensivt i England när han skrev detta på sent 1940-
tal. Målet för de sociala rättigheterna, välfärdsstaten, är för Marshall inte en eko-
nomisk jämlikhet i samhället utan en sorts jämlikhet i status som skulle kunna 
upplösa klasser och klasskonflikter. Här är Michael Manns analys av Marshall som 
refererades tidigare mycket trovärdig. Marshall har ett mål med sin teoriutveckling 
och det målet handlar om konfliktfrihet och social hållbarhet. Medlet för att nå det-
ta mål är för honom välfärdsstaten med sina sociala rättigheter. Den historia som 
han skriver får karaktären av en kumulativ berättelse som, även om det finns kon-
flikter, med någon sorts nödvändighet leder fram till, och motiverar, byggandet av 
välfärdsstaten. På sätt och vis är det kanske en normal tendens i ett historiskt för-
klaringsarbete, men det ändå värt att notera att ”medborgarskapsteorin” kanske 
snarare kan betraktas som en liberal, eller möjligen socialdemokratisk, förklaring 
och motivering för välfärdsstaten. Utan att fördjupa mig i denna fråga tror jag 
ändå att en konservativ berättelse, från feodalism till Burke, Bismarck och vidare, 
som handlar om en överhets ansvar för att i viss utsträckning dra försorg om de 
mindre lyckligt lottade i samhällsorganismen, kan vara en väl så trovärdig berät-
telse bakom välfärdsstaten. Den frågan ska inte utvecklas vidare här men analysen 
visar att det implicit hos Marshall finns ett medborgarskapsideal som bland annat 
handlar om konfliktfrihet. Vi kan alltså ur de olika analyserna av Marshall härleda 
en tolkning där normativa rättfärdiganden, bland annat av välfärdsstaten och ett 
”civiliserat” medborgarskapsideal med social stabilitet som resultat, utgör grund 
för en teoribildning som ytligt ger ett mycket deskriptivt intryck. Det är viktigt att 
vara uppmärksam på hur normativa ideal och deskriptiva redovisningar hela tiden 
flyter samman inom det medborgarskapsteoretiska området. Jag ser inte denna 
brist på distinktion mellan det normativa och det deskriptiva som problematiskt, 
jag ser det snarare som något oundvikligt, men det är viktigt att vara medveten om 
detta förhållande i läsningen. 

Historisk grund för en medborgarskapsteori 
Om vi ska kunna få något grepp om medborgarskapsideal och deras relationer till 
förställningar om vad den samhälleliga människan är måste vi börja när vi först 
kan hitta mer uttalade föreställningar om medborgarskap. Varje förändring har en 
grund i något rådande och/eller föregående och därmed blir analyser som inte tar 
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hänsyn till ett historiskt förlopp ofullständiga och svårbegripliga. Det är naturligt-
vis svårt att hitta en lämplig startpunkt, människor har alltid fötts in i någon sorts 
social ordning som skulle kunna vara möjlig att diskutera ur ett medborgarskaps-
teoretiskt perspektiv. Vi har dock mycket ofullständig kunskap om mycket tidiga 
sociala ordningar och det finns inte heller några egentliga referenser till att de skul-
le vara använda för att motivera senare samhälliga ordningar eller förändringar. 
Mot denna bakgrund väljer jag Sparta kring 800-talet före Kristus som en start-
punkt. Det är ett samhälle som är relativt väl dokumenterat och som också före-
kommer relativt flitigt som motiverande exempel. Dit ska vi alltså förflytta oss så 
småningom för att sedan via ett antal historiska exempel se hur ideal och föreställ-
ningar förändras samt även försöka se om förändringarna kan förklaras. 

Ideal och människosyn via Hirschman 
Bulmer & Rees jämförelse mellan Marshall och Hirschman är intressant. Till att 
börja med känns avståndet långt; Marshalls berättelse handlar om statligt besluta-
de och garanterade medborgerliga rättigheter av olika slag och Hirschmans berät-
telse handlar om människors beteenden inom organiserad verksamhet. Bulmer & 
Rees modell för att få jämförelsen att fungera är att se Marshalls civila, politiska 
och sociala rättigheter som idealtyper, snarare än som ett historiskt förlopp. De 
kopplar ekonomer till civila rättigheter och vidare till Exit som handlingsmodell. 
Statsvetare kopplas till politiska rättigheter och vidare till Voice som handlingsmo-
dell. Så långt bygger det relativt väl på Hirschmans teoribildning där han kombi-
nerar ekonomi och statsvetenskap och beskriver exit som den klassiska marknads-
logiken och voice som den klassiska politiska logiken. När Bulmer & Rees menar att 
sociologer kan kopplas till sociala rättigheter och vidare till loyalty som modell är 
det däremot svårt att finna något som helst stöd för detta hos Hirschman. Hos 
Hirschman är inte loyalty någon tredje del av en typologi, som man kan förledas att 
tro av titeln, utan snarare något som kan användas för att förklara val mellan exit 
och voice i olika sammanhang.6 Kopplingen till Hirschman är intressant på ett an-
nat sätt. Hirschmans analys innehåller föreställningar om ontologisk människosyn. 
Den som tillämpar exit som handlingsmodell är en homo oeconomicus och det är lätt 
att relatera denna människosyn till liberalt orienterade medborgarskapsideal. Här 
får vi en startpunkt för en modell som kommer att utvecklas genom hela under-
sökningen. 

Ideal Människosyn  

Liberalt Homo oeconomicus  

                                                      
6 Den svenska titelöversättningen Sorti eller protest: en fråga om lojaliteter beskriver egentligen 
boken bättre än originaltiteln. 



 

25 

Detta är bara en skisserad början som successivt ska utvecklas. Bland annat måste 
vi utveckla vad som avses med liberalt och homo oeconomicus samt komma fram till 
vilka ytterligare rader och kolumner som kan behövas. 

Sökandet efter universell ordning och stabilitet 
Manns kritik innehåller en annan intressant aspekt som vi bör ta vidare. Mycket av 
den samtida medborgarskapsdiskussionen söker ett svar, handlar om att upplösa 
dikotomier med en kompromiss, om att undvika konflikt. Från ett vetenskapsteo-
retiskt perspektiv kan denna inriktning hänföras till den del av en vetenskapsteore-
tisk typologi som Gibson Burrell och Gareth Morgan benämner ordning/stabilitet, i 
kontrast till konflikt/förändring. (Burrell & Morgan, 1979) (Vi återkommer till de-
ras vetenskapsteoretiska modell i Del 3.) Ordning och stabilitet kan realiseras ge-
nom att finna ett enda sorts överlägset ideal eller genom att hitta neutrala, opartis-
ka samhällsmodeller som ska kunna inrymma alla sorters ideal. I den situationen 
kan det vara klokt att, som Mann gör, lyfta fram att det möjligen kan finnas olika, 
ickeförenliga, samhällsmodeller som innehåller olika medborgarskapsideal 
och/eller olika människosyn – men som kanske ändå kan hantera olika typer av 
samhälleliga behov på ett hållbart sätt. Om det nu kan tänkas vara så, varifrån 
kommer då drivkraften bakom universell harmonisering? 

Frågan kan delas upp i två delar: Vad är det som gör att samtida medborgarskaps-
teoretiker frekvent argumenterar för en enda modell som ska vara generell och 
universell? Vad är det som i samhällelig praxis driver harmonisering av normer, 
ideal och föreställningar? Patricia Hewitt antyder ett tänkbart svar på den senare 
frågan i ovan beskrivna diskussion kring globalisering av civila rättigheter, men 
det måste rimligen finnas någon mer utvecklingsbar förklaring? 

Institutionellt samspel 
Newbys påstående om att en, enligt honom önskvärd, utveckling av ett universellt 
medborgarskap, som effekt av globaliseringen, kräver vissa specifika universella 
institutioner är intressant. Med ett annat medborgarskapsideal än det Newby före-
träder borde man kanske snarare kunna påstå att medborgarskapet är en institu-
tion, i vart fall i en nyinstitutionell mening där normers roll i definitionen av det 
institutionella betonas, som i sin tur genererar samhälleliga institutioner som kan 
vara olika beroende av vilka ideal som är förhärskande? I Newbys sökande efter 
globala institutioner kommer vi åter in på frågorna om universella föreställningar 
som vi alldeles snart återkommer till. 

Sammanfattning 
Redan med utgångspunkt i Marshalls teoribildning, och en del av diskussion och 
kritik som den genererat har vi bland annat hittat följande: 
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• Ett embryo till en modell för att tänka kring relationen mellan medborgar-
skapsideal och människosyn. 

• Behovet av en historisk grund som en viktig del av en fortsatt analys. 
• Frågan om vad det är som driver ambitionen mot en universell harmonise-

ring av teori och praktik. 
Från Marshall går vi nu vidare. Från en ansats som betraktar medborgarskap i 
termer av rättigheter övergår vi till en inriktning där medborgarskap kan ses i 
former av samverkan, samtal eller diskussion; deliberation. För denna inriktning 
utgår vi från två av områdets främsta teoretiker: John Rawls och Jürgen Habermas. 

Deliberation som kompromiss 
Deliberation är ett återkommande begrepp i den samtida medborgarskapsdiskus-
sionen.7 Teorier om ett deliberativt demokratiideal finns både med liberala rötter, 
där John Rawls är en viktig företrädare och med mer republikanska rötter, där Jür-
gen Habermas är ett viktigt namn. Själva grundprincipen är enkel. Beslut och 
handlingar som påverkar det gemensamma i samhället ska grundas på, och legiti-
meras av, en öppen, offentlig och rationell diskussion mellan jämlika medborgare. 
Denna diskursprincip ska ge handlingsnormer ett opartiskt berättigande. 

Rättvisa som skälighet enligt John Rawls 
Rättvisa som skälighet (Justice as fairness) är Rawls begrepp för en politisk före-
ställning om rättvisa som är avsedd att appliceras på grundstrukturen för moderna 
konstitutionella demokratier. (Rawls, 1996 [1971], 1985) Rawls anses av många som 
den som återuppväckte intresset för politisk teori med sin rättviseteori från tidigt 
1970-tal. Den kan ses som en utveckling av kontraktsteorierna från 16-1700-tal, 
främst från John Locke och därmed också Thomas Hobbes. Rawls refererar också 
en hel del till Jean-Jaques Rousseau, Du Contrat social, och när det gäller människo-
syn och grundläggande moraliska frågor är Immanuel Kant central. Rawls bety-
delsefulla arbete syftar bland annat till att ersätta utilitarismens nyttomaximering 
som grundläggande samhällsmoral, med en moral som baseras på hans normativa 
rättviseteori. (Hobbes, 1988 [1651], 1991 [1658/1641], 1998 [1641], Kant, 1997 [1785], 
2003 [1790], 2004a [1781, 87], 2004b [1788], Locke, 2004 [1690], 1993 [1690] och 
Rousseau, 1994 [1762]) 

Målet är att skapa ett rättvist samhälle och rättvisa som skälighet är enligt Rawls vä-
gen dit. Grunden består av några element: 

                                                      
7 Olika beteckningar för denna tanke används i olika sammanhang. Anthony Giddens kallar 
den till exempel för dialogdemokrati. (Giddens, 1993) 
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1. Samhället betraktas som ett skäligt system för samarbete mellan fria och jäm-
lika personer. 

2. Samarbete sker enligt offentliga regler och procedurer som deltagarna ac-
cepterar, det är skäligt enligt idéer om reciprocitet och ömsesidighet, det vill 
säga att det finns en skälighet i fördelningen av insatser och utfall, och det 
kräver att deltagarna har en idé om de rationella fördelar, om det goda, 
som samarbetet ska leda till. 

3. När det gäller person väljer Rawls en föreställning som är anpassad till fö-
regående punkt; person i hans teori är någon som kan bli en fri och jämlik 
medborgare med kapacitet att vara en samarbetande samhällsmedlem ge-
nom hela livet. Det är en moralisk föreställning, baserad på vår vardagliga 
föreställning om människor som den grundläggande enheten för tanke, de-
liberation och ansvar. 

4. Fri är människan i kraft av sin moraliska styrka bestående av makten över 
förnuft, tanke och omdöme, något som alla människor äger. 

5. Jämlik är människan tack vare den kraft i föregående punkt som ger alla 
tillräcklig styrka för att till fullo kunna vara samarbetande medlemmar i 
samhället. 

Inom punkt 2 förutsätts att människor har två moraliska styrkor: kapacitet för en 
känsla av rättvisa och kapacitet för en föreställning om det goda och dessa ges, hos 
Rawls, av det faktum att människan är fri och jämlik (4 och 5). Själva medborgar-
skapet som begrepp är för Rawls förknippat med denna föreställning av samhället 
som ett skäligt system för samarbete mellan fria och jämlika personer. Med andra 
föreställningar om vad samhället är, kan det inte finnas medborgare, enligt Rawls 
sätt att se på begreppet. (Rawls, 1985, 63) Medborgarskapet är personens politiska 
identitet som tydligt måste skiljas från ickeoffentliga identiteter, som till exempel 
en religiös identitet. Rawls medborgare ser sig själva som fria utifrån tre aspekter: 
(i) de har den moraliska styrkan att definiera sin föreställning om vad som är det 
goda och anser att alla andra har samma kapacitet att definiera vad som är gott för 
dem, (ii) de är själva källan till giltiga anspråk och (iii) de är kapabla att ta ansvar 
för sina egna mål, vilket kan innebär en förmåga att anpassa anspråk och mål till 
vad som är skäligt, vad som kan realiseras med en rimlig andel av gemensamma 
resurser. Rawls betonar upprepade gångar att även om rättvisa som skälighet är en 
moralisk föreställning får den inte förknippas med en moralisk doktrin eller ideo-
logi. Själva idén med rättvisa som skälighet är att skapa en grundstruktur för ett 
samhälle som kan inrymma många olika föreställningar om vad som är det goda, 
olika ideologier och konflikter mellan oförenliga mål. Varje person äger en på rätt-
visa grundad okränkbarhet som inte ens samhällets väl kan åsidosätta, säger 
Rawls. Att acceptera rättvisa som skälighet är ett klokt levnadssätt som ger individer 
och grupper i ett samhälle frihet att sträva i riktning mot sina egna mål, men Rawls 
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menar att det också är mer än så. Det kan vara en viktig del av olika religiösa, mo-
raliska och filosofiska doktriner, som betraktar rättvisa som skälighet från olika 
synvinklar, men ändå skapar föreställningen tillräckligt underlag för det Rawls 
kallar överlappande konsensus mellan helt oförenliga föreställningar om det goda, 
vilket i sin tur skapar förutsättningar för en uthålligt och stabil social sammanhåll-
ning i moderna samhällen. 

För Rawls kommer rättvisa före det goda. De är också skilda från varandra vilket in-
nebär att medborgare kan känna förtroende och engagemang för rättvisa, gemen-
samma politiska institutioner utan att det på något sätt förknippas med någon spe-
ciell föreställning om det goda. 

Konstitutionell patriotism enligt Jürgen Habermas 
Här kan vi också finna den gränslinje där Rawls och Habermas nästan möts. Det 
engagemang för gemensamma politiska institutioner som Rawls beskriver kallar Jür-
gen Habermas för konstitutionell patriotism. (Habermas, 1992, 1995 och 1998) Ha-
bermas diskussioner kring medborgarskap ger inte så detaljerade ”recept” som 
Rawls gör. Analyserna följer i huvudsak den traditionella dikotomin mellan ett re-
publikanskt/kommunitaristiskt och ett liberalt perspektiv på samhällsorganisation, 
människosyn och medborgarskapsideal, där han menar att den deliberativa politi-
ken och hans diskursteori inför en kompromiss, en tredje idé. 

Enligt Habermas innehåller den liberala demokratiska viljebildningen, valen, bara 
funktionen att legitimera politisk makt. I den republikanska traditionen har den 
demokratiska viljebildningen den betydligt starkare funktionen att konstituera 
samhället som en politisk gemenskap där den verkställande makten är bunden till 
denna självstyrande politiska gemenskap. Diskursteorin är, enligt honom, starkare 
än liberalismen men svagare än de republikanska idealen. Hos Habermas är det 
det politiska systemet, administrationen, den verkställande makten som är den po-
litiska aktören, inom lagar och förordningar, på samma sätt som i den liberala mo-
dellen, men han menar också att den demokratiska viljebildningens procedurer 
och kommunikationsförutsättningar fungerar som en rationalisering av besluten, 
där rationalisering betyder mer än legitimering men mindre än samhällets konstitu-
ering, det är en sorts programmering av den politiska makten. Därmed blir 
diskursteorin, enligt Habermas, starkare än den liberala modellen utan att gå hela 
vägen till det republikanska synsättet. 

Demokrati som folkmakt är i det republikanska tänkandet en folksuveränitet där 
fria och jämlika medborgare är självstyrande, statens suveränitet förkroppsligas i 
folket med en suveränitet som i princip inte kan delegeras. Mot detta ställer libera-
lismen den, enligt Habermas, mer realistiska uppfattningen att i en demokrati ut-
övas den makt som utgår från folket, endast genom val som resulterar i lagstiftan-
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de, verkställande och dömande organ. Den deliberativa politiken, med den dis-
kursteori som Habermas argumenterar för, kompletteras med ett decentrerat sam-
hälle där det rättsstatligt organiserade politiska systemet varken är samhällets topp 
eller dess centrum, utan ett handlingssystem bland många andra. 

Ofta hamnar Habermas betydligt närmare det republikanska än det liberala lägret. 
Han menar till exempel att paradigmet för politik, det medborgerliga självstyrets 
praxis, hos liberalismen är marknaden, konkurrens om makt, och hos den republi-
kanska uppfattningen samtalet, en förståelseorienterad offentlig kommunikation. I 
en beskrivning av medborgarbegreppen menar han att liberalismen definierar 
medborgarnas status via subjektiva, individuella, rättigheter gentemot staten och 
andra medborgare, vilket är negativa rättigheter i den meningen att individerna, 
medborgarna, garanteras ett fritt handlingsutrymme där de fritt från yttre tvång 
kan söka förverkliga sina egna mål. Det republikanska medborgarskapsidealet ar-
betar i stället med positiva rättigheter som inte är till för en privat, individuell an-
vändning utan snarare är en inbjudan att delta i en gemensam praxis som politiskt 
ansvariga subjekt i en gemenskap av fria och jämlika personer. 

Han menar också att den republikanska modellen är överlägsen den liberala ge-
nom att den håller fast vid demokratins ursprungliga innebörd som han anser vara 
institutionaliseringen av ett offentligt förnuftsbruk som samfällt utövas av auto-
noma medborgare. Därmed skapas procedurala betingelser som legitimerar politi-
ken och skapar förutsättningar för förnuftiga resultat. Mot detta fungerar det libe-
rala marknadsparadigmet endast för konkurrens mellan olika aggregerade prefe-
renser och därmed förlorar politik varje relation till den normativa kärnan: ett of-
fentligt bruk av förnuftet. 

Habermas menar dock att den republikanska inriktningen, främst i sin kommuni-
taristiska tappning, går för långt åt det idealistiska hållet när politik utvecklas mot 
att bli en etisk fråga, när det blir en tolkande process som syftar mot en självförstå-
else av en delad livsform eller en kollektiv identitet. Mot detta ställer han den deli-
berativa demokratiidén som med sin diskursteori insisterar på att det inte finns 
någon given folkvilja utan att den demokratiska viljebildningen hämtar sin kraft 
från kommunikationsförutsättningar som tillåter de bättre argumenten att göra sig 
gällande i en rimlig förhandlingsprocess. Deltagandet i detta samtal kräver ett visst 
mått av medborgerlig solidaritet. Habermas menar att denna solidaritet länge ba-
serats på det nationella i nationalstaten men att solidariteten nu hotas av globalise-
ring och migration. För att hantera detta måste vi tydligare skilja mellan ett politiskt 
samhälle och ett etniskt/kulturellt samhälle och med hjälp av detta förena de upp-
delningar som mångkulturella samhällen innebär med en politisk samhörighet. 
Den nationella solidariteten förenar det politiska och det etniskt/kulturella, men 
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det måste ersättas av en politisk författningspatriotism som grund för den politiskt 
nödvändiga medborgerliga solidariteten, anser Habermas. 

Vi kommer att återkomma till frågor om mångkulturella samhällen om en liten 
stund och till Habermas längre fram. Ovanstående ger en sammanfattning av kon-
flikterna mellan liberalt och republikanskt/kommunitaristiskt tänkande som domi-
nerar den samtida medborgarskapsteoretiska diskussionen, samt försöken att upp-
lösa denna konflikt med hjälp av deliberativa idéer som de formuleras från ett libe-
ralt perspektiv av Rawls och ur ett republikanskt perspektiv av Habermas. 

Människosynen hos Rawls 
Hela Rawls argumentation baseras på en serie detaljerade antaganden om männi-
skans samhälleliga, eller politiska, natur. Han redovisar egentligen ingen grund för 
dessa antaganden, annat än olika former av vardaglig intuition (se t ex Rawls, 
1985, 59, särskilt not 10), men den individföreställning han baserar sin teori på har 
tydliga influenser från Immanuel Kant. Det är uppenbart att Rawls bland olika 
tänkbara människosyner, föreställningar om vad människan i samhället är, väljer 
en och kallar denna föreställning för en fri och jämlik medborgare. (Även om han 
använder ordet medborgare i denna beskrivning handlar det inte i första hand om 
ett medborgarskapsideal, utan uttryckligen om en ontologisk människosyn.) Den-
na specifika människosyn är nämligen nödvändig för att teorin ska vara konsi-
stent. Därmed uppstår en teleologisk kausalitet som egentlig grund för den männi-
skosyn som Rawls argumenterar för: Den aktuella människosynen krävs för teorin 
Rättvisa som skälighet ska vara hållbar, och teorin blir den viktigaste förklaringen till 
den specifika individföreställningen. 

Samtidigt refererar Rawls explicit till antikens rättvisedefinition, och det därpå 
grundade medborgarskapsidealet, som stöd för delar av sin teori. (Rawls, 1985, 59 
och 1996 [1971], 31-32) Men jag påstår bestämt att antikens medborgarskapsideal 
relaterar till en helt annan människosyn än den kantianska individ som vi finner 
hos Rawls. Här finns ett uppenbart problem som måste analyseras, sannolikt med 
hjälp av Aristoteles och Kant, där mitt påstående också måste motiveras. 

Relationer till institutionalism 
Det Rawls kallar för en samhällets grundstruktur sammanfaller väl med begreppet 
konstitution, som Habermas också använder, och därmed skulle teoribildningen 
också kunna diskuteras som en del av (”gammal-”)institutionalismen, den kanske 
mest klassiska delen av statsvetenskapen som pågått sedan Platon, Aristoteles och 
tidigare. I denna långa tradition finns det dock knappast någon som anser sig ha 
funnit en universell och opartisk konstitution, som Rawls explicit och Habermas 
mer implicit, påstår sig lyckats med. I den långa traditionen finns däremot mycket 
gott om teorier för att förklara varför konstitutioner i olika samhällen är just olika. 
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Var finns historien? 
Både Rawls och Habermas producerar abstrakta tankekonstruktioner och det är 
svårt att se relationer till en historisk materiell realitet, vare sig i form av någon tid 
och plats där deras olika idéelement uppstått eller någon samtida kontext där de-
ras konstruktioner skulle kunna tillämpas. Den idéteoretiska diskussionen skulle 
enligt min mening vinna på att relateras till en historiskt materiell kontext. Jag me-
nar att det finns en uppenbar fördel med ett samband mellan historiskt och de-
skriptivt orienterade teorier å ena sidan och ett normativt och idé-orienterat teori-
arbete å andra sidan. Fördelen med ett sådant samband bör vara uppenbar från de 
flesta vetenskapsteoretiska positioner. 

Kompromissen som teoretisk omöjlighet 
En annan kritisk synpunkt som berör hanteringen av dominerande dikotomin är 
mer formell: Användningen av dikotomier som grund för teoretisk analys inbjuder 
ofta nästan alltid till försök att finna kompromisser, en tredje medelväg som kan 
förena det som tycktes vara oförenligt. Både Rawls och Habermas är exempel på 
sådana ambitioner, vi mötte det i Manns analys av Marshall tidigare och vi kom-
mer att se fler exempel innan denna del avslutas. 

Bland annat handlar den formella kritiken om att det som beskrivs i dikotoma ter-
mer sällan är en riktig dikotomi, det vill säga någon sorts gemensam helhet som 
fångas i just två av varandra uteslutande delar. Ofta gäller att den helhet som de-
larna behandlar inte är gemensam och/eller att delarna på olika sätt kan vara mer 
eller mindre överlappande. Bägge dessa delar gäller, enligt min mening, för be-
greppsparet liberalt – republikanskt/kommunitaristiskt. Det innebär i nästa steg att 
denna typ av begreppsrelationer kan vara teoretiskt omöjliga att förena i någon 
sorts kompromiss, någon sorts gemensam neutral och opartisk spelplan. Detta in-
nebär i sin tur att sådana kompromissförsök måste misslyckas och de gör det ofta i 
formen av att tunna ut och förminska allt som var intressant, viktigt och värdefullt 
innan kompromissförsöken inleddes, och därmed också förstör de ursprungliga 
begreppens potentiella förklaringskraft. Tills vidare kan det jag här påstår betrak-
tas som en preliminär hypotes som måste behandlas mer ingående, primärt i un-
dersökningens vetenskapsteoretiska Del 3. 

Sammanfattning 
I denna genomgång av deliberativa ansatser från Rawls och Habermas har vi bland 
annat hittat följande: 

• En central fråga för både Rawls och Habermas är samtalets avgörande roll 
som framför allt utvecklas detaljerat av Habermas. Hela hans deliberativa 
teori har en speciell form av samhälleligt samtal i centrum. Det handlar här 
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inte primärt om ontologisk människosyn, en föreställning om ”den samta-
lande människan”, utan huvudsakligen om ett medborgerligt ideal där det-
ta medborgerliga samtal ska rationalisera den politiska makten. 

• Hos Rawls hittade vi däremot uttryckligen en ontologisk människosyn som 
bland annat innehåller en föreställning om fria och jämlika individer och 
där en hel del av underlagen härstammar från Immanuel Kant. 

• Behovet av en historisk grund som en viktig del av en fortsatt analys, som 
vi hittade redan i föregående avsnitt, har blivit ännu tydligare. 

• Frågan om vad det är som driver ambitionen mot en universell harmonise-
ring av teori och praktik har förstärkts och utvecklats, både från ett institu-
tionellt och ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Den tabell som introducerades i föregående avsnitt kan nu kompletteras. 

Ideal Människosyn Teori Sammanhållande 

Liberalt Homo oeconomicus. Liberalism.  

Den samtalande med-
borgaren 

 Diskursteori. Författningspatriotism. 

 Den kantianska indivi-
den. Fri och jämlik. 

Rättvisa som skälig-
het. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Tabellen är i högsta grad preliminär och än så länge svagt motiverad. Den kommer 
successivt att förändras. Vi ska nu gå över till ett annat perspektiv där begreppet 
civilsamhället står i centrum och där vi utgår från en analys av Michael Walzer, en 
politisk teoretiker som ibland betecknas som kommunitarian. 

Det civila samhället som kompromiss 
Hittills har vi i huvudsak behandlat två medborgarskapsteoretiska huvudperspek-
tiv, det liberala och det republikanskt/kommunitaristiska. Michael Walzer gör en 
uppdelning i fyra konkurerande synsätt på medborgarskapet i olika ideologiska 
ramverk: (Walzer, 1991A, 153-174) 

• Republikanskt/kommunitaristiskt. Här är medborgarna moraliska aktörer 
som förverkligar det gemensamma goda och som löser problemen med det 
moderna livets fragmentisering, allt blir politik. I beskrivningen av denna 
demokratiska idealism, som han kallar det, refererar Walzer främst till 
Jean-Jaques Rousseau och Hanna Arendt. Han kritiserar detta synsätt på 
två sätt: (i) Medborgarna kontrollerar inte den moderna staten; ”folkets 
makt” är illusorisk och (ii) människor har mycket annat än politik som de 
vill engagera sig i, främst frågor som handlar om försörjning och ekonomi. 

• Marxistiskt. Här är i stället ingenting politik – allt är ekonomi. Människor 
förverkligar sig i sitt kreativa skapande (homo faber). I idealsamhället vitt-
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rar staten successivt bort. Enligt Walzer finns inget utrymme för homo fa-
ber i modern storskalig produktion och framför allt inte inom en allt mer 
dominerade tjänsteproduktion. Dessutom är det helt osannlikt att staten 
skulle vittra bort, någon sorts stat är nödvändig, enligt Walzer. 

• Kapitalistiskt. Här är idealet marknadsplatsen där den autonoma indivi-
den väljer i ett maximalt utbud av möjligheter. Det goda livet realiseras inte 
genom politiska beslut eller genom kreativt skapande utan genom det per-
sonliga valet. Det är valet som ger den centrala individuella autonomin. I 
detta ideal är staten minimal. Men marknadens autonomi ger inget stöd för 
solidaritet och det resulterar i ojämlikhet om inte staten griper in. Den au-
tonoma individen blir konsument mer än medborgare i egentlig mening, och 
även politiken förvandlas till en marknad, menar Walzer. 

• Nationalistiskt. Här är medborgarna lojala medlemmar som är bundna till 
varandra med blodsband och historia inom ett specifikt samhälle som ses 
som något organiskt. Folkets autonomi står i centrum, inte individens. Syn-
sättet finns både i vänster- och höger-tappning, men det senare är vanliga-
re. Det goda livet är mer en identitet, en sekulär trosvisshet, än praktisk ak-
tivitet och handling. De tidigare ramverkens medborgare, arbetare respektive 
konsumenter smittas lätt av nationalismens glöd, vilket visar deras svaghet, 
men det är också nationalismens glödande och passionerade natur som 
signalerar nationalismens egen bristfällighet, enligt Walzer. 

Kritisk associationalism 
Alla fyra ramverken är bristfälliga eftersom de är alltför ensartade, menar Walzer. 
Mot detta ställer han sin kritiska associationalism8. Även här ser vi ett exempel på 
försök att konstruera en sorts kompromiss som löser motsättningar mellan tidigare 
beskrivna och konkurrerande synsätt. Kärnan i Walzers teori är civilsamhället. 
Walzer menar att människan av naturen är social, innan hon är en politisk eller 
ekonomisk varelse. Walzer menar att människor inte av naturen är medborgare, 
konsumenter, producenter, medlemmar av en nation och mycket annat; detta är 
sådant som skapas och testas av de sociala varelserna i associationerna, relationer-
na, föreningarna inom civilsamhället. Det ideala civilsamhället är en opartisk 
grundval (setting of settings) för hela samhället där alla kan vara med, som kan in-
kludera det fyra tidigare ramverken i en samexistens där inget prioriteras över nå-
got annat. Kritisk associationalism är, enligt Walzer, ett liberalt svar på de fyra 
ramverken, där liberalismen uppträder som en anti-ideologi. (Walzer, 1991b, 299) 

                                                      
8 Critical associationalism kallar Walzer sitt alternativ och Kritisk associationalism är ingen idea-
lisk översättning eftersom association på svenska har svagare konnotation till grupp- och fö-
reningsbildande än det har på engelska. I brist på bättre alternativ använder jag det ändå. 
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Så långt påminner Walzers kritiska associationalism om vilken pluralism som helst 
och han medger också att detta ensamt skapar ojämlika relationer mellan olika ty-
per av grupperingar (vilket är den normala kritiken mot pluralismen). Civilsam-
hället, precis som marknaden, behöver en stat som skyddar individerna från olika 
typer av förtryck, säger han. Det Walzer argumenterar för är att civilsamhället ska 
förhindra ensidigheten de fyra ramverken på tre olika sätt: 

1. För att decentralisera staten bör många olika sorters aktörer, som inte här-
stammar från den politiska sfären, ta över ”politiska” uppgifter. Det kan 
handla om en privatisering där företag tar över vissa uppgifter, ”den tredje 
sektorn” med olika typer av föreningar och kooperativ som tar över andra 
uppgifter, familjer, religiösa församlingar et cetera. 

2. För att pluralisera ekonomin bör på ett likartat sätt olika typer av aktörer, 
som inte härstammar från marknaden, ta över delar av marknadens funk-
tion. Det kan vara förstatliganden där stat eller kommun tar över vissa 
uppgifter, tredje sektorns organisationer et cetera.  

3. Nationalismen bör pluraliseras och tämjas så att människor kan samlas 
kring och bevara sina olika historiska identiteter inom samma samhälle, 
ungefär på samma sätt som många samhällen lyckas med en fredlig sam-
existens av olika typer av religiösa församlingar. Denna del påminner om 
det opartiska ramverk som vi tidigare mötte hos Rawls. 

Många argumenterar för civilsamhällets betydelse och ibland kombineras det med 
föreställningar om ett världssamfund. Så här säger Ralf Dahrendorf: Byggandet av 
civilsamhället är en historisk uppgift som blir komplett först när det finns medborgerliga 
rättigheter för alla mänskliga varelser. Vi behöver ett världens civilsamhälle.9 Viktigt att 
notera är att Walzer inte argumenterar för detta. Hans civilsamhälle har inte uni-
versella anspråk. I hans värld kan olika samhällen vara just, olika. 

Walzers fyra ramverk kan infogas i de två perspektiv vi tidigare identifierat. Det 
republikanska, men och också det nationalistiska ramverket, kan ses som en väns-
ter- respektive högervariant av det republikanskt/kommunitaristiska perspektivet. 
Walzers kapitalistiska ramverk kan ses som en högerinriktning under det liberala 
perspektivet. Även om det kan verka långsökt hamnar även marxistiska perspekti-
vet, så som Walzer beskriver det med betoning av ekonomi, människors val av vä-
gar till självförverkligande och en liten stat, inom det liberala perspektivet där det 
kan ses som en vänstervariant. 

                                                      
9 “The historic task of creating civil society will be complete only once there are citizenship 
rights for all human beings. We need a world civil society.” (Dahrendorf, 1988, 45) (Ge-
nomgående översätts citat som hämtas från andra språk till svenska samtidigt som original-
texten ges i not.) 
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Medborgarskap och civilsamhälle 
Endast en demokratisk stat kan skapa ett demokratiskt civilsamhälle och endast ett demo-
kratiskt civilsamhälle kan bevara en demokratisk stat10, säger Walzer. Det är välformule-
rat, men vad betyder det egentligen? Redan i föregående etymologiska avsnitt 
kunde vi identifiera problem med vad orden civil och civilsamhälle kan tänkas be-
teckna. Ofta finns ordet föreningar11 med i försök att konkretisera begreppet, men 
vad ingår mer? Ska vi räkna med företag, familjer, politiska partier, religiösa för-
samlingar, individer och … ; alltså hur avgränsas begreppet? Vad ska inte räknas 
in? Utan att fördjupa oss alltför mycket måste vi uppenbart ägna ett visst intresse 
åt en analys av begreppet civilsamhälle och dess relation till olika medborgar-
skapsideal. 

En preliminär hypotes kan vara att civilsamhälle inte i första hand bör betraktas som 
ett substantiv som betecknar någon speciell del av ett materiellt existerande sam-
hälle, utan ett organisationsteoretiskt synsätt som innehåller föreställningar om 
vissa speciella former för relationer mellan människor. Det skulle i så fall kunna 
förklara den starka kopplingen till föreställningar om vad människor är som bland 
annat redovisas i nästa avsnitt. Den hypotesen öppnar också för att det är samhälle-
lig organisering som bör vara fokus för en fördjupning av frågor om civilsamhället. 

Vad är människan? 
Walzer är den som hittills i detta avsnitt mest tydligt arbetar med ontologiska före-
ställningar om vad människan är i en samhällelig kontext. 

I de fyra ramverk som Walzer kritiserar utgår han från sin beskrivning av olika 
ideal för samhällelig organisering (på det sätt han själv definierar dem) och ur des-
sa ideal faller en viss roll eller identitet. Ramverket eller strukturberättelsen är en 
orsak och människors sätt att vara i denna struktur är en verkan. I kritiken av dem 
argumenterar han från andra hållet: ontologiska föreställningar om vad människor 
egentligen är används som argument för att de beskrivna strukturella idealen är 
otillräckliga. Här blir den ontologiska föreställningen en orsak och ramverkens 
brister en verkan. Det är en effektiv argumentationsteknik i denna behandling av 
olika idéer, med det finns tre huvudproblem: 

1. Walzer levererar ingen trovärdig berättelse som motiverar hans föreställ-
ningar om vad människan är, och som han använder som grund för sin kri-
tik av de olika ramverken. Han säger bland annat att människan av natu-

                                                      
10 “Only a democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil so-
ciety can sustain a democratic state.” (Walzer, Michael, 1991B, s 305.) 
11 Föreningar, på engelska associations, är också en del av Walzers egen beteckning på sin te-
ori: Critical associationalism. 
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ren är social. Men det förblir oklart vad han egentligen menar med av natu-
ren och det är svårt att finna rimliga argument för att, om nu människan är 
något av naturen, detta skulle vara just social? Det är mycket möjligt att 
han har en viktig poäng i sin kritik, men den förblir svagt underbyggd. 

2. Walzers berättelse är idealistisk i den meningen att den saknar materiell 
och historisk grund. Det är en idé-berättelse och som vi varit inne på tidi-
gare är detta ganska vanligt inom det medborgarskapsteoretiska fältet. Det-
ta avsnitt förstärker tidigare framförda argument för att pröva relationen 
mellan idéerna och en materiell, historisk kontext. 

3. Walzers lösning, det femte alternativet, är också en strukturberättelse, även 
om idealen denna gång handlar om opartiskhet, något opolitiskt, något till-
räckligt vitt som kan inrymma allt annat. Detta strukturella idé-ramverk 
kan naturligtvis kritiseras med samma teknik som Walzer använder, det 
vill säga genom att definiera en annan föreställning om vad människor är, 
en föreställning som inte är förenlig med det ramverk han konstruerar. En 
sådan kritik skulle ha lika hög, eller låg, trovärdighet som Walzers kritik av 
de fyra första ramverken. 

En av de föreställningar om vad människan är, som Walzer behandlar i den marx-
istiska delen, är homo faber. Walzer avfärdar denna föreställning kategoriskt som 
något helt orealistiskt i samtiden. Intuitivt förefaller detta märkligt samtidigt som 
vi dagligen kan se tillväxten inom tjänsteproduktion, till exempel inom kreativa 
näringar och upplevelseindustri, och hur allt fler tycks söka ett självförverkligande 
i kreativt arbete. I vilket fall som helst är det för tidigt att avfärda denna föreställ-
ning, så den måste ingå bland olika typer av människosyn för fortsättningen. 

Kompromissen som teoretisk omöjlighet 2 
I denna del har vi återkommande mött det jag kallar för kompromissförsök. Det 
handlar om försök att förena det som synes vara oförenligt och finna någon sorts 
neutral och opartisk samhällelig spelplan. Vi har nu åter mött denna typ av ambi-
tion hos Walzer. Tidigare presenterade jag en preliminär hypotes om en teoretisk 
omöjlighet att upplösa antagna dikotomier, bland annat eftersom det dikotoma 
ofta kan vara en illusion. I Walzers fall handlar det inte om två, utan om fyra, delar 
som upplöses men principen bör vara densamma. Behandlingen av Walzer ger 
upphov till ytterligare en preliminär vetenskapsteoretiskt baserad hypotes om 
omöjligheten i denna typ av kompromisser. 

På ett likartat sätt som Rawls tidigare, argumenterar Walzer för en opartisk grundval 
för ett i övrigt starkt pluralistiskt samhällsbygge. Kan det verkligen finnas opartiska 
grundvalar? De grundvalar, ramverk eller konstitutioner som diskuteras handlar 
om sätt att organisera, sätt att skapa ordning. Från ett vetenskapsteoretiskt per-
spektiv kan man med god trovärdighet hävda att all ordning innehåller mening, det 
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vill säga att ordningen är meningsfull. Det meningsfulla är alltid specifikt, det inne-
håller en speciell mening som skiljer sig från någon annan möjlig mening. Det in-
nebär alltså att en viss ordning aldrig kan vara opartisk, generell eller universell. 
Denna preliminära hypotes ska utvecklas i Del 3. 

Men det finns också andra, mer praktiskt orienterade, argument som talar emot 
kompromissförsöken. Från feministiska perspektiv och från olika minoritetsper-
spektiv finns många goda empiriska och teoretiska argument mot försök att etable-
ra opartiska, neutrala ordningar eller normaliteter eftersom det bakom dessa alltid 
kan döljer sig speciella föreställningar inom en dominerande majoritet eller den 
makt som på annat sätt definierar vad som är det opartiskt normala. (Se bland an-
nat Young, 1989a, 175-208) Om de opartiska anspråken kombineras med universel-
la anspråk, som hos Dahrendorf ovan, ökar naturligtvis skalan på problemen. 

Staten som opartisk spelplan är en vanlig liberal position. Individerna ska själva 
bestämma vad som är livets goda och ges frihet att försöka realisera det. Staten ska 
inte stödja vissa idéer, dygder eller sätt att leva. Men liberalismen innehåller ett an-
tal speciella ideal och föreställningar som skiljer den från andra ideologier. Det 
finns ett liberalt ideal som handlar om att statens roll, i ett liberalt samhälle, ska 
förhålla sig neutralt till individernas preferenser, men den liberala samhällsord-
ningen är tydligt politisk. Den skiljer sig från andra möjliga samhällsordningar, 
och är därmed varken opartisk eller neutral. I den inomliberala debatten finns ock-
så många som ifrågasätter det kategoriska i idealet om den opartiska staten. Tidi-
gare har vi i avsnittet mött den diskussionen i former av balansering mellan rättig-
heter och skyldigheter. Joel Schwartz menar, bland annat med stöd hos William 
Galston, att den liberala staten mycket väl kan stödja vissa dygder, särskilt egen-
skaper hos individerna som stärker deras förmåga att fungera väl i den liberala 
marknadsekonomin. Framgång inom marknadsekonomin ökar också individernas 
möjligheter att få tillgång till fast egendom vilket i sig ytterligare stärker dygder 
som är viktiga för individerna som medborgare, anser Schwartz. (Schwartz, 2005) 

Ludvig Beckman har utvecklat dessa frågor i The liberal state and the politics of virtue 
från 2000. Han kommer bland annat fram till att den liberala föreställningen om en 
statens neutralitet är en myt, men även om det inte finns några rimliga belägg för 
att denna neutralitet skulle vara möjlig, menar han att det ändå kan finnas argu-
ment för att vidmakthålla denna myt. (Beckman, 2000, 339-343) 

Sammanfattning 
I detta avsnitts diskussion med utgångspunkt i begreppet civilsamhälle har vi 
bland annat hittat följande: 
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• En hypotes har presenterats som säger att begreppet civilsamhälle bör ses 
som ett organisationsteoretiskt perspektiv snarare än som en bestämning 
av speciella delar av samhället. 

• Tidigare försök till kompromisser har återkommit i detta avsnitt. I kritiken 
av kompromissandets ambition har tillkommit en hypotes om dess teore-
tiska omöjlighet, ideologiska argument mot tesen om en liberalismens ne-
utralitet samt kritik från ett feministiskt och mångkulturellt perspektiv. 

Dessutom har tidigare slutsatser om behoven av ett vetenskapsteoretiskt och ett hi-
storiskt materiellt perspektiv för fortsättningen stärkts ytterligare. Efter detta av-
snitt kan vår tabell kompletteras enligt följande: 

Ideal Människosyn Teori Sammanhållande 

Liberalt Homo oeconomicus. Liberalism.  

 Den kantianska indivi-
den. Fri och jämlik. 

Rättvisa som skälig-
het. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Väljaren Nyttomaximerande 
och autonom individ. 
Konsument. 

Kapitalism Marknaden 

Arbetaren Homo faber Marxism Ekonomin 

Den samtalande med-
borgaren 

 Diskursteori. Författningspatriotism. 

Republikanskt / Kom-
munitaristiskt 

Moraliska aktörer som 
förverkligar det ge-
mensamma goda. 

Demokratisk idealism. Politik (kultur) 

Identitet. Del av helhet 
som innefattar det 
gemensamma goda. 

Del av helhet, folket Nationalism Historia, kultur 

Det jämlika medborgarskapsidealet 
Jämlikhet är ett av de mest frekventa orden i den moderna medborgarskapsdiskus-
sionen. Vi har redan mött det i de tidigare exemplen. Will Kymlicka menar till och 
med att egalitet, jämlikhet, är det som förenar alla ”seriösa politiska idéer”. En 
gemensam egalitär platå för den politiska debatten är enligt Kymlicka överlägsen 
när det gäller att härbärgera både mångfald och enhet inom den samtida politiska 
filosofin. (Kymlicka, 1995 [1990], 12-13) 

Idealet om jämlikhet realiseras bland annat genom att ”alla” (alla definieras något 
varierande) ska ha lika rätt till lika medborgarskap. Martin Bulmer och Anthony 
M. Rees menar att strävan efter jämlikhet är inbäddad i själva konceptet medbor-
garskap. (Bulmer & Rees, 2003, 283) Samma uppfattning mötte vi tidigare också 
hos John Rawls som menade att utan jämlikhet finns det inte medborgare. 
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Iris Marion Young menar att detta sätt att försöka etablera universella jämlika 
medborgarskapsideal dels för med sig föreställningar om likhet, något som över-
bryggar olikhet eller skillnad, samt dels likhet i meningen att alla omfattas av 
samma regler – likhet inför lagen. (Young, 1989A, 175-208) Young kritiserar detta 
universella medborgarskapsideal starkt, och menar att det i praktiken innehåller 
majoritetens föreställningar om normalitet och därmed fungerar exkluderande för 
undertryckta sociala grupper (se även nedan där hon använder samma argument 
mot den mer republikanska hållning som Benjamin Barber representerar). 

Den begreppsanalytiska delen av Youngs diskussion är intressant och skulle kunna 
formuleras på följande sätt. Begreppet jämlikhet (”människors lika värde” kan här 
ses som en synonym) består av två delar: (i) en ontologisk föreställning om mänsk-
lig likhet och (ii) ett medborgerligt ideal som handlar om likabehandling, likhet in-
för lagen, som ett bärande inslag i samhällsorganisationen. 

Även Kymlicka har senare (se t ex Kymlicka, 1995B, 1995C och Kymlicka & Nor-
man, 2000) i ett mycket aktivt deltagande i diskussionerna om medborgarskapet i 
moderna mångkulturella samhällen argumenterat starkt för rätten till skillnad. 
Han ger gott om exempel på att olika grupper har legitima krav på en behandling 
och ett regelverk som tar hänsyn till denna skillnad. Mot denna bakgrund kräver 
alltså ”verklig jämlikhet” en olikhet inför lagen. I samma stat är det enligt honom 
rimligt att två personer, som tillhör olika grupper, behandlas olika av lagen med 
hänvisning till det specifika i deras grupptillhörigheter. För att ta analysen ett steg 
till skulle man alltså kunna tolka Kymlickas inställning som att människor inte är 
jämlika, men att de kan bli jämlika med hjälp av vissa former av särbehandling. Det 
skulle i sin tur innebära att de två delar som konstituerar jämlikhet enligt Young 
faller, både föreställningen om likhet och idealet om likhet inför lagen. Vi måste 
kanske därför introducera en tredje delmängd av begreppet jämlikhet som jag pre-
liminärt kallar kapacitet. Det kan beskrivas någon sorts rimlig likhet i materiella och 
andra resurser som ger möjlighet att realisera sin föreställning om det goda, och 
som varken kräver en föreställning om likhet eller ideal om likhet inför lagen.12 

Som tydligt framgått har vi problem med en analys av jämlikhet som begrepp och 
jag väljer därför att vända på perspektivet och i stället betrakta jämlikhet som ett 
ord som betecknar de olika begreppen mänsklig likhet, likhet inför lagen och likhet i 
kapacitet. Det är möjligt att direkt se att dessa begrepp har olika ursprung i den 
politiska idéhistorien och att de har betydelse för det vi söker i detta sammanhang. 
Vi kommer att återkomma till dessa ursprung och betydelser. Just nu kan vi bara 

                                                      
12 Jag är medveten om att vi här kommer väldigt nära den klassiska uppdelningen mellan 
lika möjligheter eller lika utfall som är frekvent i diskussioner om rättvisa och jämlikhet men 
kommer inte att fördjupa den distinktionen här. 
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konstatera att föreställningen om mänsklig likhet har betydelse för analysen av 
människosyn och de övriga två begreppen har betydelse för olika medborgar-
skapsideal. ”Jämlikhet” betecknar helt enkelt olika saker i olika sammanhang. 

En fråga handlar om varför just jämlikhet skulle vara ett överordnat ideal, som 
Kymlicka hävdade ovan, hur det i så fall uppnått denna status och vilken av de tre 
delarna som skulle kunna vara avgörande? Vi kommer inte längre just nu, men vi 
kan konstatera att det inte finns någon självklarhet i att betrakta jämlikhet som nå-
got överordnat medborgarskapsideal. 

Ronald Dore menar att den egalitära trenden är på väg att ta slut. Han förutspår en 
ny sorts feodalism med en maktfördelning som i huvudsak baseras på medfödda 
intellektuella färdigheter. Hans argumentation går ut på att den högteknologiska 
utvecklingen innebär att en allt mindre andel av befolkningen kommer att ha ka-
pacitet att klara de mest vitala uppgifterna. I dag är arbetet grunden till männi-
skors känsla av värde och den fulla sysselsättningen kommer inte att kunna upp-
rätthållas i en ekonomi där kapitalets andel successivt växer på arbetets bekostnad. 

Han menar att samhällets försök att upprätthålla ett minimum av lika värde alltid 
varit en fiktion, liksom fiktionen om att lika rösträtt skulle innebära lika politiskt 
inflytande, att dessa fiktioner i och för sig varit nyttiga, men att det nu successivt 
finns allt färre incitament för att försöka upprätthålla dem. Men dessa fiktioner bär 
upp våra föreställningar om medborgarskap och demokrati, och den fråga han 
ställer är hur medborgarskap och demokrati ska kunna överleva utan de nödvän-
diga fiktionerna? Han menar att medborgarskap, demokrati och jämlikhet kan 
räddas genom införande av samhällsfonder som successivt tar över stora delar av 
kapitalägandet och som betalar ut medborgarlön till alla. Därmed skulle just arbe-
tets roll som bärare av centrala värden kunna ersättas av något annat. (Dore, 1987) 

Medborgarskapets relation till arbetet 
Carole Pateman argumenterar också för medborgarlön som en rättighet, men med 
en annan utgångspunkt än Dores. (Pateman, 2005) Hon menar att relationen mel-
lan arbete/anställning och medborgarskap är mycket svag. Hon visar på en histo-
risk utveckling där den som var anställd tidigare ansågs vara alltför beroende och 
därför saknade det oberoende som var en nödvändig förutsättning för att kunna 
vara en god medborgare. Från den föreställningen har vi gått till motsatsen där full 
sysselsättning och tillgång till ett arbete ses som förutsättningar för demokratin re-
spektive ett fullvärdigt medborgarskap. Pateman menar att det gått för långt. An-
ställningen som institution finns, enligt henne, i centrum av ett extremt odemokra-
tiskt kapitalistiskt produktionssystem. Hon tar Schumpeter till hjälp för att visa att 
marknadsekonomin bara tillför sociala värden som en tillfällig biprodukt till sin 
vinstmaximering. (Schumpeter, 1975 [1942]) 
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Varför skulle en anställning inom ett odemokratiskt system på något bidra till vår 
förmåga att vara medborgare i ett demokratiskt samhälle, frågar hon sig. Tvärtom 
skadar det odemokratiska arbetslivet vår förmåga till en nödvändig social repro-
duktion. Hon menar också att den kontraktmässiga, utbytesorienterade synen på 
rättigheter och skyldigheter, som hämtats från marknadsekonomin in till det poli-
tiska systemet, är alldeles för förenklad för att kunna beskriva den nödvändiga 
ömsesidigheten i sociala och samhälleliga relationer. Hon menar till och med att ett 
samhälle som använder kontrakts- och utbytesorienterade sätt att beskriva det 
komplexa nätverk av ömsesidiga relationer som samhällen utgörs av, riskerar att 
underminera förutsättningarna för sin egen existens. (Pateman, 2005, 64) 

Patemans presenterar en intressant bild av ett ”självdestruktivt system”, alltså ett 
system, ett samhälle, som är beroende av något som finns utanför dess egen kon-
troll, som det inte kan generera och som det kanske till och med förstör. Patemans 
exempel kan sägas handla om ett politiskt system som underhåller ett ekonomiskt 
system som förstör ett civilsamhälle som det politiska systemet (och kanske också 
det ekonomiska systemet) är beroende av. Inom miljödebatten används formen 
ofta för beskrivningen av ett industrisamhälle som är beroende av ekologiska sy-
stem som det samtidigt förstör. Jürgen Habermas har i en diskussion med Joseph 
Ratzinger (senare påve Benedictus XVI) använt samma form när det gäller före-
ställningen om människors lika värde. Han menar att detta är en nödvändig före-
ställning för den sekulära demokratiska staten som dock inte kan generera eller 
underhålla denna föreställning på egen hand. Föreställningen måste i stället häm-
tas från kristendomens tanke om människan som skapad till Guds avbild. 

Arbetets roll i samhällsorganisationen har alltid varit centralt. Vi kommer senare 
att möta Platon som menar att det är just arbetsfördelningen som konstituerar 
samhället. Detta återkommer i olika tappningar genom den politiska idéhistorien. 
Mot den bakgrunden är Dores och Patemans kritik intressant. När det gäller Pate-
man är det särskilt intressant att jämföra med det hon tidigare skrivit. Under tidigt 
1970-tal var hon med sin Participation and Democratic Theory drivande i en statsve-
tenskaplig ”empowerment-inriktning”, som argumenterade för en starkare demo-
krati, med en högre grad av medborgerligt deltagande, baserat på just en demokra-
tisering av arbetsplatserna. (Pateman, 2000 [1970]) Uppenbart har hon tagit intryck 
av att det hon då argumenterade för inte har realiserats, de argument hon senare 
framför tyder på detta, och mot den bakgrunden argumenterar hon alltså nu för att 
kopplingen mellan arbetet och medborgarskapet måste brytas. 

Jag kan se tre argument som talar mot Pateman: (i) På ett deskriptivt plan menar 
jag att den analys som Platon gjorde för länge sedan fortfarande i all huvudsak är 
giltig; arbetsfördelningen är konstituerande för samhällsorganisationen, även om 
arbetsfördelningens uttryck förändrats dramatiskt. Detta argument ska utvecklas i 
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kommande delar. (ii) Delar av det som Pateman argumenterade för på tidigt 1970-
tal har möjligen ändå realiserats, även om det skett på helt andra sätt än de hon då 
beskrev som önskvärda. Industriproduktionens strängt hierarkiska taylorism, med 
utbytbarheten som främsta ideal, har ersatts av något annat i modern tjänstepro-
duktion. Detta ”något annat” kanske inte är demokratiskt i alla stycken, det kanske 
innehåller nya former av klasskillnader med andra former för underordning och 
överordning, men det är ändå värt en analys när det gäller relationen mellan arbete 
och medborgarskap. (iii) På ett normativt plan kan det fortfarande vara viktigt och 
intressant att pröva den människosyn som begreppet homo faber inrymmer och 
dess relation till olika medborgarskapsideal. Detta argument har redan tidigare 
skisserats, och det kan kanske främst kopplas till föreställningar om förverkligande 
som är möjliga att analysera, bland annat med hjälp av politiska tänkare som Pla-
ton, Adam Smith, John Stuart Mill och Karl Marx. Det är också en uppgift för 
kommande delar. 

Dores analys av ”nyttiga fiktioner” som jämlikhetsideal, föreställningar om lika 
värde och föreställningar om lika politiskt inflytande, förtjänar också uppmärk-
samhet. Delvis påminner det om Beckmans argument tidigare kring den nyttiga 
myten om den neutrala staten. På ett abstrakt plan ligger denna analys nära den 
klassiska konservatismens betoning av gemensamma myter, gemensamma berät-
telser, som central grund för samhällsorganisationen och för ontologiska föreställ-
ningar om vad människan är i denna samhällsorganisation. För att använda ett re-
lativt modernt ord kan vi tills vidare beskriva denna människa som inbäddad i des-
sa gemensamma berättelser. 

Sammanfattning 
I detta avsnitts diskussion med utgångspunkt i jämlikhet, men också i synen på ar-
betet, har vi bland annat kommit fram till följande: 

• Will Kymlickas argument om jämlikheten som ett självklart och överordnat 
politiskt och medborgerligt ideal har ifrågasatts. 

• Begreppet jämlikhet har omdefinierats till ett ord som kan beteckna be-
greppen mänsklig likhet, likhet inför lagen och/eller likhet i kapacitet. 

• Frågor om arbetets och arbetsfördelningens relation till ontologiska före-
ställningar om människosyn, respektive medborgarskapsideal, har lyfts 
fram som viktiga för fortsättningen. 

• Ronald Dores argumentation har kopplats till klassisk konservatism och 
därmed till en människosyn där människorna ses som inbäddade i gemen-
samma berättelser. 

• De frågor som Young och andra tar upp när det gäller konflikter mellan 
universella, generella och/eller opartiska, neutrala positioner, relativt frå-
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gor om skillnader som till exempel kan beskrivas som önskvärda, nödvän-
diga eller ofrånkomliga, är vitala för frågor om jämlikhet, människosyn och 
medborgarskapsideal. Dessa frågor utvecklas vidare i nästa avsnitt. 

Dessutom har avsnittet definierat ett antal arbetsuppgifter för resterande delar av 
undersökningen. Efter detta avsnitt kan vår tabell kompletteras enligt följande: 

Ideal Människosyn Teori Sammanhållande 

Liberalt Homo economicus. Liberalism.  

Jämlikhet Den kantianska indivi-
den. Fri och jämlik. 
Likhet. 

Rättvisa som skälig-
het. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Väljaren Nyttomaximerande 
och autonom individ. 
Konsument. 

Kapitalism Marknaden 

Arbetaren Homo faber Marxism Ekonomin 

Den samtalande med-
borgaren 

 Diskursteori. Författningspatriotism. 

Republikanskt / Kom-
munitaristiskt 

Moraliska aktörer som 
förverkligar det ge-
mensamma goda. 

Demokratisk idealism. Politik (kultur) 

 Inbäddad Konservatism Gemensamma berät-
telser 

Identitet. Del av helhet 
som innefattar det 
gemensamma goda. 

Del av helhet, folket Nationalism Historia, kultur 

Medborgarskap som identitet 
Will Kymlicka och Wayne Norman menar att medborgarskap kan referera till fyra 
olika idéer eller fenomen; tre individuella och en samhällelig: (Kymlicka & Nor-
man, 2000, 1-44) 

• Status. En legal definition som innehåller ett större antal civila, politiska 
och sociala rättigheter (jämför Marshall ovan) samt ett mindre antal skyl-
digheter (som att lyda lagar, betala skatt och göra militärtjänst). 

• Identitet. En identitet (bland flera) som innehåller medlemskap en eller fle-
ra politiska sammanslutningar. Denna identitet kontrasteras ofta mot andra 
identiteter som baseras på klass, ras, etnicitet, religion, yrke, sexuell lägg-
ning et cetera (jämför bland andra Rawls och Walzer tidigare). 
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• Aktivitet eller medborgerlig dygd13. Kymlicka och Norman hämtar exem-
pel på aktuella dygder från William Galston: (i) allmänna dygder som mod, 
laglydighet och lojalitet, (ii) sociala dygder som oberoende och ett öppet sin-
ne, (iii) ekonomiska dygder som arbetsmoral, förmåga att vänta på personliga 
belöningar och förändringsförmåga samt (iv) politiska dygder som förmåga 
att respektera andras rättigheter, att bara begära det man kan betala för, 
förmåga att utvärdera valda och villighet att delta i det offentliga samtalet. 

• Social sammanhållning. Detta är den samhälleliga idén kring medborgar-
skap, enligt Kymlicka och Norman, och den handlar om social stabilitet, 
politisk enhet och inbördes fredlighet (en idé som vi mött flera gånger tidi-
gare i detta avsnitt). 

Medborgarskapet som en identitet bland andra 
Kymlicka och Norman fokuserar i detta sammanhang särskilt på frågorna kring 
identitet. De ser medborgarskapet som en identitet och denna identitet innehåller 
en konflikt med andra identiteter, speciellt i moderna mångkulturella samhällen. 
De ser en risk i att liberala samhällen successivt kan fungera allt sämre på grund av 
att medborgerliga ideal försvagas i konflikterna med andra identiteter. 

Enligt Kymlicka och Norman är den republikanska idén om att medborgerskapet 
som identitet skulle stå över andra identiteter helt enkelt inte sann: Vi vet att detta 
aldrig kommer att bli sant för många människor14, säger de och motiverar påståendet 
med att andra identiteter är viktigare än medborgarskapet för många människor.  

Vi har sett att t ex Rawls och Walzer är överens med Kymlicka och Norman när det 
gäller att beskriva medborgarskapet som en identitet, vid sidan av andra identite-
ter. Som vi sett etablerar beskrivningen en grund för en pluralistisk diskussion där 
olika identiteter står i konflikt med varandra hos enskilda personer: Nu ska jag sköta 
mitt jobb, nu ska jag ta hand om mina barn, nu ska jag gå i kyrkan, nu ska jag gå och hand-
la och nu ska jag vara medborgare. Vi skapar en berättelse om olika intressen, i en plu-
ralistisk kontext, som under vissa förutsättningar benämns identiteter, där indivi-
den väljer mellan sina olika intressen. I dessa val är medborgaridentiteten ingen 
vinnare, enligt Kymlicka och Norman. Berättelsen må vara trovärdig och använd-
bar inom sitt liberala ramverk, men den är varken sann, trovärdig eller rimlig inom 
ett republikanskt, och än mindre ett kommunitaristiskt, ramverk. 

                                                      
13 Medborgerlig dygd används ofta som översättning/motsvarighet till civic virtue på engelska. 
I föregående etymologiska avsnitt har vi redan diskuterat svårigheterna med denna över-
sättning. 
14 “[…] we know that this will never be true for many people.” (Kymlicka & Norman, 2000, 
34) 
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Medborgarskap i mångkulturella samhällen 
Kymlicka och Norman menar att det finns goda och legitima argument för olika 
former av gruppspecifika rättigheter och att detta också är något som tillämpas i 
de allra flesta samhällen. Att ge plats för skillnader är kärnan i verklig jämlikhet, 
menar de. Utmaningen är att kombinera respekten för det mångkulturella samhäl-
lets skillnader, som till exempel visas i ett bejakande av gruppspecifika rättigheter, 
med en levande demokrati och ett aktivt medborgarskap. De menar dock att det 
går att kombinera en stärkt minoritetsidentitet med en tillräcklig medborgaridenti-
tet, men att detta kräver en politik för gruppspecifika rättigheter som minskar olika 
minoritetsgruppers underläge. Det kanske inte finns någon medborgerlig förmåga 
från början, säger de, och i så fall hotar inte stärkta minoritetsrättigheter medbor-
garskapet, snarare tvärt om. (Kymlicka & Norman, 2000, 30-41) I sin argumenta-
tion kommer de mycket nära Rawls argumentation tidigare där ett opartiskt och 
gemensamt samhälleligt ramverk, inom vilket ett relativt smalt medborgarskap 
kombineras med stora möjligheter för olika grupper och individer att utveckla sina 
egna intressen, sina egna identiteter. 

Även i diskussionerna om medborgarskapet i relation till skilda identiteter i 
mångkulturella samhällen kommer vi alltså in på frågorna om opartiskhet. I en 
diskussion om den deliberativa inriktningens anspråk på att finna en neutral arena 
för hantering av mångkulturella problem säger Melissa Williams att alla anspråk 
på opartiskhet alltid köps till priset av ett undertryckande av social skillnad. (Wil-
liams, 2000) Williams argument sammanfaller väl med den kritik vi tidigare mött 
från Iris Young. 

Ronald Beiner för en diskussion där han jämför nationalism och multikulturalism. 
Med nationalism menar han en samhällelig sammanhållning som baseras på något 
socialt, något etniskt-kulturellt, snarare än något politiskt. Med mångkulturalism 
menar Beiner en skillnadens politik, en ny form av pluralism som kan medge att 
många olika sociala grupperingar kan samexistera i ett samhälle tack vare att de 
ges utrymme att utveckla det som är specifikt för dem, samtidigt som det samhäl-
leligt gemensamma minimeras. Han menar att ingen av inriktningarna är hållbar 
och hans kompromiss mellan nationalism och mångkulturalism är medborgarskapet 
(med en del republikanskt innehåll) i betydelsen av ett politiskt, nationellt med-
lemskap – utan etniskt innehåll. Han refererar där också gillande till Habermas be-
grepp konstitutionell patriotism som vi mött tidigare i avsnittet. (Beiner, 1995) 

Ytterligare en fråga som diskuteras i analyser av medborgarskap i mångkulturella 
samhällen är frågan om särskild grupprepresentation valda församlingar. Vi har 
tidigare mött argument för särskild grupprepresentation från både Iris Young och 
Will Kymlicka. Frågan har sin grund i en lång diskussion kring om representativi-
tet innebär att den politiska församlingens ledamöter ska representera väljarnas 
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åsikter, eller om församlingarna bör spegla väljarna när det gäller fördelning på kön, 
åldrar, geografi, minoriteter eller något annat kriterium. Jane Mansbridge anser att 
det idag finns en bred konsensus kring åsiktsrepresentationen som huvudprincip. 
Hon argumenterar dock för en begränsad och tillfällig användning av spegling, 
grupprepresentation, i vissa fall. Det handlar främst om undertryckta sociala 
grupper där en grupprepresentation kan förenkla kommunikationen mellan poli-
tisk församling och väljare och därmed bidra till konstruktionen av social mening 
där gruppens medlemmar kan utveckla en föreställning där de ser sig själva som 
möjliga politiska representanter och slutligen stärka gruppens legitimitet i samhäl-
let. (Mansbridge, 2000) Oavsett om Mansbridges uppfattning om att det råder en 
konsensus kring åsiktsrepresentation som ideal är väl underbyggd eller ej, är hen-
nes argumentation för spegling i mångkulturella samhällen ett intressant komple-
ment till andras argumentation, t ex Kymlickas, för gruppspecifika regelverk. 

En intressant aspekt på dessa olika argument kring mångkulturella samhällen är 
att skillnad, olikhet, underförstått hela tiden betraktas som ett problem som kräver 
speciella lösningar i form opartiska samhälleliga ramverk, gruppspecifika regler, 
lagar och/eller rättigheter, särskild representation i politiska församlingar eller nå-
got annat. Om nu skillnaden, olikheten är ett problem så måste det bakom detta 
ligga ett ideal om likhet. Möjligen är det så att det återkommande jämlikhetsideal, 
som behandlades i föregående avsnitt, i många sammanhang egentligen handlar 
om ett av de begrepp som jämlikhet betecknar, nämligen föreställningen om 
mänsklig likhet som en normalitet, som något oproblematiskt, som ett ideal. 

Samtalet som del av medborgarskapsideal 
Kymlicka och Norman argumenterar för att medborgarskapsideal från antiken 
måste modifieras för att passa det mångkulturella samhället. Ur den tidigare refe-
rerade listan lyfter de särskilt fram förmågan att delta i det offentliga samtalet, och 
kommer därmed i närheten av de deliberativa ideal som vi redan mött. En val-
centrerad syn på demokratin ersätts successivt av en samtals-centrerad syn, och 
detta är något distinkt modernt, menar Kymlicka och Norman. 

Det är svårt att förstå argumentationen om att en övergång från en fokusering på 
röstningsförfarande till en fokusering på samtalet skulle något nytt, något mo-
dernt. Samtalet, argumentationen, diskussionen var till exempel en av de centrala 
aspekterna på medborgarskapet i det antika Grekland. Däremot var röstning och 
representation inte alls någon del av dessa antika ideal. 

I en mer modern kontext kan däremot deras argument ha en större giltighet, sär-
skilt om det associeras till Habermas teoribildning. Frågor om samtalets betydelse i 
medborgerliga ideal, och dess möjligen växande betydelse i relation till röstnings-
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förfarande/representation, utvecklas vidare i följande avsnitt där diskussionen ut-
går från Benjamin Barber och Adrian Oldfield. 

Sammanfattning 
Med detta avsnitts utgångspunkter i frågor om mångkulturella samhällen och 
medborgarskap som en identitet har vi bland annat kommit fram till följande: 

• Vi har kunnat konstatera att beskrivningen av medborgarskapet som en 
identitet, vid sidan av andra identiteter, i sig måste betraktas som en del av 
ett visst medborgarskapsideal och en viss människosyn. 

• Vi har kommit in på frågor om representationens relation till medborgar-
skapsideal, dels när det gäller frågan om åsiktsrepresentation eller spegling 
som representativt ideal och dels när det handlar om samtalets tänkbart 
växande betydelse, främst relativt röstning/representation.  

• En hypotes har presenterats som handlar om att det som beskrivs som jäm-
likhetsideal ofta egentligen innehåller en föreställning om mänsklig likhet 
som ett ideal eller en normalitet. 

Dessutom har avsnittet återkommit till frågan om kompromissen, den opartiska 
staten, som ett önskvärt ideal eller som icke önskvärt majoritetsförtryck. Efter detta 
avsnitt kan vår tabell kompletteras enligt följande: 

Ideal Människosyn  Teori Sammanhållande 

Liberalt. En identitet i 
konkurrens med andra 
identiteter. 

Homo oeconomicus. Liberalism.  

Jämlikhet Den kantianska indi-
viden. Fri och jämlik. 
Likhet. 

Rättvisa som skälig-
het. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Väljaren. Röst-
ning/representation. 

Nyttomaximerande 
och autonom individ. 
Konsument. 

Kapitalism Marknaden 

Arbetaren Homo faber Marxism Ekonomin 

Den samtalande med-
borgaren 

Olikhet Diskursteori. Författningspatriotism. 

Republikanskt / Kom-
munitaristiskt 

Moraliska aktörer som 
förverkligar det ge-
mensamma goda. 

Demokratisk idea-
lism. 

Politik (kultur) 

 Inbäddad Konservatism Gemensamma berät-
telser 

En identitet som ingår i 
en helhet som innefattar 
det gemensamma goda. 

Del av helhet, folket Nationalism Historia, kultur 
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Medborgarskapets tjocklek och vidd 
Som vi sett i tidigare avsnitt är många noga med att avskilja det politiska från civil-
samhället, från religion, från etnicitet, från ekonomi/marknad och så vidare. Med-
borgarskapet blir en roll eller en identitet, bland flera andra, som människor ska 
använda inom det politiska på samma sätt som de använder andra identiteter för 
andra delar av sina liv. Det politiska, och därmed också medborgarskapet, blir of-
tast något ganska smalt, ibland endast de val där medborgarna med sina röster le-
gitimerar en viss politisk makt och/eller delegerar till representanter som agerar 
inom lagstiftande, verkställande och dömande makt. 

Barbers starka demokrati 
Detta synsätt kritiseras mycket kraftigt av Benjamin R. Barber i hans Strong Democ-
racy som kom ut första gången 1984. (Barber, 2003) Med stark demokrati menar 
Barber en demokrati där medborgarna i mycket högre grad är deltagare.  

Effektiva diktaturer kräver fantastiska ledare. Effektiva demokratier kräver fantas-
tiska medborgare. Vi är bara fria som medborgare. Vår frihet och jämlikhet existe-
rar bara lika länge som vårt medborgarskap. Vi kanske är födda fria, men om vi 
också ska dö fria måste vi arbeta på det under tiden. 15 

För Barber är medborgare deltagande beslutsfattare, inte bara väljare, klienter eller 
maktens väktare. Han menar att representation är något som förstör deltagandet och 
därmed medborgarskapet. Medborgare behöver inte arbeta som beslutsfattare över 
gemensamma angelägenheter hela tiden, men alla bör delta vid vissa tillfällen i di-
rekt hantering av vissa gemensamma angelägenheter, menar Barber. I denna ar-
gumentation vill Barber ge medborgarskapet ett större innehåll, man kan säga att 
han argumenterar för ett djupare, eller tjockare, medborgarskap. Men detta 
kompletteras också av argument för ett vidare, eller bredare, medborgarskap. Han 
menar att vi har två demokratier. Den ena är det vi normalt kallar politik och som 
består av partier, val, parlament, regeringar och liknande. Det är en avlägsen värld 
som består av dom, inte vi. Den andra demokratin är vårt lokalsamhälle där vi i 
mängder av mer eller mindre formaliserade gemenskaper hanterar mängder av 
gemensamma uppgifter. Barbers beskrivning landar i argument för ett vidgat poli-
tikbegrepp som innefattar bägge dessa demokratier. 

Barber kan beskrivas som del av den republikanska/kommunitaristiska sidan i den 
tidigare beskrivna dikotomin. Det anser han dock inte själv. Han ser denna debatt 
som en falsk polarisering. Den verkliga relationen mellan den fria individen och 

                                                      
15 “Effective dictatorships require great leaders. Effective democracies need great citizens. 
We are free only as we are citizens, and our liberty and our equality are only as durable as 
our citizenship. We may be born free, but we die free only when we work at it in the interval 
between.” (Barber, 2003, xxix) 
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det gemensamma goda är en relation mellan individen och medborgaren i samma 
person; individen är en solitär rättighetsbärande varelse och medborgaren är en 
social varelse som är inbäddad i gemenskapens relationer. Det handlar om olika 
uttryck för jaget och de behöver inte vara i krig med varandra, menar Barber. 

Barber menar dock att den liberala marknadsekonomins föreställning om economic 
man äventyrar demokratin. Människor som lär sig att tänka sig enbart som isolera-
de deltagare på en marknad förlorar sin möjlighet att fungera i politiska gemen-
skaper. Intressegruppernas politik i den liberala föreställningsvärlden för i stället 
in marknadens logik i politiken, vilket över tid är förödande för demokratin, me-
nar Barber. Likartade argument kunde vi tidigare möte hos Michael Walzer i hans 
kritik av det han kallar det kapitalistiska ramverket och hos Carole Pateman i hen-
nes kritik av den utbytesorienterade synen på rättigheter och skyldigheter som hon 
menar härstammar från marknadsekonomin. 

Oldfield och medborgarskapets praxis 
Adrian Oldfield framför närliggande argument. (Oldfield, 1990) Han kritiserar den 
liberala individualismen där den medborgerliga suveräniteten ses som något indi-
viduellt, något som hotas av det gemensamma, av samhället, av staten och där in-
dividen därmed måste skyddas från dessa hot med hjälp av medborgerliga rättig-
heter. Medborgarskapet blir en status som ska skyddas av rättigheter. Oldfield be-
skriver detta synsätt som präglat av en människosyn där autonoma individer 
självständigt och isolerat definierar sina mål och försöker realisera dem. Rättvisa 
handlar i denna föreställningsvärld om en balansgång där individerna ska garante-
ras maximalt utrymme för att realisera sina mål, utan att detta hindrar andra indi-
vider från att realisera andra mål. Oldfield menar dock att medborgarskap inte är 
en status, det är en aktivitet, en praxis. Det är först genom att engagera sig i med-
borgarskapets praxis som människor kan uppnå någon sorts moralisk och politisk 
autonomi, det kan ingen rättighetsbaserad status åstadkomma, säger Oldfield. Han 
menar också att det engagerade, deltagande medborgarskapet inte är en männi-
skans natur, det är något som måste läras in. Med visst stöd av Aristoteles argu-
menterar han också för begreppet vänskap, snarare än medborgerlig dygd, vän-
skap mellan medborgare i ett samhälle med ett gemensamt intresse för gemen-
samma, samhälleliga, angelägenheter. Det är i det vänskapliga, medborgerliga 
samtalet som samhället skapas, det är inget som kan skapas av externa krafter och 
det är inte heller något existerande som kan eller ska upptäckas. Samtalet innehål-
ler ett politiskt omdöme och detta omdöme definierar samhället och skiljer det från 
andra samhällen, enligt Oldfield. Han menar att samhället som idé i första hand 
hänger samman med känslor av tillhörighet och engagemang, det är det som ska-
par samhället, inte formellt organiserande. De problem som Oldfield ser handlar 
om hur dessa engagerande och deltagande medborgare ska uppstå i det moderna 
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samhället. Han menar att potentiella medborgare saknar resurser, möjligheter och 
rätt attityd. För att hantera detta krävs tre saker: 

• Empowerment16. Här hänvisar Oldfield till vikten av de normala liberala 
rättigheterna: civila, politiska, och ekonomiska/sociala rättigheter. Han be-
tonar särskilt delar av de sociala rättigheterna som utbildning, inkomst, 
hälsovård och liknande. 

• Decentralisering. Denna del handlar om institutionella förutsättningar 
som skapar möjligheter för medborgarnas ansvarsfulla självstyrelse. 
Många uppgifter kan skötas lokalt och i olika former som ger medborgarna 
mycket större möjligheter att finna fungerande arenor för aktivt deltagan-
de. Detta handlar också om att vidga förståelsen av vad vi anser vara poli-
tiskt radikalt. 

• Attityd. Oldfield tar hjälp av Machiavelli, Tocqueville, Rousseau och Hegel 
för att med olika begrepp beskriva nödvändigheten av en attityd som mo-
tiverar alla att delta i rimlig omfattning. Fripassagerare, externa medlem-
mar, måste bli interna deltagare. Hans recept är ett livslångt, karaktärsbyg-
gande lärande. 

Medborgarskapets vidd, en bred definition av politik 
Efter denna sammanfattning av de argument som Barber och Oldfield för fram när 
det gäller att definiera den politiska arenan som något väsentligt bredare än vad 
som dominerar i samtida medborgarskapsteori ska jag försöka formulera huvud-
argumentet emot detta synsätt på två olika sätt: 

• Den liberala negativa statsuppfattningen där staten är till för att förhindra 
det onda (inte realisera det gemensamma goda), och garantera individerna 
frihet att var för sig realisera sina olika föreställningar om det goda. Detta 
kräver en begränsad definition av den politiska arenan och en stat som 
hanterar relativt få uppgifter. 

• Problemen med mångkulturella samhällen där samhällsfreden kräver att 
skillnad bejakas, så att olika grupper, baserade på etnicitet, kön, religion, 
språk, historia eller något annat, ges utrymme att realisera sina olika före-
ställningar om det goda, vilket innebär att den politiska sammanhållning 
som krävs för statens bevarande måste begränsas så mycket att den bara 
kan innehålla en gemensam nämnare som alla grupper kan acceptera. Nå-

                                                      
16 ”Empowerment” är ett engelskt ord som används flitigt i diskussionerna om medborgar-
skap. Det saknar en riktigt bra svensk översättning. Bemyndigande och liknande förslag är 
alltför svaga; empowerment syftar normalt på en process som ger makt, styrka, kraft etc. 
Mot den bakgrunden använder jag det engelska ordet. 
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got som bland andra Rawls, Habermas, Walzer och Kymlicka på olika sätt 
argumenterat för ovan. 

Dessa argument är starka, men frågan är om de är tillräckligt starka för att möta 
argumenten från Barber och Oldfield. Medborgarskapet relaterar tveklöst till det 
som vi benämner som politiskt och för att kunna ha en uppfattning om vad med-
borgarskapet kan omfatta, måste vi därför också ha en uppfattning om vad som är 
politiskt, vad den politiska arenan, eller sfären, kan tänkas omfatta. Låt oss börja 
med ett litet exempel från praktisk politik. 

Tidigare gjorde jag en undersökning av Bergs kommun, en till ytan stor, men sett 
till befolkningsantalet en mycket liten kommun i Jämtland i norra Sverige. (Lars-
son, 2004) Syftet med studien var bland annat att söka alternativa organisations-
former för nämnder/styrelser, förvaltning och kommunalt ägda bolag, som bättre 
skulle kunna hantera akuta krisproblem för en liten och fattig kommun. Två saker 
var slående: (i) ett problematiskt förhållande mellan aktuella arbetsuppgifter och 
tillgängliga demos och (ii) att ”politiska” arbetsuppgifter ofta löstes på ”icke-
politiska” sätt. 

Studien visade att olika politiska kommunala frågor hade olika ”demos-behov”. 
Själva kommunen som demos, alltså innevånarna eller medborgarna i Bergs kom-
mun, var sällan den mest lämpliga för en framgångsrik hantering av aktuella frå-
gor. I vissa fall skulle ett större demos passa bättre och i vissa fall skulle ett mindre 
demos, en kommundel, en by eller en annan gruppering, passa bättre. ”Passa” syf-
tar här på förmågan att genomföra aktuella verksamheter, förskola, skola, äldre-
omsorg, räddningstjänst et cetera, med en rimlig kvalitet och till rimliga kostnader. 
Det fanns alltså en tydlig konflikt mellan det politiska, sett som den formella struk-
turen eller organisationen, alltså kommunen, och det politiska sett som de arbets-
uppgifter kommunen hanterade. Dessa uppgifter kan då dels beskrivas som en re-
alisering av det gemensamma goda, utifrån ett republikanskt orienterat synsätt, el-
ler som en leverans av servicetjänster, utifrån ett mer utbytesorienterat synsätt. 

Det andra som var slående var att det inom denna lilla, fattiga kriskommun på 
många håll fanns en mycket stark bysammanhållning som löste många frågor 
inom civilsamhällets17 ram, frågor som på andra håll hanteras av den kommunala 
organisationen. Ett litet exempel: Inom kommunen finns ingen kommunal gatube-
lysning, den sköts av enskilda vägföreningar. Det medborgerliga intresset handla-

                                                      
17 Här använder jag ”civilsamhället” i den mening som är den sannolikt vanligaste i samtida 
språkbruk, det vill säga något icke-politiskt/statligt/kommunalt, icke-näringsliv, icke-
militärt, icke-privat/familj och möjligen också icke-religiöst. Redan tidigare i denna del har 
jag framfört ett preliminärt förslag om att ”civilsamhälle” i stället bör betraktas som ett or-
ganisationsteoretiskt synsätt, men vi återkommer till en diskussion om begreppet civilsam-
hälle senare. 
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de helt och hållet om att lösa ett gemensamt problem, det vill säga om att få ljus 
över vissa vägar, att realisera något gemensamt gott, och formen, eller proceduren, 
för att hantera detta behov var tydligt underordnad. I praktiken är det också svårt 
att se skillnaderna mellan kommunala eller föreningsägda gatlyktor. I en liten 
kommun kan det till och med vara så att det är exakt samma människor som gör 
exakt samma saker för att hantera exakt samma behov vare sig man åstadkommer 
ett kommunalt ljus eller ett föreningsljus. Att då beteckna det ena ljuset som poli-
tiskt och det andra som icke-politiskt kan tyckas obegripligt. 

Det enda sättet att klara det argumentet är att se det politiska helt och hållet som 
en form, den reglerade procedur där medborgare väljer representanter till ett full-
mäktige som utser en nämnd som kontrollerar en förvaltning som hanterar frågor 
om vägbelysning. Här blir alltså valet, röstningshandlingen, det dominerande i det 
medborgerliga idealet. Men även med detta sätt att argumentera blir det svårt att 
se några dramatiska, kvalitativa, skillnader i det exempel vi använt här. Visst finns 
det en del skillnader mellan medborgarnas sätt att organisera den aktuella verk-
samheten via nämnden eller föreningen, men det är svårt att se att dessa skillnader 
skulle vara så stora att det ena skulle kunna beskrivas som politiskt och det andra 
som icke-politiskt. Tvärtom kan det finnas uppenbara och praktiska problem med 
det smala argumentet, till exempel i den nyss nämnda problematiska relationen 
mellan medborgerliga behov och den bestämning av demos som ges av den proce-
durorienterade synen på det politiska. 

Även om vi går från exemplets praktik till teorin så finns problem med det smala 
argumentet. Från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv leder argumentets betoning 
av procedur, eller form, vidare till den klassiska vetenskapsteoretiska diskussionen 
om form and matter (som vi tangerade i tidigare avsnitt). Det är ännu inte dags att 
fördjupa den diskussionen, den kommer i Del 3, men det kan redan här konstate-
ras att försöket att isolera form innehåller en hel del teoretiska problem. Från ett 
medborgarskapsteoretiskt perspektiv har vi bland annat de argument som Barber 
och Oldfield framför om att medborgarskapsidealet måste innehålla mer än val-
handlingen om det ska kunna finnas någon medborgerlighet alls att tala om. 

Alla inser naturligtvis att det lilla exempel om vägbelysningen i Bergs kommun, 
som använts som utgångspunkt för diskussionen, kan mångfaldigas i mycket stor 
skala. På ett mer generellt plan kan frågan också kopplas till den statens decentra-
lisering som Walzer argumenterade för i ett tidigare avsnitt, något som är mycket 
enkelt att finna praktiska exempel på i dagens samhälleliga verklighet. 

Mot den bakgrund som redovisats här finns det alltså starka argument emot syn-
sättet att det civila samhället eller marknaden skulle stå utanför det politiska. Det är 
något avgörande problematiskt i det perspektiv som medger en sådan typologise-
ring, och detta problem måste diskuteras mer ingående. 
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En närliggande diskussion kan föras om religionen. Hos bland andra Rawls, Wal-
zer och Kymlicka ovan har vi mött argumentet att medborgarskapet är en identitet 
eller roll som är skild från andra, till exempel en religiös identitet. Men merparten 
av alla stats- eller andra typer av samhällsbildningar genom historien har haft ett 
religiöst element. Även idag finns det sådana stater där det religiösa är ett tveklöst 
element av det politiska. Även om det i en politisk debatt naturligtvist är helt möjligt 
att hävda att religion och politik bör skiljas åt är det ett uppenbart faktum att det 
finns samhällen där religion och politik hänger tydligt samman. Att då som någon 
sorts universell sanning hävda att en religiös identitet eller roll är distinkt åtskild 
från det politiska medborgarskapet är orimligt. 

Medborgarskapets tjocklek 
Som vi sett argumenterar Barber också för ett tjockare eller djupare medborgar-
skapsideal där medborgare är någon som deltar och fattar beslut, inte bara låter sig 
representeras. Jag kan se fyra argument emot Barber på denna punkt: 

• Detta medborgarskapsideal är inte önskvärt därför att det skapar en risk för 
mobbens styre (mob rule). Det är en argumentation som drivits av väldigt 
många genom idéhistorien. Den drevs av både Platon och Aristoteles. Den 
drevs även av de som på 1700-talet konstruerade det nya representativa sy-
stemet. Exemplen kan flerfaldigas. (Se bland andra Platon, 2003A [ca 374 f. 
kr.], Aristoteles, 2000 [ca 335-325 f.Kr.] och Manin, 2002, [1997]) 

• Detta medborgarskapsideal är inte önskvärt eftersom olika människor har 
olika uppfattning om det goda och de har rätt att inom vissa gränser söka 
realisera dessa olika uppfattningar. En variant på samma tema handlar om 
att varje bestämning av det gemensamma goda, som kan anses ingå i Bar-
bers tjocka medborgarskapsideal, riskerar att representera en majoritetskul-
tur och därmed kan den exkludera minoritetsgrupper i samhället. Den se-
nare argumentationen drivs bland andra av Iris Marion Young som i sin 
Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship. di-
rekt kritiserar Barber med dessa argument. Hon är överens med Barber om 
att medborgare i mycket högre uträckning bör vara beslutande deltagare, 
men att detta inte får förenas med en syn på vad som är det gemensamma 
goda, eftersom detta skulle bli exkluderande för undertryckta sociala 
grupper. (Young, 1989A, 175-208) 

• Detta medborgarskapsideal är inte möjligt eftersom det inte fungerar i stora 
stater med många människor. Det är ett fullständigt omöjligt och irrelevant 
ideal i det moderna samhället och måste överges, menar till exempel Ri-
chard E. Flathman. (Flathman, 1981) Detta är också ett argument som bland 
annat Mill drev som ett försvar för det representativa systemet några de-
cennier efter dess tillkomst. (Mill, 1991 [1861]) 
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• Detta medborgarskapsideal är inte realistiskt eftersom människor är intres-
serade av många andra saker (se till exempel Walzers argument om männi-
skans sociala natur ovan). Det argument faller delvis om Barbers tjocka 
medborgarskapsideal kombineras med hans vida politikbegrepp. 

En intressant fråga är om Barbers djupa/tjocka medborgarskapsideal måste kombi-
neras med hans breda/vida politikbegrepp. Är de förutsättningar för varandra eller 
kan man finna argument för det ena utan det andra? I den ena riktningen förefaller 
svaret vara enkelt utifrån den diskussion som hittills förts i denna del. Ett tjockt 
medborgarskapsideal, med föreställningar om engagerade och beslutsfattande 
medborgare, är knappast förenligt med det smalaste politikbegreppet. I andra rikt-
ningen är svaret inte lika självklart. Ett vitt politikbegrepp kanske inte med nöd-
vändighet kräver ett tjockt medborgarskapsideal. I sammanfattningen av Barbers 
argumentation ovan stod det bland annat: ”Medborgare behöver inte arbeta som 
beslutsfattare över gemensamma angelägenheter hela tiden, men alla bör delta vid 
vissa tillfällen i direkt hantering av vissa gemensamma angelägenheter.” Denna 
beskrivning innehåller inte ett tjockt medborgarskapsideal. Ett vitt politikbegrepp 
tycks alltså kunna vara förenligt med ett relativt tunt medborgarskapsideal. 

Det vänskapliga samtalet 
Oldfield argumenterar också för begreppet vänskap, snarare än medborgerlig 
dygd. Det är i det vänskapliga, medborgerliga samtalet som samhället skapas, det 
är inget som kan skapas av externa krafter och det är inte heller något existerande 
som kan eller ska upptäckas. Samtalet innehåller ett politiskt omdöme och detta 
omdöme definierar samhället och skiljer det från andra samhällen, enligt Oldfield. 
Samtidigt säger han att medborgskapet inte är något naturligt, det är något som 
måste läras in. Den fråga som naturligt infinner sig är vem det då är som har lärar-
rollen när Oldfield samtidigt så tydligt argumenterar för att samhällen inte kan 
skapas av någon extern kraft. 

Även Barber argumenterar för samtalets roll och anser att internet har en potential 
att bidra till en starkare demokrati, det kan bli den virtuella agoran för nya och mer 
utvecklade former för det politiska samtalet. Barber menar dock att de kommersi-
ella krafterna hittills helt dominerat internet. 

Barbers argumentation kring hur individen och medborgaren kan vara olika uttrycks-
former för jaget, som kan samexistera konfliktfritt, är svårförståelig. Samtidigt äg-
nar han nämligen mycket stort utrymme till att kritisera den liberala individföre-
ställning som ibland går under beteckningen economic man. Vi lever som individer på 
en marknad men önskar att vi levde som medborgare18, formulerar Michael Ignatieff det-

                                                      
18 “[…] we live as market men, we wish we lived as citizens.” (Ignatieff, 1987, 54) 
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ta argument och menar att uppdelningen mellan economic man och medborgaren är 
en djup konflikt som splittrar våra känslor och lojaliteter. (Ignatieff, 1987) Detta är 
frågor om medborgarskapsideal, men här ser vi också allt tydligare hur starkt rela-
terade dessa ideal är med ontologisk människosyn. 

Sammanfattning 
I detta avsnitts diskussion kring medborgarskapets tjocklek och vidd har den in-
ledningsvis presenterade uppdelningen mellan liberala och republikanskt/-
kommunitaristiska synsätt polariserats väldigt tydligt. 

• Vi har konstaterat att medborgarskapsideal är direkt kopplade till defini-
tioner av vad vi menar med det politiska. Ett tjockt medborgarskapsideal 
tycks kräva ett vitt politikbegrepp men ett tunt medborgarskapsideal kan 
sannolikt kopplas både till ett smalt och ett vitt politikbegrepp. 

• Samtalets roll för olika medborgarskapsideal har återigen lyfts fram och 
har nu också kopplats till internet med hjälp av Barbers diskussion om den 
virtuella agoran i en samtida kontext. 

Efter detta avsnitt kan vår tabell kompletteras enligt följande: 

Ideal Människosyn  Teori Sammanhållande 

Liberalt. En identitet i 
konkurrens med andra 
identiteter. Tunt. 

Homo oeconomicus. 
Economic man. 

Liberalism. Smalt po-
litikbegrepp. 

Opartisk stat. 

Jämlikhet. Tunt Den kantianska indi-
viden. Fri och jämlik. 
Likhet. 

Rättvisa som skälig-
het. Smalt politikbe-
grepp. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Väljaren. Röst-
ning/representation. Le-
gal status. Tunt. 

Nyttomaximerande 
och autonom individ. 
Konsument. 

Kapitalism. Smalt po-
litikbegrepp. 

Marknaden. 

Arbetaren. Homo faber. Marxism. Ekonomin. 

Den samtalande med-
borgaren. 

Olikhet. Diskursteori. Författningspatriotism. 

Republikanskt / Kom-
munitaristiskt. Aktivi-
tet/praxis. Tjockt. 

Moraliska aktörer som 
förverkligar det ge-
mensamma goda. 

Demokratisk idea-
lism. Brett politikbe-
grepp. 

Politik och kultur. 

 Inbäddad. Konservatism. Gemensamma berät-
telser. 

En identitet som ingår i 
en helhet som innefattar 
det gemensamma goda. 
Tunt. 

Del av helhet, folket. Nationalism. Historia, kultur. 
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Avslutning 
Denna första del har ägnats åt en spaning efter medborgarna, dels med ett inle-
dande etymologiskt avsnitt och dels med ett antal avsnitt som baserats på ett antal 
samtida medborgarskapsteoretiker. Det finns naturligtvis alltid ett urvalsproblem 
för denna typ av översikt över det aktuella forskningsläget, men den urvalsmetod 
som jag redovisade i inledningen har givit en bred bild av olika medborgarskaps-
ideal med preliminära kopplingar till olika typer av människosyn. 

En reflektion från denna del av resan är att det råder en brist på originalitet. Det är 
egentligen omöjligt att finna någon originell idé som till sitt ursprung är nyare än 
1800-talet, där vi i första hand finner idéer hämtade från Hegel, Mill, Tocqueville 
och möjligen Marx. Merparten av de idéer som används är betydligt äldre än så. 

Det man i all huvudsak gör är att applicera gamla idéer på en ny kontext. Det är 
naturligtvis inget fel i det, men det man underlåter att behandla är den historiska 
kontext varur idéerna härstammar och de samhälleliga konsekvenser som en even-
tuell politisk tillämpning av idéerna fick i den kontexten. Den historiska kontexten 
bör kunna vara en källa för att utveckla förståelsen för olika typer av medborgar-
skapsideal och människosyn. Därför kommer vi att gå vidare till källorna för de 
idéer som används. 

Det är knappast möjligt, i vart fall svårt, att se framåt in i tänkbara förändringar. 
Som Hegel säger: Minervas uggla börjar sin flykt först i den inbrytande skymningen.19 
Det Hegel menar med detta är att kunskapen ser bakåt i tiden. Det bör vara fullt 
möjligt att se bakåt och med hjälp av en bättre förståelse för mer avgörande histo-
riska förändringar inom det aktuella området också kunna skapa en bättre grund, 
bättre verktyg, för förståelse och hantering av dagens problem och möjligheter 
samt kommande förändringar. Vi kan i alla fall försöka ta ett steg på den vägen, 
mer kan vi inte göra eftersom, med ytterligare ett Hegel-citat, sanningen inte är ett 
färdigpräglat mynt. (Hegel, 2008 [1807], 79) 

De många kompromisserna 
Det som också är slående, och som diskuterats upprepade gånger, är ambitionen 
att finna kompromisser. Jag använder här ordet kompromiss som det ibland an-
vänds i formuleringen ”historisk kompromiss” vilket innebär att lösa en gordisk 
knut, att förena något som tidigare uppfattats som oförenligt. 

Här följer en sammanställning av några sådana försök som vi hittat under genom-
gången i denna del: 

                                                      
19 “The owl of Minerva takes its fight only when the shades of night are gathering.” (Hegel, 
1996 [1821], xxx) 
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Konflikt Kompromiss Författare 

Liberalism – Republika-
nism/Kommunitarism. 

Deliberation. Habermas, Rawls, Oldfield m 
fl. 

Vilken som helst. Neutralt, opartiskt samhälleligt 
ramverk. 

Rawls, Walzer m fl. 

Republikanism/kommunitarism 
– Marxism – Kapitalism – Na-
tionalism. 

Liberalt civilsamhälle Walzer 

Nationalism – Multikulturalism. Medborgarskap (republikanskt) 
som inte kopplas till etnicitet. 

Beiner. 

Olika grupper i multikulturella 
samhällen. 

Stärkta minoritetsrättigheter 
förenat med ett mer eller mind-
re tunt medborgarskap. 

Kymlicka, Norman, Young m fl. 

Den tunna demokratins och 
marknadens individ – Den star-
ka demokratins medborgare. 

Olika uttrycksformer av jaget 
som fredligt kan samexistera. 

Barber. 

Denna kompromissambition kan möjligen förklaras av själva inställningen till 
verksamheten som forskare. Kjell Goldman har presenterat en typologi för forsk-
ning och forskare: 1: Den konstruktive medborgaren, 2: Den fristående analytikern 
och 3: Den systematiske skeptikern. (Goldman, 1996, 408-414) 

En hypotes som kan förklara de återkommande kompromissambitionerna kanske 
kan vara att många forskare inom fältet medborgarskapsteori tillhör gruppen Den 
konstruktive medborgaren, det vill säga att deras avsikt är att producera något som är 
direkt användbart i samhällelig praktik. Det är naturligtvis i högsta grad respekta-
belt och hedervärt, men det är inte så jag ser på min uppgift. I stället vill jag försö-
ka tydliggöra skillnader, ta fram de olika trovärdiga berättelser som kan finnas 
inom detta område, försöka finna deras rötter och deras konsekvenser, och därmed 
bidra till att skapa verktyg som andra kan finna användbara i samhällelig praktik. 
(Det innebär inte att jag ansluter mig till någon av Goldmans övriga klasser; det fri-
stående i hans grupp 2 menar jag är djupt problematiskt och på det sätt han beskri-
ver grupp 3 finns det knappast någon forskare som vill ansluta sig till denna. De 
som anser sig arbeta med kritisk analys anser normalt att denna verksamhet ger 
viktiga och positiva bidrag till vetenskapen.) 

Ambitionerna att skapa neutrala kompromisser, på det sätt de beskrivits här, har i 
denna del kritiseras från tre håll: 

• Den neutrala kompromissen är vetenskapsteoretiskt omöjlig; dels eftersom 
all ordning är meningsfull vilket i sin tur innebär att den inte kan vara neu-
tral, dels därför att de exempel vi mött visar kompromisser som upplös-
ning av dikotomier (kan ibland vara fler än två men principen är densam-
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ma) där de fenomen man försöker upplösa saknar grundläggande dikoto-
ma egenskaper. 

• Det är vetenskapligt olämpligt eftersom de positioner som kompromisser-
na försöker undanröja kan ha ett vetenskapligt förklaringsvärde som går 
förlorat i kompromissen. 

• Den mer empiriskt orienterade kritik vi mött som på olika sätt handlar om 
att försöken att skapa de neutrala kompromisserna i realiteten innehåller 
majoritetens normalitet som därmed verkar förtryckande eller utestängan-
de för andra grupper. 

Försöken att ta fram skillnader har i denna del bland annat visats av den successi-
va uppbyggnaden av en tabell med olika medborgarskapsideal och olika männi-
skosyn. Låt oss titta närmare på denna tabell nu. 

Medborgarskapsideal och människosyn, tabellen 
Innan vi börjar bearbeta tabellen kan det vara bra att redovisa aktuellt innehåll: 

Ideal Människosyn  Teori Sammanhållande 

Liberalt. En identitet i 
konkurrens med andra 
identiteter. Tunt. 

Homo oeconomicus. 
Economic man. 

Liberalism. Smalt po-
litikbegrepp. 

Opartisk stat. 

Jämlikhet. Tunt Den kantianska indi-
viden. Fri och jämlik. 
Likhet. 

Rättvisa som skälig-
het. Smalt politikbe-
grepp. 

Gemensamt, neutralt 
ramverk. 

Väljaren. Röst-
ning/representation. Le-
gal status. Tunt. 

Nyttomaximerande 
och autonom individ. 
Konsument. 

Kapitalism. Smalt po-
litikbegrepp. 

Marknaden. 

Arbetaren. Homo faber. Marxism. Ekonomin. 

Den samtalande med-
borgaren. 

Olikhet. Diskursteori. Författningspatriotism. 

Republikanskt / Kom-
munitaristiskt. Aktivi-
tet/praxis. Tjockt. 

Moraliska aktörer som 
förverkligar det ge-
mensamma goda. 

Demokratisk idea-
lism. Brett politikbe-
grepp. 

Politik och kultur. 

 Inbäddad. Konservatism. Gemensamma berät-
telser. 

En identitet som ingår i 
en helhet som innefattar 
det gemensamma goda. 
Tunt. 

Del av helhet, folket. Nationalism. Historia, kultur. 

Alla inser säkert att något måste göras. Tabellen har byggts successivt och utan 
sammanhängande reflektion. Till att börja med ska de olika huvudområdena, de 
fyra kolumnerna diskuteras. Det medborgarskapsteoretiska fält som denna del hu-
vudsakligen baserats på kanske kan sägas syssla mer med medborgarskapsideal än 
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med människosyn. Därför ska frågor om människosyn utvecklas ett steg till om en 
liten stund, men först ska de hittills behandlade aspekterna av medborgarskaps-
ideal sammanfattas. 

Medborgarskapsideal 
De ord som hittills använts i kolumnen för medborgarskapsideal är följande: 

Liberalt. En identitet i konkurrens med andra identiteter. Jämlikhet. Väljaren. 
Röstning/representation. Legal status. Arbetaren. Den samtalande medborgaren. 
Republikanskt / Kommunitaristiskt. Aktivitet/praxis. En identitet som ingår i en 
helhet som innefattar det gemensamma goda. Tunt. Tjockt. 

Som synes är det en blandning av olika sorters ord och begrepp och nu ska vi för-
söka rensa, sammanfatta och relatera till de två huvudperspektiven. Här i sam-
manfattningen provar vi att utgå från den skala som skapats tidigare och som går 
från tunna till tjocka medborgarskapsideal. 

Ett tunt medborgarskapsideal kan bland annat beskrivas utifrån en kontraktsteore-
tiskt orienterad position där medborgaren sägs ha överlämnat större eller mindre 
delar av sin makt till någon annan. Här ingår ideal som vi mött vid upprepade till-
fällen i detta avsnitt och som handlar om en individuell förmåga att göra rationella 
val, främst i samband med återkommande politiska val, men även i andra sam-
manhang. Här ingår också synen på medborgarskapet som en roll eller identitet 
vid sidan av, och ibland i konkurrens med, andra roller eller identiteter. Centralt är 
också ideal som handlar om att medborgaren har rättigheter, inte minst rättigheter 
att själv försöka realisera det som han eller hon uppfattar som det goda, utan stat-
lig inblandning. Slutligen ingår här också ett jämlikhetsideal även om vi sett att ut-
tolkningen av jämlik innehåller sina svårigheter. Detta stycke ger en preliminär 
sammanfattning av medborgarskapsideal i det liberala perspektivet. 

Ett tunt medborgarskapsideal kan även existera i olika typer av auktoritära sam-
hällsordningar där medborgaren sägs ha lämnat över en stor del av sin makt till 
någon form av enväldigt eller aristokratiskt styre, utan att detta överlämnande 
skett utmed någon representativ process. Logiskt leder detta fram till ett medbor-
garskapsideal som kan beskrivas som den lojale undersåten. Det är ett ideal som vi 
inte mött tidigare i denna del och som inte heller riktigt passar in i den övergri-
pande dikotomi som vi följt i diskussionen. Delvis kan det associeras till ett kom-
munitaristiskt synsätt men kommunitaristiska ideal behöver inte med nödvändig-
het kopplas till de auktoritära samhällsordningar det handlar om här. 

De två olika, tunna, medborgarskapsidealen har det gemensamt att medborgaren i 
mycket begränsad omfattning ses som beslutsfattare. 

Med ett tjockt medborgarskapsideal menar vi stället medborgare som i stor om-
fattning är beslutsfattare. Det kan också beskrivas som betydande inslag av direkt-
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demokrati. Som vi sett tidigare i denna del kan dock detta tjocka medborgarskaps-
ideal kombineras med ett vitt politikbegrepp och då blir inte längre direktdemo-
krati en rimlig beteckning. Här är medborgaren i många fall beslutsfattare i situa-
tioner som med ett smalt politikbegrepp inte uppfattas som politiska. Från liberala 
utgångspunkter kan denna situation i stället ofta beskrivas i termer av starkt civil-
samhälle eller ett betydande socialt kapital. Som vi sett kombineras tjocka medbor-
garskapsideal ofta med en syn på medborgare som vill, och har skyldighet att, 
gemensamt försöka realisera det som betraktas som det gemensamma goda. Med-
borgarskapet betraktas inte som en bland flera identiteter. Idealet kan ibland i det 
närmaste vara synonymt med föreställningen om vad det är att vara människa, 
som i den grekiska antiken, eller i vart fall något som är mer eller mindre överord-
nat andra roller. Vi har också mött en kritik mot att medborgarskapet över huvud 
ska betraktas som en roll eller identitet, utan snarare bör betraktas som en samhäl-
lelig praxis. Detta stycke ger en sammanfattning av medborgarskapsideal i det re-
publikanskt/kommunitaristiska perspektivet. 

Det återstår ett par aspekter kring medborgarskapsideal som inte entydigt kan pla-
ceras i något av perspektiven. 

En aspekt handlar om legal status, det vi ofta avser när det gäller t ex migrations-
frågor och rätten till medborgarskap. Det gäller alltså frågor om vilka som tillhör 
och vilka som inte tillhör ett visst samhälle. Traditionellt diskuteras frågan utmed 
två linjer; släktskap/blodsband alternativt geografisk närvaro under viss tid/född 
inom ett visst geografiskt område; jus sanguinis eller jus soli med en annan nomen-
klatur. En intressant fråga är när och varför legal status blir betydelsefull, vilket vi 
återkommer till, men just nu kan endast konstateras att denna aspekt på medbor-
garskapet tills vidare hör hemma inom samtliga perspektiv. 

Ytterligare en aspekt på medborgarskapsideal handlar samtalet, förmågan att föra 
politiskt orienterade samtal. Denna aspekt har upprepade gånger lyfts fram som 
mycket väsentlig, men tills vidare får även denna aspekt hemvist inom samtliga 
perspektiv. 

Människosyn 
Successivt under denna del har olika ord förts in i tabellen för människosyn. Det vi 
kan konstatera är att det finns olika utgångspunkter för vad som kan avses med en 
ontologisk föreställning om vad människor är i ett samhälleligt sammanhang. Det 
kan handla om något individuellt, något som människan är, av naturen. Det kan 
också handla om något som människor blir, på grund av en särskild social, politisk, 
samhällelig kontext. Samma beteckningar är fullt möjliga i kolumnerna för med-
borgarskapsideal respektive människosyn, men de får olika betydelse beroende på 
vilken kolumn de finns i. Vi kan till exempel ha en människosyn som innehåller fö-
reställningen om att människan är rationell, att det är något som på ett ontologiskt 
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sätt ingår i definitionen av mänsklig existens. Vi kan också ha ett medborgarskaps-
ideal som innehåller att medborgare bör uppträda rationellt, vilket inte behöver 
sammanfalla med att människan också är rationell i en ontologisk mening. 

De ord som vi hittills använt i kolumnen för människosyn är: 

Homo oeconomicus. Economic man. Den kantianska individen. Fri och jämlik. 
Likhet. Nyttomaximerande och autonom individ. Konsument. Homo faber. Olik-
het. Moraliska aktörer som förverkligar det gemensamma goda. Inbäddad. Del av 
helhet, folket. 

Som synes finns här gott om äpplen och päron, alltså ord av väldigt olika karaktär. 
Det är för ett första omtag för att se om vi kan renodla detta till ett begränsat antal 
olika begrepp. Redan tidigt i denna del stötte vi på begrepp som Homo faber och 
Homo oeconomicus. Det är en vanlig form att med hjälp av latinska termer beteck-
na en speciell människosyn. Nedanstående lista visar finns det gott om exempel.20 

Homo oeconomicus Economic man Man as a rational and self-interested agent.  

Homo faber Toolmaker man / fab-
ricator man  

Benjamin Franklin, Karl Marx, Kenneth P. Oakley 
1949, Max Frisch 1957, Hannah Arendt 1958.  

Homo generosus Generous man Suggested by popular science writer Tor Nørre-
tranders in his book Generous Man on evolutio-
nary theory and sociobiology. 

Homo ludens Playing man Friedrich Schiller 1795. Suggested by Dutch histo-
rian, cultural theorist and professor Johan Huizin-
ga, in his book Homo Ludens. Human culture as 
essentially bearing the character of a play. 

Homo sociologicus Sociological man Ralf Dahrendorf. 

Homo loquens Talking man Man as the only animal capable of language, J.G. 
Herder 1772, J.F. Blumenbach 1779 

Homo loquax Chattering man Parody variation of Homo loquens, used by Henri 
Bergson (1943), Tom Wolfe (2006), also in A 
Canticle for Leibowitz (1960). 

Homo necans Killing man Walter Burkert 

Homo demens Mad man Man as the only being with irrational delusions. 
Edgar Morin 1975  

                                                      
20 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alternative_names_for_the_human_species, 2010-01-
01. Listan är bearbetad och omsorterad av författaren. Denna referens till Wikipedia innebär 
inte att listan utgör undersökningens argument för vissa former av ontologisk människosyn. 
Däremot är listan ett arbetsmaterial för nästa steg med det underliggande antagandet att det 
bakom denna långa lista av ord som använts för att beteckna olika typer av människosyn 
sannolikt finns föreställningar som är relevanta för undersökningen, som möjligen finns i 
den del som snart avslutas och som kan komma fram i kommande delar. Därmed kan listan 
också hjälpa till för att inte tappa bort föreställningar som kan vara relevanta i samman-
hanget. 
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Homo ridens Laughing man G.B. Milner 1969  

Homo sentimentalis Sentimental man Man born to a civilization of sentiment, who has 
raised feelings to a category of value. 

Homo politicus Political man  Zóon politikón, animal sociale, Aristoteles. 

Homo inermis Helpless man Man as defenseless, unprotected, devoid of ani-
mal instincts. J.F. Blumenbach 1779, J.G. Herder 
1784-1791, Arnold Gehlen 1940  

Homo creator Creator man Human creativity, Michael Landmann 1955, W.E. 
Mühlmann 1962  

Homo pictor Depicting man  Human sense of aesthetics, Hans Jonas 1961  

Homo aestheticus Aesthetic man Human sense of aesthetics, capability to appre-
ciate art and beauty, Ellen Dissanayahe 1992  

Homo grammaticus Grammatical man Human use of grammar, language, Frank Palmer 
1971  

Homo imitans Imitating man Human capability of learning and adapting by imi-
tation, A.N. Meltzoff 1988, Jürgen Lethmate 1992  

Homo discerns Learning man Human capability to learn and adapt, Heinrich 
Roth, Theodor Wilhelm  

Homo educanus To be educated Human need of education before reaching maturi-
ty, Heinrich Roth 1966  

Homo investigans Investigating man Human curiosity and capability to learn by deduc-
tion, Werner Luck 1976  

Homo excentricus Not self-centered Human capability for objectivity, human self-
reflection, theory of mind, Helmuth Plessner 1928  

Homo metaphysicus Metaphysical man Arthur Schopenhauer 1819  

Homo religious Religious man Alister Hardy  

Homo viator Pilgrim man Man as on his way towards finding God, Gabriel 
Marcel 1945  

Homo patiens Suffering man Human capability for suffering, Victor Frankl 1988  

Homo laborans Working man Human capability for division of labour, specializa-
tion and expertise in craftsmanship and, Theodor 
Litt 1948  

Animal laborans Laboring animal Hannah Arendt 1958 

Animal symbolicum Symbolizing animal Use of symbols, Ernst Cassirer 1944  

Animal rationabile Animal capable of ra-
tionality 

Carl von Linné 1760, Kant 1798  

Homo socius Social man Peter Berger & Thomas Luckmann in The Social 
Construction of Reality (1966).  

Pan narrans Storytelling ape Man not only as an intelligent species, but also as 
the only one who tells stories.  

Nu använder vi denna lista som ett underlag för att ompröva och sortera bland de 
olika sorters människosyn som hittills vuxit fram under denna del. 
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Homo oeconomicus, Economic man, Animal rationabile, Animal capable of rationality. 
Några av dessa ord har vi redan använt och de beskriver föreställningar som också 
kan associeras till Den kantianska individen. Fri och jämlik. Likhet. Nyttomaximerande 
och autonom individ. Konsument. Kärnan i denna människosyn är att det handlar om 
en individ, i singular, som har ett förnuft och som är rationell21. En viktig del i före-
ställningen mötte vi tidigare hos Rawls där han beskriver en människa som själv är 
källan till giltiga anspråk. Människosynen förknippas ofta med en utilitaristiskt 
orienterad syn på individuell nyttomaximering. Denna del är möjligen inte helt 
nödvändig, däremot ingår i föreställningen alltid ett element där individen ses som 
autonom och därmed fri att söka förverkliga sin egen syn på det goda. Från listan 
ovan kan vi också ta med Homo excentricus, Not self-centered, Human capability for ob-
jectivity, eftersom det i denna föreställning normalt ingår en syn på individen som 
någon med förmåga att objektivt, rationellt och distanserat kunna ställa sig i en 
opartisk position för att göra bedömningar. Flera av beteckningarna innehåller 
”ekonomi” i olika former, men tills vidare väljer jag att benämna denna föreställ-
ning Den förnuftiga individen. 

Homo politicus, Political man / social man, Zóon politikón hos Aristoteles. Av de ord 
som vi använt tidigare kan följande höra hemma här: Moraliska aktörer som förverk-
ligar det gemensamma goda. Inbäddad. Del av helhet, folket. Föreställningen innehåller 
människor, i plural, med intresse för och möjlighet att realisera det som gruppen 
ser som det gemensamma goda. För att beteckna denna föreställning används tills 
vidare Aristoteles begrepp, något förenklat och i plural: Politikon Zooi. 

Inbäddad och Del av helhet, folket kan också ha en delvis annorlunda betydelse som 
vi i denna del mött i beskrivningar av nationalism, men också i delar som handlar 
om multikulturella samhällen. En skillnad handlar om att det här finns föreställ-
ningar om gruppens likhet, som till exempel kan vara etnisk, språklig, religiös eller 
något liknande. För att jämföra med den diskussion som vi förde med utgångs-
punkt hos Barber är både denna och föregående föreställningar tjocka, men tjockle-
ken har olika karaktär. Delvis kan skillnaden associeras med den skillnad som be-
skrevs i början mellan det republikanska och det kommunitaristiska. Det finns ing-
et lämpligt begrepp att använda från tabellen ovan så tillsvidare benämner vi den-
na människosyn: De inbäddade människorna. 

Homo faber, Toolmaker man, Fabricator man, Homo creator, Creator man Homo pictor, 
Depicting man / man the artist, Homo aestheticus, Aesthetic man är alla ord som be-
tecknar en förställning om människor som kreatörer, eller hantverkare i vid me-

                                                      
21 Rationell är ett komplext begrepp, vilket vi kommer att återkomma till. Här använder vi 
rationell i dess vardagsspråkliga betydelse där det beskriver någon med förmåga att förnuf-
tigt analysera en situation, göra bedömningar och fatta väl underbyggda beslut. 
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ning. På liknande sätt som hos Politikon Zooi är det en föreställning om människor 
som skapar sin värld, men här finns fokus främst på en materiell värld. Hos Marx 
möter vi denna föreställning i människor som förverkligar sitt verkliga jag i pro-
dukterna av sitt arbete. Som beteckning behåller jag tills vidare Homo faber. 

Animal laborans, Laboring animal, Homo laborans, Working man är beteckningar som 
alla beskriver människor som arbetare, men här finns ett innehåll som utesluter 
skapande tillverkning, och en kreativ konstruktion av världen. Här handlar det i 
stället om människor som skapas, eller formas, av produktionsförhållanden, ar-
betsfördelning och samhällsstruktur. Föreställningen associeras främst till modern 
tid, från den tidiga industrialismen och framåt, och återfinns där bland annat hos 
tänkare som Adam Smith, John Stuart Mill och Karl Marx. Hos Marx är detta den 
alienerade människan som förhindras att förverkliga sitt verkliga jag. Även i denna 
föreställning betraktas människorna i plural och föreställningen betecknas tills vi-
dare som Arbetarna. 

Homo socius, Social man härstammar från Peter Berger och Thomas Luckmann som 
ur den fenomenologiska skolan inom sociologin utvecklade teoribildningen social-
konstruktivism. Kan i vissa sammanhang associeras till Homo faber eller Politikon 
zooi, i meningen människor som skapar sin värld. Hos Homo faber handlar det 
dock om en materiell tingvärld och hos Politikon zooi finns även materiella inslag, 
men här är föreställningen mer ideellt orienterad. Stämmer väl överens med Micael 
Walzers argument tidigare i denna del om människan som primärt en social varel-
se där han också kopplar detta till civilsamhällets betydelse. Detta synsätt kan ock-
så associeras till Homo ludens, Playing man, som introducerades av Friedrich Schiller 
på sent 1700-tal och som vidareutvecklats på flera håll. Här betonas en människo-
syn där människor formar och formas av ett samhälleligt spel, spelets regler och 
som därmed kan associeras till nyinstitutionalismens betoning av normers betydel-
se. Tills vidare betecknar jag föreställningen som Den sociala människan. 

Pan narrans, Storytelling ape, Animal symbolicum, Symbolizing animal, Homo Gramma-
ticus, Grammatical man, Homo loquens, Talking man, Homo loquax, Chattering man är 
samtliga beteckningar som associerar till språket, samtalet, berättelsen. I denna del 
har vi upprepade gånger, till exempel hos både Habermas och Barber, mött be-
skrivningar där samtalets betydelse betonas. Föreställningen skulle kunna benäm-
nas som Berättaren eftersom just berättelsen är central, men det ger en alltför en-
kelriktad bild. Här är i stället relationen, ömsesidigheten som måste betonas, men 
jämfört med närliggande föreställningen Den sociala människan är det här det me-
dierade i en språkligt buren relation som står i fokus. Berättelsen kan också ingå i 
en beskrivning av Den inbäddade människan eller Den religiösa människan, men 
där har människorna ett mer passivt förhållande till denna berättelse. Jag väljer 
därför att beteckna denna föreställning som Den samtalande människan. 
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Homo religious, Religious man, Homo viator, Pilgrim man är ord som betecknar det re-
ligiösa inslaget i mänsklig existens. I denna del har vi främst mött denna aspekt 
som en roll eller identitet som enligt flera bör skiljas från den politiska identiteten 
som medborgare. Föreställningen kan associeras till Den inbäddade människan 
som dock är mer generell och innehåller ett synsätt där inbäddningen kan ha 
många andra grunder än religiösa. Den skulle också möjligen kunna associeras till 
Homo metaphysicus, Metaphysical man från Arthur Schopenhauer i meningen att 
människor formas av ett icke-materiellt tänkande och föreställningen skulle där-
med komma nära både Den sociala människan och Den samtalande människan. 
Med en annan betoning skulle föreställningen komma nära Homo demens, Mad man, 
Homo sentimentalis, Sentimental man, Homo inermis, Helpless man med en syn på 
människa som formad av, eller fången i, irrationella känslor eller instinkter. Med 
tanke på just religionens betydelse i den politiska idéhistorien väljer jag dock att 
tills vidare behålla detta synsätt som en egen kategori och beteckna föreställningen 
som Den religiösa människan. 

Homo imitans, Imitating man, Homo discerns, Learning man, Homo educanus, To be edu-
cated, Homo investigans, Investigating man är alla ord som på olika sätt betecknar lä-
randet. I denna del har vi bland annat mött det hos Oldfield som med hjälp av 
bland andra Machiavelli, Tocqueville, Rousseau och Hegel beskriver det centrala i 
att människor lär sig, alternativt blir lärda, att bli en särskild sorts människa. Den-
na bild möter vi redan oss Platon som betonar lärandet som centralt. Detta är en 
förställning som alltså inte handlar om att människor är, utan att människor blir. 
Det finns också en aspekt som kommer att behandlas längre fram och den handlar 
mer om ontologiska föreställningar om att människor innehar en särskild kun-
skapsförmåga som får viktiga återverkningar på frågan om människosyn. Eftersom 
lärandet av så många lyfts fram som en viktig aspekt tar jag också tills vidare med 
en kategori för detta och benämner den Den lärande människan. 

Denna genomgång kan nu sammanfattas i nio olika typer av människosyn: 

• Den förnuftiga individen. 
• Politikon Zooi. 
• De inbäddade människorna. 
• Homo faber. 
• Arbetarna. 
• Den sociala människan. 
• Den samtalande människan. 
• Den religiösa människan. 
• Den lärande människan. 
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Typologin är fortfarande i högsta grad preliminär. Den kommer att diskuteras och 
vidareutvecklas i kommande delar. Som framgått är de beskrivna föreställningarna 
inte distinkt åtskilda. De flyter delvis in i varandra. Det är fullt möjligt att antalet 
kommer att reduceras i kommande avsnitt. Typologin behöver inte heller vara ut-
tömmande. Det är mycket möjligt att nya typer kan tillkomma. 

Just nu ska denna typologi prövas mot den inledningsvis presenterade uppdel-
ningen mellan en liberal och en republikansk/kommunitaristisk inriktning för 
medborgarskapsideal. Som framgått tydligt är den centrala människosynen i ett li-
beralt perspektiv Den förnuftiga individen. Inom den andra huvudfåran är det nu 
nödvändigt att skilja mellan det republikanska och det kommunitaristiska per-
spektivet. Den centrala människosynen i ett klassiskt republikanskt perspektiv är 
Politikon zooi. I en kommunitaristisk värld finns i huvudsak människosynen De 
inbäddade människorna. En delmängd av dagens kommunitaristiskt orienterade 
framträdande är nykonservatismen som ofta har religiösa inslag vilket innebär att 
Den religiösa människan också kan placeras här. 

Den samtalande människan har vi sett användas inom bägge ramverken, med litet 
olika betoningar och kan därmed placeras på bägge sidor. Detsamma gäller för 
Den lärande människan som finns hos en liberal tänkare som Mill men också hos 
en mer republikanskt eller kommunitaristiskt orienterad tänkare som Tocqueville. 

Finns det då några typer av människosyn som inte kan passas in i de övergripande 
perspektiven? Homo faber och Den sociala människan är närliggande Politikon 
zooi i den meningen att de beskriver människor som skapar sin värld, men den 
förra är betydligt mer materiell och den senare betydligt mer idealistiskt än Politi-
kon zooi. Bägge saknar också den tydliga koppling som finns till gemensamma be-
slut för realisering av det gemensamma goda som finns hos Politikon zooi. Där-
med passar de inte riktigt in i något av perspektiven. Arbetarna beskrevs ovan som 
en konsekvens av en särskild produktionsordning. Möjligen skulle föreställningen 
också kunna associeras till en kommunitaristisk syn i den meningen att Arbetarna 
är inbäddade i sin klass, men det blir alltför långsökt. 

De horisontella sambanden 
Tidigt i denna del införde jag, utan egentliga argument för detta, ytterligare två ko-
lumner utöver de som beskriver medborgarskapsideal och människosyn, nämligen 
Teori och Sammanhållande. Med teori menar jag här sammanhängande berättelser 
som behandlar det som finns i övriga kolumner på samma rad. Med sammanhållan-
de menar jag faktorer som kan kopplas till det just samhälleliga i sammanhanget. 
De medborgarskapsideal och de olika sorters människosyn vi behandlar har det 
gemensamt att de existerar relativt samhällelig kontext. För att en samhällelig kon-
text ska kunna sägas existera, måste det finnas något sammanhållande som håller 
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detta samhälle samman. Det är detta något sammanhållande som denna kolumn för-
söker beskriva.  

Tabellen i ny version 
Därmed kan vi sortera om tabellen enligt följande: 

Medborgarskapsideal Människosyn  Teori Sammanhållande 

Det liberala perspektivet. 

Tunt medborgarskapsideal. 
Förmågan att självständigt 
välja och rösta. 
Innehavare av rättigheter.  
Roll eller identitet vid sidan 
av andra. 
Jämlik. Legal status. 
Förmåga att delta i politiskt 
samtal. 

Den förnuftiga indi-
viden. 

Den samtalande 
människan. 
Den lärande männi-
skan. 

Liberalism. 
Kapitalism. 
Rättvisa som skälighet. 

Smalt politikbegrepp. 

Den opartiska staten. 

Marknaden. 

Det republikanska och det kommunitaristiska perspektivet. 

Tjockt medborgarskaps-
ideal. 
Beslutsfattare. 
Vilja och skyldighet att rea-
lisera det gemensamma 
goda. 
Dominerande eller över-
ordnad roll/samhällelig 
praxis. 
Legal status. 
Förmåga att delta i politiskt 
samtal. 

Politikon zooi 

De inbäddade män-
niskorna.  
Den religiösa män-
niskan. 

Den samtalande 
människan. 
Den lärande männi-
skan. 

Demokratisk idealism. 
Konservatism. 
Nationalism. 
Diskursteori. 

 

Det gemensamma 
goda. 
Gemensamma berät-
telser. 
Konstitutionell patrio-
tism. 
Historia, kultur, släkt, 
språk, etnicitet, religi-
on. 

Utanför de två huvudperspektiven. 

Tunt medborgarskapsideal. 
Den lojale undersåten. 
Legal status. 
Förmåga att delta i politiskt 
samtal. 

Homo faber. 
Den sociala männi-
skan. 
Arbetarna. 

Marxism. 
Socialkonstruktivism. 
Kritisk realism 

 

Observera att det endast är det två övre delarna som nu innehåller ett preliminärt 
horisontellt samband. Den politiska spännvidden är betydande inom de två hu-
vudperspektiven. På politikens traditionella vänster-höger-skala kan vi inom det 
liberala perspektivet se en spännvidd från socialdemokrati och socialliberalism till 
Manchesterliberalism, nyliberalism och libertarianism. Inom det andra lägret är 
spännvidden ännu större, men här finns ett ”hål” i mitten. På den vänstra sidan 
kan vi här placera demokratisk eller socialistisk idealism men också till exempel 
anarkism. På den högra sidan finns konservatism, nationalism och även fascism. 
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Nu har vi skapat en grund för resten av undersökningen. De uppgifter som defini-
erades i inledningen har utförts. Det som nu återstår är en sammanfattning i form 
av de uppgifter för undersökningens följande delar som vi nu identifierat. 

Uppgifter för bokens övriga delar 
Efter denna del, denna spaning efter medborgarna, har vi hittat en del olika med-
borgarskapsideal, olika sorters människosyn och preliminärt relaterat dem till var-
andra. Olika arbetsuppgifter för följande delar har också definierats. 

Upprepade gånger har bristen på historiskt och materiellt orienterade argument 
kritiserats. Som beskrevs redan i inledningen ingår i min föreställningsvärld att 
idéer föds ur en speciell historisk, materiell kontext. Utan ambitioner att producera 
någon omfattande historik kommer ändå ett historiskt avsnitt där vi försöker fånga 
tänkbara förklaringar till varför olika idéer om medborgarskap och ontologisk 
människosyn uppstår eller förändras. Eftersom innehållet visar sig variera drama-
tiskt heter Del 2: Herrar och slavar i medborgarskapets historia. 

I den del som nu avslutas har ett antal vetenskapsteoretiska frågor definierats. 

• Olika föreställningar om mänsklig existens, vad den samhälleliga männi-
skan är, är en ontologisk fråga som dels kräver någon sorts generellt ontolo-
giskt ramverk och dels ett specifikt som behandlar just människosyn. Detta 
går naturligtvis inte att diskutera utan idéer om hur vi kan ha kunskap om 
det som är, alltså kunskapsteori, epistemologi. 

• Påståendena om kompromissernas teoretiska omöjlighet måste motiveras 
utifrån en diskussion om föreställningar om ordning och deras relation till 
mening samt generellt om upplösning av dikotomier. 

• Föreställningars och/eller förklaringars idealistiska eller materialistiska 
grundvalar har berörts och måste utvecklas. 

• Den begreppsliga diskussionen om politik som form eller som innehåll bör 
kopplas till den vetenskapsteoretiska diskussionen om form and matter. 

• Föreställningar om autonoma individer, alternativt inbäddade människor, 
bör kopplas till diskussionen om structure and agency. 

• Vi har mött medborgarskapsideal som förklaras med föreställningar om 
vad människor är, och vice versa, alltså idéer om förhållanden mellan orsak 
och verkan, kausalitet, vilket behöver utvecklas. 

Till detta kommer att vetenskapsteoretiska perspektiv är långt ifrån neutrala sam-
tidigt som de ofta är osynliga, underförstådda eller implicita i samhällsvetenskap-
lig teoribildning (Burrell & Morgan, 1979, 1) De är dessutom ofta svåra att upp-
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täcka eller ändra; som David Marsh säger: De är en hud, inte en tröja.22 Mot denna 
bakgrund är det viktigt att försöka synliggöra olika möjliga vetenskapsteoretiska 
perspektiv, att göra dem explicita, att i samband med detta pröva identifierade frå-
gor samt att spåra relationer mellan vetenskapsteoretiska perspektiv, medborgar-
skapsideal och människosyn. Frågorna behandlas i Del 3 Perspektivens makt. 

Spännvidden mellan de olika medborgarskapsideal som behandlas är mycket stor. 
Det är det svårt att identifiera speciellt många gemensamma och generella egen-
skaper att utgå ifrån. Som redan tidigare framkommit hittar jag egentligen bara 
två: Medborgare är människor och medborgare existerar i någon sorts samhällelig 
gemenskap. De blir därför utgångspunkterna för Del 4 och 5. Bägge dessa delar har 
en idealistisk tyngdpunkt. Här behandlas och analyseras olika idéer kring männi-
skor, respektive gemenskaper, för att se om vi ur denna analys kan få fram någon 
sorts systematiska, begripliga och trovärdiga berättelser. 

Alla föreställningar om medborgare handlar om människor, vi hittar ingen som 
hävdar att djur, växter eller stenar skulle vara medborgare. Det är utgångspunkten 
för Del 4 som fokuserar ontologiska föreställningar om vad människor är, olika 
former av människosyn. I den del vi nu håller på att avsluta har vi kunnat konsta-
tera att frågor om skillnad/olikhet och homogenitet/jämlikhet/likhet särskilt beto-
nas i diskussionen. Mot den bakgrunden heter Del 4 Är människor lika eller olika? 

Medborgarskapsideal handlar alltid om människor som ska hantera något gemen-
samt. Även för de som över allt annat hävdar individens frihet och autonomi är 
medborgarskapet (som då är en av många roller eller identiteter) något som är till 
för att hantera gemensamma angelägenheter, till exempel för att legitimera den 
makt som ska skydda individens frihet. Gemenskap innehåller alltid någon form 
av ordning eller organisering och det är det organiserande elementet i gemenska-
per som är återkommande för olika medborgarskapsideal. Mycket preliminärt har 
frågor om vad som kan vara sammanhållande för dessa gemenskaper introduce-
rats, men de behöver utvecklas. Vi går vidare med frågor om människor i en orga-
niserad gemenskap i Del 5: Kan människor organisera sig? 

Därmed ska det mesta av det material som behövs för den avslutande analysen ha 
samlats in. Först genomförs en kritisk granskning i Del 6: En reflektion, där vi åter-
kommer till samtida medborgarskapsteoretiker för att med hjälp av dessa pröva 
det vi kommit fram till i de fem första delarna (där återser vi bland andra Marshall 
och Habermas som vi mött i denna del). 

I den avslutande Del 7: Att vara – tillsammans ska materialet sammanfattas och 
analyseras fram till svar på de fyra frågor som ställdes i inledningen. 

                                                      
22 ”A skin, not a sweater” (Marsh & Furlong, 2002.) 
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Del 2: Herrar och slavar  
i medborgarskapets historia 

Efter att i den förra delen fokuserat på den samtida medborgarskapsteoretiska dis-
kussionen är det nu dags att göra ett besök i historien. En av de brister som identi-
fierats är bristen på historisk förankring. Här avser jag inte i första hand idéhistoria 
utan snarare en materiell historiskrivning. En fokusering på politisk idéhistoria 
kommer senare, även om delar framträder redan här. 

När man ska berätta en historia är det alltid bra att börja från början. Denna ambi-
tion är ständigt återkommande i historiens historier. Problemet är att finna denna 
början. Det är svårt att tänka sig en nyfödd som inte föds in i någon form av social 
ordning. Det är omöjligt att hitta just den dag då människor satte sig ner och upp-
fann en social ordning som innehöll något av det vi idag kan förknippa med be-
greppet medborgarskap. Det sättet att berätta är alltid en efterhandskonstruktion 
som kan ha viss funktion men det går inte att motivera denna teknik utifrån någon 
verklig mänsklig historia. Det jag gör i det följande är alltså en aktualisering av hi-
storien med en fokusering på de två begrepp vi undersöker, inte något försök till 
en ”objektiv” historieskrivning vilket naturligtvis är omöjligt. 

Jag väljer att börja i Sparta, bland annat eftersom begreppet medborgarskap för för-
sta gången används just i en text som handlar om Sparta. Sedan följer några ned-
slag i historien i tider och platser som är intressanta för det vi söker efter här. Na-
turligtvis är detta inte något försök att skriva någon sorts västvärldens historia i en 
generell mening, det har mängder av historiker gjort mycket bättre. Detta blir rela-
tivt kortfattade och ytliga nedslag men som ändå ska ge tillräckligt underlag för att 
bidra till förklaringen av varför vissa medborgarskapsideal uppstår och försvin-
ner.23 

Det vi särskilt spanar efter här är egenskaper hos medborgarskapsideal i olika hi-
storisk kontext, men frågor om ontologisk människosyn är också intressanta. 

                                                      
23 Utöver de referenser som ges har jag för denna del använt vanliga uppslagsverk för histo-
riska basuppgifter som årtal och liknande. Främst Encyclopædia Britannica, 
http://www.eb.com och Nationalencyklopedin, http://www.ne.se, 2010-07-28. 
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Sparta 
Tisamenus såg att spartanerna var mycket angelägna om att få hans stöd och där-
för höjde han priset. Han sa att han skulle göra som de ville, endast om de gjorde 
honom till en medborgare i Sparta, men fulla medborgerliga rättigheter. […] När 
Tisamenus såg att de gett med sig förklarade han att han inte längre var nöjd med 
de ursprungliga villkoren utan krävde att hans bror Hagias också skulle få bli med-
borgare i Sparta, med samma rättigheter som han själv. […] Tisamenus och hans 
bror var det enda två främlingar som någonsin beviljades spartanskt medborgar-
skap. 24 

Det är den grekiske historieskrivaren Herodotus (484-425 f.Kr..) som i den historik 
han gav ut 440 beskriver hur Sparta söker hjälp i ett krig mot Persien i början av 
400-talet och är så angelägna att man till och med är beredda att ge främlingar 
medborgarskap. Enlig Paul Magnette lär det vara första gången ordet medborgar-
skap, politeia på grekiska, används i skrift. (Magnette, 2005, 9-10) Som vi sett tidiga-
re är politeia en utveckling av polities, medborgare, som i sin tur kommer från polis, 
staden, eller den politiska gemenskapen. Både polis och polities är belagda längre 
tillbaka, men när det gäller just medborgarskapet som begrepp dyker det först upp 
i Herodotus beskrivning av Sparta. Politeia är ett ord som används i flera olika 
sammanhang. Platons Staten, som den heter på svenska, heter på grekiska Politeia. 
Konstitution, i meningen grundlagar, en författning som ger de mest grundläg-
gande reglerna för ett visst samhälle, heter också politeia på grekiska. Politeia be-
tecknar alltså det som konstituerar själva den politiska gemenskapen vare sig det 
betraktas som de förhållanden som gäller för medborgaren, medborgarskapet, ge-
menskapens konstituerande regler eller gemenskapen själv. Aristoteles använder 
också ordet politeia för att beskriva det han menade var den goda formen av fler-
talsvälde eller folkvälde. Polis, det etymologiska ursprunget för politik, används i 
vissa sammanhang också för att beskriva den politiska gemenskapen, men med det 
ordet finns en större betoning av de rumsliga, en speciell och avgränsad plats. 

I denna berättelse från Herodotus är det mycket tydligt att medborgarskapet be-
tecknar delaktighet i en viss grupp, aktiv handling i och för denna grupp samt att 
det är något som ges ett mycket högt värde. 

                                                      
24 “Tisamenus saw that the Spartans were extremely anxious to get his support, and conse-
quently raised his price, indicating that he would do as they asked only if they made him a 
Spartan citizen with full civic rights. […] Tisamenus, however, seeing that they had come 
around, declared that he was no longer satisfied with the original conditions, but must have 
his brother Hagias, too, made a citizen of Sparta with the same rights as himself. […] Tisa-
menu and his brother where the only two foreigners ever to be made Spartan citizens.” (He-
rodotus, 2003, [440 f.Kr.], 568-569.) 
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Historiska statsvetenskapliga översikter börjar oftast med Aten och stadsstatens 
demokratiska perioder under 400- och 300-tal har beskrivits ingående i många 
sammanhang och ofta utgjort ett betydande ideal. Sparta omges inte av lika positi-
va konnotationer, tankarna går ofta till våld och krig, men många av egenskaperna 
för medborgskapet var desamma, vilket innebär att Sparta fungerar lika bra som 
Aten som utgångspunkt för medborgarskapet under den grekiska antiken. 25 

Som vi sett i den etymologiska inledningen av Del 1 är medborgarskapet starkt 
förknippat med städer, samlingar av människor, och vi vet en hel del om de tidiga 
stadsbildningarna i Grekland. Den södra delen av det grekiska fastlandet utgörs av 
den peloponnesiska halvön. Den södra delen av halvön utgörs bland annat av två 
floddalar, Lakonien och Messenien, som skiljs åt av berget Taigetos. Floddalarna 
har mycket goda naturliga förutsättningar och befolkades tidigt. Floddalarna gav 
idealiska förutsättningar för den agrara ekonomin och omgivande berg skapade en 
naturlig avgränsning, ett naturligt skydd för samhället. Det finns spår av relativt 
omfattande bosättningar redan på 4000-talet i Lakonien och från 3000-talet i Mes-
senien. Den östra floddalen, Lakonien, utgörs av två huvuddelar: kustnära Helos 
och Sparta, som ligger längre in i landet utmed floden Eurotas. 

Området har en viktig roll i Homeros Iliaden där Menelaus, sköna Helenas make, 
antas utgå från sitt hem i just Helos när han deltar i den flotta som under ledning 
av brodern Agamemnon reser till Troja för att försöka ta tillbaka den bortrövade 
Helena. Homeros antas ha skrivit om det trojanska kriget på 700-talet och händel-
serna antas ha ägt rum på 1100-talet. Iliaden och Odyssén är de bevarade andra re-
spektive sjunde delarna av hela verket som kallas den trojanska cykeln. Om Home-
ros verkligen skrivit dessa verk och om de baseras på verkliga händelser är om-
stritt, men i vilket fall som helst är de viktiga verk för idé-utvecklingen under anti-
ken och därmed för hela västvärlden. 

Homeros berättelser kännetecknas av enskilda personers och gudars stordåd. Re-
dan här finns dock förstadier till tankar om ett bredare deltagande. Det menar i alla 
fall Siep Stuurman som i artikeln The Voice of Theresites analyserar delar av Home-
ros Iliaden. Framför allt handlar det om ett avsnitt där soldaten Theresites kritise-
rar ledaren för de grekiska belägringsstyrkorna utanför Troja, Agamemnon. Kriti-
ken handlar om att erövringar borde fördelas mer rättvist, att soldaterna borde 
överväga att åka hem från den mycket utdragna och då misslyckade belägringen 

                                                      
25 Avsnittet om Sparta baseras i huvudsak på Cartledge, 2003, Clarke, 1994, Heather, 2004, 
Plutarkos, 2005 [ca 100], Herodotus, 2003, [440 f.Kr.], Thukydides, 2006a & b och Xenophon, 
2005 [ca 390 f.Kr.]. Det finns i stort sett inga samtida skriftliga källor bevarade. Kunskapen 
om Sparta baseras i stället på senare historiker och arkeologiska fynd. Olika källor ger också 
varierande information om en del historiska uppgifter, men denna osäkerhet bedöms inte 
ha någon betydelse för avsnittets roll i detta sammanhang. 
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och han kritiserar också sina soldatkolleger för feghet när de inte vågar kritisera 
överheten. Stuurman söker i detta ett jämlikhetens ursprung. Han menar att det 
hos Homeros text finns det som Aristoteles senare utvecklar som distributiv rättvi-
sa, ömsesidighet. Han menar också att det här finns ett ursprung till en diskursiv 
jämlikhet – även den vanliga soldaten ska kunna ha en röst. (Stuurman, 2004) 

Gränserna mellan dikt och verklighet kring denna grekiska region kring 1100-tal är 
flytande. Något arkeologerna kommit fram till är i alla fall att dramatiska föränd-
ringar skedde i området under denna period. Den framstående kulturen gick un-
der vid slutet av 1100-talet. Så småningom invandrade dorier norrifrån och de ut-
gjorde grunden till spartanerna. Från 900-tal finns belägg för etableringen av en 
stadsstat med en speciell konstitution26 som vi återkommer till. Centrum byggdes i 
Sparta och under 800-700-tal utvecklades Sparta till ett starkt nav för ett nytt rike. I 
mitten av 700-talet behärskade de hela Lakonien och gick även över berget Taige-
tos och erövrade den västra floddalen, Messenien. I slutet av 700-talet etablerade 
Sparta även en koloni i nuvarande Italien, Taras (nu Taranto). 

Det spartanska samhället präglades av det gemensamma. Mycket av samhällsord-
ningen tillskrivs Lykurgos, en legendarisk lagstiftare. Kunskapen om honom häm-
tas främst från en hyllningsskrift för Sparta av Xenofon från tidigt 300-tal. Det är 
omstritt om han verkligen funnits, han dateras olika i olika källor, och det är även 
omstritt om det verkligen är Xenofon som är författare till den nämnda hyllnings-
skriften. Plutarkos ger på 100-talet e.Kr. en detaljerad beskrivning av Sparta och 
han beskriver Lykurgos som en regent och lagstiftare som på tidigt 800-tal svarade 
för ett antal konstitutionella, sociala och ekonomiska reformer. 

Kärnan i Spartas samhällsorganisation är militär. Autonomin över territoriet och 
kapaciteten att tillföra ny mark för denna agrara ekonomi är helt central. I Sparta 
utvecklas en ny militär teknik för försvar av befintligt territorium och erövring av 
nytt territorium som baserades på en effektiv samordning av trupperna. Det som 
vi skymtat i Stuurmans tolkning av Homeros och i samhällsorganisationens beto-
ning av gemenskapen, återfinns även som en framgångsrik militär strategi och or-
ganisation. Denna relativa och framgångsrika jämlikhet omfattade bara den egna 
gemenskapen. Befolkningen inom erövrade områden förslavades, blev så kallade 
heloter, som svarade för huvuddelen av försörjningen. Mycket av sin tid ägnade 
medborgarna åt militär och fysisk träning. De var också mycket framgångsrika i 
krig. Med hjälp av tungt beväpnat infanteri, hopliter, besegrades de flesta av mot-

                                                      
26 När vi använder ordet konstitution i antikens kontext går det som vi sett tillbaka till det 
grekiska ordet politeia. Konstitution är den minst dåliga översättningen men fångar inte rik-
tigt det grekiska ordets innebörd. I vår samtid tolkar vi konstitution som en formell grund-
lag som ger grundläggande regler för politiskt styre. Det grekiska ordet är bredare och in-
nehåller en beskrivning av olika aspekter för ett samhälles organisering och sätt att fungera. 



 

74 

ståndarna. Strategin baserades inte på individuella hjältedåd utan på kollektiva in-
satser som var beroende av ett starkt inbördes förtroende och naturligtvis den in-
tensiva träningen. 

Samhällsstrukturen består av tre klasser. Överst i rangordningen står medborgar-
na, spartiater eller homoioio, vilket kan översättas till jämlikar eller likar (de var en 
elit men jämlikar inom denna elit). I lagstiftningen fanns mellan medborgarna en 
jämlikhet, de fick alla del av allmänt ägd mark och de var alla del av en mycket ge-
nomtänkt uppfostran och träning. De åt sina måltider i gemensamma matsalar. De 
deltog alla i statens styre. Under medborgarna fans perioikerna, som var fria men 
inte medborgare och levde av handel och hantverk, och under dem heloterna, som 
kan beskrivas som slavar som svarade för basen i ekonomin, jordbruket. 

Medborgarna försörjdes genom avkastningen från allmän mark som brukades av 
heloterna. Medborgarna tilldelades andelar av den allmänna marken, men den var 
inte deras egendom i meningen att den kunde säljas. Samma sak gällde för helo-
terna, slavarna, som var allmän, inte enskild, egendom, tilldelade en viss medbor-
gare som hade full makt över dem men inte rätt sälja dem. Medborgarna var för-
bjudna att syssla med jordbruk, hantverk eller handel. All tid ägnades åt utbild-
ning, träning och deltagandet i den gemensamma statens styre. 

Alla friska och starka pojkar sattes vid sju års ålder i en militärt orienterad ”inter-
natskola” och där blev de kvar till tjugo års ålder. De gick då in i militärtjänst men 
blev inte fullvärdiga medborgare. Så småningom kunde de bli medborgare om de 
enhälligt blev invalda i en grupp på omkring 300 medborgare med en matsal som 
gemensam lokal. De måste också kunna betala sin ”skatt”, avgiften till denna mat-
sal där de invalda åt sina måltider, inte i sina hem. Den som bröt mot lagar, visade 
feghet, försummade att betala sin skatt eller på något annat sätt misskötte sig blev 
av med sitt medborgarskap. Alla medborgare över 30 år kunde delta i den politis-
ka församlingen som i sin tur utsåg en liten senat, ett råd av äldre och två kungar. 
Senaten lade fram förslag till församlingen som fattade beslut. 

Bilden av Sparta präglas av ofta av krig men bilden innehåller också mycket som 
är helt nytt när det gäller formerna för att organisera samhället och synen på med-
borgare som deltagare, och jämlika deltagare, i förverkligandet av det gemensam-
ma goda. Även om Sparta inte kan konkurrera med Aten i detta avseende finns 
också ett aktivt kulturliv, till exempel med framstående diktare som Alkman och 
Tyrtaios. Det finns också många belägg för ett avancerat keramiskt konsthantverk. 

Sparta kan ses som en förebild för många politiska beskrivningar, t ex Platons be-
skrivning av sitt ideal i Staten, från 370-talet f.Kr., Thomas Mores Utopia från 1516 
och en hel del följande utopier samt för den tidiga utopiska socialismen. (Platon, 
2003, [ca 370 f.Kr.] och More, 2001, [1516]) 
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Vid mitten av 500-talet skapade Sparta det peloponnesiska förbundet och var då 
helt klart Greklands ledande krigsmakt. I början av 400-talet stärkte Sparta ytterli-
gare sin ställning under perserkriget. Konflikterna med Aten blev allt mer intensi-
va och Sparta försvagades. Sparta besegrade i och för sig Aten i det peloponnesiska 
kriget i slutet av 400-talet men det var en tillfällig framgång och under 300-talet 
förlorade Sparta successivt helt sin ställning. Från mitten av 400-talet övertog suc-
cessivt Aten rollen som den ledande stadsstaten i regionen. 

I sin analys menar Aristoteles att fokuseringen på det militära innebar att man tap-
pade förmågan att skapa ett fungerande samhälle i fred. Jämlikheten mellan med-
borgarna eroderade över tid. Antalet medborgare i Sparta minskade successivt. En-
ligt Xenofon fanns det bara 1 500 medborgare kvar 371 f.Kr.. Medborgarnas mins-
kande antal och problemen med att kontrollera den växande andelen heloter är två 
av de förklaringar som nämns för att förklara Spartas fall. 

Det finns oändligt mycket skrivet om det antika Aten. Vi kommer inte att ägna tid 
åt någon detaljerad historisk redovisning här.27 Med det perspektiv vi har i detta 
sammanhang, medborgarskapet, rekommenderas särskilt den franske statsveta-
rens Bernard Manins Den representativa demokratins principer. (Manin, 2002, 19-53) 

När det gäller synen på vad det innebär att vara medborgare, gäller samma grund-
läggande innehåll i både Aten och Sparta. Det finns dock några viktiga skillnader 
som det kan vara viktigt att lyfta fram i detta sammanhang. 

Som vi såg i föregående avsnitt var den viktigaste egendomen i Sparta, mark och 
slavar, gemensam. I Aten får vi i stället en tydlig uppdelning mellan två sfärer. 
Den ena sfären utgörs av familjen, eller snarare hushållet, oikos, som innehåller fle-
ra generationer, slavar, ägandet av den jordbruksmark som omger staden och som 
utgör basen för samhällets försörjning. Den andra sfären, det gemensamma, är sta-
den, stadsstaten, polis, som innehåller en växande arbetsfördelning med hantverk 
och handel och som framför allt innehåller det gemensamma beslutsfattandet. 

I Sparta var kraven för att kunna bli medborgare extremt höga. Även om i princip 
alla manliga, fria, spartaner hade möjlighet att bli medborgare, var det en begrän-
sad andel som kunde realisera denna möjlighet. I Aten är ”alla” medborgare. Med 
”alla” avses alla fast boende familjer/hushåll – inte alla individer. Familjens kvin-
nor, barn och slavar representerades av männen. De fria männen var alltså de som 
var de deltagande och beslutande medborgarna. Om man utgår från individen 
som samhällets minsta beståndsdel innebär detta alltså att medborgarna fortfaran-

                                                      
27 Vi kommer naturligtvis att i kommande delar återvända igen till viktiga antika tänkare, 
som till exempel Platon och Aristoteles, som hämtar mycket av utgångspunkterna för sina 
teorier från det Atenska samhället. 
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de var en minoritet i samhället, men samtidigt finns det knappast något annat be-
tydande samhälle genom historien som haft en så stor andel medborgare i mening-
en deltagande beslutsfattare. Föreställningen om individen som samhällets minsta 
beståndsdel kommer mycket senare. I både Sparta och Aten gäller att ”främlingar” 
normalt inte kan bli medborgare. Centralt är tillhörigheten till den egna gruppen, 
inte förmögenheten, och tillhörigheten bestäms primärt genom blodsband. Inom 
den gemensamma territoriella autonomin tillhör nu inte hushållen den gemen-
samma sfären; oikos interna liv är inte föremål för gemensamma, politiska beslut. 

Av många, från Platon (som var starkt kritisk till demokratin i Aten) fram till da-
gens tänkare, beskrivs den deltagande demokrati som Aten exempel på en ”mob 
rule”, en mobbens tyranni. Det som kan vara viktigt att komma ihåg, är bland an-
nat hur man i den komplexa strukturen i Aten bygger in många typer av kontroll-
funktioner, en sorts checks and balances med en modernare amerikansk vokabulär. 

Något som också måste betonas tydligt är medborgarnas syn på sig själva. Med-
borgarskapet är inte en bland flera mänskliga roller – det är vad det är att vara 
människa (för den frie mannen) och det i exakt den grupp, det samhälle som jag 
tillhör. Gruppens gemensamma territoriella autonomi är helt central. Bland mycket 
annat får det till följd att erövring av territorium, som är viktig för dessa agrart be-
roende samhällen, blir omöjlig utan att det erövrade territoriets medborgare för-
slavas. De förlorar sin gemensamma territoriella autonomi, som är medborgarska-
pets förutsättning, och är då inte längre fria människor, medborgare, utan slavar. 

Tidigare har vi mötte det grekiska begreppet Arete som är ett viktigt ideal. Den 
gode medborgaren är modig, engagerad i det gemensamma goda och aktivt delta-
gande och handlande i det politiska beslutsfattandet. Medborgarna var inbördes 
jämlikar, kände varandra och kände en stark samhörighet. 

Egenskaper för medborgarskapsideal 
Centralt för medborgarskapsidealet i denna del är följande: 

• Medborgare är de som deltar i beslut över gemensamma angelägenheter. 
• En organisk samhällsuppfattning – människan är en del av en grupp. 
• Starka sociala band mellan människorna i det egna samhället. 
• Gruppens autonomi över sitt territorium, en agrar ekonomi, är en nödvän-

dig förutsättning för samhällsbildningen och för medborgarskapet. 
• En positiv statsuppfattning – staten/staden är till för att förverkliga det ge-

mensamma goda. 
• Politik är handling för att förverkliga det gemensamma goda. 
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Det romerska riket 
Knappt fem mil nordväst om Rom ligger i dag Cerveteri. På samma plats fanns i 
antiken den etruskiska staden Caere som kan representera introduktionen av ett av 
det romerska rikets viktigaste instrument för den enorma geografiska expansionen: 
det dubbla medborgarskapet. 

Caeres storhetstid var på 600- till 500-tal men 353 erövrades staden av romarna. Ef-
ter en del insatser mot galler, norrifrån, som uppskattades av romarna, belönades 
medborgarna i Caere 273 med att också få ett romerskt medborgarskap. Det var ett 
speciellt och begränsat medborgarskap, kallat Tabulae Caeritum efter den särskilda 
lista där de registrerades. Detta Tabulae Caeritum kom sedan att användas regel-
mässigt i erövrade områden. Begränsningen innebar att man inte hade rösträtt. 
Däremot gav det romerska medborgarskapet skydd under romersk lag. Männi-
skorna var både medborgare i sin egen stad och hade samtidigt ett romerskt med-
borgarskap. Även om deras medborgarskap var begränsat var de absolut inte sla-
var. Rom tillämpade länge en hög grad av självstyrelse i erövrade områden. 

Detta är en dramatisk skillnad mot den grekiska antiken. Som vi kunde se var det 
grekiska politeia samtidigt medborgarskapet och det som konstituerar gemenska-
pen. Det låter sig inte översättas till andra språk, mycket eftersom det som beteck-
nas inte kommer tillbaka någon mer gång i historien. När gemenskapen i polis är 
synonymt med vad det innebär att vara medborgare, och när detta är vad som är 
konstituerande för att vara människa, för dessa medborgare, innebär det samtidigt 
att de inte kan erövras och fortfarande existera som människor, eller i vart fall som 
fria människor. Polis, den politiska gemenskapens autonomi över sitt område är en 
förutsättning för medborgerlig existens. Om mänskligt vara är bestämt av kontroll 
över den sociala struktur och den fysiska plats där människan befinner sig, är nå-
gon annans erövring av denna struktur otänkbar – en fullständig kränkning av det 
mänskliga varat. När staden erövras och autonomin går förlorad kan medborgarna 
inte bli annat än slavar. 

Detta innebär också en tydlig begränsning av möjligheten att erövra. Som vi lärde 
oss från Spartas problem med en alltför stor andel heloter, är alltför stora slavsam-
hällen omöjliga att kontrollera och administrera. Med sitt dubbla medborgarskap 
så löste romarna detta problem. Innevånarna i erövrade städer fick behålla sitt 
medborgarskap i den egna staden samtidigt som de fick bli romerska medborgare. 

En förutsättning för detta är dock att medborgarskapet konstrueras på ett helt an-
nat sätt i det romerska riket. Etymologin ger goda indikationer. Som vi såg i gre-
kiskan är grunden polis, staden eller den politiska gemenskapen. Ur detta skapas 
polities, medborgarna, och ur detta politeia, medborgarskapet, det medborgerliga, 
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det som håller gemenskapen samman. I latinet är utgångspunkten civis, medborga-
ren, och motsatsordet till civis är hostis, främlingen. Cives är alltså vi som hör sam-
man. Ur civis bildas civita, stad, civitas, medborgarskap och civilis, att vara medbor-
gerlig. Att utgångspunkten är civis, medborgaren, innebär inte en etablering av en 
modern individföreställning, det kommer mycket senare, men det är ändå en dra-
matisk skillnad mot den grekiska verkligheten där utgångspunkten för medborga-
re och medborgarskap är den specifika gemenskapen. I det romerska riket blir 
medborgarskapet därmed inte längre lika hårt kopplat till den geografiska auto-
nomin. Det som håller samman är från början snarare släktskap än ett gemensamt 
rum, men så småningom tunnas detta innehåll i medborgarföreställningen ut näs-
tan helt, för att ersättas av ett legalt innehåll. Skillnaden mellan en gemenskap man 
föds in i och en gemenskap man tillhör via ett legalt medborgarskap blir allt tydli-
gare och det är en skillnad som är omöjlig i den grekiska föreställningsvärlden. Po-
litik blir en fråga om lag snarare än handling. 

I Lagarna från 51 f.Kr. beskriver Cicero mycket tydligt skillnaderna mellan våra två 
världar. Det ena där vi är födda och det andra är den som ger oss medborgarskap. 
Man är född på en plats men har samtidigt romerskt medborgarskap. Det ena, 
Rom, omsluter det andra. Bägge står oss nära, men, enligt Cicero, är det i första 
hand för Rom vi ska vara beredda att kämpa och dö.28 

När detta rike successivt nådde vad som närmast kan beskrivas som en universell 
suveränitet var en människa ingenting i världen utan ett romerskt medborgarskap, 
och allt med ett sådant medborgarskap, säger Montesquieu i sin analys över rikets 
uppgång och fall. (Montesquieu, 1999, [1748], 92) Innan vi går vidare i spåren från 
Caere behövs en liten översikt over vad som menas med Det romerska riket. 

Historien i korthet 
Den traditionella dateringen för grundandet av Rom är 753 f.Kr., men uppgifterna 
är osäkra. Fram till 509 var Rom ett kungadöme som successivt urbaniserades och 
utvecklades. Medborgare var endast patricierna som kan beskrivas som en sorts 
adelssläkter, och dessa bemannade också kungens rådsförsamling, senaten. Kung-
arna valdes bland huvudmännen för dessa släkter. Efter att ha avsatt kungen tog 
senaten makten 509. Därmed blev Rom en republik som under den första tiden kan 

                                                      
28 “Yes, I maintain that he and all people from small towns have two countries, one by na-
ture and one by citizenship. […] So he was a Tusculan by birth, and a Roman by citizenship. 
[…] That is the country for which we should be willing to die, to which we should devote 
ourselves heart and soul, and on whose altar we should dedicate and consecrate all that is 
ours. Yet the one which gave us birth is dear to us in a way not very different from that 
which took us in. And so I shall always insist that this is my country, even though the other 
is greater and includes this within it.” (Cicero, 1998, [52, 51 f.Kr.], 122-123, Bok II s 5.) 
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beskrivas som en oligarkisk aristokrati. Den exekutiva makten gick till två konsuler 
som årligen valdes av senaten. Centrum för konsulernas verksamhet var den mili-
tära makten. Övriga exekutiva uppgifter spreds successivt på en allt större admi-
nistration. Den militära expansionen på den italienska halvön var framgångsrik 
fram till tidigt 300-tal. Samtidigt utvecklades allt värre motsättningar mellan patri-
cier och övriga, plebejer, som var utestängda från makten. Successivt utvecklade 
plebejerna en egen, parallell förvaltningsapparat med folkförsamling och en exeku-
tiv makt i form av folktribuner och ediler. Från 494 lyckade plebejerna, med hjälp 
av strejker, demonstrationer och andra aktiviteter steg för steg stärka den egna för-
valtningens betydelse. 367 kan man säga att patricier och plebejer delvis jämställ-
des med nya lagar som bland annat stadgade att den ene av konsulerna skulle vara 
plebej. 286 likställdes de två ”parlamenten” helt. 

Innan dess, 390, hade Rom tillfälligt erövrats av galler norrifrån. De interna mot-
sättningarna mellan patricier och övriga plebejer försvårade återuppbyggnaden. 
Vid mitten av 300-talet började Rom expandera på allvar igen. Genom militära 
framgångar växte ytan 65 gånger under perioden 340-270. 

Vinnare i klasstriderna var inte plebejerna som helhet, utan snarare ett antal le-
dande plebejsläkter. Klassmotsättningarna ökade igen genom att dessa ledande 
släkter slog sig samman till en ny överklass, nobiliteten, som successivt fick allt 
större makt och var ledande under de puniska krigen 264-146. 

I en serie framgångsrika krig, bland annat de tre puniska krigen mot Kartago som 
avslutades med Kartagos förstörelse, expanderade Rom över hela Medelhavsom-
rådet. Stora områden annekterades också utan krig. Expansionen hade tydligt eko-
nomiska motiv. I denna tid av en mer eller mindre fullständigt agrar ekonomi var 
det ytan som var hela den ekonomiska basen och nya områden gav växande intäk-
ter till Rom via en allt hårdare beskattning. Den geografiska expansionen fortsatte 
samtidigt som Rom internt höll på att falla sönder i stora motsättningar, omfattan-
de korruption och många andra problem. 

Runt år 60 var republikens tid över och inom kort tog Caesar över makten som dik-
tator på livstid. Sedan han mördats 44 tog ett triumvirat över makten och från 31 
betraktas Rom som ett kejsardöme. Rollen som kejsare blev normalt ärftlig med 
många komplikationer kring tronskiftena. Kejsaren var Rom, personifierade Rom, 
var patron över hela det väldiga riket. Det dubbla medborgarskapets relativa själv-
styrelse för erövrade områden hade successivt upphört. 

Från 100-talet (e.Kr.) och framåt växte problemen med att få in intäkter från alla 
erövrade områden. Under 200-talet bröt myntsystemet totalt samman. Riket, som 
en sammanhängande struktur, bröts sakta sönder. Som tidigare nämnts ersattes 
systemet med viss självstyrelse i erövrade områden successivt av lokala styren ut-
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sedda från Rom. Det var romerska stormän, tidigare generaler och liknande som 
fick makt över olika lokala områden mot att de förväntades visa lojalitet mot kejsa-
ren och att administrera sina områden så att de kunde leverera resurser till riket. 
Grunderna till medeltidens feodalism växer fram redan inom det romerska riket. 

Från 300-talet blir kejsaren helig, en gudomlig person, en dominus, vars makt legi-
timerades genom hans gudomlighet. 325 grundades Konstantinopel som makt-
centrum för kontrollen över den östra delen av riket och från 395 betraktas Rom 
som delat i en östlig och en västlig del. 

Under 300-talet blev det romerska riket i allt högre grad kristet. Kejsar Konstatin I, 
som tillträdde 306, blev den första kristna kejsaren. 312 införde han en lag där kris-
tendomens ställning formaliserades och han ledde också kyrkomötet i Nicaea 325. 
Kristendomen gynnades allt mer. Kejsar Theodosius, som tillträdde 379, införde 
krav om bekännelse till kristendom för att kunna få tjänst staten och avskaffade 
394 religionsfriheten. Stat och religion växte samman, på många sätt, och begrep-
pet Rom blev en symbol för både världslig och religiös hegemoni. 

På nyårsafton 406 bröt stora germanska styrkor genom försvaret vid övre Rhen. Ef-
ter förhandlingar kunde Rom återupprätta kontrollen över Gallien och Spanien, 
men Britannien och en del provinser i Afrika lämnade riket. 400-talet var på många 
sätt katastrofalt för det romerska riket, i alla fall för den västra delen, och 476 lät 
germanen Odovakar avsätta den sista kejsaren i västrom, Romulus Augustulus, 
och utropade sig själv till kung. 476 beskrivs också som årtalet för det romerska ri-
kets fall och början på medeltiden. Det var inte ett dramatiskt skifte från en dag till 
en annan. Redan under 300-talet dominerade germanerna rikets elithärar. De 
strukturer som utvecklats under det romerska riket levde på många sätt vidare och 
förvaltades i symbioser mellan germanska militära ledare, romersk överklass, kyr-
kans biskopar och storgodsägarna. De privilegier detta feodala ledarskap hade i ti-
dig medeltid, hade de fått inom det romerska riket. 

Viktiga förändringar 
Även om det kan ses som ansvarslöst att avverka ett millenniums mycket betydel-
sefulla historia på ett par sidor, ger denna ytliga sammanfattning ändå en hel del 
som vi kan ha nytta av i fortsättningen. Några viktiga punkter kan lyftas fram: 

• Den areella expansionen står i centrum för denna berättelse. I en agrar eko-
nomi representeras allt ekonomiskt värde av ytan, värdet är rumsligt. 

• Rummets utvidgning möjliggörs bland annat av att medborgarskapet i en 
lokal kontext kombineras med ett universellt medborgarskap. 
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• Även om själva expansionen i ett sammanhållet rike blir möjlig, blir en 
sammanhållen förvaltning av detta rike inte möjlig; en feodal struktur med 
lokala förvaltare växer fram. 

• Den bestående sammanhållande kraften blir i stället ideologisk, genom 
kyrkan; Roms hegemoni består efter Roms fall, men i andra former. 

• Makt legitimeras uppifrån; kejsaren av Gud och lokalt styre av kejsaren. 
• Politik förvandlas från handling till lag; dels som lagstiftning men i första 

hand som ett medborgarskap vars kärna handlar om att leva under, och i 
skydd av, samma lagar. 

• Kejsaren kallas dominus, en term från hushållet, oikos, en hierarkisk och pat-
riarkal ordning där dominus, överhuvudet, var en envåldshärskare. Oikos 
ordning flyttar in i det offentliga rummet, polis. 

Innan vi avslutar detta nedslag i historien ska några av dessa punkter utvecklas. 

Lokalt blir universellt 
Redan i konstruktionen av civitas, medborgarskap, kunde vi ovan se en skillnad 
jämfört med det grekiska tänkandet. Vi rör oss ett steg från den tidigare betoning-
en av polis, som en speciell lokal gemenskap, mot en något mer individualistisk 
och framför allt universell människosyn. Detta återspeglas tydligt hos de sena stoi-
kerna och de tidiga kristna. Det börjar komma beskrivningar om det önskvärda i 
att dra sig undan den sociala praktiken för att i stället ägna sig åt individuell kon-
templation. Som komplement till den tidigare dominerande tanken på medborga-
ren som mycket praktiskt och reellt agerande i sitt sociala sammanhang, vidareut-
vecklas det dubbla medborgarskapet till tankar om mer imaginärt och individuellt 
orienterade tillhörigheter som t ex världsmedborgaren eller medborgaren i Guds 
stad. Tankarna finns representerade hos en av de sena stoikerna, Seneca, som levde 
4 f.Kr. till 65 e.Kr. Hans essä, On the Private Life, innehåller bland annat en beskriv-
ning av en annan typ av samhälle. 

Vi måste förstå att det finns två offentliga sfärer, två riken. En är stor och verkli-
gen gemensam för alla, där gudar såväl som människor ingår, där vi inte ser olika 
små delar utan jämför dess avgränsningar med solens. Den andra är den sfär vi 
tillhör genom att vi råkat födas på en viss plats – till exempel Aten eller Kartago, 
eller någon annan stad som inte tillhör alla människor, utan ett begränsat antal. 
En del ägnar sig samtidigt åt bägge rikena, både det större och det mindre, en del 
bara det ena eller det andra. Vi kan tjäna detta större rike även i vila – faktiskt 
bättre i vila tror jag – genom att undersöka vad dygd är, [...] 29 

                                                      
29 “We must grasp that there are two public realms, two commonwealths. One is great and 
truly common to all, where gods as well as men are included, where we look not to this cor-



 

82 

Vi mötte liknande tankar från Cicero ungefär 100 år tidigare, men hos Seneca har 
det stora, men ändå konkreta, Rom, förvandlats till en mer abstrakt, universell och 
kontemplativ gemenskap. Marcus Aurelius, romersk kejsare, skrev på 170-talet ner 
sina tankar i en fragmentarisk, dagboksliknande form samtidigt som han var ute 
på ett av de många fälttågen. 

Om tanken är gemensam för oss alla, då är också förnuftet, genom vilket vi är för-
nuftiga varelser, också gemensamt. Om det är så, då är också de skäl, som ålägger 
oss vad vi ska göra och vad vi ska lämna ogjort gemensamma. Om det är så, är la-
gen också gemensam; om det är så är vi medborgare; om det är så då är vi delaktiga 
i en och samma författning; om det är så är universum ett slags rike. För i vilket 
annat rikes styre kan vi säga att hela människosläktet tar del? Och således: från 
detta gemensamma rike härstamma själva vår tanke, vårt förnuft, vår känsla av 
som är rätt, eller varifrån skulle de annars komma? […] För ingenting härstam-
mar från ingenting, precis som ingenting återvänder till ingenting, så därför måste 
våra tankar, vårt sinne, komma från någon källa.30 

Citaten från Seneca och Aurelius är belysande. Föreställningar om en universell 
världsmedborgare och ett världssamfund växer fram. Och som jag ser det, växer 
de fram ur en militärstrategisk lösning för expansion, det dubbla medborgarskap 
som vi första gången kunde hitta i Caere 273 f.Kr. Föreställningarna om en 
världsmedborgare och ett världssamfund, som utvecklas av stoikerna, är mycket 
vanliga än idag. Denne världsmedborgare är en passiv deltagare som lever efter 
lagar som uppstår på ett abstrakt, ”naturligt” sätt i enlighet med ett abstrakt och 
gemensamt förnuft. Här har vi kommit mycket långt från den aktive, deltagande, 
medborgaren i Sparta eller Aten som tillsammans med andra styrde ett lokalt au-
tonomt samhälle i riktning mot deras uppfattning om det gemensamma goda. Sto-
ikernas människosyn och världsbild ärvs direkt in i den kristna kyrkan. Från Aure-
lius gemensamma stad är det inte långt till Augustinus och hans Guds stad. 

                                                                                                                                       
ner or that, but measure its bounds with the sun. The other is that in which we are enrolled 
by an accident of birth – I mean Athens or Carthage or some other city that belongs not to all 
men but a limited number. Some devote themselves at the same time to both common-
wealths, the greater and the lesser, some only to one or the other. We can serve this greater 
commonwealth even in retirement – indeed better, I suspect, in retirement – by enquiring 
what virtue is, […]” (Seneca, 1995, [ca 50-65], 175) 
30 “If mind is common to us all, then also the reason, whereby we are reasoning be-ings, is 
common. If this be so, then also the reason which enjoins what is to be done or left undone is 
common. If this be so, law also is common; if this be so, we are citizens; if this be so, we are 
partakers in one constitution; if this be so, the Universe is a kind of Commonwealth. For in 
what other common government can we say that the whole race of men partakes? And 
thence, from this common City, is derived our mind itself, our reason and our sense of law, 
or from what else? […] for nothing comes from nothing, just as nothing returns to nothing, 
so therefore the mind also has to come from the same source.” (Aurelius, 1989, [ca 170], 24-
25, Bok IV, 4) 
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Den kristna människan 
Den tidiga kristenheten tog över stoikernas världsbild, men betonade särskilt 
starkt skillnaderna mellan det världsliga livet och det himmelska livet. 

De frågade honom: "Mästare, vi vet att vad du säger i din undervisning är riktigt 
och att du inte tar hänsyn till person utan verkligen lär oss Guds väg. Är det rätt 
eller inte att vi betalar skatt till kejsaren?" Men han genomskådade deras list och 
sade: "Visa mig en denar. Vems bild och namn finns på den?" - "Kejsarens", sva-
rade de. Då sade han: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som 
tillhör Gud." (Bibeln, Lukas 20:21-25.) 

De lever sitt liv på jorden, men har sitt medborgarskap i himlen […] kristna lever i världen 
men är inte av världen, skriver Anon kring år 200.31 

I sitt huvudverk, Guds stad, utvecklar Augustinus omkring 200 år senare skillna-
derna mellan det världsliga livet på jorden och det himmelska livet. Det världsliga 
livet är inte viktigt och den kristna människan ska vända sig inåt. Han inleder den 
avslutande tolfte bok med att beskriva vistelsen i denna Guds stad som en evig 
lycka.32 Han avslutar samma bok med en diskussion kring när det ska inträffa: 

Men denna sjunde dag kommer att vara vår sabbat, och dess avslutning kommer 
inte att vara en kväll, men Herrens Dag, en åttonde evig dag, helgad genom Kristi 
uppståndelse, som föregår den eviga vilan för både själ och kropp. Där ska vi vara 
stilla och se, ska se och älska, ska älska och lovsjunga. Skåda vad som ska ske i det 
slut som inte har något slut! För vad annat är vårt slutmål, än att nå det rike som 
inte har något slut.33 

Den grekiska föreställningen om medborgarens liv i staden som det verkligt 
mänskliga, som ett egenvärde där detta liv är livets mål i sig självt, är här långt 
borta. Nu förvandlas medborgaren till en undersåte i det världsliga liv där han el-
ler hon lever. Det egentliga målet för det mänskliga blir något helt annat; ett liv i en 
abstrakt gemenskap, som hos stoikerna, eller i Guds rike, som hos Augustinus.  

Att vara en god undersåte är också medborgarskapsidealet för Thomas av Aquino. 

                                                      
31 “[Christians] pass their time upon the earth, but they have their citizenship in heaven […] 
Christians dwell in the world, but are not of of the word.” (Anon kring år 200, citerad från 
Clarke, 1994, 10) 
32 “As we promised in the preceding book, this book, the last of the whole work, will contain 
a discussion of the eternal happiness of the City of God.” (Augustinus, 1972, [413-426/27], 
173, Bok XXII, i) 
33 “But this seventh will be our sabbath, and its end will not be an evening, but the Lords 
Day, an eighth eternal day, sanctified by the resurrection of Christ, which prefigures the 
eternal rest of both sprit and body. There we shall be still and see, shall se and love, shall 
love and praise. Behold what shall be in the end without end! For what else is our end, ex-
cept to reach the kingdom which has nu end.” (Ibid., 385, Bok XXII, xxx) 
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En lag är ingenting annat än ett förnuftets diktat hos härskaren genom vilket hans 
undersåtar styrs. Dygden hos varje underordnat ting består i att vara väl under-
ordnad det som det regleras av [...] det är tillräckligt för samhällets väl att övriga 
medborgare är dygdiga på så sätt att de lyder besluten från sin härskare.34 

Under den katolska kyrkans dominans över stora delar av Europa består föreställ-
ningen om medborgaren som den underordnade undersåten. Det finns konflikter 
mellan kyrklig och världslig makt under denna tid men för bägge är medborgarna 
undersåtar. Det är också en logik som dominerar inom den feodala samhällsord-
ningen och passar väl för olika typer av monarkier och envälden. 

Samtidigt finns det kvar en mycket stark samhällelig sammanhållning (se t ex Toc-
quevilles beskrivning av feodala samhällen nedan). Banden mellan generationerna 
och mellan olika sociala roller är mycket starka, inte minst inom feodala, hierarkis-
ka strukturer. I den medeltid som efterträder det romerska riket domineras den 
europeiska kartan i huvudsak av många feodala samhällen, men samtidigt råder 
Roms hegemoni lika stark som tidigare, om nu endast via kyrkan. 

Det finns inte mycket gemensamt mellan den världsbild som vi nu målat upp och 
den bild som mötte oss i den grekiska antiken. De handlingskraftiga medborgare 
som fyllda av arete gemensamt förverkligade sitt gemensamma goda inom sitt au-
tonoma geografiska område har förändrats till passiva, maktlösa undersåtar vars 
enda ideal tycks vara att lyda lagen väl, att vara bra undersåtar. 

Ibland förknippas denna underordning med den kristna kyrkans växande hege-
moni, men som vi sett fanns föreställningarna tidigare än så. Mer logiskt är att se 
ett samband med romarrikets utbredning där autonomin hos de lokala samhällena 
måste försvinna. Visserligen har vi sett att människor i erövrade samhällen ofta 
fick dubbla medborgarskap, det vill säga behålla sitt medborgarskap i det lokala 
samhället samtidigt som man också fick ett romerskt medborgarskap, men det 
fanns ingen tvekan om vilket av dessa som var överordnat. Denna realitet kombi-
neras med en ständigt återkommande föreställning om någon sorts överordnad 
abstrakt ordning, var sig den är gudomlig, naturlig, ett gemensamt förnuft, eller 
något annat som kan ge en bakomliggande begriplighet åt en många gånger kom-
plex och svårbegriplig livssituation. Jag menar att vi här kan se ett tydligt samband 
mellan det romerska rikets världsliga och hegemona universalitet och de stoiska 
föreställningarna om ett abstrakt universellt förnuft som också blir ett abstrakt 
världssamfund med människorna som abstrakta världsmedborgare. 

                                                      
34 “A law is nothing else than a dictate of reason in the ruler by which his subjects are go-
verned. Now the virtue of any subordinate thing consists in being well subordinated to that 
by which it is regulated […] it is enough for the good of the community that the other citi-
zens be so far virtuous that they obey the commands of their rulers.” (Thomas av Aquino, 
Summa Theologica, [1266-73], citerad från Clarke, 1994, 64-65) 
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Egenskaper för medborgarskapsideal 
Det medborgarskapsideal som växer fram under det romerska rikets historia är 
helt annorlunda än det som mötte oss i Sparta och Aten. Vi får en uppdelning mel-
lan de som har en ovanifrån tilldelad makt att besluta om och upprätthålla rättig-
heter, t ex rätten att dömas enligt romersk lag, och de undersåtar som tilldelas des-
sa rättigheter. Centralt för medborgarskapsidealet i denna del är följande: 

• Medborgarskapet i en lokal kontext ersätts successivt med ett universellt 
medborgarskap, antingen reellt som romerskt medborgarskap eller som 
universell abstraktion. 

• Medborgare blir undersåtar som andra, som legitimeras ”uppifrån”, beslu-
tar över i gemensamma angelägenheter. 

• En organisk samhällsuppfattning består – individen är fortfarande en del 
av en grupp – men den börjar luckras upp mot mer individualistiska och 
framför allt universella föreställningar. 

• Starka sociala band mellan människorna i det egna samhället, men framför 
allt hierarkiska, vertikala, strukturer. 

• En positiv statsuppfattning – staten/staden är till för att producera det ge-
mensamma goda – även om innebörden av ordet ”gemensamma” tunnas 
ut med dramatiska klasskillnader. 

• Politik förvandlas från handling till lag; det handlar om lagstiftning men i 
första hand som ett medborgarskap vars kärna är att leva under, och i 
skydd av, samma lagar. Ett steg på vägen mot att se medborgarskap som 
rättigheter. 

Det finns delar av denna världsbild som fortfarande finns levande i dag även om 
yttringarna förändrats. 

• En vardaglig användning av ordet medborgare syftar ofta på just det legala 
medlemskapet. 

• Ur denna världsbild kan man också härleda en föreställning om maktens 
ansvar för undersåtarnas välfärd som från den tidiga konservatismen rör 
sig vidare mot den välfärdsstat som börjar skapas under sent tyskt 1800-tal 
och som är ett viktigt inslag i de flesta länders politiska praktik i dag. 

• Ur denna föreställningsvärld kan man också härleda idealet om en likhet 
inför lagen för alla, en rättssäkerhet samt idealet om den opartiska och 
rättsstyrda förvaltningen. 

Därmed går vi vidare till nästa nedslag i historien. 
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Den borgerliga revolutionen 
För det tredje historiska nedslaget hoppar vi fram till 1600-1700-tal och västvärlden 
utvidgas nu från det romerska rikets huvudsakligt europeiska geografi till att ock-
så omfatta USA. Jag har kallat avsnittet för Den borgerliga revolutionen. Innan det 
motiveras som ett sammanfattande revolutionsbegrepp ska vi mycket översiktligt 
besöka tre revolutioner under denna tid; i England, Amerika och Frankrike.  

Den engelska revolutionen 
Den ärorika revolutionen, eller på engelska The Glorious Revolution, ägde rum 1688–
89. Det som hända var i korthet följande: Kung Jakob II drev en prokatolsk politik 
som mötte motstånd från många håll. I juni 1688 föddes en katolsk tronarvinge och 
då började ett antal sammansvurna, bland annat biskopen av London, att planera 
en statskupp. Den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien uppmanades 
brevledes att föra en armé till England. Vilhelm, som önskade Englands stöd i Ne-
derländernas kamp mot Frankrike, accepterade. Den 5 november landsteg inva-
sionsstyrkan i Torquay och kunde ta över makten praktiskt taget utan strid. Jakob 
II gick i exil i Frankrike. Ett parlament samlades 22 januari 1689 och förklarade Ja-
kob avsatt. Hans protestantiska dotter, Maria II, blev regent, gift med Vilhelm. 

Naturligtvis kan revolutionen, beskriven på detta kortfattade sätt, ses som en reli-
giös konflikt, mellan katoliker och protestanter, men den innehåller mycket mer än 
så. I den här historien är den en del av en borgerlig revolution som pågick under 
1600- och 1700-talet. Redan under andra halvan av 1500-talet finns många tecken 
på en växande revolt mot den feodala ordning som ofta förknippas med den ka-
tolska kyrkans hegemoni över västvärlden. Inom den engelska puritanismen finns 
till exempel vid denna tid nya ideal som handlar om människor som själva tar kon-
troll över sin värld, med ett eget ansvar för att bygga och utveckla sina samhällen, i 
stället för att bara styras uppifrån av en hierarkisk feodal och kyrklig maktordning. 
I stället för att bara följa en given, mer eller mindre universell, ordning, var det 
människornas eget ansvar att skapa sin ordning. 

Ur denna puritanska tradition kom Oliwer Cromwell. Han blev ledare för de 
självägande bönder som tog makten i England under det engelska inbördeskriget i 
mitten av 1600-talet. De avskaffade kungahuset och adelns överhus, för att i stället 
inrätta en republik. Deras ambitioner vara att bygga en konstitutionell republik 
men motståndet var alldeles för starkt och i stället förföll det till en mer eller mind-
re auktoritär militärdiktatur. Cromwell dog 1658 och 1660 återupprättades kun-
gamakten av Karl II. 1685 efterträddes Karl II av sin bror Jacob II som alltså avsat-
tes av Den ärorika revolutionen. Innan sitt tillträde hade Jacob 1668 konverterat till 
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katolicismen Han var också under denna tid ledargestalt för de konservativa kraf-
ter som från 1670-tal kallades tories. 

Den ärorika revolutionen kan betraktas som en ny version av inbördeskriget när-
mare 40 år tidigare. Även om formerna är olika är de grundläggande förändrings-
krafterna desamma. Det visas också av den Declaration of Rights som parlamentet 
tvingade Vilhelm och Maria att godkänna innan de kunde tillträda som regenter i 
februari 1689. Senare samma år lagfästes också dessa rättigheter som Bill of Rights. 
Utöver att den avskaffar det kungliga enväldet till förmån för parlamentarism, 
fastställer den de individuella civila rättigheter som är en nödvändig förutsättning 
för att en feodal agrar ordning ska kunna ersättas av en ny typ av struktur där en-
skilda individer successivt, utöver en utveckling av ett självägt jordbruk, också ut-
vecklar manufaktur och handel så att den tidiga industrialismen kan ta fart. 

Den amerikanska revolutionen 
Det nordamerikanska frihetskriget ägde rum 1775-83. Under detta krig frigjorde 
sig de brittiska kolonierna i Nordamerika och bildade USA. 

1763 införde Storbritannien skärpt beskattning och nya handelsrestriktioner som 
skapade stort missnöje i kolonierna. Under början av 1770-talet gav en lågkonjunk-
tur problem, främst i de norra delarna och missnöjet mot Storbritannien fick allt 
tydligare uttryck. 16 december 1773 bordade en grupp kolonister ett brittiskt fartyg 
i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord. Boston Tea Party ledde till yt-
terligare skärpning av Storbritanniens politik. 

Sommaren 1774 samlades de 13 kolonierna för första gången till en gemensam 
kongress i Philadelphia. 2 juli 1776 förklarade sig kolonierna oavhängiga och 4 juli 
antog de en Declaration of Independence, där oavhängighetsförklaringen motivera-
des. Deklarationen utarbetades av en kommitté bestående av fem personer, bland 
andra Benjamin Franklin och de blivande presidenterna Thomas Jefferson och John 
Adams. Jefferson hade skrivit utkastet som bland annat inspirerats från ovan 
nämnda brittiska Declaration of Rights från 1689. Jefferson anses också vara mycket 
inspirerad av John Locke, en av liberalismens fäder som vi kommer att möta upp-
repade gånger i kommande delar. 

Deklarationen motiverar varför kolonierna anser sig ha rätt att bryta sig fria från 
Storbritannien. I det andra stycket finns tydligt naturrättsligt motiverade argument 
som handlar om att alla människor är skapade som jämlikar med vissa oförytterli-
ga rättigheter, och bland dessa finns liv, frihet och strävan efter lycka. Det är för att 
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skydda dessa individuella rättigheter som människor skapar en politisk gemen-
skap och ett politiskt styre vars makt legitimeras av medborgarnas samtycke.35 

Efter kongressen i Philadelphia satte kolonierna upp en gemensam armé under 
ledning av George Washington och under 1775 ägde flera blodiga slag rum. Under 
1776-77 såg det ut som om Storbritannien skulle kunna slå ner revolutionen, men i 
oktober 1777 tvingades en av de brittiska styrkorna kapitulera vid Saratoga och 
detta fick stor betydelse. Under 1778-1780 gick först Frankrike och sedan Spanien 
och Nederländerna med i kriget på kolonisternas sida. 

Även om de bättre utrustade brittiska styrkorna vann de flesta slagen hade man 
problem med försörjningen, inte minst tillförseln av förstärkningar, nya trupper. 
Sommaren 1781 tvingades man retirera till Virginia och förskansa sig i Yorktown. 
Där belägrades de av kolonialarmen tillsammans med en fransk armé. Sedan den 
franska flottan stoppat brittiska fartyg med förstärkningar tvingades de brittiska 
styrkorna kapitulera 19 oktober 1781. Fredsförhandlingar inleddes i Paris 1782 och 
1783 erkände Storbritannien USAs självständighet. Utöver friheten från Storbritan-
nien hade USA också genom sin revolution etablerat individuella civila rättigheter 
som lade en grund för en mycket snabb ekonomisk tillväxt. I bygget av det nya 
samhället användes mycket av upplysningstidens tänkande. I detta bygge var Ja-
mes Madison en central person för vilken den fundamentala principen var att fria 
människor bara har skyldighet att lyda lagar som de själva deltagit i att stifta36, och 
detta deltagande skulle ske via ett nytt representativt system. Detta nya system 
återkommer vi till längre fram. 

                                                      
35 Hela det andra stycket lyder: “We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, 
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the 
governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is 
the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its 
foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem 
most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Gov-
ernments long established should not be changed for light and transient causes; and accor-
dingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are 
sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. 
But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object 
evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to 
throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.” 
36 “[…] the fundamental principle that men can not be justly bound by laws in making 
which they have no part.” (Madison, 1999, [1787], 133) 
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Den franska revolutionen 
Av de tre revolutioner jag här använder som exempel på den borgerliga revolutio-
nen är sannolikt den franska den mest mytomspunna. (Se till exempel Bukovan-
sky, 2002, Burke, 1993 [1790], Gérard, 1973, Schama, 1989 och Wollstonecraft, 1993 
[1794]) I korthet hände följande: 

Under andra halvan av 1700-talet drabbades Frankrike av återkommande problem. 
Sjuårskriget 1756-63 mellan Frankrike, tillsammans med Österrike, Ryssland, 
Tysk–romerska riket samt Sverige, och Storbritannien, tillsammans med Preussen 
och Hannover, hade belastat Frankrike hårt. Det franska engagemanget i Nord-
amerikanska frihetskriget, 1775-83, blev också dyrbart. En växande handel med 
Storbritannien var ogynnsam för Frankrike som jämförelsevis hade kvar en mer 
feodal karaktär med väsentligt mer improduktivt jordbruk och övrig produktion. 
På sent 1780-tal kombinerades detta med missväxt, vikande konjunkturer, hög ar-
betslöshet och till slut en akut finanskris. Kung Ludvig XVI tvingades 1789, för för-
sta gången sedan tidigt 1600-tal, kalla in ”parlamentet”, états généraux, gene-
ralständerna, en nationell ståndsförsamling bestående av adel, präster och övri-
ga/ofrälse för att få stöd i krisen. Valen av ledamöter till ståndsförsamlingarna led-
de till en snabbt ökande politisk aktivitet där missnöjet med den feodala ordningen 
blev allt tydligare. 2 maj 1789 samlades de tre stånden i Versailles. I diskussionerna 
stärktes det tredje ståndet, 19 juni anslöt sig hela prästeståndet till dem och 20 juni 
antogs bollhuseden som innebar att man inte skulle skiljas förrän landet fått en 
skriven författning. 9 juli hade stånden slagit sig samman till en grundlagsstiftande 
nationalförsamling. Församlingen dominerades av det växande borgerskapet, en 
medelklass bestående av köpmän, småindustriägare, hantverkare, advokater, läka-
re et cetera. 26 augusti antogs deklarationen om de mänskliga rättigheterna och 14 
september en ny konstitution. Även Frankrike hade fått sina civila rättigheter. 

Parallellt med reformarbetet i församlingen blev den politiska oron allt större runt 
om i Frankrike. 14 juli stormades Bastiljen i Paris, runt om i landet tog de revolu-
tionära över det lokala styret i många städer och adelns gods togs över på många 
håll. En jordbruksreform som hotade adelns jordinnehav antogs. All kyrklig egen-
dom nationaliserades och banden till Rom bröts. Allt mer radikala förändringar 
bäddade successivt för ett allt större motstånd, både inom och inte minst utanför 
landet där en emigrerad adel organiserade motståndet. Även kungafamiljen för-
sökte fly sommaren 1791, men greps och avrättades senare, i januari 1793. 

Enligt den nya konstitutionen genomfördes val till en ny lagstiftande församling 
som tillträdde i oktober 1791. Motsättningarna var stora i församlingen. Den reger-
ing som satt våren 1792 proklamerade krig mot Österrike för att försöka stoppa 
den emigrerade adelns attacker. Österrike fick stöd av Preussen och på sommaren 
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gick en gemensam armé in i Frankrike. Tillsammans med ett fortsatt svårt försörj-
ningsläge ledde det till akut kris. 

I Paris hade den lokala ledningen organiserats som en demokratisk kommun som, 
tillsammans med grupper från landsorten, nu gjorde en ny revolution. Kungen av-
sattes, en provisorisk regering tillsattes som skulle förbereda val till ett konvent 
som nu skulle ersätta den lagstiftande församlingen. 

Konventet tillträdde i september och samtidigt stoppades den preussiska armén. 
Konventets dödsdom över kungen i januari 1793 ledde till att Storbritannien, Spa-
nien och Nederländerna anslöt sig till Österrike och Preussen. Det yttre hotet växte 
och samtidigt startade ett inbördeskrig lett av den gamla officerskåren och emi-
granterna. Konventet hade antagit en ny demokratisk författning sommaren 1793 
men den trädde i praktiken inte i kraft. I den akuta krisen tog ett välfärdsutskott ur 
konventet över regeringsmakten. Tillsammans med delar av konventet gjorde Pa-
riskommunen ett nytt uppror vilket ledde till att de mest radikala, med Robespier-
re i spetsen, tog över den exekutiva makten. 

Samtidigt som konventet arbetade vidare med ett omfattande lagstiftningsarbete 
med reformer för att stärka skolväsendet, stöd till fattiga, lika arvsrätt och mycket 
annat, ökade i praktiken den exekutiva maktens förtryck och blev till en terror. 
Många dödades i skräckväldet och i juli kom en sorts kontrarevolution, thermidor-
kuppen, där Robespierre och han närmaste greps och avrättades. 

Den nya regering som tillträdde hade fortfarande en förankring i konventet, men 
maktförskjutningen var tydlig. I augusti 1795 antogs en ny författning som avskaf-
fade många av de reformer som tidigare beslutats, bland annat begränsades röst-
rätten till de 30 000 mest förmögna. På hösten upplöstes konventet och successivt 
blev armen den dominerande maktfaktorn i samhället, även om det fortfarande 
fanns en politisk regering. De ekonomiska problemen var fortsatt enorma med sto-
ra försörjningsproblem, hög inflation och till och med en statsbankrutt. 

Den republik som revolutionen skapat varade dock fram till dess att militären tog 
över helt genom Napoleon Bonapartes statskupp i november 1799. Men när det 
gäller etableringen av de civila rättigheterna och ersättandet av en feodal ordning 
med något nytt, fortsatte revolutionen under Bonaparte. Han stödde sig på den 
nya medelklass som växte fram i städerna och självägande bönder. Adeln och 
eventuell rojalistisk opposition slogs ner hänsynslöst. Handeln och den framväx-
ande industrin gynnades av ett stort antal reformer, statsfinanserna sanerades och 
den högre utbildningen utvecklades starkt. 1804 antogs en Code Civil som kan ses 
som en fullbordan av revolutionens införande av civila rättigheter med starkt 
skydd för privat egendom, likhet inför lagen och mycket annat. 
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Den borgerliga revolutionen 
Via en mycket översiktlig bild av tre revolutioner kan vi konstatera att de utlöstes 
av helt olika saker: motstånd mot en katolsk regent i England, kolonialt missnöje i 
USA och en akut ekonomisk kris i Frankrike. Vi har också kunnat se helt olika för-
lopp: i stort sett oblodigt i England, krig i USA och inbördeskrig i Frankrike. Resul-
taten ser också olika ut: reform i England, etableringen av en ny stat i USA och en 
militärkupp i Frankrike. Men vi har också kunnat se några tydligt gemensamma 
resultat; framför allt naturrättsligt motiverade individuella civila rättigheter. Cen-
trala delar i de nya konstitutioner, där revolutionernas förändringar kodifieras, är 
mer eller mindre identiska, framför allt just när det gäller individuella civila rättig-
heter. Vad dessa rättigheter innebär mer i detalj fördjupas inte här; vi har mött det 
tidigare i samband med diskussionen om T. H. Marshall och vi kommer tillbaka till 
det igen, bland annat i en diskussion kring John Locke. Just nu räcker det med att 
konstatera att de är en nödvändig förutsättning för en ny samhällsordning som nu 
börjar komma till uttryck i den tidiga industrialismen. Den feodala ordningen var 
inte längre möjlig. Den hade tjänat ut. 

På vilket sätt är den då just borgerlig? Här gäller det att bortse från samtidens par-
tipolitiska användning av ordet och komma ihåg den etymologiskt baserade dis-
kussionen i början av Del 1. Det handlar här om den framväxande nya medelklass 
som framför allt utgörs av delar av en växande stadsbefolkning men som också ut-
görs av självägande jordbrukare. Det är mer och mer välutbildade människor som 
ser nya möjligheter inom handel, hantverk, manufaktur, jordbruk och industri men 
det är möjligheter som förhindras av en feodal ordning med ett stort inslag av en-
väldiga regenter, en mäktig adel och en mäktig katolsk kyrka. Det är denna fram-
växande borgerlighet som är drivande bakom alla de tre beskrivna revolutionerna 
och det är också därför som jag gemensamt beskriver dem som uttryck för den 
borgerliga revolutionen. 

Jämfört med drivkraften bakom det romerska riket, den territoriella expansionen, 
är ytan nu mindre betydelsefull. Även om den agrara delen av ekonomin fortfa-
rande är stor, blir andra delar av ekonomin viktigare. Territoriella anspråk har 
fortsatt betydelse, till exempel i form av kolonialism, men nu drivs de av behoven 
av råvaruförsörjning till en framväxande industri. Dessutom har territoriell domi-
nans under långt tid framåt fortfarande betydelse som en del av staternas ansvar 
för de civila rättigheterna, där en viktig del kommer att bli rätten till en trygg och 
säker handel och detta behov sträcker sig utanför den enskilda statens territorium. 

Vi ska redan nu tangera några av de idéhistoriska komponenter som kommer fram 
ur den borgerliga revolutionens nya världsbild. Det mesta återkommer vi till men 
redan nu kan det vara bra att introducera dem i deras historiska sammanhang. 
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Redan med sin Leviathan från 1651 ger Thomas Hobbes en tidig redovisning av den 
naturrättsligt baserade föreställningen om mänsklig likhet. På grund av denna lik-
het kommer människorna i frihet att efterstäva samma saker och det kommer att 
uppstå ett allas krig mot alla. Därför behövs ett gemensamt styre som kan förhind-
ra detta krig. Han definierar därmed tre viktiga och, för denna tid, nya delar: (i) 
individerna som fria, individuellt autonoma och i grunden lika; (ii) en politisk 
makt som legitimeras nerifrån, av medborgarna, via ett samhällskontrakt, en mer 
eller mindre abstrakt kontraktsteori; och slutligen (iii) en negativ statsuppfattning 
där det politiska styrets uppgift är att förhindra det onda, till exempel ”allas krig 
mot alla”, och inte att realisera någon föreställning om det gemensamma goda. 
Alla dessa tre delar står sig fortfarande starka i våra dagar. (Hobbes, 1988, [1651]) 

I Two Treatises of Government från 1690 utvecklar John Locke dessa tre argument 
väsentligt. Han har inte samma negativa människosyn som finns hos Hobbes och 
betonar mycket starkt människors företagsamhet; deras rätt, skyldighet och intres-
se av att bevara och utveckla sin egendom och nödvändigheten av ett politiskt sty-
re där deras rättigheter som fria individer kan skyddas. Den politiska gemenska-
pens enda uppgift är att skydda och garantera de fria autonoma individernas rätt 
att själva realisera sina egna föreställningar om det goda. Därmed bör också denna 
politiska gemenskap vara så liten som möjligt. Även denna komponent har stått 
sig in i samtiden även om mer samtida liberala tänkare, som till exempel Rawls och 
Nozic, kan tvista om vad ”så liten som möjligt” konkret bör innebära. (Locke, 2006, 
[1690], Nozick, 2001, [1974] och Rawls, 1996, [1971]) 

Den variant av argumentationen som drivs av Adam Smith handlar främst om ar-
betsfördelningens effektivitet för produktion av olika nyttigheter och hur denna ef-
fektivitet kräver en frihet från statlig styrning. Samhällen ska inte organiseras efter 
ett gemensamt förverkligande av olika nyttigheter. Produktionen blir effektivare 
om den sker i öppen konkurrens. I stället för en statens försök att realisera det ge-
mensamma goda kommer den fria marknadens ”osynliga hand” att leda utveck-
lingen av gemenskapen i en bra riktning. (Smith, 2003, [1776]) 

Ytterligare en komponent representeras av Montesquieu och hans utveckling av 
formerna för maktdelning, grunden till det som ofta idag beskrivs som ”checks 
and balances”, främst i en amerikansk kontext. Liksom Locke var Montesquieu en 
viktig inspirationskälla för grundlagsfäderna i USA. (Montesquieu, 1998, [1757]) 

En del av Lockes resultat vidareutvecklas av Jeremy Bentham till den konsekvens-
etiska utilitarism som menar att vår handling bestäms av nyttomaximering, av 
handlingens konsekvenser. Det är en grundsyn som växer i betydelse på bekost-
nad av pliktetikens idé om att vi ska handla utifrån vad som är moraliskt rätt, utan 
hänsyn till konsekvenserna. (Bentham, 2005, [1776]) 
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En central komponent tillförs av Immanuel Kant. Den föreställning om mänsklig 
likhet, som vi till exempel möter hos Hobbes och Locke samt i de beskrivna revolu-
tionernas konstitutioner är naturrättsligt motiverad. I korthet innebär det en axio-
matisk föreställning som är beroende av en Gud. Kant genomför den första, och 
enda, sekulära konstruktionen av en autonom individ som är en nödvändig kom-
ponent i en ny världsbild. Från ett annat perspektiv kan Den borgerliga revolutionen 
också benämnas Upplysningen och Kant är den som oftast citeras för en definition 
av vad Upplysningen innebär. (Kant, 2004a, [1781, 87] och Kant, 2004b, [1788]) 

Slutligen har vi en inom statsvetenskapen helt central komponent som också ska-
pas under denna period; det representativa politiska system som vi idag benämner 
demokrati. Denna del kan inte sägas vara aktuell, i modern mening, som en del av 
den tidiga engelska revolutionen, men den var det definitivt som del av både den 
amerikanska och den franska. I Den representativa demokratins principer från 1997 
ägnar sig den franske statsvetaren Bernard Manin specifikt åt denna fråga. (Manin, 
2002, [1997]) Manin visar här att konstruktionen av det representativa systemet 
inte alls betraktades som demokrati av konstruktörerna själva. Jämfört med antikens 
nomenklatur jämfördes den närmast med en valaristokrati. En helt central fråga 
var hur man skulle kunna bygga ett system som skyddade samhället från den 
”mob rule” som Platon och i viss mån även Aristoteles varnar för när det gäller 
demokrati i deras mening som folkstyre, styre av alla. Deras varningar handlar 
förenklat om att folket alltför lätt kan styras emotionellt till snabba opinionsföränd-
ringar som i en demokrati kan leda till snabba och olyckliga beslut i olika riktning-
ar. Mot denna bakgrund menar man att det är tryggare om en elit, i en eller annan 
form, har den beslutande makten. 

Det är James Madison i USA och Emanuel Joseph Sieyès i Frankrike, som var de 
centrala tänkarna som var för sig bygger i stort sett samma konstruktion. Ofta tas 
representation i dag som något självklart nödvändigt för större samhällen. Tanken 
är då att när många människor förs samman i större stater skulle demokrati i ur-
sprunglig mening vara omöjlig. Detta var dock inte var ett argument för skaparna 
av det representativa systemet. De eftersträvade ett nytt och bättre system som 
skulle resultera i att rätt människor hamnade i ledningen och ett system som skulle 
kunna betraktas som att ledningens makt legitimerades av medborgarna. (Hamil-
ton, Jay & Madison, 1987, [1787-1788], Madison, 1999, [1772-1836], Manin, 2002, 
[1997] och Sieyès, 2003, [1788, 1789, 1791]) 

Storleksargumentet kommer några decennier senare, till exempel genom John Stu-
art Mill som i sin Considerations on Representative Government från 1861 diskuterar 
dessa frågor. I stor utsträckning följer Mill samma argumentation som konstruktö-
rerna. Det finns en skillnad mellan väljare och valda som är viktig för samhället. 
Detta gäller enligt Mill kanske ännu mer nu än i antiken och detta på grund av 
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skillnaderna mellan dåtidens positiva statsuppfattning och den nya negativa stats-
uppfattningen. Mill har en människosyn som handlar om en rationellt nyttomaxi-
merande individ och menar att en sådan egoistisk människa måste läras att också 
ha ett visst intresse för gemensamma angelägenheter. Det är bra med ett visst del-
tagande, även om det sker på en låg nivå, men för alla samhällen som är större än 
en liten stad så måste styret vara representativt, menar Mill.37 

En kärna i det nya representativa systemet är utbytet. Genom sina röster, en viss lo-
jalitet och med sina skatter, byter medborgarna till sig ett skydd för rättigheter att i 
frihet realisera sina egna föreställningar om det goda. Det nya systemet har en in-
byggd byteslogik som över tid blir allt tydligare. Det dröjer dock fram till 1900-
talet innan först Joseph Schumpeter uppmärksammar det i sin Capitalism, Socialism 
and Democracy från 1942 där han beskriver demokratin, som det representativa sy-
stemet då betecknas, som en marknad där de som vill bli valda konkurrerar om 
medborgarnas röster.38 

I denna brytningstid mellan två helt olika världsbilder är Alexis de Tocqueville 
speciellt intressant. Han har själv många rötter i feodalt orienterade synsätt, från 
sin egen franska aristokratiska bakgrund, och hans studieobjekt är den nya staten 
USA som sannolikt då, på 1830-tal, är den plats där den nya världsbilden slagit 
igenom mest fullständigt. 

Han samlar sina resultat i Om demokratin i Amerika som utkommer i två band, 1835 
och 1840. Böckerna präglas genomgående av ett synsätt där människor formas av 
sociala strukturer och det är dessa strukturer som Tocqueville intensivt studerar. 
Här finns också hela tiden ett underliggande jämförande moment där situationen i 
det nya landet USA jämförs med hans egna erfarenheter från Frankrike. 

Själva ordet demokrati befinner sig som framgått i en brytningstid och Tocqueville 
använder det i tre olika betydelser; (i) i den traditionella meningen som ett system 

                                                      
37 “Notwithstanding the defects of the social system and moral ideas of antiquity, the prac-
tice of the dicastery and the ecclesia raised the intellectual standard of an average Athenian 
citizen far beyond anything of which there is yet an exam-ple in any other mass of men, an-
cient or modern. […] From this accumulated considerations, it is evident that the only gov-
ernment which can fully satisfy all the exigencies of the social state is one in which the 
whole people participate; that any participation, even the smallest public function, is useful; 
that the participation should everywhere be as great as the general degree of improvement 
of the community will allow; and that nothing less can be ultimately desirable than the ad-
mission of all to a share in the sovereign power of the state. But since all cannot, in a com-
munity exceeding a single small town, participate personally in any but some very minor 
portions of the public business, it follows that the ideal type of perfect government must be 
representative.” (Mill, 1991/1861, 78-80.) 
38 “[…] the democratic method is an institutional arrangement for arriving at political deci-
sions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle 
for the people’s vote.” (Schumpeter, 1975, [1942], 269.) 
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där alla deltar i beslutsfattande, (ii) för det nya representativa system som växer 
fram och, inte minst, (iii) som en beskrivning av minskande klasskillnader och en 
mer jämlik fördelning av ekonomiska och sociala resurser. Det är den tredje aspek-
ten som dominerar. 

Medelklassen fortsatte att utgöra puritanismens kärna i England. Det var ur den-
na klass som de flesta immigranterna kom. New Englands befolkning växte snabbt, 
och medan den sociala hierarkin fortsatte att despotiskt rangordna människorna i 
moderlandet, uppvisade kolonin mer och mer den aldrig skådade bilden av ett i alla 
sina delar homogent samhälle. Demokratin, sådan som antiken inte ens hade vågat 
drömma om, sprang fram fullvuxen och rustad ur det gamla feodalsamhället. (Toc-
queville, 1997, [1835], 60) 

För Tocqueville är en huvudförklaring till denna nya jämlikhet i USA de nya 
arvslagarna. I den feodala ordningen var det normalt så att bara den äldste sonen 
ärvde vilket också var en förutsättning för en enorm kapitalackumulation, främst 
inom adeln. I USA ärvde alla barnen vilket gav en helt annan spridning med vä-
sentligt mindre klasskillnader. 

Tocqueville ser också dramatiska politiska effekter av denna jämnare fördelning av 
socioekonomiska värden. Han ser hur väldigt många människor, även från lägre 
klasser, deltar i allmänna angelägenheter på lokal nivå. De är ganska inkompetenta 
i sina politiska insatser, menar han, men genom deltagandet så lär de sig, blir bätt-
re och blir hela tiden mer aktiva. Genom deltagande förändras människorna vilket 
i nästa steg förändrar samhället. Han ser jämlikheten och det aktiva deltagandet 
som huvudförklaringen till de ekonomiska underverken i detta nya land. 

I New England agerar majoriteten genom representanter när det gäller att sköta 
statens allmänna angelägenheter. […] [M]en i kommunen där lagstiftning och för-
valtning står de styrda närmare, äger lagen om representation ingen tillämpning. 
Det finns ingen kommunalstämma, väljarna utnämner befattningshavarna och 
styr dem i allt som inte är rent verkställande av statens lagar. En sådan ordning 
skiljer sig så starkt från vårt sätt att tänka och strider till den grad mot våra vanor 
att några exempel är nödvändiga för att göra den begriplig. […] Allt som allt finns 
det nitton viktiga ämbeten i en kommun. Varje kommuninnevånare är vid vite för-
pliktigad att åta sig dessa olika åligganden. De flesta är dock avlönade för att även 
fattiga medborgare ska kunna ägna sig åt dem utan att lida avbräck. […] New 
Englands innevånare är fäst vid sin kommun därför att den är stark och oberoende. 
Han visar stort intresse för den därför att han deltar i dess ledning. […] Han del-
tar i det kommunala livets alla angelägenheter, han blandar sig i samhällets styr-
ning inom den begränsade sfär som är inom hans räckhåll. Han vänjer sig vid for-
mer utan vilka friheten bryter sig väg genom revolutioner, han uppfylls av andan i 
dessa former, fattar smak för ordning, förstår den samklang som uppstår ur stats-
maktens fördelning, och utformar slutligen klara och praktiska idéer om sina plik-
ters natur samt om vidden av sina rättigheter. (Tocqueville, 1997, [1835], 93-102.) 
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Tocqueville är djupt imponerad av de ekonomiska resultat han kan se. Samtidigt 
ser han en hel del problem. En allmän opinion kan vara mäktigare än kungar och 
aristokrater i den gamla världen och här ser han risker för en opinionens tyranni 
(vilket kan ses som en form av ”mob rule”). Det ser han också som en förklaring till 
att han inte finner något egentligt utrymme för tanke och diskussion, ingen viktig 
litteratur och egentligen inga enskilda individer som framträder som speciellt 
framstående inom olika områden. Majoritetsopinionen förtrycker tanken och där-
med det som sticker ut som udda eller annorlunda, är Tocquevilles analys. 

I stället finner han en ny och annorlunda sorts individualism. 

I demokratier uppstår ständigt nya familjer ur intet medan andra åter faller ned i 
intet, och de som lever vidare ändrar utseende. Tidens tråd slits av i varje ögon-
blick, och spåren efter gångna generationer utplånas. Man glömmer lätt dem som 
levt innan man själv föddes, och man har inte en tanke på dem som skall komma ef-
ter. Sina närmaste är de enda man intresserar sig för. När klasserna kommer när-
mare och blandar sig, blir dess medlemmar likgiltiga och liksom främmande för 
varandra. Aristokratin hade inordnat alla medborgare i en enda lång kedja, från 
bonde till kung. Demokratin bryter denna kedja och skiljer varje länk från de 
andra. (Tocqueville, 1997, [1840], 140.) 

Robert Putnam kan betraktas som vandrande i Tocquevilles fotspår när han i sam-
tiden analyserar sönderfall i samhällelig sammanhållning, formulerat som brist på 
socialt kapital samtidigt som Steven Lukes kan sägas ha gått vidare med analysen 
av makten över tankarna i sin teoribildning om maktens tredje ansikte. Detta åter-
kommer vi till, men nu är det dags att avsluta detta avsnitt. 

Egenskaper för medborgarskapsideal 
För medborgarskapet ledde denna nya världsbild till ett helt nytt innehåll. Med-
borgaren är inte den deltagande beslutsfattaren och inte heller den lydige underså-
ten som tilldelas vissa rättigheter. Så här kan det sammanfattas med hjälp av Toc-
queville: 

I allt som berör hans plikter som medborgare är han alltså undersåte. I allt som en-
dast angår honom själv förblir han herre, han är fri och ansvarar för sina hand-
lingar endast inför Gud. (Tocqueville, 1997, [1835], 97.) 

Nu kan medborgarskapet bäst förstås i en utbyteslogisk kontext. Medborgaren är 
fortfarande delvis en undersåte, skild från makten, politikerna, staten, men i ett ut-
byte levererar medborgaren legitimitet, röster, pengar/skatter och andra resurser 
och får i gengäld tjänster och skydd. Medborgaren blir en konsument av offentliga 
nyttigheter. I vissa sammanhang är medborgaren också producent, till exempel i 
form av brukarmedverkan eller i kooperativa former, men den samhälleliga struk-
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turen är ändå utbyteslogisk med tillgång och efterfrågan på tjänster och andra nyt-
tigheter som framför allt har ett bytesvärde. 

En annan viktig skillnad mellan denna nya föreställning och de tidigare handlar 
om relationen mellan människorna i samhället. I bägge de tidigare föreställnings-
världarna är banden mellan människorna mycket starka (även om de har olika ka-
raktär). I den nya föreställningsvärlden försvagas dessa band kraftigt. Den utbytes-
logiska relationen mellan konsumenter och producenter är tillfällig och svag. 

Centralt i detta medborgarskap är 

• Medborgare är fortfarande undersåtar, andra beslutar om gemensamma 
angelägenheter, men avståndet mellan medborgare och beslutsfattare är 
väsentligt mindre än i det medborgarskap som växte fram under det ro-
merska riket. 

• Medborgaren är en individ med individuell autonomi. Vi har fått en indi-
vidualiserad samhällsuppfattning – en grupp är en summa individer. 

• De sociala banden i samhället är svagare – marknadslogikens utbyte av 
tjänster fungerar bäst för en beskrivning av relationerna som därmed är 
tillfälliga och baserade på ett visst utbyte av nyttigheter. 

• Individens autonomi och frihet är central – gruppens autonomi och auto-
nomin över territoriet faller i betydelse. 

• Statsuppfattningen är i grunden negativ – staten ska undvika det gemen-
samma onda – men detta kompletteras successivt med en mer eller mindre 
omfattande välfärdspolitik. 

Dessa egenskaper för medborgarskapet är de som fortfarande dominerar i dagens 
samhälle. Efter den borgerliga revolutionen finns inget historiskt skeende som 
format nya världsbilder på det sätt som visats av de tre historiska nedslag vi gjort. 
Därmed är det dags att sammanfatta denna del. 
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Tre världsbilder 
Det vi funnit i denna del är historiska skeenden som format tre distinkt olika 
världsbilder som också innehåller tre olika medborgarskapsideal. Rubriken för 
denna del visade sig ha täckning. Medborgarna i Sparta och Aten är verkligen sin 
tids herrar samtidigt som det medborgarskap som utvecklades under den senare 
delen av det romerska riket innehåller något helt annat; om kanske inte direkt sla-
var så i alla fall tydliga undersåtar. 

Möjligen skulle man kunna använda Kuhns missbrukade paradigmbegrepp och 
säga att vi här beskriver tre olika samhälleliga paradigm. Vi kan identifiera när och 
hur dessa paradigm uppstår men naturligtvis sker det ingen plötslig övergång från 
det ena till det andra. De tre paradigmen betraktar vi i första hand som världsbil-
der, föreställningsvärldar, eller om man så vill dominerande berättelser, som alla 
dock både kan förklaras av reella historiska skeenden och, som föreställningar eller 
berättelser, har reell existens och kausal betydelse. 

De tre olika bilderna av medborgarskapet präglas av 

• Aktiv delaktighet i beslutsfattande för förverkligandet av det gemensamma 
goda. 

• Ett legalt medlemskap som tilldelas underställda medborgare av någon 
makt; ett medlemskap som innehåller rättigheter och skyldigheter. 

• En utbytesrelation mellan individen och staten där individen legitimerar 
makten som i sin tur skyddar individens möjligheter att förverkliga sitt en-
skilda goda. 

För den delaktige medborgaren i Sparta eller Aten är det centrala just delaktighe-
ten i beslut om gemensamma angelägenheter. Politik är gemensam handling för att 
realisera det gemensamma goda. Idealet kräver att gemenskapen (grupp, stad, stat) 
är autonom, det vill säga oberoende av andra beslutande instanser, i vart fall när 
det gäller de angelägenheter som avses. Gemenskapen är de aktuella medborgarna 
som kollektiv, det råder en organisk syn på samhället. Det existerar alltså inget 
motsatsförhållande mellan medborgare och gemenskap. I detta medborgarbegrepp 
finns också ideala mänskliga egenskaper som kan sammanfattas i det grekiska be-
greppet arete. Ytterligare en väsentlig delmängd av detta medborgarskapsideal är 
att medborgarna känner varandra, om inte alltid bokstavligen så i alla fall i den 
meningen att de upplever en stark samhörighet inom den aktuella gemenskapen, 
samt att de har individualitet, i betydelsen olikhet. 

Det medborgarskap som utvecklas under det romerska riket betonar helt andra sa-
ker. Här är det centrala de legala rättigheter och skyldigheter som följer med att 
människan tilldelas status som medborgare i en viss gemenskap. Över huvud taget 
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förändras politik från att beskriva gemensam handling till att beskriva lag och lag-
stiftning. Det finns en skiljelinje mellan medborgaren och gemenskapen. Gemen-
skapen tilldelar människan status som medborgare, övervakar att medborgaren 
fullgör sina skyldigheter och garanterar dennes rättigheter. För att den garanti ska 
vara realistisk måste gemenskapen ha en viss autonomi, i varje fall inom de områ-
den som de garanterade rättigheterna avser. Tidigt under processen introduceras 
ett dubbelt medborgarskap där det större, universellt orienterade, medborgarska-
pet får allt större betydelse. Den egenskap som främst förknippas med detta med-
borgarbegrepp är laglydighet, medborgaren måste vara en skötsam undersåte. 

Slutligen har vi det medborgarskap som uppstår ur den borgerliga revolutionen. 
Grunden för detta medborgarskapsideal är arbetsfördelningens realisering i den 
tidiga industrialismen som konkurrent till den dittills helt dominerande agrara 
ekonomin. Individens ”naturliga” frihet och autonomi betonas, men samtidigt 
uppfattas det som rimligt att medborgaren överlämnar makt över vissa funktioner 
till en gemenskap för hantering av inre konflikter och skydd mot yttre fiender. Det-
ta uppfattas som rationellt och denne medborgare kan också beskrivas som en in-
dividuell rationell nyttomaximerare. Med skatt och avgifter betalar medborgaren 
för gemenskapens tjänster därför att det är rationellt i den meningen att dessa 
tjänster inte kan produceras individuellt eller att det skulle vara mycket mer re-
surskrävande att producera dem individuellt. Även här finns en tydlig skiljelinje 
mellan medborgaren och gemenskapen. Gemenskapens autonomi är en mindre 
viktig fråga i denna föreställningsvärld. 

Vi kan sammanfatta detta i en tabell: 

 Sparta, Aten  Det romerska riket Den borgerliga  
revolutionen 

Autonomi Gemenskapens auto-
nomi central. 

Gemenskapens auto-
nomi är viktig. 

Individens autonomi 
central. 

Politik Gemensam handling. Lagstiftning. Skydda medborgarnas 
rättigheter. 

Statsuppfattning. Positiv; realisera det 
gemensamma goda. 

Positiv; realisera det 
gemensamma goda. 

Negativ; undvika det 
gemensamma onda. 

Samällsuppfattning Organisk. Organisk. Individualistisk. 

Beslutsmakt Hos medborgaren. Hos överordnad makt 
som legitimeras upp-
ifrån. 

Hos överordnad makt, 
legitimerad av med-
borgarna. 

Social sammanhåll-
ning 

Stark, horisontell. Stark, vertikal. Svag. 

Utsträckning Lokalt. Universellt. Universellt. 

Här kan vi tydligt se att de tre typerna av medborgarskapsideal är distinkt åtskil-
da; Med hjälp av genomgången av den samtida medborgarskapsteoretiska diskus-
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sionen i förra delen, På jakt efter medborgarna, identifierades ett antal egenskaper 
hos medborgarskapsideal. Låt oss nu se hur de relaterar till de tre olika föreställ-
ningar om medborgarskapet som identifierats i denna del. 

Medborgarskapsideal Sparta, Aten  Det romerska riket Den borgerliga  
revolutionen 

Legal status. Kan inte formuleras 
så. Däremot är tillhö-
righeten till gruppen 
viktig. 

Helt centralt. Viss betydelse. 

Innehavare av rättig-
heter. Civila, politiska 
och sociala. 

Inte viktigt, mest bero-
ende på att rättigheten 
att inneha makt är 
självklar. 

Rätten att dömas och 
skyddas av samma 
lag är viktig. 

Civila rättigheter cen-
trala för grundkon-
struktionen; övriga rät-
tigheter får också be-
tydelse. 

Vilja och skyldighet att 
realisera det gemen-
samma goda. 

Helt centralt. I första hand maktens 
uppgift. 

Existerar ej. Uppgift 
för ”den osynliga han-
den”. 

Tunt medborgarskaps-
ideal. 

Nej. Nej. Ja. 

Tjockt medborgar-
skapsideal. 

Ja. Nej. Nej. 

Beslutsfattare. Helt centralt. Nej, beslut fattas av 
makt legitimerad upp-
ifrån. 

Nej, beslut fattas av 
representanter som 
legitimeras av med-
borgarna. 

Roll eller identitet vid 
sidan av andra. 

Nej. Nej (men en sorts 
dubbelt medborgar-
skap). 

Ja. 

Dominerande eller 
överordnad 
roll/samhällelig praxis. 

Ja. Ja.  Nej. 

Förmågan att själv-
ständigt välja och rös-
ta. 

Ja. Nej. Ja. 

Förmåga att delta i po-
litiskt samtal. 

Helt centralt. Nej. Viss betydelse. 

Den lojale undersåten. Nej. Ja. Ja, men inte på sam-
ma sätt som till väns-
ter. 

Även här kan vi tydligt se att de tre medborgarskapsidealen är distinkt åtskilda; de 
har olika relationer till de egenskaper som identifierades i den förra delen. 

Med detta har vi i denna del samlat in en hel del material som blir användbart i 
den kommande analysen. 
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Det som inte finns med i den senaste tabellen och som vi i förra delen diskuterade 
som frågan om vad som är sammanhållande är uppenbart viktigt. Vi har bland annat 
i denna del mött det hos Tocqueville som beskrev skillnaden mellan starka sam-
manhållande kedjor i ett feodalt samhälle och betydligt svagare relationer i den 
nya staten USA. Vi har också mött det i Sparta och Aten som den gemensamma 
territoriella autonomins nödvändighet, men också i form av viktiga släktsamband. 
Dessa frågor kräver en särskild behandling och den kommer i Kan människor orga-
nisera sig? 

I bakgrunden har vi i denna historiska berättelse anat olika varianter på ontologisk 
människosyn. Vi har kunnat se att medborgarskapsidealet i Sparta och Aten sam-
manfaller med människosynen samtidigt som det medborgarskapsideal som växer 
fram ur den borgerliga revolutionen bara är en av många tänkbara mänskliga rol-
ler. Vi sparar en utveckling av dessa frågor till Är människor lika eller olika? 

En viktig slutsats från denna del är att den vanliga uppdelningen i ett liberalt, re-
spektive ett republikanskt eller kommunitaristiskt, medborgarskapsideal inte visat 
sig vara historiskt hållbar. Det liberala medborgarskapsidealet kan associeras till 
det medborgarskap som den borgerliga revolutionen skapar, och med olika beto-
ningar kan medborgarskapet i Sparta eller Aten beskrivas som republikanskt eller 
kommunitaristiskt, men det medborgarskap som växer fram under det romerska 
riket kan varken beskrivas eller förklaras med denna uppdelning. 

Därmed kan denna del avslutas. Nu övergår vi till ett annat perspektiv. I den första 
delen identifierades ett antal vetenskapsteoretiskt orienterade frågor som måste 
behandlas och det gör vi under rubriken Perspektivens makt. 
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Del 3: Perspektivens makt 
Vetenskapsteori, eller vetenskapsfilosofi, kan beskrivas som det systematiska stu-
diet av vetenskapliga aktiviteter eller kunskaper. Därmed blir det en metaveten-
skap (vetenskap om vetenskap) där den mest grundläggande frågan är: Vad är ve-
tenskap? (Gilje & Grimen, 1992, 13) Som uttalad egen vetenskap är vetenskapsteo-
rin relativt ung, men de frågor som behandlas har funnits med sedan antiken. 

Kärnfrågan kan också formuleras som: Hur kan vi vinna kunskap om något? Med 
den formuleringen hamnar vi tydligt inom fältet kunskapsteori, eller epistemologi 
med ett annat ord. Från epistemologin är steget kort till frågor om olika metoder 
för att söka kunskap, och frågor om hur saker kan förklaras, olika syn på kausali-
tet. Med ”om något” i frågan ovan har vi samtidigt hamnat inom ontologin, som 
sysslar med att försöka besvara frågan: Vad är? Med ”vi” i samma frågeformule-
ring kommer vi också in på ett område som handlar om människosyn. I detta 
stycke har vi ringat in de mest centrala fenomen som skiljer olika vetenskapsteore-
tiska skolor åt. Det är också de fenomen som Del 3 kommer att utgå från.39 

Även om vi kommer att tangera demarkationsfrågan (alltså hur vetenskap kan av-
gränsas från annan verksamhet), är syftet med denna del inte att leverera någon 
generell vetenskapsteoretisk översikt. Det finns redan gott om sådana. Syftet är i 
stället att fortsätta spaningen efter våra fenomen, medborgarskapsideal och männi-
skosyn, men nu från en annan utgångspunkt. I Del 1 spanade vi med hjälp av ety-
mologi och samtida medborgarskapsteori, i Del 2 spanade vi med hjälp av historia 
i materiell mening och nu är det alltså dags för ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. 
Detta blir annorlunda. Olika föreställningar om medborgarskapsideal och männi-
skosyn, som denna undersökning arbetar med, kan också beskrivas som olika per-
spektiv, olika sätt att se. Det finns element i denna variation mellan olika perspek-
tiv som mer eller mindre sammanfaller med en variation hos de olika vetenskaps-
teoretiska perspektiven, men samtidigt befinner sig de senare på en ”högre” meta-
nivå. Vi kommer alltså in i en rörelse mellan olika metanivåer. 

Finns det någon generell sanning inom samhällsvetenskapen så är det denna: Alla 
samhällsvetare närmar sig sitt ämne via explicita eller implicita antaganden om 
den sociala världens natur och det sätt på vilket sätt den kan undersökas. (Burrell 
& Morgan, 1979, 1.) Dessa antaganden, eller perspektiv, är huvudsakligen upp-
byggda av de fenomen som beskrevs ovan; ontologi, epistemologi, människosyn 
och kausalitet. Därmed blir det också dessa fenomen som kommer att få strukture-
ra denna del. 

                                                      
39 Jag är medveten om att det finns smalare definitioner av ”vetenskapsteori” och försöker 
därmed relativt utförligt beskriva hur jag använder beteckningen i detta sammanhang. 
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Från en mycket generell vetenskaplig utgångspunkt är det rimligt att påstå att det 
är bättre att dessa antaganden eller perspektiv är explicita än implicita. I första 
hand för samhällsvetaren själv men gärna också för läsarna. Mot denna bakgrund 
är det rimligt att jag redovisar mina egna vetenskapsteoretiska utgångspunkter, 
vilket jag gjorde redan i inledningen. 

Här inleder vi med att mer generellt försöka tydliggöra variationen genom att lyfta 
fram vad skillnaderna i synsätt på de olika fenomenen egentligen består av. Det 
blir därmed ett förslag till en sorts karta över den intelligibla, eller i bokstavlig me-
ning, tänkbara, världen. 

Det har knappast undgått dig som läsare att bägge de ord som vi använder för att 
beteckna ett av de två fenomen som just denna studie handlar om, ontologisk 
människosyn, också återfinns som beteckningar på två av de mest centrala veten-
skapsteoretiska kärnfrågorna. Det talar för att vi här bör kunna finna något direkt 
användbart för denna undersökning, samtidigt som vi tillverkar verktyg för an-
vändning i kommande delar. 

Samtidigt finns ett antal frågor, av vetenskapsteoretisk karaktär, som ställdes i Del 
1 och som ska besvaras här. 

Perspektivens makt uttrycker som formulering en viktig utgångspunkt. Perspektiv, 
grundläggande antaganden, positioner i det vetenskapsteoretiska rummet är något 
viktigt; de utgör en mäktig förklaringsfaktor till resultaten för allt kunskapssökan-
de.40 

                                                      
40 Det övergripande ramverket för denna del baseras på ett antal översiktsverk inom veten-
skapsteori och en del litteratur som behandlar de aktuella inriktningarna, eller skolorna: Al-
vesson, 2003, Andersen, 1994, Barlebo Wennberg, 2001, Beckman, 2005, Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2002, Brady & Collier, 2004, Burrell & Morgan, 1979, Esaiasson, Gilljam, Oscars-
son, & Wängnerud, 2004, Feyrabend, 1977, Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, Gilje & 
Grimen, 1992, Halvorsen, 1992, Hellenius, 1990, Hollis, 2002, Johansson, Kalleberg & Lied-
man, 1972, Johansson & Liedman 1981, King, Keohane & Verba, 1994, Kuhn, 1997 [1962], 
Känfeldt & Liedman, 2002, Lehrer, 1990, Liedman, 1982, 1983, 1992, 1997, 1998, 1999, 2001a, 
2001b, 2004 & 2006, Lyon, 1998, Marsh & Stoker, 2002, Merriam, 1994, Mill, 2003 [1843-1886], 
Molander, 2003, Mårtensson & Nilstun, 1988, Nergelius, 2001, Nussbaum, 1995 [1990], Pe-
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Många möjliga perspektiv 
Även om det inte finns något neutralt sätt att beskriva alla tänkbara utgångspunk-
ter eller perspektiv kan vi ändå försöka se alternativ i olika dimensioner för de 
mest grundläggande frågorna. I följande avsnitt försöker jag därför först ”kartera” 
föreställningsvärlden med utgångspunkt i tre olika fenomen; ontologi, epistemolo-
gi och människosyn. Här skisseras också konsekvenserna av olika val när det gäll-
er den aktuella undersökningen. 

Ontologi – Kaos eller kosmos? 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes 
av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade ”Ljus, bli till!” Och 
ljuset blev till. (Bibeln, Första Moseboken, 1:1-2) 

Så inleds Bibeln i aktuell svensk översättning. Svenskans ”öde och tom” beskrivs 
mer dramatiskt på hebreiska som ett tillstånd av kaos. Det skapelseberättelsens in-
ledning säger är att Gud skapade en reell värld och skapade ordning, förvandlade 
kaos till kosmos. Detta tema återkommer i många religioner och är inget specifikt 
för just kristendomen. 

Etymologiskt härstammar ordet ontologi från grekiskans on eller o´ntos, som står 
för varande, samt logia, lära, som är bildat ur logos, ord. 

Ontologi handlar om det som är, varat, ”tinget i sig” med Immanuel Kants voka-
bulär (Kant, 2004a [1781, 87]), och religionen är en källa till förklaring av en reell 
världs existens samt element av ordning i denna reella värld. Antagandet om en 
reell världs existens är starkt förknippat med föreställningar om ordning, även om 
denna relation inte är självklar. Med ordning menas att delar av denna verklighet 
har någon sorts samband med andra delar, något som på den mest generella nivån 
här beskrivs som att det existerar någon form av inferens. 

Tre vanliga förslag till vad som är ursprung till den antagna ordningen är: 

• Gud 
• Människan 
• Naturen 

Med ”Gud” avses här att någon, skild från människan och naturen, skapat ord-
ningen. Med ”Människan” avses att ordningen är en mänsklig eller social kon-
struktion. Med ”Naturen” avses att ordningen är något som reellt existerar som en 
egenskap hos en reell verklighet utan att denna egenskap skulle ha Gud eller män-



 

105 

niskor som skapare.41 Vilket av dessa förslag vi väljer har dramatiska konsekven-
ser. Några exempel: 

Väljer vi Gud eller Naturen är ordningen given av någon/något annat och därmed 
något som människan har att finna sig i. Å andra sidan blir ordningen något som 
vi kanske kan efterforska, upptäcka, få kunskap om och anpassa oss till eller ut-
nyttja? 

Väljer vi Människan hamnar vi på gränsen till valet i det första steget. Om tillva-
rons ordning är en mänsklig/social konstruktion blir det kanske inte meningsfullt 
att tala om en reellt existerande verklighet, om denna eventuella verklighet, vid si-
dan av den socialt konstruerade ordningen, enbart utgörs av kaos? 

Vi har nu mycket snabbt kommit fram till tre frågor som saknar absoluta svar, men 
där svaren ändå utgör grund för vetenskap i allmänhet och ontologi i synnerhet: 

• Finns det en reell verklighet? 
• Innehåller denna reella verklighet en ordning? 
• Är denna ordning skapad av Gud, människan eller naturen? 

Frågorna kan illustreras med hjälp av nedanstående ”ontologiträd” som visar en 
del av de möjliga valen. 

Uppifrån och ner i trädet rör vi oss från frågan om det existerar en reell verklighet 
vid sidan av vår föreställning om denna verklighet, till frågorna om denna verk-
lighet innehåller någon sorts meningsfull ordning och hur denna ordning i så fall 

                                                      
41 ”Naturen” är ett mångtydigt och komplext begrepp. I denna del nöjer vi oss med denna 
”negativa definition” men vi kommer att återkomma till vad ”natur” kan innebära i olika 
sammanhang. 
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uppkommit för att slutligen landa i frågan om denna ordnade verklighet på något 
sätt är tillgänglig för våra sinnen. Jag har lagt in några namn och inriktningar för 
att ge ett underlag för tankar och diskussion.42 

Trädet visar bara en del av möjliga utfall. Om vi tills vidare bortser från frågan om 
tillgänglighet (återkommer längre ned under epistemologin) så har vi tre frågor 
med 2 x 2 x 3 svarsalternativ vilket matematiskt ger tolv tänkbara föreställnings-
världar.  

De första tre alternativen handlar om en reellt existerande och ordnad verklighet. 

1. Det finns en reell verklighet som är ordnad av naturen. Den sannolikt van-
ligaste föreställningsvärlden inom vetenskapen och intuitivt hos de flesta 
människor. 

2. Det finns en reell verklighet med en ordning som är skapad av Gud. Det är 
också en vanlig och logisk föreställningsvärld. 

3. Det finns en reell verklighet med en ordning som är skapad av människan. 
Detta är en föreställningsvärld som innehåller svårigheter. Menar vi med 
detta en ordning som verkligen är skapad och implementerad i den reella 
verkligheten uppstår problem med att förklara hur skapelseprocessen fun-
gerar. Är denna ordning en gång skapad och statisk eller är den något som 
förändras och hur sker i så fall denna förändring? Trots svårigheterna är 
det en logiskt möjlig föreställningsvärld. Menar vi i stället att ordnandet är 
en del av mänsklig förnimmelse finns det ingen anledning att anta vare sig 
en reell verklighet eller en reellt implementerad ordning. 

Följande tre alternativ utgår från att det finns en reell verklighet som dock saknar 
ordning – verkligheten är kaotisk. Vi kan ändå anta att vi förnimmer en ordning 
som till exempel kan ses som en del av vår kunskapsförmåga. Denna förnimbara 
ordning är skapad av 

4. Naturen (icke möjlig föreställningsvärld eftersom vi med naturen enligt de-
finitionen ovan avser något reellt existerande och ordnat, men förutsätt-
ningen här är att verkligheten reellt sett är kaotisk). 

5. Gud (fullt möjlig föreställningsvärld). 
6. Människan (fullt möjlig föreställningsvärld). 

En intressant fråga för föreställningsvärldarna 4-6 är om det finns något förhållan-
de alls mellan den förnimbara ordningen och den antagna reella verkligheten? 

                                                      
42 Referenslistan i slutet innehåller hänvisningar till litteratur om och/eller av nämnda tänka-
re och om nämnda inriktningar. 
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Resterande sex matematiska alternativ bygger på förutsättningen att det inte finns 
en reell verklighet. Även om detta intuitivt sett är svårt att föreställa sig är det fullt 
möjligt. En icke existerande reell verklighet kan inte ha en reellt existerande ord-
ning (eller oordning) men väl en upplevd ordning som kan antas vara skapad av. 

7. Naturen (icke möjlig föreställningsvärld eftersom vi med naturen enligt de-
finitionen ovan avser något reellt existerande och förutsättningen här är att 
det inte finns en reellt existerande verklighet och därmed inte heller en re-
ellt existerande ordning.) 

8. Gud (fullt möjlig föreställningsvärld). 
9. Människan (fullt möjlig föreställningsvärld). 

De tre sista alternativen bygger på förutsättningarna att det inte finns en reellt exi-
sterande verklighet och inte heller någon ordning (vare sig reell eller upplevd). 
Min bedömning är att detta inte ens är tänkbart. Alla människor upplever sig leva i 
en värld med någon sorts ordning. Därmed faller alternativen 10-12. 

Alternativ 1 är en vanlig empirisk realism som sannolikt är enkel att ta till sig. 

Alternativen 2, 5 och 8 är olika varianter på en religiös föreställningsvärld. Ingen 
kan med någon säkerhet påstå att dessa föreställningsvärldar skulle vara ”felakti-
ga” eller logiskt omöjliga. Det finnas en omfattande filosofisk och teologisk littera-
tur som behandlar möjligheter och problem med dessa föreställningsvärldar. Det 
är till och med så att under merparten av den tid som betydelsefull politisk teori 
producerats ingår religiösa föreställningar. Föreställningsvärldarna existerar up-
penbarligen och har genom historien haft stor samhällelig betydelse. 

Alternativen 3, 6 och 9 innehåller alla en syn på ordning som en social konstruk-
tion. Trots detta är det inte möjligt att slå samman dem till ett alternativ. Alternativ 
3 innebär att det finns en reell verklighet med en mänskligt skapad reell ordning. 
Alternativ 6 innebär att en reellt existerande, men kaotisk, verklighet döljs bakom 
en socialt konstruerad ordning där denna ordning är en del av våra sinnesförnim-
melser och/eller kunskapsförmåga och inte reellt implementerad i verkligheten. Al-
ternativ 9 innebär att det inte finns en reellt existerande verklighet men väl en upp-
levd och mänskligt konstruerad ordning. 

Extremvärdena för ontologi beskrivs oftast med begreppen idealism och realism. 

Idealism 
Vardagsbetydelsen av idealism, att vara idealistisk, associeras gärna till någon 
sorts altruism, att både tänka och handla för andras välbefinnande. Denna var-
dagsbetydelse har mycket svagt samband med det begrepp som ordet idealism 
används för att beteckna i detta sammanhang. I vardagsbetydelsen finns också 
tanken på att vissa ideal ska gå före den egna (materiella) välfärden och med detta 
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innehåll kommer vi något närmare idealismen i ontologisk mening. Här handlar 
nämligen idealismen om föreställningen att den sanna eller reella verkligheten är 
av andlig natur (idéer, tankar, Gud, själ et cetera). 

Etymologiskt bygger idealismen naturligtvis på ”idé” som härstammar från gre-
kiskans idea, ofta tolkat som utseende, beskaffenhet eller art, eller möjligen eidos 
som dock används av Aristoteles som en av två beteckningar på hans centrala 
form-begrepp (se vidare längre fram). (Aristoteles, 1998, [ca 335-325 f.Kr.]) 

Som filosofisk term användes den först av Leibniz i början av 1700-talet men det 
innehåll som termen används för finns långt tidigare, redan hos Platon. (Se t ex 
Platon, 2003 [ca 370 f.Kr.]) Idealismen förekommer i tre huvudvarianter: Antingen 
handlar det om att det materiella egentligen har en andlig natur, t ex Leibniz och 
Schopenhauer, att det materiella endast har skenbar existens, t ex Platon, eller ock-
så att det materiella endast kan existera som föremål för medvetande, t ex Kant. (Se 
bl a Kant, 2004a [1781, 87] och Schopenhauer, 1916 [1818]) 

Platon beskrivs ofta som den första idealisten. Hos honom är idéerna det enda 
verkliga, det enda som kan bli föremål för verklig kunskap. Men idéerna har hos 
Platon en verklig och självständig reell existens. Det finns andra idealister som går 
längre och menar att de subjektiva medvetandena och deras idéer är det enda som 
existerar. Kants idealism är annorlunda. Han förnekar inte en reell, materiell verk-
lighets (”tinget i sig”) existens, men hävdar att all kunskap om denna verklighet 
bestäms av vår kunskapsförmåga. Det är därmed vår kunskapsförmåga som be-
stämmer verkligheten (”tinget för oss”). Den tyska idealismen, t ex Schelling, arbe-
tar med en tanke på en gemensam ”natur” som kommer till uttryck genom indivi-
dens ”ande” och som därmed skulle kunna hitta en väg från ”tinget i sig” (natur) 
och ”tinget för oss” (ande). Hegel är återigen närmare Platon med föreställningar 
om en absolut idé eller ande med de viktiga skillnaderna att Hegel tillför dynamik, 
förändring och dessutom är denna ande immanent i människornas värld, inte tran-
scendent som hos Platon. Idealismen innehåller ofta (i vart fall hos Platon och den 
tyska idealismen, inklusive Hegel) föreställningar om världen som en helhet som 
också kan förklara dessa delar (se vidare nedan). (Se bl a Hegel, 2008 [1807].) 

Realism 
Vardagsbetydelsen för realism, att vara realistisk, handlar normalt om att vara och 
handla verklighetsbaserat och därmed i någon mening förnuftigt. Inte heller här är 
vardagsbetydelsen särskilt träffsäker för det ontologiska begreppet. 

Etymologiskt har ordet sitt ursprung i latinets realis, ungefär verklig eller väsentlig, 
och res, ungefär ting eller sak. Ordet kan också associeras till ordet reell som kom 
till svenskan via franskans réel, ungefär verklig eller sann. 
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Ontologiskt innebär realism en föreställning om att det existerar en från medve-
tandet fristående yttervärld, en reell verklighet. För en realist handlar vetenskap 
och sanning om att nå en överensstämmelse med denna reella verklighet, vare sig 
den är direkt tillgänglig, observerbar, eller ej. Det finns en hel del variationer inom 
realismen, från den naiva realismen som menar att det finns en direkt relation mel-
lan våra sinnesintryck och den reella verkligheten, till olika former av representa-
tionalistiska realismer som ser en relation mellan sinnesintryck och reell verklighet, 
men som ser olika former av problem när det gäller hur relationen mellan sinnes-
data och verklighet ser ut. 

Realism associeras ofta, men inte alltid, till materialism. Materialism kommer ety-
mologiskt från latinets materia som betyder virke, material eller ämne. Materialis-
men menar att fysisk materia är den enda som verkligen existerar. Tankar och 
medvetande kan här reduceras till fysiska processer i hjärnan. En tidig materialist 
var Demokritos som vi kommer att återkomma till om en liten stund. Den dialek-
tiska och historiska materialismen hos Engels och Marx menar att det finns annat 
än det materiella, t ex idéer och kulturella fenomen, men att de har sin bas och sitt 
ursprung i det materiella. Frankfurtskolan, med Adorno med flera, tar ytterligare 
ett steg i sin betoning av det förstående förnuftets begrepp och dessa begrepps 
komplexa relation till en reell verklighet. (Se bl a Marx, 1997 [1867]) 

Ontologisk skala 
För att gå vidare i diskussionen om den ontologiska föreställningsvärldens varia-
tioner presenteras här ovan en skala vars ytterpunkter utgörs av idealism och rea-
lism. På förslag har jag här lagt in några namn och inriktningar för att ge någon fö-
reställning om skalans innebörd även om jag naturligtvis inte hävdar att dessa pla-
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ceringar utgör några absoluta sanningar. De kan ändå utgöra ett underlag för re-
flektion.43 

För denna undersökning av medborgarskapsideal och ontologisk människosyn 
kan de två extremvärdena tillämpas eller tänkas på tre plan: 

1. Om studieobjektet: Människornas självbilder av sig som medborgare är de-
ras idealistiska konstruktion eller är bestämda av en realistisk verklighets 
samhällsförhållanden, lagar et cetera. 

2. Om teorin: Det vid en viss tid och/eller på en viss plats gällande föreställ-
ningarna, eller teorierna, om medborgarskap kan ses som idealistiska kon-
struktioner eller som bestämda av en realistisk verklighets samhällsförhål-
landen, lagar et cetera. 

3. Om metateorin: Existens, uppkomst och utdöende av olika föreställningar 
eller teorier om medborgarskap och ontologisk människosyn kan ses som 
variationer inom en idealistiskt konstruerad värld eller som förändringar 
bestämda av förändringar i en realistisk verklighets samhällsförhållanden, 
lagar et cetera. 

På den metateoretiska nivån frågar vi varför föreställningarna finns, uppstår eller 
försvinner. Vi skulle t ex kunna anta att idealism har lättare att existera i religiösa 
samhällen än i sekulära. På samma sätt som hos religioner finns det något mystiskt 
över den rena idealismen. Med detta antagande skulle det vara möjligt att förklara 
en successivt allt starkare ställning för realistiska ontologiska föreställningar med 
en successiv sekularisering i västvärlden under de senaste 3-400 åren även om man 
naturligtvis måste ställa frågor om kausalitetens riktning och om det kan finnas 
något tredje fenomen som förklarar bägge dessa förändringar. Möjligen ser vi just 
nu ett skifte i denna trend med exempel som olika former av postmodernism, 
kommunitarism och nykonservatism som på (väldigt) olika sätt har idealistiska in-
slag. Hur ska vi då kunna förklara detta eventuella trendskifte? En djärv hypotes 
skulle kunna vara att det också ligger något mystiskt, eller snarare svårbegripligt, 
över en komplex och globaliserad värld och att denna svårbegriplighet är en grund 
för idealistiskt orienterade ontologiska föreställningar. Mitt sätt att här ställa upp 
hypoteser på denna metateoretiska nivå har i huvudsak realistiska drag där jag an-
tar att en i huvudsak materiell orsak som verkan får förändrade ontologiska före-
ställningar. Jag har svårt att finna exempel på idealistiskt orienterade antaganden 
om förhållandet mellan idealism och realism på denna metateoretiska nivå, men 
det kan naturligtvis bero på min egen, i grunden realistiska, föreställningsvärld. 

                                                      
43 Referenslistan i slutet av boken ger hänvisningar till litteratur om och/eller av nämnda 
tänkare och om nämnda inriktningar. 
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Längtan efter kunskap – epistemologin 
Av naturen längtar alla människor efter kunskap, skriver Aristoteles i Metafysiken. 
(Aristoteles. 1998, [ca 335-325 f.Kr.], 4) 

Kunskap är svår att tänka utan att samtidigt tänka kunskap om något. Kunskapen 
måste ha någon sorts objekt. Även om detta låter väldigt trivialt är det ett av kun-
skapsteorins, eller epistemologins, mest grundläggande, omdiskuterade och kom-
plexa problem. Det handlar alltså om förhållandet mellan verklighet och kunskap 
om verklighet. Ofta införs ett tredje led i detta förhållande där vi kan prata om 
verklighet, sinnesförnimmelse av verklighet och kunskap som då ses som en bear-
betning av sinnesförnimmelse. 

Etymologiskt har epistemologi sin grund i grekiskans episteme, som står för kun-
skap eller lärande, samt logia, lära, som är bildat ur logos, ord. Som beteckning för 
kunskapsteori är epistemologi en modern konstruktion, från tidigt 1900-tal, men 
det som betecknas har funnits sedan antiken. 

Epistemologi och metod är inte synonyma begrepp, men det finns en stor över-
lappning. Om epistemologin sysslar med mer generella frågor om hur det kan vara 
möjligt att nå kunskap om något, så fokuserar metod mer på tillvägagångssättet. I 
praktiken är avgränsningen dock svår. I det sätt som vi söker kunskap på, meto-
den, finns alltid en inneboende föreställning om hur kunskap är möjlig, epistemo-
login. Ordet metod kommer från grekiskans méthodos som närmast betyder efter-
forskning. Ordet kan delas upp i prepositionen metá, som betyder efter och (h)odós 
som betyder gång eller väg. I dag betyder ordet snarare förfaringssätt eller tillvä-
gagångssätt och i ordet ligger en viss planmässighet. Den ursprungliga och den 
nutida betydelsen skulle kunna sammanfattas till betydelsen ett planmässigt sätt att 
efterforska. 

Kunskapen och det sunda förnuftet 
Från föregående avsnitt har vi med oss att det finns en vanlig realistisk föreställ-
ning om att det finns en verklighet, som existerar även vid sidan av vår förnimmel-
se av och vår kunskap om denna verklighet, något vi kan kalla en reell verklighet. 

Vi tänker oss ofta ett samband utmed en kedja där verkligheten är orsak till för-
nimmelser som i sin tur är orsak till kunskap. Karl Popper ger en sammanfattning 
av denna det sunda förnuftets syn på dessa grundläggande frågor. 

Jag har mycket höga tankar om det sunda förnuftet. Faktum är att jag tycker att all 
filosofi måste utgå från det sunda förnuftets åsikter och från en kritisk granskning 
av dem. 

Här ska jag skilja mellan två delar av sundaförnuftssynen på världen […] Den för-
sta är sundaförnuftsrealismen. Detta är uppfattningen att det finns en verklig 
värld, som innehåller verkliga människor, djur och växter, bilar och stjärnor. […] 
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En helt annan del av sundaförnuftssynen på världen utgörs av sunda förnuftets 
kunskapsteori. Den behandlar problemet med hur vi får kunskap om världen. Sun-
da förnuftets lösning är: genom att öppna våra ögon och öron. Våra sinnen är de 
huvudsakliga, om inte de enda, källorna till vår kunskap om världen. (Popper, 
1997 [1934-83], 114) 

Det är svårt att inte hålla med Popper. Det problem som Popper, liksom många 
andra, behandlar är att dessa två satser inte är förenliga. Tror man på den ena faller 
den andra. Om vi utgår från sunda förnuftets epistemologi enligt ovan faller den 
realistiska ontologin. 

Om kunskap härrör från förnimmelser, då är dessa de enda säkra kunskapselemen-
ten och vi kan inte ha några goda skäl att tro att det existerar någonting annat än 
förnimmelser. (Popper, 1997 [1934-83], 114) 

Om vi i stället utgår från sunda förnuftets realistiska ontologi enligt ovan faller 
sunda förnuftets epistemologi. Detta har behandlats av många och kanske bäst av 
David Hume. (Hume, 2002 [1739]) Det brukar kallas för induktionsproblemet och 
handlar om omöjligheten av att uttala sig i form av generella och universella lagar 
om kausala samband baserat på ett ändligt antal observationer. Det går alltså inte 
att utvinna säker kunskap ur empiriska sinnesförnimmelser. Samma omöjlighet 
gäller för kausala uttalanden om framtid baserade på observationer i historisk tid 
eller samtid. 

Poppers lösning på detta problem är hans falsifikationsprincip. Den handlar om en 
annan syn på den epistemologiska grundfrågan, hur vi kan få kunskap om det som 
är. Popper menar att vi gör antaganden, att vi tror att någonting förhåller sig på ett 
speciellt sätt, och sedan provar vi detta antagande mot verkligheten. I mötet med 
verkligheten kan antagandet falsifieras, eller bestå, men det kan inte bevisas (där 
håller Popper med Hume). Den är denna epistemologiska grundsyn som åter-
kommer i mycket av det som Popper har skrivit. 

Denna Poppers tes är också hans syn på demarkationsfrågan, d v s vad skiljer ve-
tenskap från annan verksamhet. För honom handlar det just om teorier, antagan-
den om verkligheten, som är falsifierbara. 

Det finns ett problem med Poppers deduktiva empirism. Låt oss anta att de hypo-
teser vetenskapen presenterar på något sätt handlar om verkligheten, d v s tinget, 
människan, det sociala förhållandet i sig och inte om dess skugga (Platon), dess 
empiriska objekt (Kant), eller dess uttryck (Hegel och Marx). Det är också vad 
Popper uttryckligen säger att vetenskapen bör göra. Hur kan då denna hypotes 
prövas mot empirin som Popper föreslår? Det den empiriska undersökningen mö-
ter ju just det förnimbara, skuggan, uttrycket eller det emiriska objektet. Vi får allt-
så en hypotes om äpplen som prövas mot ett räknande av päron. 
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Vi behöver inte fördjupa oss vidare i detta för att kunna konstatera en huvudfråga 
inom kunskapsteorin eller epistemologin gäller just existensen av en reell verklig-
het, ett objekt för kunskap, och relationen mellan detta objekt och kunskapen. 

Nästa fråga, som vi också var inne på i det ontologiska avsnittet, handlar om ord-
ning, eller inferens. Det finns nämligen ingen kunskap i kaos. Alla kunskap hand-
lar i någon mening om ordning och ordning handlar om någon sorts förhållande 
mellan olika entiteter. Detta innebär i nästa steg också att all ordning måste vara 
meningsfull. En meningslös ordning är ingen ordning, det är kaos. Det betyder inte 
att ordning och mening är synonymer, det menar jag inte att de är, men det ena 
kan inte tänkas utan det andra. All ordning innebär att världen är ordnad på ett 
särskilt sätt med meningsfulla relationer mellan olika fenomen. Tror vi att det finns 
en enda given sann ordning, en föreställning som vi till exempel kan finna hos Pla-
ton och hos stoikerna, så blir vår epistemologiska uppgift att förstå denna ordning, 
inse dessa förnuftiga samband, dess mening och sedan leva efter detta. Tror vi att 
det kan finnas olika möjliga ordningar, kan epistemologisk uppgift till exempel 
vara att försöka finna ut hur dessa skillnader kan uppstå. I vilket fall som hels in-
nehåller ordningen en mening, den kan inte vara neutral eller opartisk och det var 
en av de frågor som vi stötte på redan i Del 1. 

Skala för epistemologin 
Den andra mest grundläggande skalan handlar just om kunskapsteori, epistemo-
logi. 

Här använder vi en skala mellan rationalism, det vill säga utgångspunkten att vi 
skapar sann kunskap om verkligheten i våra tankar, utan beroende av våra sinnens 
relation till en utomstående verklighet, och empirism, det vill säga utgångspunk-
ten att vår kunskap uppstår genom våra sinnenserfarenheters direkta relation med 
en reell verklighet. 

Med en utgångspunkt på den rationalistiska sidan skulle det bli det viktigt för mig 
att konstruera hypoteser som utvecklas till förklaringar i huvudsak baserade på lo-
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giska konsistenser/inkonsistenser mellan begrepp. Med en utgångspunkt på den 
empiriska sidan skulle det bli viktigt för mig att spåra samband mellan empiriskt 
tillgängliga yttringar som avser medborgarskap, vare sig detta görs på ett i huvud-
sak induktivt eller deduktivt sätt.44 

Rationalism 
Etymologiskt härstammar ordet från latinets rationa´lis som kan betyda räkning, 
förnuftig eller förnuftsbegåvad, ra´tio som betyder räknande eller förnuft samt från 
re´or som betyder beräkna eller tänka. 

Vardagsbetydelsen rör sig mot förnuft. Den som är rationell är klok och förnuftig, 
sannolikt också effektiv. Även här stämmer vardagsbetydelsen inte så väl med den 
betydelse som begreppet har här. 

Inom rationalismen menar man att kunskap om verkligheten uppnås genom att 
enbart använda förnuftet. Med hjälp av logiska, deduktiva slutledningar kan man 
komma fram till kunskap om verkligheten. Kända rationalister är till exempel De-
scartes, Spinoza och Liebniz. Även tänkare som Platon och Kant kan i viss ut-
sträckning hänföras till denna grundläggande kunskapsteoretiska idé. Inom denna 
inriktning finns såväl idealister – som menar att världens existens kräver ett för-
nimmande subjekt – och andra som menar att det finns en objektiv verklighet vid 
sidan av förnimmelsen. (Se bland annat Platon, 2003 [ca 370 f.Kr.], Descartes, 1998 
[1637-1649], Spinoza, 2004 [1670] och Kant, 2004a [1781, 87]) 

Rationalisternas problem handlar i första hand om begreppet förnuft. Många kriti-
ker menar att människan föds som ett blankt papper och skapas av erfarenheter 
under livet. (Se till exempel Locke, 1993 [1690].) Därmed blir det svårt att hävda att 
det kan finnas ett förnuft som är skilt från erfarenhetskunskapen. Vi kommer också 
längre fram att fördjupa oss i en vanlig förnuftsföreställning där man ser det 
mänskliga förnuftet som en del av ordningen och meningen med kosmos. Få har 
diskuterat begreppet så ingående som Kant. Kant kallar det för en a priori kunskap 
och menar en sådan är möjlig. Han menar dock att denna kunskap inte säger något 
direkt om verkligheten utan att det snarare handlar om betingelserna för erfaren-
hetskunskap. En rationalismens historik, men särskilt fokus på ontologisk männi-
skosyn, utvecklas vidare i Är människor lika eller olika. 

Empirism 
Etymologiskt härstammar empirism från grekiskans empeiri´a som står för erfa-
renhet. Eftersom empirismen har en stark ställning i dagens samhällsvetenskap 
kan det vara viktigt att redovisa dess utgångspunkter något mer utförligt. 

                                                      
44 Även här gäller att det i den avslutande referenslistan finns hänvisningar till litteratur om 
nämnda tänkare och inriktningar. 
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Empirismen menar att kunskap om verkligheten nås genom observation, genom 
sinnesintryck. Med hjälp av ett empiriskt arbete kan sinnesintryck samlas och kun-
skap om verkligheten nås. Kända företrädare är t ex Aristoteles, Bacon, Locke, 
Hume, Comtes, Mill och Popper. Just Lockes empiristiska tänkande, och dess rela-
tion till ontologisk människosyn kommer vi att diskutera vidare i Är människor lika 
eller olika. Här fokuserar vi mer de generella grunderna för empirismen. 

Inom denna inriktning är man överens om att det finns en verklighet utanför vår 
förnimmelse av denna verklighet, men det finns många olika synsätt kring hur till-
gänglig för observation denna verklighet är. (Det finns en gren av empirismen, on-
tologisk empirism, som hävdar att det endast är sinnesintrycken som existerar och 
som därmed förnekar en reell verklighets existens. Det är alltså en form av idealis-
tisk ontologi som företräddes av George Berkeley på tidigt 1700-tal, men inrikt-
ningen är ovanlig och bortses från här.) 

Empirismen har rötter från Aristoteles men utvecklades av Francis Bacon på sent 
1500-tal och Thomas Hobbes, som under en tid var Bacons sekreterare. Denna em-
pirism var ett bärande element i upplysningens framtids- och vetenskapstro. En 
vanlig inställning var: Tillvaron går att räkna ut. Om vi bara tillräckligt grundligt 
använder våra sinnen och samlar information om tillvarons alla delar går dessa de-
lar att sammanställas till en förklaring och en förståelse av tillvaron. Tillvaron be-
traktades som en maskin som människan kunde styra och kontrollera. (Den meka-
nistiska världsbilden var inte unik för empirismen vid denna tid.) Ett tydligt ex-
empel på denna optimism kan hämtas från en företrädare för upplysningen och 
franska revolutionen, Étienne de Condorcet, som bland annat skriver: 

Med matematikens och fysikens hjälp kan man förbättra de metoder som används 
för att framställa produkter som täcker våra basbehov, ligger det då inte i naturens 
ordning att nya landvinningar på moralfilosofins och den politiska vetenskapens 
område utövar samma inflytande på de motiv som styr våra känslor och handling-
ar? […] Tillämpningen av sannolikhetslära och kombinatorik på dessa vetenskaper 
möjliggör mer betydande framsteg eftersom det endast är med deras hjälp som man 
med avseende på vetenskapliga resultat kan mäta och uppskatta graden av säkerhet 
eller sannolikhet med nästan matematisk precision. […] Trots somliga matemati-
kers lyckosamma försök befinner sig tillämpningen av sannolikhetskalkylen fortfa-
rande i sin linda, men för kommande generationer bör den öppna en källa till kun-
skap som är lika outsinlig som den matematiska vetenskapen och det antal kombi-
nationer, relationer och fakta man kan undersöka med dess hjälp. (Condorcet, 1992 
[1793], 105-111) 

Condorcet får här med flera väsentliga föreställningar som fortfarande är livskraf-
tiga. Här finns föreställningen om att naturvetenskaperna definierar vad som är 
vetenskap och att deras metoder även är tillämpliga på moral- och samhällsfrågor. 
Här finns analysen av att vi just nu inte vet så mycket, trots allt som redan är gjort, 
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parad med en framtidsoptimism som handlar om nya tekniska/matematiska meto-
der för behandling av ännu fler data och fler variabler som ska leda fram till de 
slutliga sanningarna. 

Auguste Comte formulerade traditionen som positivism i sitt huvudverk Kurs i den 
positiva filosofin som gavs ut 1830-42. Comte menade att kunskap och vetenskap ska 
vara begränsade till det positiva, d v s ska utgå från beskrivning och metodiskt 
återgivande av fakta givna i erfarenheten. Varje försök att förklara förhållanden i 
samhället utifrån dolda förhållanden är meningslöst, enligt Comte. Han menar att 
detta gäller för alla vetenskaper, även för samhällsvetenskapen som ska använda 
statistik för att beskriva samhällets utvecklingstendenser. Comte menar att denna 
vetenskap endast är i sitt tillblivande men menar sig ändå ha utstakat dess grund-
valar. (Lübcke, 1988, 94-95) 

Comtes mecenat, John Stuart Mill, har också lämnat ett inflytelserikt bidrag till den 
kunskapsteoretiska diskussionen inom samma tradition i sin System of Logic. (Ur-
sprungligen från 1843 men här används den åttonde upplagan som gavs ut 1886, 
efter hans död.) Även om Mill är starkt kritisk mot Comte, när det gäller Comtes 
synpunkter på de samhälleliga konsekvenserna av de epistemologiska grunderna, 
hänger de två samman i sin metodologiska syn. Mill menar att politisk handling 
ska grundas i vetenskaplig kunskap och ingenting annat. Mill kompletterar tidiga-
re teorier om induktion och ger en metod för hur enskilda erfarenheter samman-
förs till generella lagbundenheter. Han ger också grunderna för de metoder som i 
dag används för jämförande studier inom samhällsvetenskap. På samma sätt som 
Comte menar Mill att samhällsvetenskaperna är hänvisade till samma metoder 
som naturvetenskaperna men att de förra inte kan uppnå samma precision som de 
senare. (Mill, 2003 [1843-1886], 253-266) 

Inriktningen vidareutvecklades inom den så kallade Wienkretsen med sin logiska 
positivism. 

De logiska positivisterna påpekar att moderna produktionsprocesser och den mo-
derna teknologin ger allt mindre utrymme åt metafysiska föreställningar. En ny 
vetenskaplig världsuppfattning börjar prägla det personliga och offentliga livet. 
Vetenskapen bidrar till att utforma det ekonomiska och sociala livet enligt rationel-
la grundprinciper. […] kan den logiska positivismen betraktas som en vidareföring 
av den brittiska empirismen (John Locke och David Hume), upplysningsfilosofin 
(Diderot, Voltaire och Kant) och 1800-talets positivism (Auguste Comte och John 
Stuart Mill). (Gilje & Grimen, 1992, 58) 

Inom empirismen diskuteras ofta kunskapsteoretiska frågor utmed skalan induk-
tion-deduktion. Extremvärdena på denna skala är knappast tillgängliga. En ren 
deduktion i form av en prövning av en teori mot empiriska data, utan någon som 
helst förförståelse av verkligheten är inte möjlig. En ren induktion i form av sam-
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manställning av empiriska data utan någon som helst förförståelse i form av ett te-
oretiskt sammanhang för det som studeras är inte heller möjlig. 

I sin historiska tradition är empirismen i huvudsak induktiv. Information samlas 
och ger en bild, en förklaring. Under inflytande av bland andra Popper kan man se 
en förskjutning mot dagens dominerande deduktiva empirism som tar sin grund i 
antaganden eller hypoteser som prövas mot empiri. 

Empirikernas problem handlar i första hand om relationen mellan subjekt och ob-
jekt. Även om man tror på existensen av en verklighet bortom betraktarens för-
nimmelse av denna verklighet är de flesta överens om att subjektets förnimmelse 
är starkt beroende av kunskaper, värderingar, perspektiv, tidigare erfarenheter etc. 
Kant och en del andra filosofer går så långt att de menar att det är subjektets kun-
skapsförmåga som mer eller mindre skapar objektet. 

Kunskapens och vetenskapens mystik 
Redan med denna korta sammanfattning av två kunskapsteoretiska huvudlinjer 
kan man se något gemensamt i inriktningarnas problem. Både föreställningarna 
om rationalism och empirism handlar om olika sätt att se och dessa olika perspektiv 
kan beskrivas som trosföreställningar snarare än som teorier som kan verifieras el-
ler falsifieras. Vi har ofta en stark ambition att skilja mellan vetenskap och tro eller 
mystik. Samtidigt finns det något genuint mystiskt, både när det gäller föreställ-
ningarna om något sorts ursprungligt, generellt förnuft och föreställningarna om 
en reell verklighets relationer till våra sinnen. 

Vi har just konstaterat att trosföreställningar har en central betydelse för veten-
skap. Våra grundläggande föreställningar bestämmer vår planmässighet, vår rikt-
ning och därmed också i stor utsträckning vad vi kommer att finna. Vetenskapste-
oretiska föreställningar är alltså inte vetenskapligt neutrala. Det vi kan se här är att 
perspektivvalen inte heller är politiskt neutrala. Val av perspektiv har samhälleli-
ga, politiska, konsekvenser. 

I många fall är dessa trosföreställningar ”osynliga”. De innehåller så självklara 
”sanningar” att innehavaren inte uppfattar dem som en trosföreställning eller en 
tolkning av verkligheten. ”Före Kopernikus såg man att solen ´gick upp´ i öster och 
att den ´gick ner´ i väster. Knappast någon lade märke till att detta var en tolkning 
av ´fakta´”. (Gilje & Grimen, 1992, 128) 

Samband mellan ontologi och epistemologi 
Ofta förknippas idealism med rationalism och realism med empirism. Särskilt tyd-
lig blir relationen idealism-rationalism hos Immanuel Kant eftersom den ontolo-
giska verkligheten där blir idealistisk på grund av de rationalistiska dragen i hans 
kunskapsteori, epistemologi. Kopplingen är dock inte nödvändig. Om vi tar Platon 



 

118 

som ett annat exempel är den absoluta sanningen och verkligheten för honom on-
tologiskt realistisk, men kunskap om denna sanning är bara tillgänglig i tanken, ra-
tionalistiskt. 

Kopplingen realism-empirism är som allra mest tydlig inom positivismen, men 
inte heller denna relation är nödvändig. Med den analys av den rena empirismens 
omöjlighet som Hume, Kant, Popper och många andra bidragit med är det knap-
past förvånande att se en ontologisk realism kombinerad med rationalistiska drag i 
kunskapsteorin vilket vi till exempel kan se i kritisk realism och möjligen också i 
socialkonstruktivism. Redan hos Aristoteles finns rationalistiska drag förenade 
med en ontologisk realism i hans tankekonstruktioner kring essensialism och tele-
ologisk kausalitet. 

Delar, arter eller helhet? 
Om vi nu antar en ordnad reell verklighet, och för tillfället bortser från hur den 
skapats, handlar nästa logiska fråga om ordningens karaktär. Det handlar alltså om 
hur denna verklighets olika delar förhåller sig till varandra. Finns det något som 
påverkar eller styr något annat? Finns det orsaker och verkningar, alltså kausalitet? 

Det finns väldigt många förslag till föreställningar om detta. Jag menar att en bra 
utgångspunkt för diskussion kan vara att välja en typologi som består av tre olika 
hypoteser: 

• Delarna förklarar helheten 
• Helheten förklarar delarna 
• En mellannivå – typer/arter/sorter – är det viktigaste förklaringselementet 

Även här kan vi se hur frågor om ontologi och epistemologi flyter samman. Typo-
login ovan kan ses som ontologisk, eftersom den handlar om varats egenskaper, 
men den är också epistemologisk eftersom den handlar om föreställningar om rela-
tioner inom varat, det vill säga olika sätt att ordna/förstå ordning, det vill säga 
grundläggande frågor när det gäller kunskap om varat. 

Delar förklarar helhet 
På 400-talet f.Kr. skriver Demokritos: 

Av kunskap finns det två slag, den äkta och den fördunklade. Syn hörsel, lukt, 
smak, känsel – alla hör de till den fördunklade. Då den fördunklade kunskapen inte 
kan fortsätta och se något ännu mindre, ej heller höra eller lukta eller smaka eller 
känna det, men man måste forska vidare i det finare – då träder den äkta till, den 
som har medel att fatta det finare. […] Skenbar är färgen, skenbar sötman, skenbar 
det bittra; verkliga är blott atomer och det tomma. (Marc-Wogau, 1991 [1970], 37-
38) 



 

119 

Demokritos är som synes ingen empiriker. Han är en epistemologisk rationalist en-
ligt den nomenklatur vi nyss behandlat. Han tror inte på sinnesförnimmelsernas 
förmåga att fånga sann kunskap om det verkliga. Men han är också ontologisk ma-
terialist och realist i sitt sätt att se på verkligheten som enligt honom enbart kan 
förklaras av dess minsta delar, atomerna. I nutiden uppfattar vi kanske han teorier 
som fysikaliska men i sin samtid var det en radikal politisk teori som förkastade 
den då förhärskande ontologiska idealismen, som ofta förknippas med tron på att 
helheter förklarar. (Bernal, 1969, 167-8) Det hindrar inte att Demokritos ofta er-
känns som förfader till modern atomteori. I detta sammanhang är det dock det po-
litiska budskapet som är mer intressant för oss.  

Helhet förklarar delar 
Platon är sannolikt den mest kände idealisten och han tyckte intensivt illa om De-
mokritos teorier. Enligt Aristoxenos Historiska anteckningar ville Platon elda upp 
alla Demokritos skrifter. (Marc-Wogau, 1991 [1970], 36) Platons Staten innehåller 
en kunskapsteoretisk diskussion i slutet av femte boken och i sjätte och sjunde bo-
ken. (Platon, 2003a, [ca 374 f.Kr.]) 

Platon menar att det i sinnevärlden finns föremål i sig själva och bilder eller skuggor 
av dessa föremål. För att illustrera detta använder han en bild av grotta där männi-
skorna är fjättrade och endast ser det som är utanför som skuggor i eldskenet. Des-
sa skuggor är sinnevärlden och det är endast några få, filosoferna, som kan lämna 
skuggorna och uppfatta den verkliga världen. Detta är ändå inte det slutgiltiga må-
let för Platon. Han menar att det även inom tankevärlden finns två delar. Det ena 
är den vetenskapliga där olika idéer presenteras som avbilder (modeller, diagram 
och liknande) och där man också är bunden till dessa avbilder i tankarna om de 
förhållanden de ska illustrera. För filosoferna är det inom denna del av tankevärl-
den möjligt att få kunskap om tillvarons verkliga föremål. 

Här har vi väl just den melodi som dialektiken spelar upp? […] Närhelst någon 
genom dialektiken45 försöker ta sig fram till just det som varje ting är, utan alla 
sina sinnen, bara genom förnuftet, och inte ger upp förrän han med själva tanken 
får tag i just det som det goda är, då kommer han till själva slutmålet i det tänkba-
ra. (Ibid., 318) 

Det är alltså nödvändigt att lämna sinnena därhän för att i stället med det rena 
tänkandet kunna komma fram till verklig kunskap, sanningen om det goda. Det 
finns en sammanhängande förnuftig helhet som existerar transcendent relativt 
människorna, och kunskap om denna förnuftiga helhet, det goda eller idén, är till-
gänglig för filosofer via det rena tänkandet. 

                                                      
45 Platons användning av dialektik ligger nära dialog, att i tänkandet ställa frågor och svara, och 
ska inte förväxlas med t ex Hegels användning av dialektik. 
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[D]et finns inte någon annan undersökningsmetod som systematiskt försöker fast-
ställa vad det självt verkligen är. Alla andra vetenskaper och konster är antingen 
inriktade på människors åsikter och begär eller på uppkomst och sammansättning 
eller på vård av växande och sammansatta föremål. När det gäller de andra veten-
skaperna, som enligt vad vi nyss sade fångar något av det som är […] så ser vi nu 
att de bara drömmer om det som är och aldrig kan se det med vaken blick så länge 
de lämnar de antaganden orubbade som de använder och inte kan göra reda för 
dem. För när grunden är något som man inte vet, och när slutpunkten och mellan-
leden är vävda av något man inte vet – hur ska en sådan ”överensstämmelse” nå-
gonsin bli till kunskap? (Ibid., 320) 

Platons kritik av övriga vetenskaper handlar om att de är bundna av ovan nämnda 
avbilder, som inte utgör någon sann kunskap, och när de från denna oklara grund 
försöker bygga någon kunskap om detta är det helt enkelt inte möjligt. Han kallar 
detta för tänkande, som ändå ligger över tro och föreställning, som han kallar de 
lägsta nivåerna av kunskapssökande. 

Idealism handlar om en verklighet bestämd av tänkande, men en följd av detta är 
ofta att detta tänkande samlas i någon slags helhet. För Platon är dialektiken, det 
rena tänkandet utan beroende av sinnlig erfarenhet, det enda sättet att nå fram till 
vetande, den enda vägen för att förstå det i sig goda, det högsta stadiet av kunskap 
och därmed är dialektiken kronan på alla vetenskaper. Ovanför/utanför verklighe-
tens skuggbilder finns de verkliga idéerna och överst i en hierarki av idéer finns 
det godas idé och alla andra idéer är delaktiga av denna högsta idé. 

Typer förklarar 
Aristoteles väljer en annan väg. Ett centralt tema i hans Metafysiken handlar om es-
sensen. Enligt Aristoteles tillhör allting en typ eller sort vilket också ger delarna 
dess essens som också förklarar delarna. Det finns en tingens natur som är för-
knippad med dess art eller typ. Vi återkommer strax till detta i samband med re-
dovisningen av olika objektmodeller och framför allt i samband med en diskussion 
om olika former av kausalitet längre fram i denna del. 

Med Demokritos, Platon och Aristoteles får vi den skisserade typologin. 

• Delarna förklarar helheten (Demokritos) 
• Helheten förklarar delarna (Platon) 
• En mellannivå – typer/arter/sorter – förklarar (Aristoteles) 

Vilken av dessa föreställningar som väljs har naturligtvis betydande återverkning-
ar på de vägar som väljs för sökande efter kunskap, metoderna, på epistemologin, 
på ontologin – men de vetenskapsteoretiska föreställningarna får också en politisk 
betydelse. Detta är en viktig aspekt som vi hittills bara tangerat, men som kommer 
att återkomma längre fram. Hela tiden finns ett komplext förhållande mellan ”hö-
nor och ägg” som det gäller att försöka pröva om och om igen. Vilka är de mest 
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grundläggande föreställningarna som möjligen blir orsaker till andra föreställning-
ar? Och hur och varför förändras olika föreställningar över tid, eller kanske snara-
re, eftersom de flesta grundläggande varianter existerar mycket tidigt i idéhistori-
en, hur och varför blir vissa föreställningar mer dominerande än andra i samhälle 
och vetenskap under olika tider? 

Innan vi går vidare ska vi tillföra ytterligare ett element. Ett av de fenomen som vi 
behandlar är ontologisk människosyn. Som vi kunde se i inledningen kan männi-
skosyn också ses som ett av de vetenskapsteoretiska grundelementen. 

Människosyn 
Vi inleder detta avsnitt med två påståenden: 

• En grupp är en summa individer. 
• En individ är en del av en grupp. 

Bägge påståendena är intuitivt sanna och samtidigt är de delvis helt oförenliga. 
Vissa kanske har problem med parallella och oförenliga sanningar. Som framgått 
tidigare har jag inget problem med detta. Vi kommer att återkomma utförligt till de 
frågor som finns bakom dessa till synes enkla påståenden, men tills vidare gör vi 
det enkelt och skapar begrepp för de två påståendena. Det första påståendet repre-
senterar en individualistisk samhällssyn och det andra påståendet representerar en 
organisk46 samhällssyn. På liknande sätt som tidigare för ontologi och epistemologi 
skapar vi nu en skala med de två begreppen som idealvärden. På samma sätt som 
tidigare finns också en del namn och skolbildningar utmed skalan, något som kan 
ge underlag för tankar och diskussioner om vad skalan kan ha för innebörd.47 

                                                      
46 Längre fram kommer vi i kontakt med en mer specifik organisk samhällssyn, men här syf-
tas endast på föreställningar där man i olika grad ser ett samhälle som en helhet som kan 
förklara dess delar, människorna. 
47 Liksom för tidigare skalor innehåller referenslistan i slutet hänvisningar till litteratur om 
de tänkare och inriktningar som finns nämnda. 
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(Den individualistiska samhällssynen bygger på det jag kommer att kalla för Den 
kantianska individen, som skapas på 1600-1700-talen och skalan är därför inte till-
lämpbar innan denna tid.) 

För min studie kan denna uppdelning ge två olika grundhypoteser: 

• Människan är primärt en individ som förklarar samhället och även gällan-
de medborgarskapsideal. 

• Människan är primärt en social, eller politisk varelse som förklaras av sin 
samhälleliga situation som då också förklarar gällande medborgarskaps-
ideal. 

Konstruktion av en typologi 
Modellerna för de tre områdena, ontologi, epistemologi och människosyn är mina 
konstruktioner och det är vare sig självklart att en hantering med hjälp av dessa 
skalor är rimlig, att skalornas idealvärden inte skulle kunna beskrivas på något an-
nat sätt eller att det överhuvud är rimligt att diskutera olika utgångspunkter inom 
dessa områden utmed en rät linje. Det är också både möjligt och sannolikt att 
andra områden skulle vara både intressanta och rimliga att ta med i konstruktio-
nen av alternativa utgångspunkter. Jag menar dock att uppdelningarna på ett rim-
ligt sätt sammanfattar vanliga föreställningar. 

Om man betraktar de tre linjerna som axlar, X, Y och Z, skulle vi kunna bygga ett 
tredimensionellt rum där olika positioner kan analyseras. Det känns dock som att 
gå alltför långt med denna tankekonstruktion. Som jag upprepat är detta en tanke-
konstruktion, utan anspråk på att utgöra någon sanning, för att kunna systematise-
ra diskussionen om vetenskapsteoretiska begrepp, relationer dem emellan, för att 
kunna återföra detta på de frågor som behandlas i vår undersökning. 

I stället för att bygga ett rum, går vi i stället vidare med idealtyperna, de yttre än-
darna på skalorna. Vi får då tre områden och två värden för varje område vilket 
innebär att vi teoretiskt får åtta tänkbara kombinationer, åtta tänkbara ideala ut-
gångspunkter (alla är kanske inte tänkbara i egentlig mening, men låt oss försöka). 

1. Idealistisk rationalism med individualistisk samhällssyn. Denna kombina-
tion ligger inte så långt ifrån Immanuel Kant, även om Kant själv tar delvis 
avstånd från den rationalistiska delen. Kanske också viss postmodernism 
kan passa här. 

2. Idealistisk rationalism med organisk samhällssyn. Detta är en svår kombi-
nation. Möjligen skulle den kunna beskriva en sorts gaia-föreställning inom 
extrem ekologism, föreställningar om en sorts världssjäl. En ganska grov-
huggen tolkning av Hegel skulle kanske också passa in här. 
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3. Idealistisk empirism med individualistisk samhällssyn. Delar av socialkon-
struktivismen skulle kunna passa in här i den meningen att världen delvis 
konstrueras i tanken (idealism) men att dessa konstruktioner, till exempel i 
form av normer, sedan blir tillgängliga för empiriska studier. 

4. Idealistisk empirism med organisk samhällssyn. Detta är en ganska bra 
sammanfattning av en konservativ utgångspunkt. Möjligen skulle denna 
kombination också passa delar av den tyska idealismen, t ex Fichte. 

5. Realistisk rationalism med individualistisk samhällssyn. För denna kombi-
nation hittar jag inga rimliga exempel. 

6. Realistisk rationalism med organisk samhällssyn. Realism och rationalism 
är en svår kombination, men delvis kan beskrivningen passa på Platon en-
ligt tolkningen tidigare i texten. 

7. Realistisk empirism med individualistisk samhällssyn. Detta skulle man 
kunna beskriva som den samhällsvetenskapliga normalpositionen. Den 
kan också beskrivas som ett liberalt perspektiv. 

8. Realistisk empirism med organisk samhällssyn. Detta är en ganska bra 
sammanfattning av en marxistisk utgångspunkt, men det är också möjligt 
att se Aristoteles passa in här. 

Jag menar att denna skissartade framställning har sitt värde. Variationen i perspek-
tiv för ontologi, epistemologi och människosyn kan uppenbarligen beskriva både 
vetenskapliga inriktningar och ideologiska, politiska, inriktningar. 

En intressant, men öppen, fråga här handlar om kausalitetens riktning när det gäll-
er ovanstående relationer mellan vetenskapsteoretiska föreställningar och veten-
skapliga och/eller ideologiska inriktningar. Bägge sidorna kan på olika sätt beskri-
vas som världsbilder; men vilken världsbild skapar den andra? 

Med tre dikotomier skapade vi en typologi med vars hjälp vi kan diskutera ut-
gångspunkter. Genom att skapa typologier kan vi sortera våra tankar och skapa 
arenor för diskussion. Men detta sätt att arbeta innebär också alltid uteslutning, vi 
väljer bort andra tänkbara perspektiv. I den sammanställning som vi nu skapat kan 
man utan problem hitta andra dikotomier eller skalor som skulle kunna vara in-
tressanta att infoga. Tre exempel: 

• En normativ skala som på något sätt beskriver önskvärda typer av sam-
hällsorganisation eller olika demokratisyn. 

• En skala som går från en ambition att söka jämvikter och stabilitet till en 
som söker förändring och emancipering. 

• En skala som redovisar olika föreställningar om förhållanden mellan orsak 
och verkan – kausaliteter. (Längre fram används också en tvådimensionell 
tankekonstruktion baserad på en kausalitets- och en abstraktionsskala.) 
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Naturligtvis går det att skapa många fler möjliga skalor och naturligtvis kan vi 
också diskutera dessa frågor på helt andra sätt. Det vi hela tiden gör, och måste 
göra, är att skapa ”lådor” där vi innesluter vissa frågor eller fenomen för att kom-
ma fram till hypoteser om samband mellan dessa, vilket innebär att vi också hela 
tiden utesluter annat som skulle kunna vara relevant och intressant. Inom sam-
hällsvetenskapen ersätter vi naturvetenskapens laboratorier för experiment med 
dessa abstrakta lådor som vi skapar med hjälp av våra föreställningar, teorier, ut-
gångspunkter. Så även en diskussion om utgångspunkter bestäms i stor utsträck-
ning av våra utgångspunkter för den diskussionen. Det går inte att abstrahera sig 
bort från problemen genom att etablera neutrala metanivåer – de finns inte. 

Vad kan vi då göra? Det som gäller är i första hand hederlighet och öppenhet när 
det gäller att redovisa sina utgångspunkter så tydligt som det är möjligt och när 
det gäller att redovisa både antaganden och vägar till slutsatser. På det sättet får lä-
saren större möjligheter både till kritisk granskning och till rekonstruktioner med 
andra utgångspunkter, antaganden och/eller vägar som kan leda till alternativa 
slutsatser eller berättelser. Även om jag inte ser mig som en relativist, vilket fram-
gått tidigare, menar jag att det är fullt möjligt med parallella ”sanningar”, alltså 
olika berättelser om samma förhållanden. Jag menar till och med att det är en vik-
tig uppgift för samhällsvetare att söka alternativa berättelser, särskilt inom områ-
den där vissa föreställningar är starkt dominerande eller till och med fått en hege-
monisk karaktär. 

En alternativ typologi 
För att följa mina egna råd från föregående avsnitt kommer här en kort samman-
fattning av en alternativ kartering som kan ge perspektiv på den typologi som jag 
föreslagit ovan. I sin Sociological Paradigms and Organisational Analysis från 1979 
diskuterar Gibson Burrell och Gareth Morgan samhällsvetenskapernas grunder på 
ett sätt som hjälper oss att placera in rådande föreställningar inom ett ramverk där 
också tänkbara alternativ framträder. De för en analys utmed två dimensioner. Den 
ena dimensionen handlar om en subjektiv eller objektiv syn på samhället. De tar 
sociologisk positivism som exempel på en objektivistisk samhällssyn. Condorcet, 
ovan, ger en del av grunderna för det som blev den sociologiska positivismen. 
Epistemologiskt är den empirisk till sin natur. Vi når fram till kunskap genom att 
samla uppgifter, data, via våra sinnen och sedan sammanställer vi dessa data på 
olika sätt. Delarna blir en helhet. 

Som exempel på en subjektivistisk grundsyn tar de tysk idealism som är en helt 
annan intellektuell tradition. Här betonas helhet, en organisk samhällssyn, ande 
och idéer som viktiga i stället för uppgifter som vi samlar in med hjälp av våra sin-
nen. Epistemologiskt är den antipositivistisk. 
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Den andra dimensionen de använder är en uppdelning mellan ordning/stabilitet 
på ena sidan och konflikt/förändring på den andra sidan. De ser Weber, Durkheim 
och Pareto som exempel på företrädare för en inriktning som intresserar sig ord-
ning, stabilitet och jämvikter i samhället. De menar också att denna inriktning är 
helt dominerande.  

…de grundläggande frågor de ställer tenderar att fokusera på behovet av att förstå 
varför samhället kan bevaras som en enhet. Den försöker förklara varför samhället 
tenderar att hålla samman i stället för att falla i sär. Den är intresserad av att för-
stå de sociala krafter som förhindrar Hobbes att vision av ”allas krig mot alla” blir 
verklighet.48 

Marx är deras exempel för den andra inriktningen där intresset är inriktat mot 
konflikt och förändring. De menar att Marx engagerar sig i människans emancipa-
tion från strukturer som begränsar och hindrar hennes potential för utveckling. Det 
finns en förändringsambition som engagerar sig i vad som är möjligt snarare än 
det som är; i alternativ snarare är att acceptera status quo. 

De två dimensionerna leder fram till fyra paradigm: 

1. Ett radikalhumanistiskt paradigm baserat på subjektivism och förändring. 
2. Ett tolkande paradigm baserat på subjektivism och stabilitet 
3. Ett radikalstrukturalistiskt paradigm baserat på objektivism och förändring 
4. Ett funktionalistiskt paradigm baserat på objektivism och stabilitet 

Att vara placerad inom ett paradigm är att se världen på ett speciellt sätt, anser 
Burrell och Morgan. De fyra paradigmen definierar därmed fyra sätt att se på den 
sociala världen baserat på olika metateoretiska antaganden om vetenskapens och 
samhällets natur. (Ibid., 24) Med den typologi som Burrell & Morgan använder kan 
större delen av den samtida samhällsvetenskapen placeras inom det fjärde para-
digmet som baseras på objektivism och stabilitet och möjligen en del inom det 
andra, tolkande, paradigmet. 

Harmonisering genom upplösning av dikotomier 
I På spaning efter medborgarna identifierades en ofta återkommande ambition att 
söka kompromisser vilket kan tolkas som en ambition att söka den harmoniska 
stabilitet som Burrell & Morgan beskriver. Detta skedde där normalt i formen av 
en upplösning av dikotomier, till exempel mellan liberala och republikanska eller 
kommunitaristiska medborgarskapsideal. 

                                                      
48 “[…] the basic questions which it asks tend to focus upon the need to understand why so-
ciety is maintained as an entity. It attempts to explain why society tends to hold together ra-
ther than fall apart. It is interested in understanding the social forces which prevent the 
Hobbesian vision of ´war of all against all´ becoming a reality.” (Burrell & Morgan, 1979, 17) 



 

126 

Vad är då en dikotomi? Begreppet kommer från grekiskans dichotomia, ungefär tu-
delad. Förledet dich är en form av dicha som betyder isär, i två delar. Tomia betyder 
ungefär ett snitt, det som delar. Det finns ett antal viktiga delar som definierar en 
dikotomi.49 

1. Tillsammans ska delarna fullständigt täcka någon form av helhet. 
2. Med helhet måste förstås att helheten är en helhet därför att alla delar av 

den har en eller flera väsentliga egenskaper gemensam. 
3. Delarna har, var och en, en eller flera väsentliga egenskaper som distinkt 

skiljer delen från andra delar. Delarna överlappar inte varandra. 
Att använda sig av dikotomier, vare sig bokstavligen i form av två delar eller i 
form av något fler delar, är vanligt inom vetenskap, inom politik och i andra fall. 
Det finns flera förklaringar till denna vanlighet. Som jag beskrev redan i början är 
det ett sätt att sortera verkligheten, att skapa någon sorts ordning i tillvaron. Inom 
vetenskap kan det vara ett sätt att dela upp något i distinkta delar som kan stude-
ras och beskrivas var för sig. Inom argumentationsteknik kan det vara effektivt att 
framställa ett problem som om det endast har två lösningar där det ena automa-
tiskt utesluter det andra; ”antingen är du med oss eller emot oss”. 

Det finns flera vanliga problem som vi kan ta i samma ordning som ovan: 

1. De beskrivna delarna täcker inte hela ytan. Det kan till exempel finnas fler 
svar eller förklaringar än de beskrivna. 

2. Det gemensamma hos delarna är inte väsentligt i sammanhanget eller ock-
så finns det inget gemensamt. 

3. Delarna är inte distinkt åtskilda, de flyter in i varandra. 
Jag menar att alla dessa problem är aktuella för de uppdelningar, dikotomier och 
typologier, som behandlades i Del 1, På spaning efter medborgarna. 

1. Det finns andra väsentliga medborgarskapsideal än de som beskrevs av de 
olika teoretikerna. 

2. Om problemen 1 och 3 är uppenbara, är problem 2 mer svårtolkat. Om vi 
tar Rawls ambition att konstruera en neutral stat (vilket kan ses som en 
kompromiss mellan olika intressen) där helheten ska kunna inrymma alla 
olika föreställningar om det goda kan man argumentera för att det gemen-
samma blir alltför obetydlig för att kompromissen, konstruktionen, ska 
fungera. Dikotomin kan inte upplösas eftersom det inte är en dikotomi; de-
larna har ingen gemensam helhet. Om två delar ska ersättas av en måste de-

                                                      
49 Dikotomi betyder att det handlar om exakt två delar. Ibland förekommer motsvarande 
diskussion med tre eller flera delar, men nedanstående principer är giltiga även i dessa fall. 
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larna ha en väsentlig helhet gemensam. Om två svar på en fråga ska ersät-
tas med ett kompromissvar måste det i grunden handla om samma fråga. 

3. Det är ett uppenbart problem i all samhällsvetenskap att olika delar, vare 
sig man kallar dem dikotoma, typer, kategorier eller något annat, sällan är 
distinkta, de tenderar att flyta in i varandra. Trots detta problem har det 
ofta ett värde att konstruera en sorts idealtyper, även om de inte har någon 
direkt motsvarighet i en social verklighet, för att kunna diskutera skillna-
der och för att producera hypoteser och teorier. Den här undersökningen 
sysslar just med detta: att producera typologier för ontologisk människo-
syn och medborgarskapsideal, och jag hävdar inte att de typer som kon-
strueras är distinkta på det sätt som krävs för en ren dikotomi. 

Form och materia – objektmodeller 
En delvis annan väg för att kartera föreställningsvärlden utgår från begreppsparet 
form and matter som varit och är centrala för diskussionen om verklighetens natur, 
relationen mellan subjekt och objekt, teorier om kausalitet och som utgör grunden 
för diskussionen om structure and agency.50  

Med form avses i varierande utsträckning idé, mönster, paradigm, essens, väsen – 
det generella som gör något till vad det är, det som i viss mening kategoriserar fe-
nomen eller, om man så vill, skapar ett kosmos ur kaos. 

Matter beskrivs i denna tradition ofta som en möjlighet, ett potentiellt vara som re-
aliseras i form. 

Aristoteles har mer än de flesta ägnat sig åt dessa begrepp. Hans formbegrepp in-
nehåller två delar: Eidos som är fenomenets väsen, idé eller essens. Eidos är evigt 
och oföränderligt. Den andra delen är morfe som betecknar det enskilda fenomenet, 
den enskilda människan, det enskilda tinget, det som framträder som synligt. När 
jag beskriver form som synligt är det alltså ”morfe-delen” av form jag avser. 

Matter innehåller framför allt potentialitet/möjlighet (som blir aktualiserat eller 
förverkligat i formen). Om form är stabilt så är matter ständigt föränderligt. 

Språket är till exempel matter som de möjligheter som finns att uttrycka sig och 
kommunicera och form i det som verkligen skrivs eller sägs. Skillnaderna som finns 
i och med att vi uttrycker olika saker förklaras av olikheter inom matter, men språ-

                                                      
50 Observera att vi här diskuterar begreppen form and matter som de förekommer i den veten-
skapsteoretiska litteraturen från Antiken och framåt, vilka inte nödvändigtvis sammanfaller 
med de betydelser som orden ofta associeras till i vardagligt, nutida språkbruk. Liksom när 
det gäller structure and agency använder jag de engelska orden för att tydliggöra att vi sysslar 
med begrepp som måste skiljas från ordens vardagsbetydelser. 
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ket som idé eller princip är dess oföränderliga form. Ett annat sätt att formulera det 
är att begreppen är form och orden eller termerna är matter. Orden är föränderliga; 
många olika ord, på många olika språk, kan uttrycka samma begrepp, eller snara-
re, närma sig samma begrepp eftersom orden aldrig fullständigt kan motsvara be-
greppen. Begrepp kan därmed jämställas med tanke som också kan uttryckas på 
många olika sätt, med många olika ord. 

Det är materien som ständigt växlar. Träet blir till stol i snickarens verkstad. Sto-
lar har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Men det är ständigt nytt trä i 
snickarens verkstad. Timret växlar, stolformen består. Nya ekollon rotar sig i mar-
ken. Men ekarna förblir desamma. (Liedman, 2006, 83) 

Det matter som ännu ej realiserat sin form är berövad51 denna. För Aristoteles är det 
formen, målet, idealet som är utgångspunkten och därmed kan han också se ett mat-
ter som inte nått sin form som berövad denna. När matter realiserat sin form finns 
det inte längre, det som är bestående i hela processen, och som vi kanske närmast 
förknippar med ”material”, kan från Aristoteles närmast översättas till substrat. 

Aristoteles principer skiljer inte mellan organiskt och oorganiskt, mellan männi-
skor och ting, principerna för relationerna mellan form and matter är desamma. 

Skillnaderna mellan olika stolar är beroende av deras matter, men alla stolar delar 
den gemensamma idén stol, vilket är stolens form. På samma sätt menar Aristoteles 
att skillnaden mellan en vit och en svart människa är beroende av matter, hudfär-
gen är alltså inte en grundläggande skillnad, de är bägge människor, de har samma 
form.52 En genusvetenskaplig läsning av Aristoteles har kommit fram till samma re-
sultat när det gäller skillnaderna mellan kvinnor och män, skillnaderna är en fråga 
om matter, inte om form. 

Detta sätt att tänka har haft en enorm betydelse genom historien. Bland mycket 
annat avfärdar det ett biologiserat sätt att förklara det mänskliga. Det mänskliga 
hos människan kan inte förklaras av en summa av biologiska komponenter och 
processer, de tillhör matter, inte form. 

Matter innehåller en avsikt, telos, den aktualiseras i flera former, men inte i vad som 
helst. Detta är kärnan i det teleologiska hos Aristoteles. Det är idén, målet, formen 
som är den viktigaste förklaringskraften, den viktigaste kausaliteten.  

                                                      
51 “Privation” är det ord som oftast används för att beskriva denna aspekt hos Aristoteles. 
52 “Thus whiteness or blackness in a man does not produce a specific difference, nor is there 
a specific difference in a white man against a black man. […] For it is as matter that man is 
here introduced, and matter does not produce a differentia. Nor are men species of men be-
cause of matter, even though the flesh and bones form which A and B are composed are 
other. The composite is, of course, other, but not specifically other, because the contrariety is 
not in the account.” (Aristoteles, 1998, [ca 335-325 f.Kr.], 312, 1058b.) 
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Modellen kan tänkas i flera nivåer där ett objekt i en nivå blir matter för nästa nivå. 
Ekollonet blir ek, eken virke, virket bord. I varje nivå finns ett matter som realiseras 
i sin form och som blir matter för nästa form. I sitt vara är det form, i sin potentiella 
möjlighet att bli, är det matter. I förändring upplöses en form för att övergå i nästa. 

Tankar och kunskaper är för Aristoteles objekt enligt samma modell som allting 
annat, han gör inte den uppdelning mellan epistemologi och ontologi som kommer 
senare, man skulle kunna säga att allt tillhör ontologin. Kunskapen finns i själen 
och den passiva själen kan ses som materia, med en potentialitet att bli vad som 
helst i den meningen att anta former. 

Jag ser en sten och något av stenen finns i min iakttagelse. Men iakttagelsen är 
inte identisk med den yttre stenen: själen innehåller inga stenar. Däremot rymmer 
den objektens former. Stenarnas form finns i själen liksom i stenarna på marken, 
medan deras materia bara finns på marken. (Liedman, 2006, 89) 

Jag antar att det är denna bild från Aristoteles som Sven-Eric Liedman använt till 
titeln på sin intressanta bok i detta ämne: Stenarna i själen. Denna sammanställning 
av Aristoteles syn på form and matter är mycket förenklad och kondenserad. Han 
utvecklar frågorna i många av sina verk och de flesta andra sätt att se på vad som 
är och hur man kan förklara att det blivit vad det är relaterar på ett eller annat sätt 
till Aristoteles. Vi ska nu kortfattat titta på några andra tänkbara objektsmodeller. 

Immanuel Kant återkommer vi till, främst i Är människor lika eller olika, men nu ska 
vi titta på hur en kantiansk objektsmodell skulle kunna se ut. Grundläggande är 
Kants kunskapsteori, epistemologi, där vår kunskapsförmåga är bestämmande för 
objekten och där därmed subjekt och objekt delvis växer samman. Hos Aristoteles 
var själ och stenar distinkt olika objekt, även om de kunde dela stenarnas form. I ett 
stycke ur Kritik av det rena förnuftet sammanfattar Kant sin ståndpunkt. 

Om vårt sinnelags receptivitet för att motta föreställningar, försåvitt det afficieras 
på något sätt, kallas för sinnlighet, så är däremot förmågan att själv frambringa fö-
reställningar, eller kunskapens spontanitet, detsamma som förståndet. Vår natur 
medför alltså att åskådningen aldrig kan vara annat än sinnlig, dvs. endast inbe-
gripa det sätt på vilket vi afficieras av föremål. Däremot är förmågan att tänka sig 
den sinnliga åskådningens föremål förstånd. Ingen av dessa egenskaper skall ges 
företräde framför den andra. Utan sinnlighet skulle inget föremål bli oss givet, och 
utan förstånd inget tänkas. Tankar utan innehåll är tomma, åskådningar utan be-
grepp blinda. Därmed är det lika nödvändigt att göra begreppen sinnliga (dvs. foga 
dem till åskådningens föremål) som att göra sina åskådningar begripliga för sig 
(dvs. bringa dem under begrepp). Dessa båda förmågor eller färdigheter kan inte 
byta funktioner med varandra. Förståndet kan ingenting åskåda och sinnet ingen-
ting tänka. Endast genom att de förenas kan kunskap uppstå. (Kant, 2004a, [1781, 
87], 155-156, A51-52/B75-76) 
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Sinnenas åskådning, med dess åskådningsformer, förenas med åskådningens fö-
remål, dess matter, till ett innehåll. Därmed är det inte en renodlat rationalistisk 
epistemologi där kunskap endast skapas i det rena tänkandet. Men det innehåll 
som skapats genom en förening mellan sinnets åskådningsformer och föremålets 
matter kräver förståndets kategorier för att bli till kunskap, först där uppstår ett objekt 
för oss. Form finns hos subjektet, människan, både som åskådningsformer och som 
förståndets kategorier; inte hos föremålet som nu endast består av matter. Männi-
skan som subjekt får en mycket starkare ställning i modellen än hon hade hos Aris-
toteles. Därmed tar Kant avstånd från empirismens betoning av sinneserfarenhet.53 

Föremålen är ett oformat matter som formas av subjektet i två steg, av sinnenas 
åskådningsformer och av förståndet med dess kategorier. Delar av Kants syn finns 
redan hos Anaxagoras, grekisk filosof från tidigt 400-tal f.Kr.. Han menade att den 
reella verkligheten finns, men befinner sig i kaos. Förnuftet, nous, skapar ordning i 
detta kaos och gör tillvaron begriplig. 

Från Kant går vi vidare till Hegel som vi också kommer att möta upprepade gång-
er i kommande delar. Hos Hegel kommer vi närmare Aristoteles igen. Hegel tar 
kraftigt avstånd från Kants rena tänkande. De rena former som Kan definierar, till 
exempel som sinnenas åskådningsformer, förståndets kategorier eller förnuftets 
imperativ är omöjliga för Hegel. Rena begrepp utan innehåll är tomma, de har ing-
en existens. Form och matter sitter ihop. Tänkandet och kunskap handlar alltid om 
någonting hos Hegel, tanken kan inte tänkas utan sitt objekt. 

Hos Hegel är den uppdelning mellan eidos och morfe vi såg redan hos Aristoteles 
viktig; alltså uppdelningen i form som föremålets bestämning, eidos, och form som 
föremålets synliga yta, morfe. Tillsammans utgör eidos och matter innehåll vilket är 
det begrepp Hegel använder mest. Det begreppspar som Hegel i första hand an-
vänder är form, som yta, och innehåll. Formen som yta är objektets sken, det man 
först kan varsebli innan man egentligen vet vad det är. Även på denna nivå hänger 
form och innehåll tätt samman. 

Den stora skillnaden mellan Aristoteles och Hegel är att det nu inte längre handlar 
om ett förverkligande av en stabil och given form, allt förändras hela tiden, ingen-
ting är stabilt. Samma innehåll kan också hos Hegel ha olika former. En och samma 
företeelse, samma innehåll, kan till exempel formmässigt vara något skrämmande, 
något underhållande eller något svårförståeligt. Relationerna mellan form och in-
nehåll är på alla sätt betydligt mer instabila än i tidigare modeller. 

                                                      
53 Anledningen till att jag trots denna balansgång ändå placerar honom i huvudsak i det ra-
tionalistiska facket är hans utveckling av det moraliska förnuftet som han främst arbetar 
med i Kritik av det praktiska förnuftet. (Kant, 2004b [1788]) Där blir det ”antirationalistiska” 
draget ännu svagare; människans förnuft är den form som formar en formbar matter. 
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Hegel arbetar också mycket med begreppsparet subjekt och substans som delvis, 
men inte helt, hänger samman med form och innehåll. 

Enligt min uppfattning […] kommer allt an på att uppfatta och uttrycka det sanna 
inte som substans, utan lika mycket som subjekt. […] Vidare är den levande sub-
stansen det vara som i sanning är subjekt eller, vilket är detsamma, som i sanning 
är verkligt […] När man säger att formen är lika med väsendet, är det just därför 
ett missförstånd att mena att kunskapen kan låta sig nöja med i-sig eller väsendet, 
men undvara formen – att den absoluta grundsatsen eller den absoluta åskådning-
en gör det överflödigt att utföra väsendet eller utveckla formen. Just för att formen 
är lika väsentlig för väsendet som väsendet är för sig självt, ska detta väsen inte 
fattas och uttryckas blott som väsen, det vill säga blott som omedelbar substans 
[…] utan lika mycket som form och i den utvecklade formens hela rikedom; först 
därigenom fattas och uttrycks väsendet som något verkligt. (Hegel, 2008, [1807], 
66-67, 17 och 19) 

Substans är också subjekt. Väsende, substans eller innehåll är också form. Men inte så 
att de olika begreppen faller in i varandra, utan genom en ständig rörelse. Objektet 
för min kunskap är också ett subjekt. Tydligast blir det kanske i Hegels tankar om 
hur jag kan föreställa mig själv som ett jag. Det kräver att jag ställer mig utanför 
mig själv och betraktar mig som ett objekt som om det var någon annan som be-
traktade mig. Där är jag det andra som också är ett subjekt, och därmed främmande 
inför mig själv. Först därefter kan jag återvända till mig själv och uppfatta mig själv 
som ett jag. Men genom att jag förlorat mig själv i det andra kommer jag tillbaka 
som något annat än det jag var. Jag har utvecklats, förändrats, och det är en aldrig 
avslutad process. Det andra kan konkret uppfattas som människor, min sociala 
omgivning, det samhälle jag lever i. Abstrakt kan det uppfattas som ande som är ett 
av Hegels centrala begrepp. Anden är historisk, den är något som utvecklas över 
tid och i en speciell kontext, i ett speciellt samhälle. Anden kallas ibland också 
Gud, och det är, hos Hegel, en helt inomvärldslig, icke-transcendent, Gud. 

Friheten är för Hegel ett liv i förening med denna gemensamma ande, som formar 
mig, men som jag också formar, i ständig förändring. Vi återkommer till vad detta 
kan betyda för en förklaring av en ontologisk människosyn. 

Detta kan också betraktas som en av utgångspunkterna för det komplexa be-
greppsparet structure and agency; är det strukturer som formar människor och de-
ras handlingar eller är det människor som är förklaringen till samhälleliga struktu-
rer? Den frågan är naturligtvis levande här, som i all samhällsvetenskap, men vi 
väntar med att behandla begreppsparet specifikt till Del 5. 

Hegel hade själv inget emot jämförelserna med Aristoteles, som han satte mycket 
högt. Under 1600- och 1700-talen kom Aristoteles teleologiska grundsyn att utma-
nas av en alltmer mekanisk världsbild där människan som förnuftig individ hade 
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kontroll över en själlös värld som mer eller mindre fungerade som en maskin. He-
gel var starkt kritisk till detta och bidrog till att återupprätta Aristoteles en del. Det 
stora verket Encyklopedin, som utgavs första gången 1817, avslutar han med ett 
okommenterat citat från Aristoteles Metafysiken. 

Citatet tillhör ett av de mest svårtolkade hos Aristoteles. Det kan sägas handla om 
det absoluta, eller rena, tänkandet som hos Kant är fundamentet för kunskap om 
det existerande, en uppfattning som vi sett att Hegel mycket starkt attackerar. Hos 
Aristoteles ingår det i hans teologi, hans inomvärldsliga Gudsföreställning. Aristo-
teles tänker sig att tänkande om tänkandet självt måste var det mest upphöjda som 
finns och att detta därmed beskriver Gud. 

Och tanken tänker sig själv genom att ta del i tankens objekt; ty den blir ett objekt 
för tanken genom att tänkandet bemäktigar sig den, så att tanken och tankens ob-
jekt blir detsamma, eftersom det som kan mottaga tankens objekt, det vill säga vä-
sendet, är tänkande. (Liedman, 2006, 298) 

Den svenska översättningen har jag hämtat från Liedman som menar att det hos 
Aristoteles finns ett enormt avstånd mellan filosofen som tänkare och Gud som 
tänkare. Ett tänkande som tänker tänkande är något som bara en Gud kan göra 
hela tiden; filosofen kan bara tangera det ibland och upplever då den högsta lycka. 
”Hos Hegel har Gud ingen egen sfär. Tänkaren arbetar sig systematiskt fram till 
den totala överblicken över allt som kan finnas och tänkas. Han följer tänkandets 
egen logik och gör det av egen kraft, utan hjälp från ovan.” (Liedman, 2006, 304) 

Jag är inte riktigt lika övertygad. Kanske Hegel inte behöver hjälp ”från ovan”, 
men hans ande, eller Gud, som är en fullkomligt nödvändig del av livet, finns kan-
ske inte så väldigt ovan utan snarare vid sidan, i den ständiga relationen mellan 
människor. Liedman har översatt till svenska från en engelsk version Hugh Tre-
dennicks. Jag har tagit en annan version, en översättning av Hugh Lawson-
Tancred, och dessutom ett något längre utdrag. Då framgår att Aristoteles också 
säger att det snarare är objektet, inte tänkandet, som är det gudomliga elementet. 
Även om objektet också är tänkande, eftersom det handlar om tänkande om tän-
kande, är det tänkandet i dess framträdande som objekt som är det gudomliga. 
Detta är säkert också en tilltalande tanke för Hegel i hans betoning av att substan-
sen, väsendet, objektet, innehållet också är subjekt, också är form.54 

                                                      
54 “The intrinsic object of thought is what is intrinsically best, and the intrinsic object of abso-
lute thought is the absolutely best. And in apprehending its object thought thinks itself. For 
it too becomes an object for itself by its contact with, and thinking of, its object, so that the 
thought and its object is one and the same. For thought is whatever is receptive of the object 
of thought, the intelligible substance, and it is activated by the possession of its object. It is 
accordingly the object, rather than the thought, that is the divine element that thinking is be-
lived to posess. Hence too the supreme pleasure and excellence of contemplation.” (Aristo-
teles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.], 374, 1072b) 
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Aristoteles, Kant och Hegel ger oss huvuddragen i variationen i tänkandet kring 
form and matter. Innan vi avslutar denna del ska vi se hur några olika vetenskapliga 
inriktningar kan beskrivas enligt denna modell. 

Olika strukturalistiska inriktningar ser dynamiken mellan objektens form och ma-
teria som en struktur som i hög utsträckning styr och bestämmer subjektet. Kon-
struktivistiska och en del nyinstitutionalistiska inriktningar definierar form och 
materia på andra sätt och ger stort utrymme för subjektets möjligheter att påverka 
och förändra, ”konstruera”, strukturen. Kritisk realism betonar den realistiska 
grunden med the real, the actual och the empirical som samspelande delar av objek-
tets form och materia som på samma sätt som hos strukturalisterna innehåller be-
stämmande mekanismer. På ett likartat sätt som hos Hegel finns det dock också 
här en dynamik mellan subjekt och objekt som balanserar inflytande och makt. 

På samma sätt som de skalor och träd som användes tidigare har modellerna över 
form and matter egentligen bara ett syfte – att hjälpa tanken att inse att det finns oli-
ka sätt att beskriva grunderna för olika föreställningsvärldar, att det verkligen 
finns olika och högst rimliga grunder samt att det därmed också verkligen existe-
rar olika, rimliga och välgrundade föreställningsvärldar. Det finns parallella ”san-
ningar” som förtjänar uppmärksamhet. Men olika föreställningar är mer domine-
rande än andra under olika epoker. De förändras över tid och de får olika konse-
kvenser i politisk teori och praktik. Inte minst har de konsekvenser för ontologisk 
människosyn. Till detta ska vi återvända snart, men först ska vi avsluta denna del 
med att något utveckla frågorna om kausalitet, det vill säga frågor om hur feno-
men och/eller förändringar kan förklaras eller förstås. 

Kausalitet – orsak och verkan 
I tidigare avsnitt har vi gång på gång kommit in på frågor om ordning, inferens, 
det vill säga föreställningar om att det finns någon sorts samband mellan olika en-
titeter. Här utvecklar vi frågor om ordningens karaktär, det vill säga frågor om hur 
sambandet ser ut, hur inferensen fungerar, hur orsak och verkan hänger samman 
vilket alltså handlar om vad kausalitet kan vara. 55 Centralt i allt sökande efter kun-
skap är just frågor om kausalitet: vilken orsak skapar vilken verkan och naturligt-
vis också nästa fråga; hur går det till, hur ser den kausala mekanismen ut? Som i så 
många sammanhang utgör Aristoteles en lämplig utgångspunkt för en diskussion 

                                                      
55 I detta sammanhang använder jag ordet kausalitet i en bred betydelse som ändå är mindre 
abstrakt än inferens. Om inferens innebär att något har någon slags samband med något an-
nat så avses här med kausalitet att detta samband innehåller en riktning och någon slags 
påverkan. Ibland används ordet kausalitet i mer begränsad betydelse där t ex ändamålsför-
klaringar inte ingår, men min bredare användning har god förankring, t ex i Aristoteles de-
finitioner. 
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om en kausaliteternas typologi. Aristoteles anser att det finns fyra, och endast fyra, 
sorters orsaker: 

1. Den verkande orsaken (Causa efficens) 
2. Den materiella orsaken (Causa materialis) 
3. Den formella orsaken (Causa formalis) 
4. Ändamålsorsaken (Causa finalis) 

1. talar om vad som frambringade det som ska förklaras, 2 beskriver av vad det är 
skapat, 3 beskriver vad det är och 4 beskriver varför det skapats. 

Aristoteles definierar detta i Fysiken och utvecklar det i Metafysiken. 1 och 4 ligger i 
bägge ändar av det skeende som skapar det som ska förklaras. Den verkande orsa-
ken är det som startar förändringen och ändamålsorsaken är det avsedda resulta-
tet. För Aristoteles är ändamålsorsaken den viktigaste och överordnade grunden 
för förklaring. Den kan också delvis inrymma de resterande tre typerna av förkla-
rande orsaker. Den materiella orsaken innehåller både materia och materiens es-
sens/väsen och den formella orsaken inrymmer form eller idé hos det som ska för-
klaras. Aristoteles syn på kausalitet hänger naturligtvis nära samman med hans 
syn på form and matter som vi behandlade i föregående avsnitt. 

Han menar att allt som existerar kan inordnas under typer eller sorter som har en 
form eller en idé. Inom en typ eller sort finns individuella enheter som har väsens-
bestämda egenskaper som enheten måste ha för att kunna vara sig själv, för att 
kunna tillhöra typen/sorten (en mänsklig individ utan förnuft är t ex inte en män-
niska om man menar att förnuft är en väsensbestämd egenskap för typen männi-
skor). Motsvarande gäller även för enkel materia som t ex relationen mellan ett 
stycke trä och den grindstolpe som tillverkas av trästycket. Grindstolpens form/idé 
eller funktion definierar den som grindstolpe och inneboende/immanent i trä-
stycket finns möjligheten eller avsikten att bli en grindstolpe. Denna möjlighet är 
en del av trästyckets essens eller väsen. Denna inneboende avsikt kallas också telos 
(mål eller ändamål på grekiska) och tanken är grunden för teleologin, tanken om 
ändamål som grund för förklaring. (Aristoteles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.]) 

Dessa samband som Aristoteles beskriver mellan individuell enhet och art/typ, re-
spektive material och det som skapas av material med inneboende eller immanenta 
avsikter (telos) hos individ respektive material, är central för utvecklingen av filo-
sofi och samhällsvetenskap. Från denna grund härstammar många av föreställ-
ningarna kring en människans natur, människans bestämmelse som artvarelse eller 
mänskligt självförverkligande som i sin tur utgör grund för politisk teoribildning, 
ideologier och politisk praktik. 

Nils Gilje och Harald Grimen föreslår i sin Samhällsvetenskapens förutsättningar en 
annan typologi för förklaringar (Gilje & Grimen, 1992, 131-169): 
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• Orsaksförklaringar (Mekanisk kausalitet) 
• Ändamålsförklaringar (Teleologisk kausalitet) 
• Funktionella förklaringar 

Aristoteles kan beskrivas som en av upphovsmännen till diskussionen om förklar-
ingsmodeller och Gilje & Grimen ger en bra sammanfattning av hur samhällsve-
tenskapen i dag betraktar denna fråga efter omfattande diskussioner under den 
mellanliggande tiden. 

Andra kausalitetstyper som återfinns i olika sammanhang är 

• Dispositionsförklaringar 
• Motivförklaringar 
• Statistiska förklaringar 
• Deduktivt-nomologisk förklaring 
• Funktionsförklaringar 
• Modellförklaringar 

Här väljer jag att reducera typologin till två typer av förklaringsmodeller. 

• Mekanisk kausalitet – ”Push” (”Den verkande orsaken”, ”Causa efficens”, 
”Orsaksförklaring”) 

• Teleologisk kausalitet – ”Pull” (”Ändamålsorsak”, ”Ändamålsförklaring”, 
”Causa finalis”) 

Efter att ha reducerat antalet förklaringsmodeller till två följer här en utvecklad be-
skrivning av dessa modeller. 

Mekanisk kausalitet – Push 
Orsaksförklaringen kan också kallas för en mekanisk kausalitet och påminner om 
Den verkande orsaken (Causa efficens) hos Aristoteles. Principen är enkel: Någon-
ting, X, orsakar något annat, Y, som är en verkan av X. I tiden och/eller rummet 
ligger X i någon mening innan/före Y. Det är därför jag kallar föreställningen för 
”push”, en beteckning som förhoppningsvis skapar bilden av att det är något som 
på något sätt ”puttar på”. X förklarar Y. Teorier som baseras på mekanisk kausali-
tet kan formuleras enligt formen: Om X så Y. 

Den tyske filosofen Carl G Hempel föreslog 1942 en modell som kallas den deduk-
tiv-nomologiska förklaringsmodellen. Den kan ses som en mycket generell modell 
för ett kausalt tänkande baserad på en push-logik. Modellen innehåller tre delar. 

• En universell kausal lag 
• Initialbetingelser (X) 
• Inträffad händelse (Y) 
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Lagen ska definiera en relation mellan en eller flera betingelser som om de uppträ-
der kommer att resultera i en speciell händelse. (Lübcke, 1988, 179) Modellen inne-
håller ett problem för samhällsvetenskaperna som saknar universella kausala la-
gar, jämförbara med de naturlagar som finns inom naturvetenskaperna.56 

Mekanisk kausalitet är trots detta problem den vanligaste förklaringsmodellen 
som används inom samhällsvetenskaperna. Användningen baseras normalt på en 
modifiering av Hempels modell som innebär att universella lagar ersatts av proba-
bilistiska samband, alltså samband som säger att X tenderar att ge upphov till Y. 

Orsaksförklaringar baseras alltså på relativt generella lagar och ger upphov till 
förklaringar, eller teorier, för något mer specifikt. Dessa teorier kan ofta användas 
för att förutsäga kommande händelser, med större eller mindre sannolikhet. 

Förklaringsmodellen syftar i första hand till att identifiera vilka orsakerna är och 
kan mer sällan ge svar på frågor om hur och varför orsak skapar verkan. 

Detta sätt att tänka kan också betecknas som transcendent i den meningen att X 
och Y betraktas som distinkt skilda från varandra och att det sker en form av över-
gång eller transcendens från X till Y. 

Det är också ett sätt att tänka som kan associeras till Demokritos föreställning om 
en verklighet där helhet förklaras av delar. Formulerat på ett annat sätt: För män-
niskor som föreställer sig en reell verklighet där delar förklarar helhet är det också 
naturligt att söka förklaring i mekaniska förklaringsmodeller. 

Teleologisk kausalitet – Pull 
Ändamålsförklaringar hänger samman med Aristoteles teleologi och hans Causa 
finalis. Själva ordet kommer ur grekiskans telos som kan översättas med avsikt eller 
ändamål. Ibland tolkas teleologi som avsikt i den meningen att en människas 
handling kan förklaras av det hon har för avsikt att uppnå utifrån sina preferenser. 
Därmed skulle den aktuella handlingen vara något människan väljer. Tolkningen 
är logisk utifrån en föreställningsvärld där delar förklarar helheter men tolkningen 
ligger dock långt ifrån ursprunget som baseras på en annan föreställningsvärld där 
helhet eller typer/arter är det som förklarar delar. Med denna senare föreställ-
ningsvärld innebär delens tillhörighet till sin typ eller art att delen har inneboende, 
eller immanenta, ändamål eller avsikter som är mer eller mindre tvingande och 
som förklarar dess existens och dess förändring. Logiken i denna förklaringsmo-
dell är alltså mer komplicerad än i den föregående modellen. På ett eller annat sätt 
ser man i denna modell förklaringen i det resultat som uppnås. 

                                                      
56 Detta är inte ett helt oomstritt påstående, men det kommer inte att utvecklas här. 
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I denna modell finns förklaringen i någon rumslig eller kronologisk mening ef-
ter/bakom verkan. Därför har jag använt den kompletterande beteckningen pull, 
för att ge bilden av att det finns något som i någon mening drar fram en verkan. 

Förklaringsmodellen fokuserar särskilt på frågor om hur och varför orsak skapar 
verkan. 

Det sätt att tänka som finns i denna förklaringsmodell kan ses som ett exempel på 
immanens. Med den mekaniska kausalitetens språkbruk kan man säga att X och Y 
inte är distinkt skilda från varandra. Verkan finns på ett eller annat sätt inneboen-
de, immanent, i orsaken. 

Teleologin är också ett sätt att tänka som associeras till föreställningar om en verk-
lighet där delar förklaras av typer/arter (Aristoteles) eller helhet (Platon). På mot-
svarande sätt som gällde för den mekaniska förklaringsmodellen kan man också 
säga att människor som föreställer sig en ordnad verklighet där delar förklaras av 
helhet eller typer kan det vara naturlig att söka teleologiska förklaringsmodeller 
för att beskriva denna ordning. 

De två modellerna 
Den grundläggande skillnaden mellan de två förklaringsmodeller jag använder är 
transcendensen i den förra och immanensen i den senare. Det finns dock goda ar-
gument emot detta val av typologi. David Hume argumenterar övertygande emot 
uppdelningen i olika sorters orsaker över huvud taget (Hume, 2002 [1739], 201) 
och som vi sett har många, från Aristoteles och framåt, argumenterat övertygande 
för en typologi bestående av flera sorters orsaker. Det grundläggande för Humes 
argumentation är tanken om orsakens verkningskraft, en tanke som han härleder 
från det oupphörliga sammanträffandet av två objekt där det ena föregår det andra 
och därför betraktas som orsak. Detta är enligt Hume giltigt för alla sorters orsaker. 
Humes definition är giltig för orsaken i den mekaniska förklaringsmodell som jag 
beskrivit ovan, men inte för den teleologiska förklaringsmodellen. I den mekaniska 
förklaringsmodellen har vi två distinkt skilda objekt och antar ett samband som 
innebär att det ena objektet, orsaken, har någon sorts verkningskraft som resulterar 
i en transcendens till det andra objektet, verkan. Sannolikt skulle inte Hume be-
trakta orsak och verkan i den teleologiska förklaringsmodellen som sanna objekt 
för orsak och verkan eftersom vi här inte ser dem som distinkt skilda åt. 

Så här långt kan vi konstatera att den mekaniska förklaringsmodellen ofta är över-
lägsen i den meningen att den innehåller större möjligheter till utveckling av avan-
cerade samhällsvetenskapliga metoder och att den därmed också lämpar sig väl för 
generalisering och teoribildning. Det innebär naturligtvis inte att tankemodellen 
skulle vara ”sann” i någon absolut mening eller att den skulle generera mer intres-
santa berättelser eller föreställningar. 
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Finns det någon relation mellan orsak och verkan? 
Ovanstående rubrik förefaller kanske märklig med tanke på tidigare avsnitt som 
helt utgår från relationen mellan orsak och verkan som grund för vårt sökande ef-
ter kunskap. Få har diskuterat relationen mellan orsak och verkan lika ingående 
som David Hume. Han menar att vår tanke om en nödvändig förbindelse mellan 
orsak och verkan härstammar ur vanan, att vi många gånger sett att X åtföljts av Y, 
inte från att det skulle finnas någon reell relation eller kraft mellan X och Y. 

Fastän de många lika instanser som ger upphov till vår idé om förmåga inte har 
något inflytande på varandra och aldrig kan frambringa någon ny egenskap i ob-
jektet som kan utgöra förebilden för denna idé, så frambringar ändå iakttagandet av 
denna likhet ett nytt intryck i sinnet, vilket är dess verkliga förebild. Ty efter att vi 
har observerat likheten i ett tillräckligt antal instanser, känner vi omedelbar en be-
stämmelse i vårt sinne att gå från objektet till dess vanliga följeslagare och att be-
trakta den i ett starkare ljus på grund av denna relation. Denna bestämmelse är 
likhetens enda verkan, och måste därför vara identisk med förmåga eller verknings-
kraft, vars idé härrör från denna likhet. De många instanserna av sammanträffan-
den som liknar varandra, leder oss till idén om förmåga och nödvändighet. Dessa 
instanser är sinsemellan helt åtskilda från varandra, och har ingen förening annat 
än i sinnet som observerar dem och för samman deras idéer. Nödvändighet är alltså 
verkan av denna iakttagelse, och är inget annat än ett inre intryck i sinnet, eller en 
bestämmelse att föra våra tankar från ett objekt till ett annat. […] Nödvändigheten 
är på det hela taget något som existerar i sinnet, inte i objekten, och det är aldrig 
någonsin möjligt för oss att bilda den mest avlägsna idé om den betraktad som en 
egenskap hos kroppar. (Hume, 2002 [1739], 195-196) 

Det Hume beskriver är det så kallade induktionsproblemet, som vi tangerat tidiga-
re. Trots att han var en uttalad empirist och menade att all kunskap om världen 
kommer ur en induktiv användning av erfarenheten, var han uttalat skeptisk mot 
en mekanisk kausalitet där vi antar någon sorts förbindelse mellan en orsak, di-
stinkt åtskild från en verkan. Hume menar att denna förbindelse är något som 
uppstår i sinnet, inte något som vi kan uttala oss om som någon reell relation mel-
lan orsak och verkan. Han landar i en radikal skepticism som fått mycket stor be-
tydelse för vetenskapsteorin. 

Immanuel Kant har en närliggande beskrivning. Han menar att orsak/verkan är en 
av de grundläggande kategorier som vår kunskapsförmåga använder för att tolka 
våra sinneserfarenheter. Det är en nödvändig förutsättning för kunskap att vi utgår 
från att varje verkan har en orsak, men vi kan inte få någon kunskap om detta ock-
så gäller för ”tingen i sig”. (Kants beteckning för den verklighet som existerar vid 
sidan av våra sinnesförnimmelser.) Om vi relaterar till diskussionen om kaos och 
kosmos tidigare i denna del kan vi alltså se att Kant tillhör dem som väljer männi-



 

139 

skan som skapare av kosmos genom att vi med vår kunskapsförmåga skapar en 
kausal ordning. (Kant, 2004a [1781, 87], se särskilt 184-185) 

Det finns betydlig fler problem med föreställningarna om kausalitet. I dag ser vi 
kanske kausalitet, och främst mekanisk kausalitet, som något i högsta grad förnuf-
tigt och vetenskapligt. Redan stoikerna för dock omfattande diskussioner kring 
konsekvenserna av antagandet att allt som sker har en orsak i denna mening. Den 
ödestro som är vanlig hos stoikerna handlar helt enkelt om detta; om allt som sker 
har en orsak är också allt som sker bestämt på förhand. (Marc-Wogau, 1991) 

Både den mekaniska och den teleologiska kausaliteten hamnar redan i antiken i en 
sorts mystik när frågan om den första ”push” eller den sista ”pull” ska tänkas och 
där man normalt måste ta till föreställningar om någon sorts Gud för att klara pro-
blemet. De närliggande föreställningarna kring delar som förklaring av helhet eller 
helhet som förklaring av delar hamnar i likartade problem: vad är den första delen 
eller den sista helheten och hur ska deras existens kunna förklaras? Aristoteles kla-
rar sig möjligen ur detta problem med hjälp av en balans mellan olika typer av 
kausalitet, som både innehåller ”push” och ”pull”, och en modell där arter/sorter 
är grundläggande förklaringsnivå. 

Förhållandet mellan olika föreställningar om kausalitet och föreställningar om 
människans fria vilja är också starkt problematiska. Om nu all verkan har en (me-
kanisk) orsak borde det också ge en determinism – allt är redan bestämt och där-
med kan det inte heller existera en fri vilja. 

Det vi kan konstatera från detta avsnitt är att det absolut inte är självklart att det 
finns en relation mellan orsak och verkan samt att antaganden om en sådan kausal 
relation har konsekvenser, till exempel för föreställningar om människans fria vilja. 

Med de olika aspekter som nu behandlats har vi också från olika håll närmat oss 
begreppet vetenskap. Innan denna del avslutas ska vi ta ett steg till på den vägen. 

Vad är vetenskap – Demarkationsproblemet 
Vi har tidigare i denna del mött Aristoteles påstående att alla människor längtar ef-
ter kunskap, att det är en del av människans natur. Är då sökande efter kunskap 
detsamma som vetenskap? Avgränsningen av vad som är vetenskap är ett ämne 
som många ägnat sig åt. Det kallas ofta för demarkationsproblemet. 

En tanke är att vetenskap handlar om samband mellan teori och empiri, om kausa-
la samband mellan variabler som kan formuleras i teorier och som kan prövas em-
piriskt med olika metoder, prövningar som är möjliga att kritiskt granska och upp-
repa av andra. I inledningen av kapitlet såg vi hur Popper använde just detta som 
definition av vetenskap: teorier om kausala samband som är möjliga att falsifiera. 
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Detta återkommer hos många företrädare för samhällsvetenskaperna även om vi 
redan kunnat konstatera att de vetenskapsteoretiska grunderna är svaga. 

Man kan också diskutera vetenskap i termer av en profession. Professionalisering 
är vardagsspråkligt något normativt gott. Den professionelle ishockeyspelaren är 
bättre på hockey än amatören och det väl inte finnas några problem med att veten-
skap beskrivs som något som utförs av professionella vetenskapsmän? 

Ett annat sätt att se på professionalisering är att denna utveckling också innehåller 
beroende. Jämfört med amatören är den professionelle någon som får betalt för det 
han eller hon gör. Man är beroende av en efterfrågan. Den professionelle samhälls-
vetaren lever på sin profession. Om det inte finns någon efterfrågan på det han el-
ler hon gör finns det inte heller någon möjlighet att leva på sin profession. 

Det är ett aktuellt problem i en samtid när finansiering av forskning och vetenskap 
i allt högre grad relateras till olika mått på produktivitet, praktisk nytta, publice-
ringsfrekvenser et cetera. Alla försök till mätning, vare sig det handlar om kvanti-
tativa mått eller en kvalitativ kollegial värdering, innehåller en normering av vad 
som anses vara vetenskapligt. Dessa frågor diskuteras i flera inlägg i antologin Rec-
laim the Science! Om vetenskapens avakademisering. (Rider & Jörnesten, 2007.) 

En som ägnat sig en del åt denna fråga är David M. Ricci i sin The Tragedy of Politi-
cal Science. Politics, Scholarship, and Democracy från 1984. Han redovisar olika under-
sökningar som visar hur statsvetare är extremt missnöjda med tillståndet inom sitt 
vetenskapsområde. Ricci citerar många olika statsvetare som uttalar sig om detta, 
bland andra Leo Strauss: 

Allmänt talat kan man undra om den nya statsvetenskapen dragit fram någonting 
av politisk betydelse i ljuset som inte aktiva politiker med god kunskap om historia, 
intelligenta och välutbildade journalister för att inte tala om den gamla statsveten-
skapen när den var som bäst inte redan visste minst lika bra.57 

Genomgången kan sammanfattas med att statsvetenskapen inte producerar några 
intressanta resultat. Ricci förklarar detta misslyckande bland annat med professio-
naliseringen och en enorm volymökning när det gäller antalet statsvetare och 
mängden publicerad statsvetenskap. I denna utveckling finns en ökande kollegiali-
tet och en kollektiv anpassning till gemensamma normer. Bland dessa normer 
finns ambitionen att studera politik ”vetenskapligt” och detta är enligt Ricci ett av-
görande misstag. Med ”vetenskapligt” menar Ricci den deskriptiva empirism som 

                                                      
57 “Generally speaking, one may wonder whether the new political science has brought to 
light anything of political importance which intelligent political practioners with a deep 
knowledge of history, nay, intelligent and educated journalists, to say nothing of the old po-
litical science at its best, did not know at least as well beforehand.” (Ricci, 1984, 19 som i sin 
tur citerar Leo Strauss.) 
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han menar helt dominerar den samtida statsvetenskapen. Han ser en vetenskaplig 
metodologisk monokultur som han menar är djupt skadlig. 

En snäv definition av vad som kan anses vara vetenskap påverkar naturligtvis för-
utsättningar för vilka resultat denna vetenskap kan producera. Om denna del inte 
lyckats med något annat bör den i alla fall ha förmedlat en bild av att det inte finns 
någon stark vetenskapsteoretisk grund för att påstå att en viss föreställningsvärld 
är ”sann vetenskap”. Den normering som olika mätningsförsök leder till kan där-
med inte stödja sig på någon sorts ”sanning” utan blir just normativ – ett tecken på 
gällande tycke och smak i en aktuell rumslig och temporär kontext. Problemet är 
att normering också tenderar att bli uteslutande vilket innebär att det finns uppen-
bara risker för att intressanta vägar för kunskapssökande kan blockeras. 

Paul Feyrabend har i en kritik av Karl Popper, Thomas Kuhn och Imre Lakatos ar-
gumenterat för en anarkistisk kunskapsteori mot bakgrund av att han menar att de 
mest intressanta och lyckade vetenskapliga undersökningarna inte följt någon eta-
blerad vetenskaplig metod alls. Möjligen kan detta vara en väg att hantera proble-
met, men då blir det naturligtvis svårt att se någon avgränsning alls och då skulle 
begreppet ”vetenskap” kunna bli relativt meningslöst. (Feyrabend, 1977) 

Michael Oakshott har i essän The voice of poetry in the conversation of mankind från 
1959 beskrivit aktiviteter för att söka kunskap eller förståelse för mänsklig aktivitet 
som ett samtal, en konversation, där inte bara “vetenskapens röst” ska få komma 
till tals på arenan. Det är en konversation som inte syftar till att komma fram till en 
sanning eller att etablera en slutsats. Det är ett intellektuellt samtal som rör sig mel-
lan olika teorier för att finna tveksamheter, inkonsistenser, ett samtal som prövar 
nya vägar och som skapar nya intressanta bilder. (Oakshott, 1991, 488-541) 

Chris Brown inspireras av Oakshott till slutsatsen att idén om att teoriers roll är att 
lösa frågor en gång för alla är ett fundamentalt misstag, en produkt av att man 
missförstått naturvetenskapens natur och felaktigt applicerat denna missförståelse 
inom samhällsvetenskapen. Han menar att Oakshotts tanke om att ny teori ska bi-
dra till samtalet är mycket mer korrekt än den naturvetenskapliga inställningen. 
En bra konversation innehåller inga krav på att komma fram till en slutsats. Den 
upphör helt enkelt och tas upp igen när tillfälle erbjuds. (Brown, 1992, 239) 

Jag är inte ensam om att hävda att samhällsvetenskapen, från upplysningen och 
framåt, dominerats av en naturvetenskapligt orienterad epistemologi, och att detta 
kunskapsteoretiska paradigm fört med sig stora problem. Det finns en uppsjö av 
olika ansatser som försöker hantera problemen, men ingen som tydligt visar en 
framgångsrik väg. Det kan tyckas hopplöst, men Feyrabend, Oakshott och Brown 
är några som ger en del tröst i bedrövelsen; det finns mycket att göra som kan vara 
viktigt, intressant och meningsfullt, som vi utan vidare kan kalla för forskning och 
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vetenskap, även om det inte finns några säkra gränsdragningar, några väl etable-
rade måttstockar. Jag tror det är svårt att komma längre än formuleringen ett plan-
mässigt sätt att efterforska som vi tidigare landade i med de etymologiska grunderna 
för epistemologi och metod. Här måste också betonas att karaktären hos det 
”planmässiga” i denna definition starkt påverkas av val mellan de perspektiv som 
beskrivits i denna del, vare sig dessa val är explicit uttalade eller något som impli-
cit tas för givet. Det som inte behandlats i denna del är förhållanden inom olika 
perspektivval, eller lådor, där det ofta finns en väl utvecklad praxis med etablerade 
teorier, omfattande metodologisk erfarenhet och mycket annat. Det ligger utanför 
avgränsningarna för denna avhandling och det finns en mycket omfattande littera-
tur som behandlar dessa frågor. 

Redan i inledningen refererade jag ett sofistiskt sätt att värdera vetenskap eller 
sanning med en normativ, moralisk bedömning av konsekvenserna av resultatens 
tillämpning. Ett närliggande synsätt finns hos filosofen Charles Taylor (även om 
jag inte sett honom referera till det sofistiska ursprunget). Han kallar det bland an-
nat för sin BA-princip (Best Account) som ett kriterium för god vetenskap. Han 
menar att samhällsvetenskapen handlar om hur människor lever sina liv och att 
god samhällvetenskap utgörs av bra meningsbärande berättelser som hjälper 
människor att leva sina liv på ett sätt som de anser vara värdefullt. Samhällsveten-
skapen beskriver hur människor lever sina liv, men den berättelsen är också alltid 
en del av det liv som levs, menar Taylor. (Taylor, 2006 [1989], 53-62) 

I en analys av Taylor beskriver Harald Grimen denna syn på vetenskap. 

Inom samhällsvetenskaperna ska man förklara varför människor lever sina liv som 
de gör. Vi kan inte bortse från de begrepp som de inte kan undvika att leva sina liv 
utifrån, såvida vi inte kan föreslå andra begrepp som gör dem i stånd att leva bätt-
re. Det är framför allt betänkligt att överge sådana begrepp därför att deras logik 
inte passar med en given modell för vad vetenskap är och utifrån en idé a priori om 
att beteenden kan förklaras utifrån modellen. Vi kan inte veta om beteenden kan 
förklaras av en teori innan vi vet hur personer kan leva sina liv utifrån den. […] 
Meningsfulla berättelser för våra liv ingår i vår självförståelse och bidrar till att 
bestämma vilka vi är. De måste därför prövas utifrån kvaliteten hos de livsformer 
de ger upphov till. […] En sådan prövning kan inte vara evaluativt neutral. (Gri-
men, 1995, 14-15. Min understrykning.) 

Om vi därmed konstaterar att samhällsvetenskap bäst kan beskrivas som berättel-
ser, som parallellt möjliga föreställningsvärldar, som samtidigt existerande men 
ömsesidigt oförenliga ”sanningar”, som något som kan värderas utifrån effekterna 
av dess tillämpning, blir det än mer viktigt att söka kunskap kring dessa föreställ-
ningars uppkomst och förändring, deras varierande genomslagskraft och deras be-
tydelse för politisk teori och praktik. 
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De frågor som behandlas i denna undersökning, vilka vi är och hur vi bör leva 
våra liv, är helt centrala inom samhällsvetenskapen och även i vetenskapsteorin. I 
denna del har jag försökt visa att val av en särskild vetenskapsteoretisk föreställ-
ningsvärld också innebär att välja, och därmed också välja bort, svar på de ställda 
frågorna. Frågornas besvarande kräver alltså en vetenskapsteoretisk positionering 
som förhåller sig öppen till de olika perspektiven och som, i stället för att se per-
spektivval som en förutsättning för undersökningen, ser de olika perspektiven som 
viktiga delar av svaren. 

Utöver denna allmänna sammanfattande analys har vi i denna del tagit fram verk-
tyg som är nödvändiga för fortsättningen. Bland annat kommer vi i nästa del att 
utgå från de epistemologiska perspektiven rationalism respektive empirism i ett 
fördjupat sökande efter olika former av ontologisk människosyn. 

Slutligen hade vi från Del 1 med oss en del frågor riktade till denna Del 3. Det är 
dags att se om dessa besvarats. 

Är frågorna besvarade? 
Här följer en repetition av frågorna från Del 1 och deras svar. 

Olika föreställningar om mänsklig existens, vad den samhälleliga människan är, är 
en ontologisk fråga som dels kräver någon sorts generellt ontologiskt ramverk och 
dels ett specifikt som behandlar just människosyn. Detta går naturligtvis inte att 
diskutera utan idéer om hur vi kan ha kunskap om det som är, alltså kunskapsteori, 
epistemologi. 

Vi har i denna del skapat generella ramverk för sätt att behandla ontologi och epis-
temologi och även specifikt för människosyn. 

Föreställningars och/eller förklaringars idealistiska eller materialistiska grundvalar 
har berörts och måste utvecklas. 

Vi har behandlat skillnader mellan olika former av ontologisk grundsyn, liksom 
epistemologi och människosyn, och sett hur dess grundsyner kan relateras både till 
olika vetenskapliga inriktningar, men också till olika politiska ideologier. 

Vi har mött medborgarskapsideal som förklaras med föreställningar om vad männi-
skor är, och vice versa, alltså idéer om förhållanden mellan orsak och verkan, kausa-
litet, vilket behöver utvecklas. 

Vi har tagit fram en begreppsapparat för kausalitet som kan användas för att be-
skriva relationer mellan ontologisk människosyn och medborgarskapsideal; men 
också för eventuella fenomen som antingen kan förklara olika typer av ontologisk 
människosyn och/eller medborgarskapsideal eller som kan förklaras av dessa. 
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Vi har också kommit fram till att vissa föreställningar om kausalitet i sig kan inne-
hålla förklaringar till ontologisk människosyn, till exempel när det gäller föreställ-
ningar om människans fria vilja. 

Påståendena om kompromissernas teoretiska omöjlighet måste motiveras utifrån en 
diskussion om föreställningar om ordning och deras relation till mening samt ge-
nerellt om upplösning av dikotomier. 

Vi har konstaterat att all ordning innehåller mening. Den föreställning om en neu-
tral, icke meningsbärande, samhällsordning, som vi mötte i På spaning efter medbor-
garna måste därför avfärdas som en teoretisk omöjlighet. 

Vi har definierat vad som avses med dikotomier, konstaterat att det finns många 
problem och att en upplösning av dikotomier, till exempel i form av kompromiss 
mellan rivaliserade ideal eller teorier, blir teoretiskt omöjlig om det till exempel 
saknas en tillräckligt stark gemensam yta. 

I detta avsnitt har betydelsen för begreppet ordning stärkts väsentligt. Det var steg 
två i vårt ontologiträd, det återkom som form i avsnittet om form and matter och det 
är också centralt i frågor om kausalitet. Vi kan nu se att frågor om ordning kommer 
att bli centrala för fortsättningen. I Del 4, Är människor lika eller olika, söker vi främst 
olika former av ontologisk människosyn och där blir människors relation till en fö-
reställd ordning, till exempel en antagen universell och förnuftig ordning, viktig. 
Del 5, Kan människor organisera sig utgår helt och hållet från ordningsbegreppet, 
men då form av en människoorganiserad ordning och till detta förknippade med-
borgarskapsideal. 

Den begreppsliga diskussionen om politik som form eller som innehåll bör kopplas 
till den vetenskapsteoretiska diskussionen om form and matter. 

Olika synsätt på form and matter har behandlats och i behandlingen kunde konsta-
teras att de innehåller olika föreställningar om verklighetens natur, olika veten-
skapsteoretiska perspektiv men också olika ideologiska perspektiv. Detta vidare-
utvecklas i en behandling av politikbegreppet i slutet av Del 7. 

Föreställningar om autonoma individer, alternativt inbäddade människor, bör 
kopplas till diskussionen om structure and agency. 

Vi har här bara tangerat frågan om structure and agency och återkommer till detta i 
slutet av Kan människor organisera sig? Däremot gav den grundläggande skala som 
använts för den vetenskapsteoretiska diskussionen om människosyn fördjupade 
insikter i en samhällssyn baserad på en föreställning om autonoma individer re-
spektive en organisk samhällssyn vilket blir användbart för fortsättningen. 

Därmed kan denna del avslutas. Vi går nu vidare till nästa del som framför allt äg-
nas åt att söka olika typer av ontologisk människosyn och deras ursprung. 
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Del 4: Är människor lika eller olika? 
Rubrikens fråga låter kanske naiv eller absurd. Jag hoppas i denna del kunna visa 
att den är varken eller. Föreställningar om mänsklig likhet respektive olikhet är 
vanliga, komplexa och viktiga för föreställningar om vad människor är, och kan 
vara. Det är i sin tur centralt för att kunna identifiera och beskriva olika typer av 
ontologisk människosyn, en av uppgifterna för denna undersökning. 

I denna del ska vi successivt behandla de viktigaste förklaringsmodellerna för 
mänsklig olikhet eller likhet. Därefter följer en avslutande analys där vi samman-
ställer de olika formerna för ontologisk människosyn och relaterar de till de olika 
varianter som preliminärt formulerades i Del 1, På spaning efter medborgarna. 

Först av allt kommer två exempel som tydligt visar en föreställning om likhet och 
en om olikhet. Exemplen innehåller också förslag till förklaring av likheten respek-
tive olikheten. 

Själva detta liv, om ett liv fullt av så många olyckor kan kallas liv, vittnar om att 
mänsklighetens avkomma redan från början var fördömd. För vad är annars me-
ningen med det fruktansvärda djup av okunnighet, från vilket all förvillelse här-
stammar och som så att säga har tagit Adams söner i sin mörka famn så att män-
niskan inte kan frigöra sig från denna omfamning utan möda, smärta och fruktan? 
Vad är meningen med att tycka om så många värdelösa och skadliga ting, från vil-
ka uppstår gnagande oro, lidelse, sorg, fruktan, dåraktig glädje, missämja, split, 
krig, ränker, vrede, fientlighet, svek, smicker, bedrägeri, stöld, röveri, gemenhet, 
högmod, ärelystnad, avund, dråp, fadermord, grymhet, vildsinthet, uselhet, tumul-
tartat leverne, laglöst uppträdande, fräckhet, skamlöshet, otukt, äktenskapsbrott, 
incest och så många skandalösa och vidriga former av onaturliga laster […] och 
allt annat ont som inte går att erinra sig men ändå inte försvinner ur detta männi-
skornas liv? Ja, detta är ogärningar begångna av onda människor, ty de har sitt 
ursprung i den rot av villfarelse och förvänd kärlek med vilken alla Adams söner är 
födda. 58 

                                                      
58 This very life, if life it can be called, pregnant with so many dire evils, bears witness that 
from its very beginning all the progeny of mankind was damned. For what else is the mean-
ing of the dreadful depth of ignorance, from which all errors arises, which has taken to its 
bosom, so to speak, all the sons of Adam in its dark embrace, so that man cannot be freed 
from that embrace without toil, pain and fear? What is the meaning of love of so many vain 
and harmful things, from which come gnawing cares, passions, griefs, fears, mad joys, dis-
cords, strifes, wars, plots, wraths, enmities, deceits, flattery, fraud, theft, robbery, perfidy, 
pride, ambition, envy, murder, parricide, cruelty, ferocity, vileness, riotous living, disorder-
ly conduct, impudence, shamelessness, fornication, adultery, incest and so many outrageous 
and foul forms of unnatural life […] and all the other evils that come not to mind, but still 
do not pass from this life of men? Yes, these are the misdeeds of bad men, for they spring 
from that root of error and perverse love with which every son of Adam is born. (Augusti-
nus, 1972, [413-426/27], bok 22, kapitel 22, 305, 307) 
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I detta citat från Augustinus finner vi människor som i grunden är lika, som är lika 
genom sin natur, sitt gemensamma ursprung, sin gemensamma arvssynd. Längre 
fram träffar vi Augustinus igen där han berättar hur människorna, fortfarande lika, 
kan hantera denna arvssynd, finna sanningen och välja att leva ett gott liv. 

Så över till ett exempel på hur man kan definiera olikhet: 

Kall luft sammandrar kroppens ytliga fiberändar, vilket förhöjer fibrernas elastici-
tet och medverkar till det perifera blodets återflöde till hjärtat. […] Således har man 
större energi i kalla klimat. […] Denna större kraft måste ha talrika verkningar: till 
exempel större självförtroende, det vill säga mer mod, större medvetenhet om den 
egna överlägsenheten, det vill säga mindre hämndlystnad, större tilltro till den 
egna säkerheten, det vill säga större okränkbarhet, mindre misstänksamhet, försla-
genhet och list. Med andra ord måste detta skapa högst skilda karaktärer. […] Asi-
en har egentligen inte någon tempererad zon […] I Europa däremot är den tempe-
rerade zonen mycket vidsträckt […] Detta är den stora orsaken till Asiens svaghet 
och Europas styrka, till Europas frihet och Asiens förtryck… (Montesquieu, 1998 
[1757], 127-128, 163) 

Citatet från Montesquieu visar i stället människor som i grunden är olika, där de-
ras olikhet beror på olika naturliga och geografiska förutsättningar. 

För Augustinus finns det en ”människans natur” som innebär att människor är 
lika. För Montesquieu finns det en ”naturens människa” som innebär att männi-
skor är olika på grund av olika förutsättningar i form av klimat, geografi etc. 

Från de preliminärt framkastade kategorierna för ontologisk människosyn i den 
första delen ska vi nu först ta ett steg tillbaka för att utgå från de olika tänkbara 
modeller som kan finnas för att förklara olika sorters människosyn. De tre model-
ler jag väljer att pröva är följande: 

• Människors natur. En ontologisk förklaringsmodell som handlar om att 
människor är något och som kan innehålla olika antaganden om källan till 
detta vara. 

• Naturens människor. En förklaringsmodell som innehåller två varianter; en 
som bygger på påverkan från omgivande natur och geografi och en annan 
som baseras på biologiskt orienterade förklaringar. I bägge fallen handlar 
det om hur människor, som moraliskt handlande subjekt, är eller blir något 
på grund av naturgivna förutsättningar. 

• Den sociala strukturens människor. En förklaringsmodell som utgår från 
omgivande social struktur och som finns i många olika varianter. Även här 
handlar det om människor som blir något, men här återfinns förklaringarna 
inom den sociala, kulturella eller politiska kontext där de lever. 
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Människans natur 
Föreställningar om en människans natur är mycket vanliga i den politiska idéhisto-
rien. För att komma närmare frågan om vad en människans natur kan vara ska vi 
titta på sammanhang där ”människans natur” används. Vi börjar hos Platon. 

I så fall, sade jag, kan vi lika gärna fråga oss själva om skalliga personer och håriga 
har samma eller motsatta naturer, och när vi enats om att de har motsatta naturer 
kan vi säga att om skalliga män är skomakare får inte håriga män vara det, och om 
håriga flickar skor får inte skalliga göra det. 
Det vore verkligen löjligt, sade han. 
Ja, sade jag, men varför? Jo, därför att när vi började tala om samma och olika na-
turer bestämde vi inte orden över huvud taget, utan slog bara vakt om den sortens 
olikhet och likhet som gällde själva sysslorna. Vi menade till exempel att två perso-
ner som är själsligt lagda för läkekonst har samma natur, inte sant? 
Ja 
Men att en som är lagd för läkekonst och en som är lagd för snickrande har olika 
naturer. 
Absolut. (Platon, 2003 [ca 374 f.Kr.], 208-209) 

Hos Platon handlar människans natur inte om olika yttre egenskaper utan om en 
inre natur som hänför sig till den fördelning av roller, den arbetsfördelning som 
för Platon utgör grunden för det organiserade samhällsbildandet. Platon definierar 
fyra egenskaper eller dygder hos en god stat. De tre första kopplar han till roller el-
ler funktioner i denna stat, men fjärde, rättrådigheten, är den viktigaste.59 

Det som vi bestämde från början […] var rättrådighet. Vi slog fast och upprepade 
flera gånger, om du minns, att var och en skulle ägna sig åt en enda uppgift i sta-
ten, nämligen den som hans natur var mest lämpad för. 
Ja, det sade vi. 
Och att rättrådighet är att sköta sitt och inte hålla på med mångsyssleri – det har 
vi hört många säga och själva sagt många gånger. (Ibid., 179) 

Speciellt skadligt menar Platon att de är om någon bryter mot sin natur och försö-
ker förflytta sig mellan de tre huvudklasserna: väktare/ledare, krigare och hant-
verkare/övriga. 

De tre klassernas mångsyssleri och inbördes byte är alltså till största skada för sta-
ten och bör med full rätt kallas brott. 
Förvisso. 

                                                      
59 De tre övriga dygder som Platon diskuterar och kopplar till olika roller är mod / krigare, 
vishet / väktare (de styrande) samt besinning eller måttfullhet / alla (ett tyglande av begäret 
som krävs för samhällets samstämmighet eller harmoni). 
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Och det största brottet mot den egna staten kallar du väl orättrådighet. 
Naturligtvis. (Ibid., 181) 

Hos Platon finns det en människans natur och för honom är den viktigaste förut-
sättningen för ett gott samhälle att människan följer sin natur och sköter den roll i 
samhället för vilken hon är avsedd. Viktigast av de fyra dygderna är rättrådigheten 
som innebär att människor förverkligar sig själva, är trogna sig själva, förverkligar 
sin natur. Det är dock oklart ur vad denna natur härstammar. (Redan hos Platon 
finner vi ett självförverkligandets ideal som återkommer genom hela historien.) 

Hos Platon finns en människans natur som medger olikhet men en begränsad 
olikhet. Det finns ett begränsat antal typer och inom dessa typer är människor lika. 
Detta sammanhänger med Platons föreställning om världen som en sammanhäng-
ande och förnuftig ordning. Detta sammanhang, denna ordning, som sannolikt för 
honom är källan till de olika naturer han beskriver, är en Idé, en övergripande san-
ning, som inte är direkt tillgänglig för oss. Den är transcendent och endast tillgäng-
lig för filosoferna och då bara via deras tänkande, inte via deras sinnen. 

Telos – ändamålet 
Tanken om en människans natur som innehåller en avsikt, ett ändamål, utvecklas i 
en annan riktning av Aristoteles. Han menar att allt som existerar innehåller ett te-
los (mål, ändamål). Detta kommer till uttryck på många sätt i hans filosofi. (Se Per-
spektivens makt för en genomgång av de ganska komplexa begreppen form and mat-
ter i Aristoteles filosofi.) Det återfinns också, som vi sett, i hans distinktioner mel-
lan fyra olika förklaringstyper, kausaliteter, där den fjärde och överordnade, causa 
finalis, är ändamålsförklaringen där fenomen förklaras med sitt ändamål. Aristote-
les använder sin allmänna filosofi också på teorier om människor i samhällen. 
Denna del kommer främst till uttryck i Politiken. 

…staten är en skapelse av naturen och människan är av naturen ett politiskt djur. 
[…] …staten är av naturen primär i förhållande till familjen och individen efter-
som helheten med nödvändighet är primär i förhållande till delen,… (Aristoteles, 
2000 [ca 335-325 f.Kr.], 28-29) 

Hos Aristoteles finns en människans natur som innebär att hon som art är en sam-
hällsvarelse. Hon har ett inneboende telos där det ingår att vara samhällelig. Det 
innebär att denna förklaring till sin natur finns inom henne, eller snarare inom 
hennes art, det är inte en transcendent sanning, eller idé som hos Platon. Samhället 
är också människans ändamål och helheten, samhället, är primär i förhållande till 
människan och något som förklarar människan. Samhället är en sorts organism 
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med människorna som underordnade delar.60 Till stor del är alltså människan 
samhälleligt bestämd hos Aristoteles vilket innebär att hans ontologiska människo-
syn snarare hör hemma inom den sociala strukturens människor.  

Låt oss titta på användningen av ”människans natur” hos en annan av idéhistori-
ens största tänkare, Immanuel Kant. 

En tidsålder kan inte förbinda sig eller svära på att försätta den följande i ett till-
stånd, i vilket det omöjligen torde kunna utvidga sina (företrädesvis ingående) 
kunskaper, rena dem från villfarelser och över huvud taget gå vidare på upplys-
ningens väg. Det vore ett brott mot den mänskliga naturen, vars ursprungliga be-
stämmelse består just i detta framåtskridande. (Kant, 1992, [1784], 32) 

Enligt Kant finns det alltså en människans natur med en avsikt, ett ändamål. Han 
återkommer till detta i sin Kritik av omdömeskraften från 1790: 

…det har sin grund i den mänskliga naturen, som man tillsammans med det sun-
da förnuftet kan tillskriva var och en och fordra av honom, nämligen en disposition 
till känsla för (praktiska) idéer, det vill säga den moraliska känslan.  
 …eftersom den mänskliga naturen inte stämmer samman med detta goda av sig 
själv, utan bara genom det våld som förnuftet utövar på sinnligheten.  
…inget utom människornas stora ofördragsamhet mot varandra har kunnat tvinga 
dem ut i så ogästvänliga regioner.  
…det ligger inte i hennes natur att någonsin kunna bli tillfredsställd och upphöra 
att eftersträva egendom och njutning. […] Dessutom förutsätter det motspänstiga 
i hennes egna inre naturanlag henne och hennes artfränder, också genom eget på-
funna plågor som tyranniskt förtryck, krigets barbari, etc., i en sådan nöd, och hon 
arbetar själv i så hög grad på att förstöra sitt eget släkte att naturens syfte, om det 
nu vore vårt släktes lycksalighet, aldrig skulle ta systematisk form på jorden oav-
sett hur välvilligt denna natur än vore, eftersom naturen i oss inte är mottaglig för 
det. (Kant, 2003 [1790], 123, 129, 230, 294) 

Hos Kant tycks denna människans natur härstamma från henne själv och detta ska 
vi återkomma till. 

Ytterligare en av den politiska idéhistoriens stora namn, Karl Marx, talar ofta om 
en människans natur. Han talar om människans natur som artvarelse och att idea-
let är att förverkliga denna natur. 

Den fulländade politiska staten är till sitt väsen identisk med människans artbe-
stämda liv i motsats till hennes materiella liv. (Marx, 1995 [1842-46], 30) 

                                                      
60 Detta är naturligtvis en starkt komprimerad tolkning av Aristoteles syn. Utöver Politiken 
rekommenderas Metafysiken (Aristoteles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.]) och Den nikomachiska 
etiken (Aristoteles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.]) för en utveckling av dessa frågor. 
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Så långt ligger föreställningen nära Aristoteles i det att han menar att det finns en 
människans natur och att idealet är att förverkliga denna natur. Marx menar dock 
att människan tvingas vara något annat. Detta tvång kommer från socialt struktu-
rella faktorer (arbetsfördelningen/privatkapitalet och det produktionssätt som det-
ta skapar). Skillnaden mellan människans natur och det hon tvingas vara är hos 
Marx alienation, förfrämligande, människan som främling inför sig själv. Hos 
Marx har människan rätt att göra uppror för att undanröja alienationen, för att för-
verkliga sin natur. Precis som gällde för Aristoteles hör detta tänkande, även om 
det formuleras som ”natur”, hemma inom den sociala strukturens människa. 

Hos både Platon och Kant hittar vi verkligen en människans natur. Platons männi-
skor tycks vara olika och Kants lika. I det ena fallet tycks människans natur komma 
”utifrån” och det andra fallet tycks den komma ”inifrån”. I bägge fallen är kunskap 
om denna natur bara tillgänglig i tanken. Det finns alltså något rationalistiskt i des-
sa föreställningar. För att pröva detta ska vi också försöka ta en rationalistisk väg 
för att finna en ontologisk människosyn som är baserad på människans natur. 

Rationalismens människa 
I Perspektivens makt diskuterade vi rationalismen som kunskapsteoretiskt begrepp. 
Det finns något av en ontologisk människosyn direkt i detta begrepp. Inom ratio-
nalismen menar man att kunskap om verkligheten uppnås genom att enbart an-
vända sitt tänkande, sitt förnuft. I detta ligger också en föreställning om vad män-
niskan är. Om nu människan kommer fram till kunskap om världen genom sitt 
tänkande så skulle det kunna resultera i en mängd olika världar, en variant av so-
lipsism61. Enda hindret mot detta är om man i konstruktionen inför något som gör 
att människor tänker sin värld på samma sätt, att det finns en likhet mellan männi-
skorna, en likhet i ontologisk människosyn. Samma sak kan man inte intuitivt säga 
om rationalismens motsats, empirismen, som i stället bör kunna rymma en mängd 
olika föreställningar om vad människan är. 

Vi ska försöka ta reda på vad en rationalistisk människosyn kan innehålla och vi 
gör det på en resa som går från Platon, via Augustinus och Descartes, till Kant. 

Från Platon till Augustinus 
I Perspektivens makt, Helhet förklarar delar, diskuterades Platons rationalistiska drag. 
Det finns ingen anledning att upprepa detta här, men några punkter måste lyftas 
fram. Platon anser att den verkliga sanningen bara nås via tanken, inte via sinnena. 
Världen, varat, är en förnuftig helhet och vi kan nå kunskap om detta via en dia-

                                                      
61 Solipsism är en föreställning om att det enda som existerar är jag själv och mitt medvetan-
detillstånd. 
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lektisk, intellektuell tankeprocess. Det är inte något alla kan göra, det är något som 
filosoferna, efter en lång utbildning, klarar av. Idén, sanningen, är något transcen-
dent i förhållande till människan, alltså något som finns bortom människan. 

Den ontologiska människosynen 
Låt oss sammanfatta några egenskaper hos Platons människa. Som vi sett gäller 
hos Platon rationalismens tes att vägen till kunskap, vägen till sanningen går via 
förnuftet, inte via sinnena. Människorna lever i en kosmisk och förnuftig helhet, en 
ordning som vi kan komma i kontakt med via vårt tänkande. Människan kan där-
med ta del av den externt existerande sanningen, Idén, som är den sanna, verkliga 
världen, som också ger regler för hur vi bör leva. Det finns en likhet mellan männi-
skorna, men den är begränsad genom att den är uppdelad i ett antal olika roller. 
Den övergripande Idén är universell, men från Platons skrivande i övrigt kan vi 
nog sluta oss till att han tänker sig människor som lever i olika samhällen med oli-
ka förutsättningar. Vi sammanfattar i en tabell som sedan ska kompletteras. 

Platon 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Fri vilja. Externt existerande 
förnuftig sanning tillgänglig 
via tänkande. 

Pliktetik. 

Begränsad likhet, olika givna 
roller. 

Förklaras av Idén. 

Begränsad universalitet. 

Viljans frihet 
Vi går vidare till Augustinus, och speciellt hans De libero arbitrio, sannolikt från ti-
digt 400-tal. (Augustinus, 1993 [ca 410]) Aurelius Augustinus (kallas ibland också 
Augustinus av Hippo), föddes 354 i Algeriet där han också dog 430. Han arbetade 
också bland annat i Milano. Han var biskop, filosof, teolog och en av västerlandets 
mest betydande kyrkofäder, helgonförklarad inom katolska kyrkan. Libero aribarto 
står för frihet att fatta beslut och det beskrivs oftast som fri vilja. (Den engelska 
översättning jag använt översätter titeln till On free choice of the will.) På många sätt 
kan vi här finna en fortsättning på Platons sätt att tänka.  

I denna tid finns en helt dominerande världsbild, hämtad från stoikerna, som 
handlar om att världen är en lagbunden helhet. Denna bild leder lätt till en full-
ständig determinism, allt är på förhand bestämt, all verkan har en orsak, i en evig 
kausal kedja. Mot detta driver Augustinus tanken om att människor har en fri vilja. 
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Detta innebär hos Augustinus att vi inte är externt bestämda, att vi kan välja, vilket 
samtidigt innebär att vi är ansvariga för våra handlingar. Han menar inte att vi är 
autonoma, i meningen att vi skulle vara våra egna herrar. Augustinus menar att vi 
samtidigt skulle vara våra egna slavar om vi skulle vara bestämda av någon som 
var som oss själva. Den högsta friheten, för Augustinus, är att vi använder vår me-
tafysiska frihet för att välja det sanna och det goda. 

Både Augustinus och Platon tror på en universell och förnuftig ordning. För bägge 
står sinnena i vägen för verklig kunskap. I sant rationalistisk anda anser bägge att 
vi endast kan nå kunskap om världen med hjälp av vårt tänkande. Augustinus ser 
också många likheter mellan sin Gud och Platons Idé. De första stegen av den be-
visföring han driver handlar om att försöka bevisa den egna existensen. I sina sätt 
att genomföra detta ligger han nära det som så småningom blir välkänt hos René 
Descartes: Cogito ergo sum, jag tänker, alltså är jag till. Han går vidare och bevisar 
att människan existerar, har en kropp och har sinnen, men konstaterar att det också 
gäller för djuren. Det finns dock någonting högre som bara människorna äger och 
det är förnuftet. Augustinus definierar en tydlig rangordning. Förnuftet står över 
sinnena, som står över kroppen.62 För att finna verklig sanning ska vi vända oss 
inåt, till förnuftet, och inte lita till sinnen och kropp. Han ger en lång rad exempel 
på sådant som vi alla finner om vi vänder oss inåt. Det är sanningar som, till ex-
empel, rättvisa är bättre än orättvisa, alla bör få vad som är rätteligen deras, det eviga är 
bättre än det tillfälliga, det är bättre att inte vara korrumperad än att vara korrumperad. 
Detta är, enligt Augustinus, exakt samma sanningar som alla kan se, men var och 
en ser dem genom sitt eget förnuft, inte via någon annan.63 

Vi använder denna inre sanning, dessa moraliska regler, som riktmärke för de 
handlingar som vi med vår fria vilja väljer att utföra. Vi väljer att låta dem be-
stämma vårt handlande, men, och det här är en viktig del, vi bestämmer inte över 
reglerna, de bara finns där, de är något vi upptäcker, inte något vi uppfinner. 64 

                                                      
62 “It is clear that we have a body, as well as a sort of life by which the body is animated and 
nourished; both of this we find in animals. We also have a third thing, like the head or eye of 
the soul, or however reason and understanding might be more aptly described; and this, an-
imals do not have. So I ask you: can you think of anything in human nature more exalted 
than reason?” (Ibid., 40) 
63 “Then this truth is a single truth that can be seen in common by all who know it. Nonethe-
less, each person sees it with his own mind – not with yours or mine or anyone else´s – even 
though that is seen is present in common to everyone who sees it. […] Can anyone say that 
this truth is his own private possession, give that it is unchangeably present to be contem-
plated by all who are able to contemplate it?” (Ibid., 50) 
64 “We make these judgments in accordance with the inner rules of truth, which we perceive 
in common; but no one makes judgments about those rules. […] [W]e are like explorers who 
rejoice in what they have recovered, not like inspectors who have put things right.” (Ibid., 
55) 
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Denna sanning är något som sinnena inte kan uppfatta. Den finns hos alla som 
vänder sig inåt och använder sitt förnuft, sanningen finns där för evigt, men den 
finns inte på någon särskild plats, samtidigt som den finns överallt.65 

Vi ska enligt Augustinus gå in i oss själva, in i vår själ, till vårt förnuft, för att finna 
sanningen, men sanningen finns utanför oss själva. Sanningen är en evig och oför-
änderlig lag, den är Gud, den är något utanför oss själva som vi ändå finner inom 
oss själva, via förnuftet. Augustinus har delar som är gemensamma med Platon: 
sanningen är en förnuftig helhet som finns utanför oss, den är transcendent, och vi 
kan inte nå denna sanning med hjälp av sinnena. Augustinus betonar dock starkt 
att vi ska vända oss inåt för att lyssna till det förnuft som finns hos alla och som är 
det högsta inom oss. Via förnuftet när vi fram till evig sanning och godhet, Gud, 
som vi med vår fria vilja kan välja att följa och därmed nå fram till verklig frihet. 

Den ontologiska människosynen 
Nu kan tabellen kompletteras med en ny kolumn där Augustinus ontologiska 
människosyn sammanfattas. Det finns en del likheter, men också skillnader. En av 
de stora förändringarna är betoningen av hur alla, genom att gå inom sig själva, till 
sitt förnuft, kan nå fram till den externt liggande generella sanningen hos en 
kosmisk och förnuftig ordning. Denna förklarande ordning heter naturligtvis nu 
Gud och inte Idén som hos Platon. Med betoningen av att detta möjligheternas 
förnuft finns hos alla, och den generalitet som han på andra ställen beskriver som 
medborgarskapet i Guds rike, är han också en mycket tydligare förespråkare för en 
universell människosyn och en människosyn baserad på likhet. 

Platon Augustinus 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Fri vilja. Externt existerande 
förnuftig sanning tillgänglig 
via tänkande. 

Fri vilja. Finner externt exi-
sterande sanning inom sig 
via sitt förnuft. 

Pliktetik. Pliktetik. 

Begränsad likhet, olika givna 
roller 

Likhet. 

Förklaras av Idén. Förklaras av Gud. 

Begränsad universalitet. Universalitet. 

Från Augustinus ska vi med hjälp av René Descartes ta ytterligare ett steg på den 
rationalismens väg där vi nu färdas. 

                                                      
65 “The bodily senses do not perceive it. It is near to those in all the world who turn them-
selves to it and love it. It is eternally present with them all. It is not in any place, but it is 
present everywhere.” (Ibid., 58) 



 

154 

Från Augustinus till Descartes 
Filosofen René Descartes föddes 1596 i Frankrike, levde större delen av sitt liv i 
Holland och dog 1650 i Sverige. På samma sätt som Augustinus menar Descartes 
att det är vår förnuftiga själ som skiljer människan från resten av världen, men han 
för den tanken mycket längre än Augustinus gjorde. (Descartes, 1998 [1637-1649]) 

Hans utgångspunkt är ett radikalt tvivel där han prövar tanken att ingenting exi-
sterar, eller i vart fall att vi inte kan ha någon sann kunskap om det som existerar. 
Han försöker alltså placera sig på någon slags vetenskapsteoretisk nollpunkt. 
Framför allt ställer han sig starkt tvivlande till alla sinnesintryck som han beskriver 
som bedrägliga. Han vänder sig i stället inåt, som Augustinus, och upptäcker där 
sitt eget tänkande och med denna upptäckt deklarerar han det välkända Cogito ergo 
sum, jag tänker, alltså är jag till. Han menar att detta är människans första och ove-
dersägligt sanna kunskap. Och detta som tänker, det är en förnuftig själ, men till 
skillnad från Augustinus introducerar Descartes en tydlig dualism där detta för-
nuft, denna själ eller ande är tydligt skild från kroppen, ja från all materia. 

Härav förstod jag att jag var en substans, vars hela väsen eller natur består i att 
tänka och som för att finnas till ej behöver någon plats och ej heller är beroende av 
något materiellt. På så sätt är detta jag, dvs. själen, genom vilken jag är vad jag är, 
helt skilt från kroppen och till och med lättare att få kunskap om än denna; och 
även om denna inte alls funnes, skulle själen förbliva allt vad den är. (Ibid., 48-49) 

Denna dualism utvecklas också till en mycket objektifierad och mekanistisk syn på 
allt annat än denna ande. Allt betraktas mer eller mindre som maskiner som kan 
förstås, förklaras men också förändras av denna ande, detta förnuft. 

Ty dessa insikter har gjort klart för mig att det är möjligt att uppnå kunskaper som 
är mycket nyttiga för livet, och att man i stället för den spekulativa filosofi som lä-
res ut i skolorna kan finna en praktisk, med vars hjälp vi, om vi känner till eldens, 
vattnets, luftens, himlakropparnas, himlens och alla de andra oss omgivande krop-
parnas kraft och verkningssätt lika bra som vi känner till våra hantverkares olika 
yrken, kan på motsvarande sätt begagna oss av dem för allt som de är ägnade till 
och härigenom bli naturens herrar och ägare. (Ibid., 68) 

Den dramatiska skillnaden, jämfört med Platon och Augustinus, är att Descartes 
förnuft finner denna sanning inom sig själv. Sanningen är inte något som finns 
utanför, eller ovanför, människan. Descartes människa blir verkligen världens och 
naturens herre. Människan blir världens skapare. 

Detta synsätt innehåller flera problem, som vi tangerade redan i inledningen av 
detta rationalistiska avsnitt. Om nu varje persons förnuft är världens skapare skul-
le det ju kunna uppstå lika många olika världar som det finns människor. Descar-
tes har två lösningar på detta. Han säger bland annat att ”förmågan att döma rätt 
och skilja det sanna från det falska, som är just vad man kalla sunt förnuft eller för-
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stånd, av naturen är lika hos alla människor” (Ibid., 27-28) Gud har alltså givit alla 
människor lika förnuft. Descartes anser också att det finns sann och falsk kunskap 
om den materiella världen, och att förnuftet inser detta. Den sanna kunskapen ly-
ser med ett starkare ljus för förnuftet och vi inser utan tvekan att just detta är sant. 
Det är inte så att människan verkligen skapar världen, världen har materiell exi-
stens och det finns sann kunskap om denna existens beskaffenhet ”inte för att mitt 
tänkande åstadkommer detta, eller förlänar någon nödvändighet hos någon sak, 
utan i stället därför att nödvändigheten hos saken själv […] tvingar mig att tänka 
detta.” Det finns alltså någon sorts relation mellan ande och materia i Descartes 
dualism, men den relationen förblir relativt oklar. 

Viktigt för fortsättningen är i alla fall detta: Min förnuftiga själ kan nå sann kun-
skap om en materiellt existerande värld, utan att gå utanför sig själv, sanningen är 
inte längre en transcendent Idé eller Gud. 

Descartes filosofi innebär, bland mycket annat, ett steg bort från den tidigare sam-
hörigheten mellan naturvetenskap och moral, eller mer generellt mellan kunskap 
om det materiella (allt annat än förnuftet) och kunskap om hur vi bör leva. När det 
gäller det förra har Descartes, som vi sett, en tydlig inriktning mot att denna kun-
skap är något som ska användas för att förändra världen. Vi blir ”naturens herre 
och ägare” som med hjälp av vetenskapen kan förändra världen på sätt som är nyt-
tiga för människan. Det är en relativt ny inställning. Just i detta avseende påminner 
Descartes dock om den samtida engelska filosofen Francis Bacon som, med den in-
duktiva metod han förespråkade, ville uppnå kunskap som skulle ge människan 
makt över naturen och förändra naturen till nytta för människorna. Uttrycket 
”Kunskap är makt”, lär härstamma från Bacon, men skulle lika gärna ha kunnat 
komma från Descartes. (Bacon, 2001 [1605]) 

Descartes menar att alla de olika vetenskaper som sysslar med att studera olika 
aspekter av världen egentligen är ett och detsamma. 

Alla vetenskaper är ingenting annat än det mänskliga förnuftet som alltid förblir 
ett och detsamma, det må tillämpas på hur många föremål som helst, och som inte 
får större olikhet av dessa föremål än solens ljus av mångfalden av de ting som det 
belyser. (Descartes, 1998 [1637-1649], 13) 

Descartes dualism innebär att hans människosyn ger en distanserad människa, ett 
förnuft som vinner kunskap om världen och naturen, men som är tydligt skilt från 
denna materiella och sinnliga verklighet. 

Trots den likhet som finns genom att vi alla fått lika förnuft, kan vi enligt Descartes 
handla olika, även här finns en fri vilja. Så här skriver Descartes till drottning Kris-
tina 1647, innan han åkte till Stockholm 1649. 
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[…] att den fria viljan i och för sig är det ädlaste som kan finnas hos oss, såtillvida 
som att den på något sätt gör oss lika Gud och tycks fritaga oss från att vara ho-
nom underkastade, varför dess rätta bruk är det största av allt gott […] (Ibid., 265) 

Det rätta bruket av den fria viljan är att handla moraliskt rätt och det är för detta 
som vi kan ”prisas eller klandras” som han skriver i artikel 152 i sin Avhandling 
om sinnets passioner: 

Jag finner hos oss blott en enda sak som kan berättiga oss till att högakta oss själva, 
nämligen bruket av vår fria vilja och den makt vi har över våra viljanden. Ty en-
dast för de handlingar som är beroende av denna fria vilja kan vi rimligen prisas el-
ler klandras, och genom denna vilja liknar vi på något sätt Gud, i det den gör oss 
till herrar över oss själva […] (Ibid., 231) 

I nästa artikel skriver han också att ”ingenting annat utom denna rätt att fritt förfo-
ga över viljan verkligen tillhör henne” vilket också visar att för Descartes så är sjä-
len, förnuftet, jaget och den fria viljan ett och detsamma. 

Men detta förnuft, denna själ, finns bara i människan och inte i den omgivande 
verklighet som är själlös, endast ett objekt för förnuftets kunskap. Både hos Platon 
och hos Augustinus finns föreställningen om att världen är en ordnad helhet med 
ett förnuft som vi, på olika sätt, måste komma i kontakt med. Som människor är vi 
delar av denna förnuftiga, besjälade, ordning. Nu finns förnuftet endast hos män-
niskan och det är alltså människan som skapar en förnuftig ordning i världen. Vi 
kan se hur Descartes dualism och synsätt där människa och Gud allt mer jämställs 
öppnar för den deism som är en av förutsättningarna för Upplysningen. 

Den ontologiska människosynen 
En av de stora skillnaderna är att Descartes människor har sanningen inom sig. 
Inte så att de skapar den, det gör fortfarande Gud, men den finns inom dem. Den 
från människan externa kosmiska ordningen är borta, ordningen existerar i männi-
skorna, och resten av tillvaron, världen, är själlös, den saknar förnuft och kan i 
mycket större utsträckning än tidigare kontrolleras av människorna. 

Platon Augustinus Descartes 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Fri vilja. Externt existerande 
förnuftig sanning tillgänglig 
via tänkande. 

Fri vilja. Finner externt exi-
sterande sanning inom sig 
via sitt förnuft. 

Fri vilja. Finner given san-
ning inom sig genom sitt för-
nuft. 

Pliktetik. Pliktetik. Pliktetik. 

Begränsad likhet, olika givna 
roller 

Likhet. Likhet. 

Förklaras av Idén. Förklaras av Gud. Förklaras av Gud. 

Begränsad universalitet. Universalitet. Universalitet. 
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Från Descartes till Kant 
Vi går nu vidare från Descartes till Immanuel Kant. Han är på många sätt en nod 
där han finns i Upplysningens centrum. Det är många tankelinjer som leder fram 
till honom, och många linjer som leder vidare från honom i flera olika riktningar. I 
själva definitionen av Upplysningen citeras normalt Kant: 

Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet. Omyn-
dighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. 
Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på 
förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon 
annans ledning. Sapere aude!66 Hav mod att göra bruk av ditt eget förstånd! lyder 
alltså upplysningens valspråk. (Kant, 1992 [1784], 27) 

Hans produktion är omfångsrik och berör många olika områden. Här ska vi egent-
ligen bara fokusera på vad som händer hos Kant med den väg vi vandrat från Pla-
ton till Augustinus och vidare till Descartes. Vi börjar hos Kants kunskapsteori, 
som är helt central i hans tänkande. 

Hittills har man antagit att all vår kunskap måste rätta sig efter föremålen, men 
alla försök att avgöra något om dem a priori med hjälp av begrepp […] gick under 
denna förutsättning om intet. Man bör därför pröva en gång om vi inte tar oss 
bättre fram i metafysikens problem när vi antar att föremålen måste rätta sig efter 
vår kunskap […] Om åskådningen måste rätta sig efter föremålens beskaffenhet, så 
inser inte jag hur man skulle kunna veta något om dem a priori. Om däremot fö-
remålet (som sinnesobjekt) rättar sig efter vår åskådningsförmågas beskaffenhet, 
kan jag mycket väl föreställa mig denna möjlighet. (Kant, 2004a [1781, 87], 64) 

Detta sätt att tänka, denna föreställningsvärld, kallar Immanuel Kant själv för sin 
”kopernikanska revolution” inom epistemologin. Men vad menar Kant egentligen? 
Låt oss ta det steg för steg: Vi kan inte vet något om föremålen för vår kunskap i 
sig själva. Det finns till exempel inget sätt att veta om våra subjektiva sinneserfa-
renheter motsvarar objektet för dessa erfarenheter. ”Åskådningar utan begrepp är 
blinda”, säger Kant. (Ibid., 156) Däremot vet vi att vi har en erfarenhet och formen 
för denna erfarenhet är, enlig Kant, något som härstammar från det erfarande sub-
jektet, inte från det erfarna objektet. En del av denna form är de begrepp vi skapar. 
Dessa möjliga former för erfarenheten är logiskt lagbundna för alla människor och 
något vi har kunskap om, utan någon som helst sinneserfarenhet. Varje kunskaps-
process innebär att vi syntetiserar, blandar, sinnesmaterialet och dessa givna for-
mer. Man kan säga att det hos Kant finns en transcendental relation mellan vår 

                                                      
66 En direktöversättning från latinet betyder ungefär Våga veta! Kants uttolkning översätts 
på ett annat ställe från tyskan till: ”låt dig inte trycks ner, utan var vad du kan vara: ett fritt 
(autonomt) väsen! (Kant, 1992 [1784], 15) 
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kunskap och föremålen för vår kunskap. Kants kunskapsteori innebär också att vi 
inte kan veta något om objektens existens oberoende av ett erfarande subjekt. 

Om vi jämför med den kedja som vi följt från Platon till Descartes finns en drama-
tisk skillnad. Hos Platon och Augustinus kunde vi se att människor på olika sätt 
kunde komma i kontakt med sanningen som var transcendent i förhållande till 
dem, en idé eller en Gud som finns utanför dem, en sammanhållen och förnuftig 
helhet som vi på olika vägar kunde få del av och därmed nå sanningen. Hos De-
scartes finns fortfarande ett beroende av Gud som ger oss det förnuft med vilket 
kan nå sanningen om en värld som vi därmed kunde ta kontroll över. Först hos 
Kant försvinner beroendet av en transcendent Gud eller Idé, nu sker transcenden-
sen mellan de erfarna objekten och de erfarande subjekten med hjälp av subjektens 
kunskapsförmåga, med hjälp av de former för erfarenheten som finns hos subjek-
tet. Vi får människor som i stor utsträckning skapar den värld de lever i. Det hade 
vi redan hos Descartes, i meningen att vi med kunskap kan förändra världen, men 
nu sker denna skapande process i oss själva. Det är med förståndet, kunskapsför-
mågan, som vi skapar vår kunskap om världen, och därmed den värld vi lever i. 

Den konstruktion som Kant skapar innehåller många problem. Ett handlar om ris-
kerna för en värld som inte längre än en harmonisk förnuftig helhet i sig själv, utan 
till stor del är en skapelse inom människan. Även om vi konstaterat att de sinneser-
farenheternas former som är avgörande i denna skapelseprocess inte är privata, 
utan lika hos olika människor, ser det ut som konstruktionen skapar risker för en 
värld som snabbt kan gå under på ett eller annat sätt. Som en motvikt till makten 
hos denna individ utvecklar Kant en utförlig pliktetik, främst i Kritik av det praktis-
ka67 förnuftet (Kant, 2004b [1788]) 

Det rena tänkandet har fått en annan roll i Kants teorier än vad vi till exempel möt-
te hos Descartes. Det har en viktig roll för ovanstående skapelseprocess, men det 
har framför allt en helt avgörande betydelse för etiken. Kant menar att de moralis-
ka principer som styr vårt handlade helt och hållet är en produkt av förnuftet, det 
rena tänkandet, och att principerna är generella. Enligt Kant måste vi sträva efter 
att handla enligt dessa generella principer. Därför kallar vi det för en pliktetik. De 
moraliska principerna har inget samband med handlingens konsekvenser.  

Som nämnts ovan är Kants individkonstruktion inte beroende av en Gud men det 
finns ändå en gudsföreställning, i första hand kopplad till etiken. 

[…] det bara är förnuftet som genom sina moraliska principer kan frambringa be-
greppet om Gud […] och att det var människans tillvaros inre moraliska ända-
målsbestämning som kompenserade för det naturvetenskapen saknade, nämligen 

                                                      
67 Med praktisk avses normalt moralisk i detta sammanhang. 
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genom att den manade oss att till det slutliga ändamålet för alla ting, vars princip 
måste vara etisk för att tillfredsställa förnuftet, foga tanken på en högsta orsak ut-
rustad med egenskaper varigenom den är förmögen att underkasta hela naturen 
denna enda avsikt […]tänka den som en gudom. (Kant, 2003, [1790], 312.) 

Det är hos Kant det moraliska förnuftet som ”frambringar begreppet om Gud” vil-
ket är något helt annat än det vi mött tidigare. Det finns enligt Kant en stark kraft i 
denna moraliska föreställning, detta moraliska förnuft som ofta kopplas till religiö-
sa föreställningar. ”Därför har också regeringar tillåtit religionen att rikligt utrustas 
med den senare typen av tillbehör (med tillbehör avser Kant här ´bilder och barns-
liga påhitt´ som syftar till att stärka religiösa föreställningars kraft), och därmed 
försökt bespara undersåten mödan, men också beröva honom förmågan, att utvid-
ga sina själskrafter utöver de skrankor man godtyckligt ålägger honom, varigenom 
man lättare kan behandla honom som blott passiv.” (Ibid., 132-133) 

Kants människa är absolut inte passiv. Det är en självständig människa med en fri 
vilja. Kant använder begreppet ”maximer” som beteckning för generella regler och 
när det gäller regler för vårt tänkande definierar han dessa maximer som: ”1. Att 
tänka själv; 2. Att tänka i envars ställe; 3. Att alltid tänka i samklang med sig själv.” 
Med den första maximen menar han att förnuftet aldrig är passivt utan upplyst, 
”lagstiftande för sig självt” och därmed kan undvika de fördomar och den vidske-
pelse som passivt förnuft riskerar att fastna i. Det är förståndets maxim. Med den 
andra maximen menar Kant att vi måste undvika inskränkthet för att i stället bli 
vidsynta och det kan vi bara vara om vi reflekterar över vårt eget tänkande från 
andras ståndpunkter eller en allmän ståndpunkt. Det är omdömeskraftens maxim. 
Den tredje maximen handlar om ett konsekvent tänkande, det är förnuftets maxim 
och den är, enligt Kant, den som är svårast att uppnå. Den handlar om hur man 
rätt kombinerar och balanserar de två första maximerna. Kant för här en diskus-
sion kring sunt förnuft där vi för att förstå den måste gå till engelskans common 
sense eller snarare latinets sensus communis det vill säga föreställningar om ett 
gemensamt sinne.68 Till att börja med handlar det inte, enligt Kant, om ett sinne ef-
tersom vi inte med sinnen kan ”ha den minsta föreställning om sanning”. Däremot 
skulle man kunna kalla det för ett gement förnuft, där gement står för vulgare, det vill 
säga något som man påträffar överallt, hos alla människor, men som också inne-
håller de negativa konnotationerna hos gement eftersom detta gemena förnuft står 
på den lägsta nivån, det är ett ännu ej utvecklat, kultiverat, förnuft. Det är genom 
kultiveringen av förnuftet som vi kan nå upp till den tredje maximens påbud om 
ett konsekvent tänkande. (Ibid., 151-154) 

                                                      
68 Detta är ett vanligt översättningsproblem för denna typ av texter där den svenska frasen 
sunt förnuft sällan i originaltexten står för ett hälsosamt förnuft utan nästan alltid för någon 
sorts common sense, alltså något som är gemensamt för människor. 
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Kants individ är fri och hans definition av frihet är intressant. Frihet är förnufts-
kausalitet, enligt Kant. Med det menar han en kausalitet som är obetingad, som 
inte har en grund, där det inte finns en orsak, bara en verkan. Om förnuftets vilja 
skulle vara betingad, ha en orsak, ”skulle det inte finnas en enda mänsklig hand-
ling som vi inte med visshet kunde förutsäga och få kunskap om såsom varande 
nödvändig utifrån sina föregående betingelser.” (Kant, 2004a [1781, 87], 537) Där-
med skulle det inte heller finnas någon frihet. Den obetingade förnuftskausaliteten 
är alltså friheten. (Jämför gärna med den tidigare diskussionen om den stoiska 
uppfattningen om den mekaniska kausaliteten som en ofri ödestro.) 

Kant behandlar de teoretiska grunderna för detta i andra avdelningens andra kapi-
tel i Kritik av det rena förnuftet och mer tillämpat i relation till människans frihet och 
autonomi i bruket av det kategoriska imperativet i tredje avdelningen av Grund-
läggning av sedernas metafysik. (Kant, 2004a [1781, 87] och Kant, 1997 [1785]) 

Förnuftet skapar egna moraliska lagar enligt denna obetingade kausalitet. Indivi-
den skapar sina egna regler, lagar, maximer och detta är individens frihet. En an-
nan sak är att dessa lagar med en logisk nödvändighet blir desamma, det är ändå 
individen som skapar dem med sitt förnuft. De lagar som denna individ skapar är 
ett vara, men de uttrycks som ett böra. Anledningen till detta är de komplexa rela-
tioner mellan förnuft och förstånd som Kant behandlar väldigt ingående i flera av 
sina huvudverk. (Förenklat kan man i Kants nomenklatur översätta förstånd till 
kunskapsförmåga och förnuft till egenproducerad morallag.) 

Inom sig finner nu människan en verklig förmåga genom vilken hon skiljer sig från 
alla andra ting, ja från sig själv såvitt hon blir påverkad av föremål, och den för-
mågan är förnuftet. Detta är såsom ren egenaktivitet till och med höjt över för-
ståndet i det att det senare – även om också det är egenaktivitet och inte i likhet 
med sinnena bara innehåller föreställningar som endast uppstår när man påverkas 
av ting (och alltså är passiv) – genom sin aktivitet inte kan frambringa några 
andra begrepp än dem som bara tjänar till att inordna de sinnliga föreställningar-
na under vissa regler och därigenom förena dem i ett medvetande. (Kant, 1997 
[1785], 81.) 

För förståndet finns ett problem som handlar om att alla objekt som kan tänkas inte 
nödvändigtvis måste existera. ”För ett förstånd för vilket denna skillnad inte ägde 
bestånd, skulle det innebär att alla objekt jag har kunskap om är till (existerar), och 
möjligheten av vissa objekt som likväl inte existerar, det vill säga deras tillfällighet 
som existerande, och därmed också den därifrån skilda nödvändigheten, skulle 
inte förekomma i ett sådant väsens föreställning.” För förståndet är de moraliska 
lagar som förnuftet skapat ett objekt med denna inbyggda osäkerhet, ”och den mo-
raliskt rätt och slätt nödvändiga handlingen, fysiskt sett kan ses som helt tillfällig 
(det vill säga att det som nödvändigtvis borde ske ofta inte sker), så är det klart att 
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det bara beror på den subjektiva beskaffenheten hos vår praktiska förmåga att de 
moraliska lagarna måste föreställas som påbud (och de handlingar som står i sam-
klang med dem som plikter), och att förnuftet inte uttrycker denna nödvändighet 
genom ett vara utan ett böra.”  

Den fria individen skapar själv sina moraliska lagar men ur detta följer alltså inte 
alltid att individen följer dessa lagar. ”Alltså är fri vilja och en vilja som står under 
sedliga lagar ett och detsamma.” (Ibid., 75) Individen är fri och har en fri vilja. 

Förnuftet måste anse sig självt vara upphovsman till sina principer, oberoende av 
främmande inflytande, och måste följaktligen som praktiskt förnuft, eller som en 
förnuftig varelses vilja, anse sig självt vara fritt. Dess vilja kan med andra ord en-
dast genom frihetens idé vara en egen vilja och måste således i praktiskt hänseende 
tillräknas alla förnuftiga varelser. (Ibid., 77) 

Individen är också autonom: ”Ty viljans frihet och egna lagstiftning är båda auto-
nomi.” och ”Autonomi är alltså grunden till värdigheten hos människans och all 
förnuftig natur.” (Ibid., 79 och 62) 

Kant är i all huvudsak distanserad i sitt sätt att skriva; han tar avstånd från ”speku-
lationer” och ”sofisterier” – det han sysslar med är ren vetenskap – men här och 
var kommer det också fram mer normativa ideal: 

[D]et härliga idealet om ett allmänt rike av ändamål i sig själva (förnuftiga varel-
ser), till vilka vi endast då kan höra som medlemmar när vi sorgfälligt beter oss en-
ligt frihetens maximer som om de vore naturlagar. (Ibid., 92-93) 

Observera att han skriver ”allmänt rike”. Hans teori är generell, universell. Vårt 
sätt att leva bestäms av individen som sådan, det handlar inte om något speciellt, 
partikulärt, samhälle. 

Vilka är då dessa maximer, dessa morallagar, som dessa autonoma, fria individer 
skapar med sina förnuft, med hjälp av en obetingad kausalitet? Några har vi redan 
mött. Det viktigaste är det välkända kategoriska imperativet som Kant presenterar 
i Grundläggning av sedernas metafysik från 1785 och vidareutvecklar i Kritik av det 
praktiska förnuftet från 1788. I sin grundform lyder det kategoriska imperativet: 

Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir all-
män lag. (Ibid., 46) 

Och i Kritik av det praktiska förnuftet: 

Handla på ett sådant sätt att din viljas maxim alltid samtidigt kan gälla som prin-
cip i en allmän lagstiftning. (Kant, 2004b [1788], 52) 

Kant menar att detta är en analytiskt nödvändig sanning. Eftersom handlingars 
verkan hör till det som i vid mening kallas natur kan pliktens allmänna imperativ 
också formuleras: 
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Handla som om maximen för din handling genom din vilja skulle kunna bli allmän 
naturlag. (Kant, 1997 [1785], 47) 

Kant fortsätter att utveckla olika varianter av grundformen och kommer, efter en 
analys av viljan fram till det praktiska (moraliska) imperativet. 

Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje an-
nan person bara som ett medel utan alltid tillika som ett ändamål. (Ibid., 55) 

Kant utvecklar denna ståndpunkt i Kritik av det praktiska förnuftet: 

Att människan […] i ordningen av ändamål är ett ändamål i sig, dvs. att hon ald-
rig av någon (inte ens av Gud) får tas i anspråk endast som ett medel utan att där-
vid tillika själv vara ett ändamål, att alltså mänskligheten i vår person måste vara 
helig för oss, ger sig numera av sig självt, eftersom det är människan som är mo-
rallagens subjekt, således subjektet till det som i sig är heligt, […] Ty morallagen 
grundar sig på autonomin i människans vilja såsom en fri vilja, och den viljan 
måste enligt sina allmängiltiga lagar med nödvändighet också vara i enstämmighet 
med det som den skall underkasta sig. (Kant, 2004b [1788], 168-169) 

Det universella vi mötte tidigare och det heliga som vi möter här sammanfattas ock-
så av Kant som ”mänsklighetens heliga rättigheter”. (Kant, 1992 [1784], 33) Det är allt-
så rättigheter som omfattar hela mänskligheten, som baseras på att alla äger ett au-
tonomt förnuft och en på detta förnuft baserad rättighet att själva bestämma de la-
gar som de sedan ska följa. 

Kant utvecklar den samhälleliga aspekten ytterligare i ännu ett sätt att formulera 
imperativet: 

(Handla så) att viljan genom sin maxim tillika kan anse sig vara allmänt lagstif-
tande (som lagstiftande medlem / medborgare i ett ändamålens rike). (Kant, 
1997 [1785], 60) 

Med rike menar Kant här organisering, en systematisk förbindelse mellan förnufti-
ga varelser med hjälp av gemensamma lagar. Med ändamålens rike menar Kant ett 
ideal, ett samhälle som är en helhet av ändamål, vars medlemmar är ändamål i sig 
själva och som genom den fria viljas autonomi skapar de lagar som också är allmän 
lag. Varje medborgare är samtidigt undersåte och suverän lagstiftare. 

Även om jag här placerat Kant i en rationalistisk tanketradition är han ingen ren-
odlad rationalist. Han säger att det finns en empirisk grund för vår kunskap men-
Kants utveckling av förnuftsbegreppet och den helt centrala roll det spelar i hans 
filosofi har tydligt rationalistiska drag. Han är heller ingen fullständig idealist, han 
medger att det finns en verklighet utanför våra sinnen och vårt tänkande, men hos 
honom är det våra sinnen och vårt tänkande, vår åskådningsförmåga, som till stor 
del bestämmer den verklighet vi lever i. Han säger själv att ett av syftena med hans 
filosofi är att ”skära roten av” dessa, och andra, läror. (Kant, 2004a, [1781, 87], 74) 
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Kants individkonstruktion 
Jag vill påstå att Kants konstruktion är den politiska idéhistoriens första, och hit-
tills enda, sekulära och inomkonsistenta, individ i egentlig bemärkelse. Det är näs-
tan omöjligt att överskatta denna individkonstruktions betydelse under den tid 
som gått sedan Kant publicerade huvuddelen av sina verk på 1780-talet. 

Vi har indirekt mött denna insikt tidigare. I På spaning efter medborgarna kunde vi se 
Habermas vädja till kyrkan om hjälp med grunder för föreställningen om männi-
skornas lika värde och generella mänskliga rättigheter eftersom en sådan grund 
saknas inom sekulär politisk teori. Hos Kant finns en sådan sekulär grundval. 

Det finns något gemensamt mellan dessa människor, en likhet i form av likadana 
kunskapsförmågor, likadana förnuft, individuellt bestämda men likadana moralla-
gar, men det är samtidigt verkligen individer med en hög grad av individuell au-
tonomi, frihet, förnuft och fri vilja. 

Ontologi beskrivs som det som är och epistemologi som kunskap om det som är. Ofta 
tänker vi begreppen i denna ordning; först det som är, och sedan kunskap om det 
är. Som vi nu sett vände Kant i stort sett på detta med sin ”kopernikanska revolu-
tion”. Det är vår kunskapsförmåga, epistemologi, som i stor utsträckning skapar 
det som är för oss, ontologin. Den ontologiska människosyn vi sett växa fram hos 
Kant förklaras också epistemologiskt. Det är via Kants kunskapsteori som just 
denna individ blir nödvändig. Som vi ser blir likheten hos Kant en orsak och inte 
en verkan. Om inte likheten, genom kunskapsförmåga och moral, var given, skulle 
världen upplösas, antingen i solipsism eller i ett allas krig mot alla. Likheten är en 
orsak, en fungerande värld är en verkan. Om vi inte väljer att se relationen i ett 
kausalt pull-perspektiv där en fungerande värld kräver den mänskliga likheten. 

Bortsett från den kritik som kan riktas mot den logiska härledningen innehåller 
tanken ett annat problem. Om nu människan alltid är ett ändamål, det vill säga en 
orsak, så kan hon inte samtidigt vara en verkan. Människan kan inte förklaras av 
andra orsaker om hon själv alltid är orsaken. 

För en nutida läsare framstår kanske den praktiska, moraliska, versionen av Kants 
kategoriska imperativ enbart som en människovänlig levnadsregel. Människor 
som alltid är ett ändamål kan tolkas som att de har ett egenvärde, ett värde givet 
av sig självt och som inte är ett bytesvärde. Ändamål kan också tolkas som en av-
sikt, ett planerat resultat, och då kanske man skulle kunna uttolka Kant som att 
människan är tillvarons, eller världens, avsikt eller mål. Enligt min mening bör 
imperativet tolkas annorlunda. På Kants tid är fortfarande Aristoteles den klassis-
ka och dominerande filosofen. Som vi tidigare sett betyder ändamål hos Aristoteles 
någonting annat än vad vi normalt lägger i ordet i dag. Ändamålen är orsaker i en 
teleologisk kausalitet. För att fånga det som avses är det alltså bättre att använda 
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ordet orsak. Det imperativet säger är att människan alltid är en orsak, och det 
hänger logiskt samman med kunskapsteorin ovan. Denna tolkning stöds också av 
Kants motiveringar för sitt imperativ i Grundläggning av sedernas metafysik. Som vi 
såg tidigare beskriver Kant detta som sin förnuftskausalitet som sannolikt kan tolkas 
som att han avser en obetingad verkan utan orsak. De problem som uppstår om vi 
betraktar människan som enbart orsak eller enbart verkan blir dock likartade. Jag 
menar att orsak är betydligt rimligare eftersom denna fria autonoma vilja, förnuf-
tet, verkligen är en stark kandidat till att som orsak förklara många olika fenomen. 

Kants individ är världens herre som alltid är orsak och som därmed bara kan för-
klara, inte förklaras. (En liknande tanke framfördes av Protagoras, en grekisk sofist 
som levde på 400-talet f.Kr. och som är känd för citatet ”Människan är alltings 
mått” vilket ger samma konsekvenser: det som är alltings mått kan inte mätas.) 

Kant svarar för de absolut viktigaste bidragen till det som utvecklas till en modern 
individualism och en individualistisk föreställning om samhället som inte kunde 
existera innan Kant. Det börjar bli dags att sammanfatta Kants individkonstruktion 
i form av dess centrala konstituerande egenskaper. 

• Individuell autonomi (definieras både genom det obetingade förnuft som 
självt är källan till de regler som individen lever efter och det förstånd som 
är den enda källan till kunskap om, och delvis skapar, individens värld). 

• Pliktetik (definieras genom det kategoriska imperativet, i dess olika varian-
ter, som nödvändiga levnadsregler som ska följas utan hänsyn till deras 
konsekvenser). 

• Likhet (definieras dels genom att alla innehar samma kunskapsförmågor 
och dels genom att de skapar samma levnadsregler och slutligen dels ge-
nom att konsekvenserna av olikhet i denna konstruktion är att världen fal-
ler sönder, solipsistiskt eller genom ”allas krig mot alla”). 

• Förklaringskraft (definieras genom det förnuft som är enbart orsak vilket 
nödvändiggör en metodologisk individualism; vilket i sin tur innebär att 
denna epistemologiskt konstruerade ontologiska individföreställning i näs-
ta vändning konstruerar en ny epistemologi69 där individen inte kan förkla-
ras, bara förklara). 

• Universalitet (definieras uttryckligen av Kant genom att han säger att det 
han kommit fram till gäller hela mänskligheten som också kan ta del av 
”mänsklighetens heliga rättigheter”). 

                                                      
69 Jag menar att Kants epistemologi inte kan beskrivas som metodologisk individualism på 
det sätt som denna metodinriktning använts i vetenskapen efter honom, men däremot är 
Kants bidrag till denna individföreställning en nödvändig förutsättning för denna metodo-
logi. 
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Den ontologiska människosynen 
Vi kan nu sammanfatta de varianter på ontologisk människosyn som vi hittat i 
denna del med ett antal olika egenskaper. 

Platon Augustinus Descartes Kant 

Förnuftet är vägen till 
sanning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till 
sanning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till 
sanning, inte sinnena. 

Förnuftet är vägen till 
sanning, inte sinnena. 

Fri vilja. Externt existe-
rande förnuftig san-
ning tillgänglig via tän-
kande. 

Fri vilja. Finner externt 
existerande sanning 
inom sig via sitt för-
nuft. 

Fri vilja. Finner given 
sanning inom sig ge-
nom sitt förnuft. 

Individuellt autonom. 
Själv källa till sanning 
genom sitt förnuft. 

Pliktetik. Pliktetik. Pliktetik. Pliktetik. 

Begränsad likhet, olika 
givna roller 

Likhet. Likhet. Likhet. 

Förklaras av Idén. Förklaras av Gud. Förklaras av Gud. Förklaras av sig själv. 

Begränsad universali-
tet. 

Universalitet. Universalitet. Universalitet. 

Det finns en del som är gemensamt för de fyra varianterna. Föreställningen om 
förnuftets herravälde över sinnena är bestående. Det gäller också för pliktetiken, 
att sanningen innehåller regler som vi är skyldiga att följa, utan hänsyn till konse-
kvenserna. Universaliteten är tydlig redan hos Augustinus, men blir fullt utveck-
lad hos Kant. Vi ser också skillnader. Vi kan här se en successiv förändring där 
människan blir allt mäktigare. Från den givna, förnuftiga, kosmiska ordning som 
Platons och Augustinus människor både var delaktiga i, och kunde komma i kon-
takt med för att hämta kunskap från med hjälp av förnuftet, ser vi hur Descartes 
människor har denna ordning, denna sanning inom sig själva för att till sist, hos 
Kant, finna den individ som själv skapar denna ordning, som själv är källan till sin 
moraliska sanning. 

Om Kants kunskapsteori och pliktetik över tid blivit mindre betydande så gäller 
motsatsen hans individkonstruktion. 

Från Kants position går utvecklingen i (minst) två olika riktningar. I den ena rikt-
ningen försvinner pliktetiken, föreställningen om handling som styrs av en gemen-
sam moral, som ersätts av utilitarismens konsekvensetik. I den riktningen utveck-
las liberalismens grundläggande ontologiska människosyn på en skala som kan gå 
från en ren economic man till mindre radikala föreställningar som ändå baseras på 
individuell autonomi och universalitet. Kant kan inte beskrivas som liberal, men 
efter dessa förändringar, som vi återkommer till, blir hans konstruktion den libera-
la individen, grunden för människosynen inom liberalismen som teori, ideologi 
och praktik, inte minst inom dess marknadsekonomiska uttryck, och den är också 
grunden för alla typer av metodologisk individualism inom de moderna samhälls-
vetenskaperna. 
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I den andra riktningen försvinner en del av den epistemologiska grunden, nämli-
gen den individuella autonomin och en stor del av dualismen, men vi har kvar 
människor som i högsta grad har en skapande kraft. Den riktningen utvecklas 
inom tysk romantik, eller idealism, och vi återkommer snart till detta. 

Den rationalistiska väg som vi nu vandrat, från Platon till Kant, har visat sig vara 
fruktbar. Vi har hittat en av de mest inflytelserika ontologiska föreställningarna om 
vad människan är och vi har sett hur denna föreställning successivt byggdes upp. 

Det är nu dags att lämna rationalismens väg. Om nu rationalism gav en människo-
syn som präglas av mänsklig likhet, kanske dess motsats, empirism, kan leda till 
föreställningar om mänsklig olikhet. Detta undersöks i nästa avsnitt. 

Empirismens människa 
I Perspektivens makt behandlades empirismen relativt utförligt och det ska inte upp-
repas här. I korthet förklaras inriktningen av dess etymologi där empirism här-
stammar från grekiskans empeiri´a som står för erfarenhet. Det är våra sinnen som 
ger våra erfarenheter och sinneserfarenhet är källan till kunskap, inte rationalis-
mens rena tänkande. Vad kan det betyda för ontologisk människosyn? 

Här är föreställningen om tabula rasa, ett oskrivet blad, vanlig. Det är tanken om att 
människor föds som oskrivna blad som sedan fylls av de sinneserfarenheter som 
successivt möter hos genom livet. Denna föreställning finns redan hos empiristen 
Aristoteles och har utvecklats av många, inte minst John Locke, och jag väljer att 
använda honom som utgångspunkt för fortsättningen. 

Den engelske filosofen John Locke, 1632-1704, är mest känd som en av liberalis-
mens fäder. I den egenskapen återkommer han men nu framträder han som för-
grundsgestalt för den engelska empirismen. Hans huvudverk i dessa frågor är An 
Essay concerning Human Understanding från 1690. (Locke, 1993, [1690]) 

Locke driver i Essay en omfattande argumentation mot den typ av föreställning 
som vi till exempel mötte hos Descartes ovan, och som handlar om att vi skulle ha 
något medfött, inneboende förnuft, några givna sanningar eller principer som skul-
le vara grund för kunskap. Hos Locke föds vi som vita ark och våra erfarenheter 
ger oss vår kunskap.70 Från barndomen får vi från våra sinneserfarenheter enkla idé-
er som motsvarar dessa erfarenheter. Via reflektion lär vi oss sådant som att en en-
kel idé är vad den är och inte en annan enkel idé. 

                                                      
70 “[O]f the existence of anything else we have no other but a sensitive knowledge, which ex-
tends not beyond the objects present to our senses.” (Ibid., 315.) 
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Det som Locke beskriver som enkla idéer kan närmast förstås som data eller enkla 
fakta och detta är något som vi ges via våra sinnen, detta mottagande kräver ingen 
mental aktivitet.71 Locke betonar om och om igen att dessa enkla fakta inte är något 
som vi kan konstruera med vårt tänkande.72 Locke hamnar i en del svårigheter när 
han går igenom hur det går till när dessa enkla fakta förflyttar sig från objekten till 
vårt medvetande. Han antar små osynliga partiklar som påverkar våra sinnen och 
ger oss vår förnimmelse.73 Han likställer förnimmelsen med enkla fakta som vi får 
från objektet och kalla ”transportörerna”, de osynliga partiklarna, för ”globuler”.74 

Vi får alltså våra enkla idéer, enkla fakta, byggstenarna för vår kunskap, från ob-
jekten och via våra sinnen, i en från tänkandet oberoende process. Det förnuftiga 
tänkandet deltar inte i denna process. Själva förnimmelsen är denna kunskapsbit. 

När väl denna byggsten finns i vårt medvetande finns den där för evigt. Vi kan 
bygga samman enkla idéer till sammansatta idéer som bland annat kan utgöras av te-
orier om hur olika saker förhåller sig. I processen för att sätta samman enkla idéer 
till sammansatta idéer deltar en blandning av nya sinnesintryck och ett aktivt tän-
kande förnuft. Men hela tiden är det centralt att dessa sammansatta idéer måste 
bygga på fakta från vår sinneserfarenhet, inte på antaganden i tänkandet.75 

Med den betydelse som sinneserfarenheten har för Locke, och sinnenas kroppslig-
het, är den radikala dualism vi tidigare mötte hos Descartes, det fullständiga åtskil-
jandet av en förnuftig tänkande själ och en kropp, inte möjlig.76 Den är dock inte 
heller helt möjlig att avfärda. Att säga att själen bara är en del av den dödliga 
kroppen skulle strida mot den religiösa idén om själens odödlighet, och att avfärda 
det är en omöjlighet för Locke. Men det kommer snart en annan form av dualism. 

Han är också realist i den meningen att för honom är världens existens inte bero-
ende av ett erfarande subjekt, varken erfarande som rent tänkande eller som sin-
neserfarenhet. Vår sinneserfarenhet är inte nödvändigt för någonting utom för 

                                                      
71 “[T]he mind [is] wholly passive in respect of its simple ideas.” (Ibid., 201.) 
72 “[I]t is not in the power of the most exalted wit or enlarged understanding, by any quick-
ness or variety of thought, to invent or frame one new simple idea in the mind.” (Ibid., 58.) 
73 “[…] by the operation of insensible particles on our senses. […] produce in us those differ-
ent sensations […]” (Ibid., 72.) 
74 “[…] the sensation or idea [is] produced in us by a certain number of globules which, hav-
ing a verticity about their own centres, strike upon the retina of the eye […]” (Ibid., 300.) 
75 “But he that would not deceive himself ought to build his hypothesis on matter of fact and 
make it out by sensible experience and not presume on matter of fact because of his hypo-
thesis, that is, because he supposes it to be so.” (Ibid., 49.) 
76 “The body too goes to the making the man.” (Ibid., 185.) 
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våra tankar, för vi kan inte tänka utan att vara medvetna om det, menar Locke. 77 
Här utnyttjar Locke vagheten i engelskans sensing, som både kan handla specifikt 
om sinneserfarenhet och mer allmänt om att vara medveten om något. Här ingår 
en stark objektifiering av världen som kan beskrivas som Lockes radikala dualism. 
Människan som subjekt är tydligt avskild från världen som objekt även om upp-
delningen genomförs på ett annat sätt än hos Descartes. 

När det gäller människan som moraliskt handlande varelse hänvisar Locke till na-
turens lag, som hos honom är synonymt med Guds lag, som är extern i förhållande 
till människan, ingenting som finns ”inplanterat” i oss från födseln. Han är dock 
ganska vacklande när det gäller frågan om hur vi får kunskap om dessa Guds la-
gar, om det är sanningar som vi kan komma fram till med förnuftet, det rena tän-
kandet, eller om det är via sinneserfarenhet. Han är dock klar över att det finns en 
avsikt med Guds skapelse av oss, och i den avsikten ligger att vi ska göra nytta, för 
oss själva och för andra.78 Denna inställning kommer ännu tydligare fram i teorier 
kring samhällsbyggande som vi kommer till längre fram. 

Gud har givit oss alla de förmågor vi behöver för att ta reda på sanningen, menar 
Locke, men för att bygga kunskap är det vårt eget ansvar att använda dessa förmå-
gor. Här ser vi den Upplysningens deism som tydligt finns hos Locke. 79 

Locke betonar mycket tydligt att vi, var och en, har en skyldighet att ta reda på 
sanningen, både när det gäller frågor om olika objekts existens och funktion och 
när det gäller frågor om hur vi ska leva våra liv. Vi får inte blint lita till olika sor-
ters auktoriteter, på förhand givna sanningar. Om vi bara tar saker för givna och li-
tar på andra bygger vi inte vår egen kunskap. Lånad kunskap kanske var guld hos 
den kunskapen kommer ifrån, men den blir inget värd hos oss.80 

Det är i högsta grad självständiga individer som kliver fram ur Lockes tänkande. 
Vår kunskap är vårt individuella ansvar och vi har skyldighet att använda denna 

                                                      
77 “Our being sensible of it is not necessary to anything but to our thoughts; and to them it is 
and to them it will always be necessary, until we can think without being conscious of it.” 
(Ibid., 49.) 
78 “[U]selessly imployed, […] without doing any good to itself or others or being any way 
useful to any other part of creation.” (Ibid., 52-53.) 
79 “God having fitted men with faculties and means to discover, receive and retain truths, 
accordingly as they are employed, […] [K]nowledge depends on the right use of the powers 
nature hath bestowed upon us.” (Ibid., 42-43.) 
80 “Everyone has so much as he really knows and comprehends: what he believes only and 
takes upon trust are but shreds; which, however well in the whole piece, make no consider-
able addition to his stock who gathers them, Such borrowed wealth, like fairy-money, 
though it were gold i the hand from which he received it, will be but leaves and dust when 
it comes to use.” (Ibid., xxix.) 
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kunskap för att göra nytta, förändra världen till nytta både för oss själva och för 
andra. Mitt medvetande, bäraren av alla dessa enkla och sammansatta idéer, är ett 
autonomt själv, min identitet, ett själv som skapar sig självt.81 

Här hittar vi alltså en människa som har en mycket individuell relation till den 
värld hon kan känna till. Jag har visserligen fått mina kunskapsförmågor från Gud, 
men det är mitt eget ansvar att bygga min värld. Vi har samma kunskapsförmågor, 
samma moralregler och samma värld som på ett objektifierat och objektivt sätt 
”duplicerar” sig i vårt vetande. Här finns mycket starka föreställningar om likhet. 

Jag hoppas att du märkt vad som hänt på denna empirismens väg. Kunskapsbyg-
gandet sker visserligen på ett helt annat sätt än hos rationalisterna, men annars kan 
vi här se en människosyn som påminner starkt om den vi mötte hos Kant. Empi-
rismens väg bygger en ontologisk människosyn som ligger mycket nära den som 
rationalismens väg skapade. Den inledande hypotesen om att ett val av rationalis-
mens motsats skulle ge en annan människosyn, kanske en ontologi baserad på 
olikhet, har falsifierats. Det kan vara dags att återvända till den tabell som succes-
sivt växte fram i den mer omfattande genomgången av rationalismen, men vi nöjer 
oss med resultatet hos Kant, för att jämföra med det vi hittat hos Locke. 

Den ontologiska människosynen 
Här jämförs den ontologiska människosynen hos Kant och Locke. 

Kant Locke 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Sinnena är huvudvägen till 
sanning, inte förnuft. 

Individuellt autonom. Själv 
källa till sanning genom sitt 
förnuft. 

Individuellt autonom. Själv 
källa till sanning genom sin 
kunskapsförmåga. 

Pliktetik. Pliktetik 

Likhet. Likhet. 

Förklaras av sig själv. Förklaras av Gud. 

Universalitet. Universalitet. 

Det mesta är gemensamt. Den stora skillnaden är själva vägen för att nå kunskap, 
där förnuftet dominerar hos Kant och sinnena hos Locke, men det är ju också själva 
skillnaden mellan rationalism och empirism. En annan skillnad är att Gud är en 
nödvändig del i Lockes förklaring av människan. Hos Kant finns Gud närvarande, 
men är inte nödvändig för hans förklaring. Vi har inte närmare diskuterat univer-

                                                      
81 “For, it being the same consciousness that makes a man be himself to himself, personal 
identity depends on this only […] For as far as any intelligent being can repeat the idea of 
any past action [..] so far it is the same personal self. For it is by the consciousness it has of 
its present thoughts and actions that it is self to itself now.” (Ibid., 181.) 
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saliteten hos Locke, men det framgår redan av titeln; med human understanding syf-
tar han på en och samma förklaring för alla människor, hela mänskligheten. 

Precis som hos Kant finns hos Locke givna etiska regler för hur vi bör leva våra liv, 
inte en produkt av ett förnuft, som hos Kant, utan regler givna av Gud. Det finns 
en given pliktetik, men det kommer att förändras. 

Konsekvensetik 
Som vi kunde konstatera var Locke en pliktetiker; Guds/naturens lag är given, den 
är vi skyldiga att lära oss och den ska styra våra handlingar. Vi har också kunnat 
konstatera hur mycket han betonar att vi har en uppgift på jorden, vi ska göra nyt-
ta, både för oss själva och för andra. När han ska definiera vad en människa är, lyf-
ter han också särskilt fram vår förmåga att känna lycka och smärta och att vi där-
med också har ett stort intresse för vår egen tillfredsställelse.82 I definitioner av vad 
som är moraliskt gott och ont relaterar det till våra känslor av lycka och smärta, att 
det som är gott är det som ökar vår lycka eller minskar vår smärta.83 

På 1760-talet, 70 år efter utgivningen av Essay, studerade Jeremy Bentham vid The 
Queen's College i Oxford. John Locke, och särskilt Essay, var en viktig del av kurs-
litteraturen och den kom att få stor betydelse för Bentham. I ett brev skriver han att 
Locke haft en central betydelse för allt han lärt sig, men att han tror sig om att 
kunna skriva om Lockes Essay på ett mer begripligt och kondenserat sätt.84 

Fortsättningen är välkänd. Bentham blir utilitarismens fader och ett rimligt anta-
gande är att byggstenarna nytta, lycka och smärta från Locke gav vad han behövde 
för att bygga den nya filosofin. Med An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation från 1789 introducerar han sina nyttoprinciper. Handlande bestäms en-
ligt Bentham av maximering av lycka och minimering av smärta. Mesta möjliga 
nytta till största möjliga antal, blir slagorden. Det är resultatet som räknas, utfallet, 

                                                      
82 “Self is that conscious thinking thing (whatever substance, made up of whether spiritual, 
or material, simple or compounded, it matters not) which is sensible or conscious of plea-
sure and pain, capable of happiness or misery, and so is concerned for itself, as far as that 
consciousness extends.” (Ibid., 186.) 
83 “Among the simple ideas which we receive both from sensation and reflection, pain and 
pleasure are to very considerable ones. […] These, like any simple ideas, cannot be de-
scribed, nor their names defined; the way of knowing them is, as of the simple ideas of the 
senses, only by experience. […] Things then are good or evil only in reference to pleasure or 
pain. That we call good which is apt to cause or increase pleasure, or diminish pain in us, or 
else to procure or preserve us the possession of any other good or absence of any evil.” (Ib-
id., 119.) 
84 “Without Locke I could have known nothing. But I think I could now take Locke´s Essay 
and write it over again, so as to make it much more precise and apprehensible in half the 
compass.” (Ibid., xx.) 
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nyttan, ska maximeras; utilitarismen bygger på en konsekvensetik. Bentham är inte 
först med dessa tankar. Som vi sett kommer hans centrala byggstenar sannolikt 
från Locke, men redan hos Niccoló Machiavelli finns samma konsekvensetiska idé 
i hans Fursten som skrevs 1513. 

Människor i allmänhet dömer mer efter skenet än efter den påtagliga verkligheten 
därför att alla kan se men få förstå. Alla ser det som du synes vara, men få begriper 
vem du är och de få vågar inte opponera sig mot det stora flertalets åsikt, då dessa 
har statens majestät till sitt försvar. I alla människors handlingar och särskilt när 
det gäller en furste, ser man endast till resultatet. […] Pöbeln intages av det som 
synes vara och resultatet. Det finns inte annat i världen än pöbel; det fåtal som 
inte tillhör pöbeln kan endast göra sig gällande när den stora massan inte har nå-
gon att falla tillbaka på. (Machiavelli, 1958, [1513], 90-91) 

Det är resultatet, konsekvenserna, som räknas och som utgör grund för hur hand-
lingar bedöms. Ändamålet helgar medlen. Redan på 300-talet före Kristus utveck-
lade den grekiska filosofen Epikuros en filosofi för vilken meningen med livet var 
att minimera rädsla och smärta. Konsekvensetiska tankar kan vi hitta exempel på 
under lång tid men de existerar hela tiden som sällsynta undanteg. Det är först 
med utilitarismen på sent 1700-tal som de får ett riktigt starkt genomslag. 

Här är inte platsen att fördjupa diskussionen om utilitarismen. Den har utvecklats i 
olika riktningar och kritiserats från olika håll. Jag vill bara visa hur konsekvenseti-
ken introduceras på allvar i den politiska idéhistorien som en konkurrent till det 
dittills dominerande pliktetiska tänkandet. Konsekvensetiken som princip har efter 
detta blivit dominerande in i vår samtid. 

Den ontologiska människosynen 
Här gör jag ett försök att skapa en syntes mellan Kant och Locke där utilitarismens 
konsekvensetik tillförs. 

Kant Locke Ny syntes 

Förnuftet är vägen till san-
ning, inte sinnena. 

Sinnena är huvudvägen till 
sanning, inte förnuft. 

 

Individuellt autonom. Själv 
källa till sanning genom sitt 
förnuft. 

Individuellt autonom. Själv 
källa till sanning genom sin 
kunskapsförmåga. 

Individuellt autonom. Själv 
källa till sanning genom sin 
kunskapsförmåga. 

Pliktetik. Pliktetik Konsekvensetik, rationell 
nyttomaximering. 

Likhet. Likhet. Likhet. 

Förklaras av sig själv. Förklaras av Gud. Förklaras av sig själv. 

Universalitet. Universalitet. Universalitet. 

Den nya syntes som här uppstår ur Kant, Locke och utilitarismen är en både intres-
sant och i samtiden viktig konstruktion av en ontologisk människosyn. 
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• Autonom. Detta följer direkt ur Kants konstruktion och det är en individu-
ell autonomi. 

• Förnuftig. Det är en självklar del av Kants konstruktion och där främst i 
ordet förnuftigs egenskap som motsats till sinnlig, sinnesbaserad. 

• Rationell. I kunskapsteoretisk mening är Kants konstruktion tveklöst ratio-
nell vilket innebär att det är en icke-sinnlig, icke-empirisk konstruktion. I 
samtida vardagsspråk står rationell snarare för effektiv, målorienterad, ve-
tenskapsbaserad, förnuftig et cetera. Det här har vi kanske funnit hos Kant 
men framför allt hos Locke. Man kan säga att konstruktionen är rationell i 
ordets bägge betydelser. 

• Nyttomaximerande. Denna egenskap har ingenting med Kants konstruk-
tion att göra. Den härstammar som vi sett från den konsekvensetik som uti-
litarismen för in där det till exempel kan handla om att människor agerar 
för att undvika smärta och maximera njutning. Kants ursprungskonstruk-
tion innehåller en pliktetik men denna del har successivt ersatts av utilita-
rismens konsekvensetik som var Kant främmande. 

• Universell. Här handlar det inte om människor som till exempel skulle vara 
på ett sätt i en del av världen och på ett annat sätt i någon annanstans. 

• Instrumentellt kontrollerande. Både hos Kant och Locke kan vi se en ut-
veckling som skiljer människan från världen och, på olika sätt, ger henne 
kontroll över världen, främst genom sina kunskapsförmågor. 

• Distanserad. Denna egenskap står för ett icke-emotionellt, icke-engagerat, 
kyligt kalkylerande och analyserande agerande. Även om kunskapsförmå-
gorna är olika hos Kant och Locke är det intellektuella processer som be-
skrivs, det handlar inte om människor som drivs av sina passioner, av sina 
relationer till andra människor eller av naturens krafter. 

• Både för Kant och Locke är epistemologin avgörande för konstruktionerna. 
Det är rationalismen hos Kant och empirismen hos Locke dominerar i deras 
konstruktioner. Formen för hur vi får våra kunskaper ger stora delar av 
den ontologiska föreställningen. Eftersom rationalism och empirism är 
epistemologiska motsatser kan alltså inte variationen i kunskapsteori ha 
någon avgörande förklaringskraft för syntesen. Min tolkning är att den nyt-
tomaximerande konsekvensetiken tagit över som den starkaste förklar-
ingskraften för konstruktionen av syntesens ontologi. Den tomma översta 
rutan i tabellen kan också peka tillbaka på den epistemologiska förvirring i 
samtiden som diskuterades i Perspektivens makt. 

• Lika. Individerna är i grunden lika varandra. Hos både Locke och Kant 
bygger denna likhet främst på lika kunskapsförmågor och en likadan mo-
ral (hos Kant ”egenproducerad” och hos Locke externt given av Gud). 
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Denna ontologiska människosyn är som framgår en syntes av ett antal olika tänka-
re. Jag kallar ändå konstruktionen för Den kantianska individen, eftersom Kant sva-
rar för de viktigaste bidragen. Hos Locke finns fortfarande beroendet av Gud i 
konstruktionen och det kan jag bara se som axiomatiska antaganden i meningen att 
bara anta att något är på ett visst sätt, och sedan använda detta antagande för att 
konstruera något annat. Möjligen skulle man kunna påstå att Kants obetingade för-
nuft är lika axiomatiskt, men jag menar ändå att Kants konstruktion är överlägsen 
på grund av sin sekulära inomkonsistens, i meningen att de olika delarna i den 
komplexa teoribildningen är väldefinierade och logiskt sammanhängande. Det är 
Kant och ingen annan som konstruerar den moderna individföreställningen. 

En helt annan sak är att Kant själv skulle tycka att Den kantianska individen var full-
komligt avskyvärd och omöjlig. Kants förnuft är i första hand ett etiskt förnuft, 
pliktetiken är ett fullkomligt avgörande inslag hos Kants individ. I vilket fall som 
helst har Den kantianska individen fått en enorm betydelse. Det är liberalismens in-
divid, det är den individ som är nödvändig för alla former av metodologisk indi-
vidualism och den är en förutsättning för en individualistisk samhällsuppfattning. 

De oväntade resultaten när det gäller likheten i utfall från en rationalistisk och en 
empiristisk analysväg leder fram till en hypotes som påverkar fortsättningen. 

Mellanhypotes 
I detta avsnitt, Människans natur, har vi redovisat ett starkt samband mellan en ra-
tionalistisk epistemologi och en ontologisk människosyn där det ingår en föreställ-
ning om likhet. Det är också ett intuitivt naturligt samband. Primärt naturligtvis 
genom rationalismens uppfattning att det är mänskligt förnuft, människans tän-
kande och inte hennes sinnen, som är vägen till kunskap om den värld vi lever i. 
Därmed är det också människans förnuft som skapar den värld hon kan känna till. 
I denna föreställningsvärld blir det svårt att samtidigt föreställa sig ontologiskt oli-
ka människor som då skulle kunna skapa olika världar. Med rationalismen följer 
helt enkelt en föreställning om mänsklig likhet. 

Intuitivt skulle man då kunna tänka sig att rationalismens motsats, empirismen, 
skulle vara en bra grund för förklaring av olikhet. Men det visade sig snabbt fel. 
Som vi sett leder ett empiristiskt perspektiv också till föreställningar om ontologisk 
likhet, det är bara likhetens egenskaper som förändras. Det verkar generellt vara så 
att om vi anlägger ett epistemologiskt perspektiv på frågan om ontologisk männi-
skosyn så blir människorna lika. Det är det epistemologiska perspektivet som för-
klarar den ontologiska föreställningen om mänsklig likhet. Detta måste naturligtvis 
begränsas till en idealistisk hypotes om förklaringen till existensen av föreställ-
ningar om mänsklig likhet. Vi sparar frågan om en realistiskt orienterad förklar-
ingshypotes. Detta är också min mellanhypotes: I en idévärld ger ett epistemolo-
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giskt perspektiv en ontologisk människosyn där det ingår en föreställning om lik-
het. Som stöd för min hypotes kan jag använda en tidigare slutsats, nämligen att 
Kant är den hittills ende, som på ett sekulärt och inomkonsistent sätt, levererat en 
konstruktion av en verkligt autonom individ, där en viktig egenskap hos denna 
individ är likhet och att Kants konstruktion är helt och hållet epistemologisk.85 

Denna hypotes innebär dock ett problem. Hur ska vi då bära oss åt i sökandet efter 
ontologiska föreställningar om mänsklig olikhet? Om hypotesen stämmer kan vårt 
utgångsperspektiv inte vara epistemologiskt. Men att efterforska någonting utan 
epistemologi är en vetenskapsteoretisk omöjlighet. Naturligtvis måste vi använda 
någon sorts kunskapsteori för att komma fram till någon kunskap, vi får bara inte 
starta i ett sådant perspektiv. Men är det möjligt? 

Vad vi än tittar på (vare sig via våra sinnen, eller enbart i tanken) påverkas tittan-
det av kunskapsteorin. Men för att fortsätta analogin med tittande så kanske vi kan 
titta på något annat för att se vad som dyker upp i ögonvrån; ibland kan där dyka 
upp saker som annars kan vara svåra att få syn på. 

En lösning är att helt enkelt inte alls utgå från frågan om ontologiska föreställning-
ar om vad människor är, utan i stället utgå från den kontext där människor befin-
ner sig. Hur kan vi då definiera och operationalisera ”den kontext där människor 
befinner sig”? 

Dels kan den tänkas som natur, i betydelsen geografi, klimat, biologi och liknande. 
Dels kan den också tänkas som kultur, i betydelsen en människoskapad värld i 
form av både artefakter och olika typer av relationer. Delvis sammanfaller denna 
kontext men en människoskapad organisering, vilket vi kommer att ha som tema i 
nästa del, Kan människor organisera sig, som primärt syftar till att fördjupa förståel-
sen för olika medborgarskapsideal. Är mellanhypotesen korrekt kommer det alltså 
där att visa sig att det också faller ut föreställningar om ontologisk människosyn 
eftersom vi där verkligen tittar på ”den kontext där människor befinner sig”. 

I denna del fortsätter vi nu med Naturens människa för att i det avslutande avsnittet, 
Den sociala strukturens människa, smala av mot en gren, från den stam som utgörs 
av Kant, och den grenen börjar i den tyska idealismen, eller romantiken som den 
också kallas.86 

                                                      
85 Naturligtvis finns det väldigt många tänkare som arbetar med föreställningar om auto-
noma individer men jag har inte hittat någon annan där denna föreställning antingen bara 
är axiomatiskt antagen eller också bygger de på att individen är skapad av en Gud (då den 
naturligtvis inte kan vara autonom i förhållande till denna Gud) eller också bygger före-
ställningen på ett eller annat sätt på Kant. 
86 I detta sammanhang använder jag beteckningarna tysk idealism och romantik som syno-
nymer. 
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Naturens människa 
Föreställningar om människan som produkt av naturgivna förutsättningar kan 
diskuteras utmed några olika fåror. Det kan handla om hur omgivande naturliga 
förutsättningar påverkar människan. Ett exempel vi mötte i inledningen av denna 
del handlade om påverkan från klimat, topografi, tillgång till bördig mark och lik-
nande. En delvis sammanfallande variant på detta handlar om det geografiska 
rummets betydelse. Det kan också handla om människan själv som biologisk varel-
se. Här handlar det till exempel om hur genetiskt arv påverkar människan. 

Naturliga förutsättningar 
Inom den politiska idéhistorien är Montesquieus klimatlära sannolikt det mest 
kända exemplet på hur geografiska och klimatologiska förhållanden används som 
förklaringar på människors likhet/olikhet. Inriktningen citerades i inledningen av 
denna del och utvecklas av Montesquieu i Om lagarnas anda. Jämfört med andra de-
lar av Montesquieus bidrag till politisk teoribildning, för hans klimatlära en un-
danskymd roll. Inriktningen är inte heller vanligt förekommande som grund för 
statsvetenskaplig teoribildning under senare tid, annat än indirekt och då handlar 
det framför allt om ekonomiskt välstånd som kan vara en effekt av tillgång till 
bördig odlingsmark, värdefulla råvaror eller liknande. Ett litet undantag är en teo-
ribildning kring ö-stater enligt vilken dessa skulle skilja sig i vissa avseenden från 
andra stater just på grund av det geografiska faktum att de utgörs av öar. Här går 
dock inte logiken ut på att ö-tillståndet skulle vara en direkt förklaringsfaktor till 
människors sätt att vara. Det handlar i stället om att ö-tillståndet skulle kunna på-
verka socio-ekonomiska eller socio-kulturella förhållanden som i sin tur påverkar 
människorna vilket i sin tur innebär att detta är en fråga som ligger inom området 
Den sociala strukturens människa. 

Däremot är det inte alls ovanligt i samband med folkliga föreställningar om na-
tions- eller landskapskaraktärer. Ibland kan man höra smålänningar beskrivas som 
flitiga och ihärdiga och att det kopplas till ett oerhört slit för att bereda odlingsbar 
mark i Småland. Motsatta förutsättningar i Skåne kopplas ibland samman med en 
beskrivning av skåningar som dryga och sävliga. 

Inom sentida miljörörelser och ekologiskt orienterade politiska riktningar är det 
mycket vanligt med diskussioner om samband mellan människan och naturen. 
Men här handlar det sällan om naturen som förklaring av människan utan mer om 
ömsesidigt beroende mellan natur och människa samt om människans ansvar för 
naturen. Naturliga förutsättningar som förklaringsgrund argumenterar främst för 
mänsklig olikhet som resultat av olika naturliga förutsättningar, men det är svårt att 
se denna inriktning som viktig att ta med vidare. 
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Romantikens natur 
Inom den tyska romantiken är också natur ett centralt begrepp. Människan är del-
aktig i en naturens kraft, som Herder kallar det eller élan87 som vi finner som be-
grepp hos Charles Taylor som vi snart möter. Men här är natur någon mycket vida-
re än det som avses i detta avsnitt. Det avser oftast människans hela livsvärld, in-
klusive kulturen, det människoskapade, och behandlas därför i nästa avsnitt. 

Underkastade naturens nödvändighet 
Naturnödvändighet är ett begrepp som dyker upp ibland i meningen att vi av na-
turen tvingas att göra eller vara något särskilt. Vi kommer bland annat att möta det 
i behandlingen av människosynen animal laborans där det till exempel kan betyda 
att vi på grund av vår biologiska natur är tvingade att arbeta för att få del av livs-
nödvändiga saker som till exempel mat. Här finns det alltså en natur som förklar-
ing till en verksamhet som i sin tur förklarar en människosyn. Men när det gäller just 
människosynen, som står i fokus här, är det alltså verksamheten som är förklaring 
och därför hör inte heller denna fråga hemma här. 

Biologi och genetik 
Inte heller genetiskt arv som förklaring till likhet/olikhet behandlas särskilt fre-
kvent inom statsvetenskapen. Det finns dock sannolikt som outtalad grund i 
många föreställningar om en människans natur. 

Ett mer uttalat exempel på en sådan väg utgörs av Herbert Spencer som under sent 
1800-tal skapade socialdarwinismen där han överförde Darwins biologiska utveck-
lingslära till det sociala, samhälleliga området. Han myntade uttrycket ”Survival of 
the fittest”. (Spencer, 1994 [1843/1884]) Darwin var själv starkt emot en sådan an-
vändning av utvecklingsläran och socialdarwinismen kan inte heller sägas ha gjort 
några avgörande avtryck i idéhistorien. 

Inom många andra ämnesområden än statsvetenskap är det mycket vanligt med 
diskussioner om biologi och miljö som förklaringar till människors sätt att vara 
som ett moraliskt handlande subjekt. Det är dock diskussioner som ligger utanför 
denna undersöknings område. 

En biologisk aspekt av likhet/olikhet som inte behandlats tidigare inom detta av-
snitt är rent fysiska likheter och olikheter. Inom olika former av rasism finns dock 
en tydlig koppling mellan skillnader i utseende och föreställningar om andra typer 
av skillnader. Variationer i utseende anses där ha en motsvarighet i variationer hos 
människan som social och intellektuell varelse. 

                                                      
87 Sannolikt hämtat från begreppet élan vital som den franske filosofen Henri Bergson an-
vände som ett begrepp för naturkraft i början av 1900-talet. 



 

177 

De som det gäller är svarta från topp till tå. Och de är så plattnästa att det är näs-
tan omöjligt att tycka synd om dem. Man kan inte föreställa sig att Gud, som är ett 
väsen av den högsta visdom, skulle ha placerat en själ, i synnerhet en god själ, i en 
alldeles svart kropp. […] Det är omöjligt för oss att anta att detta folk skulle vara 
människor, ty om vi förutsatte att de vore människor, skulle man börja tro att vi 
själva inte var kristna. (Montesquieu, 1998 [1757], 144.) 

Exemplet från Montesquieu är bara ett av många möjliga exempel som kopplar 
samman skillnader i utseende med andra egenskaper och inte minst med mänsk-
ligt värde. Ofta har de, som här, samband med kolonialism, slaveri och andra typer 
av förtryck. Olika rasbiologiska idéer, till exempel frenologi, läran om att man kan 
utläsa en människas karaktär utifrån skallens form, tillämpades dock långt in på 
1900-talet. I Sverige tillämpades de på samer så sent som på 1930-talet. 

Även om officiella teorier om samband mellan människors olika utseende och de-
ras egenskaper och värde som sociala och intellektuella varelser, i dag är mycket 
ovanliga, pågår fortfarande intensiva diskussioner i gränslinjen mellan kropp och 
själ. Ett aktuellt exempel är vissa beteendeproblem hos barn som en del ger medi-
cinska diagnoser och andra ser som rent sociala relationsproblem. 

Hittills innehåller den biologiska inriktningen relativt perifera förklaringsmodeller, 
men om vi töjer något på det biologiska för att ta in våra sinnen och till och med våra 
sinneserfarenheter inkluderas plötsligt mycket mer. 

Filosofen Karl R. Popper för tankarna från Locke och utilitarismen ett steg vidare: 

Som en vild gissning föreslår jag att medvetandet uppkommer ur fyra biologiska 
funktioner: smärta, njutning, förväntningar och uppmärksamhet. Kanske upp-
kommer uppmärksamhet ur primitiva förväntningar av smärta och njutning. Men 
uppmärksamhet är, som fenomen betraktat, nästan identiskt med medvetande: till 
och med smärta kan försvinna ibland, om uppmärksamheten avleds och riktas på 
något annat. Frågan uppstår: i hur stor utsträckning kan vi förklara vårt medve-
tandes individuella enhet, eller vårt själv-varande, genom att hänvisa till den bio-
logiska situationen? Jag menar genom att hänvisa till det faktum att vi är djur, 
djur i vilka det utvecklats en instinkt för individuell överlevnad liksom, naturligt-
vis, en instinkt för artens överlevnad. (Popper, 1997 [1934-1983], 303) 

Detta sätt att tänka har en mycket lång tradition, både inom empirismen, som epis-
temologisk inriktning, och utilitarismen, med sina efterföljare, som förklaring till 
mänsklig handling. Men ingen av dessa kan egentligen beskrivas som att en yttre 
natur, även om yttre natur i detta fall är den egna kroppen, förklarar mänskligt 
vara, tvärt om handlar det om hur just föreställningar om en människans natur 
förklarar på vilket sätt vi förhåller oss till omgivande natur, och kultur, för att få 
kunskap, respektive för att besluta om hur vi ska handla. Därför behandlades des-
sa inriktningar under Människans natur i stället för här, under Naturens människa. 
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Detta beslut är inte självklart, det innehåller i sig ett ställningstagande för någon 
form av dualism, som vi tidigare mötte hos 1600-talsfilosofen René Descartes som 
kanske är den som mest extremt argumenterat för en tydlig uppdelning mellan 
kropp och själ.88 Även om få andra skulle gå riktigt så långt som Descartes gör, 
menar jag att de allra flesta samhällsvetare ansluter sig till någon sorts föreställ-
ningar som gör åtskillnad mellan människan som en tänkande, moralisk varelse 
och människan som en biologisk, kroppslig varelse, även om graden av åtskillnad 
kan variera kraftigt. Det är också en inriktning som jag ansluter mig till genom mitt 
beslut att strukturera materialet på det sätt jag gjort. 

Innan vi går vidare kan vi sammanfatta det vi har hittills. Inom idéhistorien är det 
mycket vanligt med föreställningar om en människans natur som framgick av fö-
regående avsnitt. Människan är något i sig själv. Denna ontologiska natur innehål-
ler en föreställning om likhet, antingen universell eller uppdelad på ett begränsat 
antal typer. Med natur aves i dessa sammanhang normalt något som antingen är 
givet av Gud, som till exempel hos Augustinus och Locke, eller något som skapas 
av människan själv, av individens förnuft, som hos Kant. 

Däremot är det ovanligt med föreställningar om en naturens människa, vare sig vi 
betraktar det som att en omgivande natur, i meningen motsats till kultur, eller en 
natur i meningen kroppens biologi, som skulle vara en förklaringsgrund till män-
niskans ontologiska vara, vare sig vi pratar om likhet eller olikhet. Detta gäller för 
den politiska idéhistorien. Även om det kan finns gott om föreställningar från 
andra områden som ser förklaringar till mänskligt vara i omgivande natur eller i 
kroppens biologi är det inte ett område som jag kommer att utveckla vidare. 

                                                      
88 Descartes är långtifrån ensam om eller först med denna föreställning, men cartesianismen 
är ett bra och tydligt exempel. 
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Den sociala strukturens människa 
I inledningen av denna del föreslogs en indelning i tre områden som tillsammans 
skulle kunna täcka in tänkbara förklaringar till en ontologisk människosyn: Männi-
skans natur, Naturens människa och Den sociala strukturens människa. Hittills har 
framgångarna varit blandade. Utgångspunkten Människans natur visade sig 
mycket fruktbar. Denna väg visade sig i huvudsak vara en epistemologisk väg och 
på den vägen utvecklades viktiga ontologiska föreställningar. Utgångspunkten Na-
turens människa visade sig däremot ofruktbar. Visst kunde en del exempel hittas 
på ontologiska föreställningar baserade på ett sådant perspektiv, men inga som 
bedöms fruktbara att vidareutveckla. 

Mellanhypotesen förändrade förutsättningarna för denna del. Att det finns ontolo-
giska föreställningar som baseras på social struktur är tveklöst, men enligt hypote-
sen kommer vi inte att hitta dem genom att söka efter dem direkt, och det indirekta 
sökandet kommer i huvudsak först i nästa del, Kan människor organisera sig. 

Här ska vi först ringa in vad ”social struktur” kan betyda och sedan ge några ex-
empel på hur sådana utgångspunkter kan falla ut i teoretiska tillämpningar. Först 
ska bara konstateras att föreställningen om en människans natur, trots att den vi-
sade sig vara så fruktbar, inte är någon självklar föreställning. 

Människans natur finns inte! 
Hannah Arendt är en tysk-amerikansk statsvetare och filosof som levde 1906-1975. 
I sitt huvudverk, Människans villkor, med originaltiteln Vita activa, från 1958, disku-
terar hon just människans villkor utifrån aktivitet och denna aktivitet behandlar 
hon inom begreppen arbete, tillverkning och handlande. (Arendt, 1986 [1958]) 

Hon menar att varje idé om en människans natur, en generalitet eller universalitet, 
en tanke om ”människan över huvud”, förväxlar mångfald med mångfaldigande, 
alltså en reproduktion från en grundform. Det ”finns […] inget som berättigar oss 
att anta att människan äger ett väsen eller en natur” (Ibid., 34) 

Hos Arendt förutsätter handling olikhet. Hon beskriver en tillvaro där ”alla visser-
ligen […] är människor, men där ingen är det på samma sätt som någon annan 
människa som någonsin har levat, lever eller kommer att leva.” (Ibid., 32. Hannah 
Arendt återkommer senare. Nu ska ”social struktur” först definieras. 

Vad betyder ”social struktur”? 
Inom samhällsvetenskaperna är det mycket vanligt att människor förklaras av so-
ciala, samhälleliga faktorer. Ibland delas dessa upp i tre huvudgrupper: institutio-
nella (i den klassiska institutionalismens mening), socioekonomiska och sociokul-
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turella. (Se t ex Putnam, 1993, 7-12) I det följande sammanfattas de under beteck-
ningen social struktur eller sociostrukturella faktorer. Det samhällsvetenskaperna i 
huvudsak sysslar med är just samband mellan människor och sociostrukturella 
faktorer; samband av olika karaktär och i bägge riktningarna. 

Det finns gott om exempel på teorier där det ingår att strukturella faktorer förkla-
rar, ja till och med skapar, en viss sorts människor. Här är det inte den autonome 
individen som bara kan förklara, här finns ontologiska människosyner som förklaras 
strukturellt. Detta är också en ständig tvistefråga i denna typ av teoribildningar; 
hur är egentligen kausalitetens riktning; är det autonoma individer som förklarar 
de sociala strukturerna eller är det strukturer som förklarar människor? Så här 
långt räcker det att konstatera att det finns föreställningar om att strukturer kan 
förklara, eller skapa, människor med vissa specifika egenskaper. Vi ska ännu inte 
gå in på vilka egenskaper det kan handla om; vi kan bara konstatera att en av 
egenskaperna är olikhet, eftersom det finns olika sociostrukturella faktorer. 

Olika i grupp 
Det finns gott om exempel på sociostrukturella förklaringar till människors onto-
logiska vara som specifikt relaterar till människor i grupp, snarare än som enskilda 
människor. Vi har redan sett det hos Platon där idealet var att människor skulle 
förverkliga sig i sina samhälleliga roller och där han växlar mellan en grov upp-
delning i väktare, krigare och övriga medborgare och en finare uppdelning i form 
av olika roller i den samhälleliga arbetsfördelningen. (Platon. 2003 [ca 374 f.Kr.], 
154-160) Hos Platon finns det i huvudsak en människornas natur som bör förverk-
ligas men det finns också tydliga element av samband i den andra riktningen, d v s 
sociokulturella faktorer som förklarar människan. I hans fall handlar sambanden i 
den riktningen framför allt om utbildning för dessa olika funktioner som diskute-
ras utförligt. Hos Platon är det inte alltid klart om han menar att denna utbildning 
är en del av ett förverkligande av något som är av naturen givet (mest sannolikt) 
eller om utbildningen också kan vara något som är hela grunden till det männi-
skan blir. Här följer några andra exempel på hur likhet/olikhet ofta diskuteras i 
termer av mänskliga grupperingar. 

Ett exempel är kön, eller snarare genus om man använder den begreppsskillnad 
som ofta görs inom feminismen mellan kön som en biologisk skillnad mellan kvin-
nor och män och genus som den socialt konstruerade skillnaden. Här finns olika 
teorier kring hur dessa socialt konstruerade skillnader kan förklaras, ett exempel är 
en rollfördelning där mansrollen kopplas till produktion/försörjning och kvinno-
rollen kopplas till reproduktion. I detta sammanhang är det väsentliga att männi-
skor betraktas som olika och att olikheten ges en tydligt sociostrukturell förklaring 
trots att grupperingen i sig baseras på biologi. (Sedan finns det många olika före-
ställningar om graden av likhet inom de två grupperna.) 
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Ett annat exempel är marxismens skillnader mellan klasser. Människor blir olika 
på grund av sin klasstillhörighet som i sin tur bestäms av rådande produktionssätt. 
Närliggande föreställningar om hur produktionssätt skapar olikhet finns till exem-
pel hos Adam Smith och John Stuart Mill. 

Den människa vars hela liv tillbringas med att utföra några enkla handgrepp som 
kanske alltid ger samma, eller nästan samma effekter, har inget tillfälle att utöva 
sin förståelse, eller använda sin påhittighet för att lösa problem som aldrig uppstår. 
Naturligtvis förlorar han vanan av ett sådant utövande och blir allmänt så dum 
och okunnig som det är möjligt för en mänsklig varelse att bli.89 

Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till hur litet det finns i de flesta människors 
vardagliga liv som ger underlag för någon storhet varken i deras föreställningar el-
ler deras känslor. Deras arbete är rutin; det finns ingen kärlek till arbetet utan det 
motiveras bara av egenintresset i dess mest elementära form, tillfredsställelsen av 
dagliga behov; var sig det man gör, eller sättet man gör det på, ger tankar eller 
känslor som sträcker sig utanför individen; om instruktiva böcker skulle finnas 
inom räckhåll, skulle det ändå inte finnas någon anledning att läsa dem; och i de 
flesta fall har individen ingen tillgång till någon person med bildning långt över 
hans egen.90 

Här menar både Smith och Mill att arbetsfördelningen utarmar vardagen för stora 
delar av befolkningen på ett sätt som ger skadliga effekter på deras sätt att vara. 
Observera att den avsedda effekten i detta sammanhang handlar om ökat ekono-
miskt välstånd tack vare den ökade effektivitet som arbetsfördelningen skapar. 
Den negativa sidan är en icke avsedd förändring. 

Religion och etnicitet kan också nämnas som vanliga exempel. Vi kommer snart 
utveckla denna fråga vidare med hjälp av Charles Taylor, men först en liten titt på 
begreppet identitet som möjligen kan associeras till frågan om olikhet i grupp. I in-
ledande På spaning efter medborgarna, mötte vi bland annat hos författare som Kym-
licka, Norman, Rawls och Walzer uppfattningen att medborgarskap är en identitet 
bland andra, konkurrerande, identiteter hos samma person. 

                                                      
89 “The man whose whole life is spent in performing a few simple operations, of which the 
effects too are, perhaps, always the same, has no occasion to exert his understanding, or to 
exercise his invention in finding out expedients for removing difficulties which never occur. 
He naturally loses, therefore, the habit of such exertion, and generally becomes as stupid 
and ignorant as it is possible for a human creature to become.” (Smith, 2003 [1776], 987) 
90 “It is not sufficiently considered how little there are in most men´s ordinary life to give 
any largeness either to their conceptions or to their sentiments. Their work is routine; not a 
labor of love, but of self-interest in the most elementary form, the satisfaction of daily wants; 
neither the thing done, nor the process of doing it, introduces the mind to thoughts or feel-
ing extending beyond individuals; if instructive books are within their reach, there is no 
stimulus to read them; and, in most cases, the individual has no access to any person of cul-
tivation much superior to his own.” (Mill, 1991, [1861], 78) 
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Identitet 
Identitet är ett begrepp som används frekvent inom samtida samhällsvetenskap. 
Frågan är om detta begrepp har någon koppling till den fråga om ontologisk män-
niskosyn som diskuteras. Så här säger Manuel Castells: 

Identiteten är människors källa till mening och erfarenhet. […] Med identitet (i 
samband med sociala aktörer) avser jag den process där mening skapas på basis av 
ett kulturellt attribut, eller besläktade uppsättningar av kulturella attribut, som får 
prioritet framför andra källor till mening. (Castells, 1998b, 20) 

Castells skiljer mellan begreppet roll och begreppet identitet och menar att roller i 
första hand definieras enligt normer som struktureras av institutioner och organi-
sationer i samhället. Identiteter är däremot källor till mening för aktörerna själva. 
Roller kan bli identiteter om människor internaliserar dem så att de blir menings-
bärande. Castells skiljer mellan tre former för skapande av identiteter: 

• Legitimerande identitet som skapas av samhällets dominerande institutio-
ner för att legitimera deras makt och dominans (Ex: Civilt samhälle.) 

• Motståndsidentitet som byggs av människor som nedvärderats och eller 
stigmatiserats av maktens logik och som därför bygger motstånds- och 
överlevnadsvärn. (Ex. Etnisk nationalism.) 

• Projektidentitet där människor bygger en ny identitet som omdefinierar 
deras position i samhället och därmed eftersträvar en omvandling av hela 
samhällsstrukturen. (Ex. Feminism.) (Ibid., 21-23) 

Sverker Sörlin skriver i en diskussion kring utvecklingen av en europeisk identitet: 

Den historia vi här talar om handlar om den kulturella konstruktionen av skillna-
der, den handlar om överordning och underordning. (Gidlund & Sörlin, 1993, 67) 

Här finns en nyansförskjutning där Castells ser identitet som något som inifrån 
skapar mening men Sörlin pratar om en extern, kulturell, konstruktion. Om vi an-
vänder Castells distinktion skulle därmed det som Sörlin, och även Kymlicka, 
Norman, Rawls och Walzer tidigare, talar om snarast kunna betecknas som roller, 
mer eller mindre internaliserade. Det innebär i sin tur att roller definitivt faller in 
inom området olikhet i grupp som konstitueras av sociostrukturella faktorer, men 
för identitet är det mer tveksamt. Identitetsbegreppet behöver en särskild diskus-
sion som kommer i Del 6, Reflektion. Både roller och identiteter kan dock ses som 
delar av ontologisk människosyn. 

Här har nu sociostrukturella förklaringsfaktorer definierats och exemplifierats och 
vi kan enkelt konstatera att det är vanligt att de används som grund för ontologisk 
människosyn. I nästa del, Kan människor organisera sig, fördjupar vi detta genom att 
se hur denna konstruktionsprocess kan se ut och vilka resultat den kan leda till.  
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Den kantianska individen tar en ny väg 
I Människans natur har utvecklingen av Kants individ redovisats liksom dess för-
vandling, med hjälp au utilitarismen, till Den kantianska individen. Det är nödvän-
digt i detta sammanhang att titta litet närmare på hur denna förändring hanterats 
efter Kant. Det finns tre spår: 

1. Bejakandet av Den kantianska individen som ett fundament för liberalismen. 
2. Förnekandet av Den kantianska individen. 
3. Bearbetning och modifiering av Den kantianska individen. 

Som vanligt när det gäller samhällsvetenskapliga uppdelningar finns inga exakta 
gränser mellan kategorierna. Framför allt är gränsen mellan 2 och 3 svår att dra. 
Till spår 2 hänför jag huvuddelen av Marx och olika postmarxistiska inriktningar 
med tydliga strukturalistiska drag, men också inriktningar inom nykonservatism 
och kommunitarism. Inom spår tre finns romantiken och den tyska idealismen, 
Hegel, postmarxistiska inriktningar med mindre uttalade strukturalistiska drag 
(mer baserade på den unge Marx) som t ex Frankfurtskolan och Habermas men 
också Jean-Paul Sartres existentialism, Hanna Arendts filosofi kring mänsklig akti-
vitet och Charles Taylors erkännandefilosofi. Bland dessa väljer jag här att utgå 
från Charles Taylor för att söka en annan ontologisk människosyn. (Habermas har 
vi mött tidigare och Arendt kommer vi att återkomma till längre fram.) 

Skillnad och erkännande 
Charles Taylor är en kanadensisk filosof, bland annat ett ledande namn inom er-
kännandefilosofin som handlar hur vi kan hantera skillnad, framför allt relaterat 
till mångkulturella samhällen. Vi har redan mött dessa frågor i På spaning efter 
medborgarna där vi bland annat kunde följa en del argument från Ronald Beiner, 
Will Kymlicka, Jane Mansbridge och Iris Young när det gäller hur medborgarska-
pet ska hanteras i mångkulturella samhällen. En del av lösningarna handlar om 
särskild grupprepresentation och/eller en olikhet inför lagen för att skydda speciel-
la grupper av människor. Man skulle möjligen kunna sammanfatta den diskussio-
nen med att det finns gruppbaserade olikheter och att detta är ett problem som 
måste hanteras med särskilda politiska åtgärder. Nu ska vi ta ett steg tillbaka för 
att försöka ta reda på vad det är för olikhet, för skillnad, detta handlar om. 

I Sources of the Self. The Making of the Modern Identity från 1989 tar Charles Taylor ett 
mycket stort grepp kring frågorna om ontologisk människosyn, hur föreställningar 
utvecklats och en modern identitet skapats. Han menar också att dessa föreställ-
ningar, explicita eller implicita, och föreställningarnas förändring, har stor effekt 
på vår syn på vetenskapsteori, inklusive kunskapsteori och språkfilosofi, och på 
många andra samhällsvetenskapliga områden. (Taylor, 2006 [1989]) 
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På en övergripande nivå kan man säga att den berättelse som Taylor bygger består 
av två övergripande bilder där han argumenterar för den ena och mot den andra. 
Eftersom berättelsen är omfångsrik och mångskiftande är dessa bilder inte lätta att 
kondensera, men en utgångspunkt kan vara Taylors syn på Upplysningens deism. 

Deism är en religionsfilosofisk term som står i motsats till teism. Deism innehåller 
tron på en Gud som skapat en värd som är ordnad, lagenlig och förnuftsbestämd 
men att denne Gud efter skapelsen inte lägger sig i det som sker i denna värd. 
Världen blir därmed också något som kan förstås och utvecklas av människorna. 
Denna uppfattning är helt central för Upplysningen. 

Taylor beskriver två olika vägar att utveckla denna deism. Den ena vägen är Kants 
väg med individer som är fullständigt autonoma, förnuftiga, rationella och distan-
serade.91 De är åtskilda från världen/naturen. (Ibid., 383) Det är de individer som vi 
mött tidigare, individer som med hjälp av sitt förnuft, sin kunskapsförmåga, kan 
förstå deismens lagenliga värld. Den andra vägen är den tyska romantikens, eller 
idealismens väg, som Taylor beskriver med begreppet expressivism. Han menar 
att det handlar om människor som inte är åtskilda från naturen utan, tvärtom, har 
naturen som källa. Kants instrumentella förnuft saknar den kraft, djup och glädje 
som kommer från delaktigheten i naturens ande. Kants instrumentella inställning 
till naturen förhindrar oss från att någonsin uppnå den, menar Taylor. 92 

Som framgått argumenterar Taylor för den andra vägen. Han menar att människor 
är en del av världens, naturens, själ och menar att Kants tillbakadragenhet skapar 
barriärer och hinder som skiljer människor från natur, skiljer oss från oss själva och 
skiljer människa från människa. Taylor beskriver Kant som atomistisk och menar 
att hans instrumentella föreställningsvärld förhindrar samhörighet i samhället.93 

                                                      
91 En central term för Taylor är disengagement och jag väljer att använda distansering, även om 
det inte riktigt motsvarar det Taylor menar. Det han menar är en sorts tillbakadragenhet el-
ler distansering, att betrakta något på avstånd utan att vara direkt delaktig eller engagerad i 
det som betraktas. Samtidigt är det normalt inte en passiv tillbakadragenhet som avses utan 
snarare en aktiv kontroll från detta avstånd. ”Thus if we follow the theme of self-control 
through vicissitudes of our Western tradition, we can find a very profound transmutation, 
all the way from a hegemony of reason as a vision of cosmic order to the notion of a punc-
tual disengaged subject  exercising instrumental control. And this, I would argue, helps to 
explain way we think of ourselves as ´selves´ today.” (Ibid., 174) 
92 “The life of instrumental reason lacks the force, the depth, the vibrancy, the joy which 
comes from being connected to the élan of nature. But there is worse. It doesn´t just lack this. 
The instrumental stance towards nature constitutes a bar to our ever attaining it.” (Ibid., 
383) 
93 Observera att Taylor här inte gör någon åtskillnad mellan värld och natur. Hos vissa, till 
exempel Hanna Arendt, är åtskillnaden viktig där värld står för kultur i meningen männi-
skoskapat, till skillnad från natur. Så är det inte här där natur används som ett mycket vitt 
begrepp. Ibland är synonymen Gud fullt tillämplig i Taylors text. 
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Taylor ger ett exempel på en samtida konflikt där de två olika vägarna blir tydliga. 
Om vi ser natur i dess mer ekologiska betydelse finns det två olika inställningar till 
dagens miljöproblem. Den ena ser människan som naturens herre som har kontroll 
över en objektifierad värld med hjälp av sitt rationella och tillbakadragna förnuft. 
Eventuella miljöproblem ska hanteras med ständigt nya tekniska lösningar. Den 
andra vägen ser människan som delaktig i en större ordning av levande varelser 
och att vi måste tro på denna större ordning, att det finns något som förenar allt le-
vande, att det finns en solidaritet på vilken en bättre värld kan byggas. (Ibid., 384) 

Formulerat i begreppsparet structure and agency skulle man kunna säga att expres-
sivismen, som den hittills beskrivits, är helt structure och Kants väg är helt agency. 
Taylor menar dock att det finns något som förenar de två vägarna. De innehåller 
bägge en internalisering som innebär att jagets källa hämtas inifrån och de delar 
Rousseaus uppfattning om att frihet är det yttersta målet. Sin beskrivning av sin 
expressivism hämtar han i första hand från Herder och han menar att tänkare som 
Schiller, Hölderlin och Hegel arbetat med att försöka komplettera grunderna från 
Herder med sådant som kombinerar det expressiva helhetstänkandet med Kants 
individuella autonomi. Utan detta skulle denna väg innebära att människan är 
fullständigt determinerad av sin natur. 

För att förstå det Taylor argumenterar för, måste vi börja långt innan Kant. I idéhi-
storien ser Taylor något som han beskriver som inwardness. En direkt svensk över-
sättning är innerlighet och det blir korrekt om vi tolkar det väldigt bokstavligt men 
normalt leder innerlighet tankarna till något annat. Det Taylor menar är att något 
som tidigare sågs som kommande utifrån alltmer betraktas som kommande inifrån 
oss själva. Jag kallar det internalisering. Det som vi hittills i första hand betecknat 
som förnuft, kan här ses som känsla och inte minst en känsla av välvilja, godhet. 

Han spårar denna på olika håll. I den engelska puritanismen från 1570-tal hittar 
han till exempel ideal som handlar om människor med en skyldighet att ta kontroll 
över sig själva och sina liv, och med denna kontroll komma överens om att bygga 
ett samhälle, ungefär som vi senare finner både hos Lockes människor och i hans 
kontraktteori, men här motiveras detta mer av en inre känsla. En viktig del av puri-
tanens tro, som finns inom honom själv, i hans känslor, handlar om att oordningen 
i världen är en synd mot Guds skapelse och därmed har han en skyldighet att arbe-
ta hårt, tillsammans med andra, för att bygga en bättre värld, en värld som mer 
överensstämmer med Guds avsikt. (Ibid., 229) 

Hos en av Lockes elever, Anthony Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury, finner 
Taylor delar som han läser som indikationer på en väg som leder i en annan rikt-
ning än den vi fann hos Locke. Egentligen var Shaftesburys huvudsakliga måltavla 
Hobbes och hans föreställning om människans natur som i huvudsak egoistisk. 
Mot detta ställde han en princip som i sin kärna byggde på ideal om harmoni och 
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balans, till delar hämtat från stoicismen. Shaftesburys människa baseras på en 
komplex mix av begär, passioner och känslor, balanserade av förnuftet. Han jämför 
denna mix med en arkitektur eller mönstret på ett tyg. Vi är våra egna arkitekter 
och vår moraliska skyldighet att hitta en balans som skapar lugn och harmoni. 
Utanför oss själva är vi delaktiga i ett större sammanhang, ett samhälle och även 
ett mänskligt universum. I våra handlingar är vi moraliskt skyldiga att agera till 
förmån för harmonin och inte skapa konflikter med andra. I välviljan ser han kär-
nan i godhet och dygd och denna välvilja finns inom oss själva. Med välvilja menar 
han något som ska gagna gemenskapen. (Marc-Wogau, 1992 [1967]) 

I Taylors läsning av Shaftesbury betonar han två delar. Dels att människors var-
dagsliv nu kommer i centrum, det är ju där dessa goda gärningar för gemenskapen 
genomförs. Dels betonar han internaliseringen av etiken, vår välvilja är något som 
kommer inifrån. (Taylor, 2006 [1989], 248-259) Taylor ser också hur Shaftesbury bi-
drar med en byggsten till utilitarismen genom betoningen av den moraliska känsla 
som driver oss mot välvilja, kombineras med en tes om att denna välvilja ger oss 
största möjliga lycka, den lycka som människor eftersträvar. (Ibid., 261) 

Tidsmässig har vi nu nått fram till Upplysningen och den deism vi diskuterade ti-
digare. Deismen kan betraktas som ett steg mot sekularisering, men den kan också 
ses som ett permanent tillstånd, med föreställningen om Gud som skapare, men 
människorna som förvaltare. Den moraliska känsla, som vi diskuterat här, ser Tay-
lor som en del av den religiösa föreställningen som internaliseras och blir till en 
moralisk och individuell drivkraft för att sköta denna förvaltning väl, att visa väl-
vilja, att skapa rätt ordning, att realisera det gemensamma goda. (Ibid., 265) 

Taylor ser detta som en revolution, ett fullständigt paradigmskifte. Från äldre före-
ställningar om världen/naturen som en sammanhängande, förnuftig ordning som 
finns utanför oss människor, och som vi bör älska, lyda eller realisera, flyttar denna 
ordning in i oss, inte som förnuft som hos Kant, utan som en moralisk känsla. Eller 
snarare, eftersom Taylor inte vill kalla det för en ordning som antingen styr eller 
ska realiseras, som en inre natur, en inre röst som ger oss normerna för hur vi ska 
handla.94 Här kan vi på ett bra sätt se både närheten till, och skillnaderna mot, den 
rationalismens historia som redan behandlats. 

                                                      
94 “The new place of sentiment completes the revolution which has yielded a modern view 
of nature as normative, so utterly different from the ancient view. For the ancients, nature 
offers us an order which moves us to love and instantiate it, unless we are depraved. But the 
modern view, on the other hand, endorses nature as the source to right impulse or senti-
ment. So we encounter order paradigmatically and centrally, not in a vision of order, but in 
experiencing the right inner impulse. Nature as norm is an inner tendency; it is ready to be 
the voice within, which Rousseau will make it, and to be transposed by the Romantic into a 
richer and deeper inwardness.” (Ibid., 284.) 
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Den berättelse som Taylor skapar, som vi i huvudsak följer, har ett syfte. Det mål 
Taylor vill nå styr också historieskrivningen. Som vi sett tidigare var föreställning-
en om en kosmisk, förnuftig, ordning i huvudsak en stoisk konstruktion som ärv-
des av den kristna kyrkan. Innan stoikerna fanns det föreställningar om människor 
med egna förmågor, både i singular och i plural, för att själva skapa sin värld. Det 
är alltså möjligt att ha en del synpunkter på Taylors bild av historien som rörelsen 
från en yttre, förnuftig, kontrollerande helhet till en internalisering, av förnuft eller 
känsla, som ger människor en högre grad av makt över sin värld. Med detta sagt 
fortsätter vi ändå att följa Taylor. 

Rousseau är en viktig källa för Taylor. Med hjälp av sin läsning av honom utveck-
lar han sina argument ytterligare. Naturens röst, naturens kraft, the élan of nature, 
förenas nu med samhället genom dess framträdande som alla medborgares med-
vetande, som en allmänvilja som manifisteras som allmän lag.95 

I Rousseau läser han också in en del andra trådar som är viktiga för hans berättel-
se: naturens röst framträder i vardagens handlingar där enighet och sammanhåll-
ning är viktigare än diskussioner mellan olika intressen. Här finns visserligen ing-
en självklar harmoni, det finns godhet och ondska, men med hjälp av denna natu-
rens röst, denna själens anda, finner vi motiven för goda handlingar inom oss själ-
va. Genom att följa denna inre röst blir vi verkligen oss själva, vi blir självbestäm-
mande, vi blir fria. (Ibid., 359-363) 

Som framgått tydligt skiljer sig den bild som Taylor målar radikalt från den be-
skrivning som vi mötte hos Kant tidigare. Hos Kant finns ingen naturens röst, hos 
Kant finns ett moraliskt förnuft som självt är källan till de normer enligt vilket livet 
ska levas. Kant definierar en radikal autonomi som, när det gäller just denna del, 
förblivit stark in i samtidens föreställningar. Taylor tror inte på den. Han menar 
också att samtidens växande oförmåga att hålla fast vid den är orsaken till en and-
lig kris för vår civilisation i dag.96 Men samtidigt ger den enorma kraften hos Kants 
autonomikonstruktion inspiration till det som blir den tyska romantiken och det är 
det spåret vi, med Taylors hjälp, ska följa. 

                                                      
95 “[T]he idea of a recovery of contact with nature was seen more as an escape from calculat-
ing other-dependence, […] through a kind of alignment or fusion of reason and nature, or in 
other terms, of culture/society on one hand, and the true élan of nature on the other. Con-
science is the voice of nature as it emerges in a being who has entered society and is en-
dowed with language and hence reason. The general will represents the demands of nature, 
free from all distortion, free from all distortion due to other-dependence or opinion, in the 
medium of publicly recognized law.” (Ibid., 359.) 
96 “Our growing inability to hold on to it creates something like a spiritual crisis in our civi-
lization.” (Ibid., 367.) 
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Det är nämligen i romantiken som Taylor kan knyta samman de olika trådar han 
spunnit. Som vi sett består de av internalisering hos enskilda människor, handling 
för att skapa en bättre värld, moraliska känslor av välvilja för det gemensamma 
goda, naturens röst inom oss och till detta fogas nu alltså också individens auto-
nomi. Till detta kan man föra ett för denna tid nyuppvaknat intresse för Spinoza, 
läst med panteistiska glasögon, där allt hör samman, Gud, naturen, universum, vi 
människor, allt är ett. Och det är via våra känslor, inte via vårt förnuft, vi står i 
kontakt med denna helhet. 

Dessa trådar leder nu till något som blir centralt för Taylor. Naturens röst inom oss 
är inte en inre kontemplation, den ger impulser som kommer till uttryck och själva 
uttrycket blir det viktiga. Detta kallar Taylor för expressivism. (Ibid., 374) Uttrycket 
är inte en realisering, ett uppvisande, av något redan existerande; med detta ut-
tryck avser Taylor ett skapande, det uppstår något vid själva det tillfälle när något 
uttrycks vare sig det är ord, rörelser, musik eller handlingar av annat slag. Det är 
ett självartikulerat uttryck där uttrycket blir en stor del av självet. 

Taylor hämtar en hel del från Herder, bland annat föreställningen om att varje per-
son ska mätas av sin egen måttstock, en som verkligen är hennes egen. Här finns 
något radikalt annorlunda än det vi mötte i samband med diskussionen om Kant; 
människan som alltings mått med människan som en universell generalitet. Tay-
lors expressivism tycks innehålla en olikhet.97 Taylor menar till och med att det 
handlar om en radikal individualisering kombinerad med originalitet. Autonoma 
individer som är radikalt olika. 

Vad naturens röst inom oss säger kan inte verkligen vetas förrän det kommer till 
uttryck. Och eftersom detta är sant för mänskligheten är det sant för varje individ, 
menar Taylor. På samma sätt som att alla den övriga naturens varierande manifes-
tationer skiljer sig från realiseringen av mänskligt liv kan denna naturs realisering i 
dig skilja sig från realiseringen i mig. Med naturen som inneboende källa, som vi 
realiserar i våra uttryck, finns inga föregångare, inga färdiga yttre modeller som 
ska förverkligas.98 

                                                      
97 “Each person is to be measured by a different yardstick, one which is properly his or her 
own.” (Ibid., 375.) 
98 “What the voice of nature calls us to cannot be fully known outside of and prior to our ar-
ticulation/definition of it. We can only know what realizing our deep nature is when we 
have done it. But if this is true for human beings in general, why should it not also be true 
for each human being in particular? Just as the manifestations of the great current of life in 
the rest of nature can´t be the same as its realization in human life, so its realization in you 
may be different from its realization in me. If nature is an intrinsic source, then each of us 
has to follow what is within; and this may be without precedence. We should not hope to 
find our models without.” (Ibid., 376) 



 

189 

Om man beskriver Kants individ som en som med sitt förnuft upptäcker sin auto-
nomi skulle man kunna beskriva den expressiva individen som med hjälp av sin 
ande, känsla, sin inneboende natur, sitt uttryck, skapar sin autonomi. 

Vi skulle nästan kunna stanna där. Här ger Taylor grunderna för den ontologiska 
människosyn som hans berättelse konstruerar. Men vi måste fortsätta av två an-
ledningar: Dels tror jag de flesta ser en del svagheter med Taylors ”bevisföring” än 
så länge och dels måste vi närma oss människosynens samhälleliga tillämpning. 

Taylor menar att denna föreställning, som skapas i romantiken, blir enormt bety-
delsefull. Som framgått beskriver konstruktionen en extremt kreativt och originellt 
skapande människa och föreställningen blir också central inom de flesta konstfor-
mer, både direkt i romantiken och senare, till exempel i expressionismen under ti-
digt 1900-tal. Herder menar till och med att artisten blir en skapande Gud.99 

Den radikala internaliseringen får också ett annat resultat. Världen och livet är nu 
inte något som kan förstås utifrån, av något distanserat förnuftigt intellekt. Efter-
som källan finns inom oss kan världen och livet bara förstås genom deltagande, li-
vet förstås genom att leva. (Ibid., 380) 

Den välvilja som Taylor burit med sig från Shaftesbury blir nu, med starkt stöd från 
Rousseau, i Romantiken till ett ideal för en positiv frihet, alltså frihetsbegreppet 
som en frihet till att göra något, att uttrycka sig, att handla, att skapa en bättre 
värld, att förverkliga det gemensamma goda. Detta som kontrast till det negativa 
frihetsbegrepp som vi normalt förknippar med liberalismen, alltså frihet från hin-
der för mig själv att realisera det jag uppfattar som önskvärt för mig. (Ibid., 382) 

Denna inre natur är påtagligt religiös i Romantiken. Även om det finns problem 
med den fullständiga sekulariseringen av Kants individ, är problemen med den 
expressiva individen betydligt större. Hur ska naturen inom mig annars förklaras? 
Ett annat problem är att den olikhet, den originalitet, som Taylor målar, också är 
svår att förklara. Den ande som finns hos Rousseau är ju inte olika hos alla männi-
skor, det är ju tvärtom den kraft som leder till en allmänvilja. Och med samma na-
tur blir den expressiva människan inte en autonom individ utan snarare en i hög 
grad determinerad människa. (Ibid., 384-385) Jag kan se en oklarhet här och undrar 
om den originalitet som Taylor pratar om här inte egentligen är ett realiserande av 
likheten med det original, som ges av anden, och därmed inte ett skapande av nå-
got helt nytt som skulle innebära verklig autonomi. Om Taylors ambition ska fun-
gera måste sekulariseringen av anden, naturens röst, moralens källa, lösas, och en 
ande som är olika hos olika människor hittas eller skapas. 

                                                      
99 Observera att Taylor skiljer på expressionismen, som riktning främst inom olika typer av 
konstnärlig verksamhet, och hans egen expressivism. 
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En tänkbar sådan källa, för Taylor, är just alla typer av konstnärlig verksamhet. 
Han tar ett begrepp från James Joyce, epifani, med vilket han avser något i konsten 
som sätter oss i förbindelse med någon mening, i moraliskt avseende. Med hjälp av 
det epifaniska i den konstnärliga verksamheten kommer vi i kontakt med en mora-
lisk källa, en moralisk ande.100 Det finns alltså något uppenbart transcendent i Tay-
lors användning av begreppet, vilket det inte finns hos Joyce. 

Han menar att det epifaniska i konsten finns kontinuerligt från Romantiken fram 
till våra dagar. Det kommer fram i olika uttrycksformer, som han behandlar ingå-
ende, men det finns ändå något kontinuerligt i detta, här finns ett expressivt hel-
hetstänkande, menar Taylor. Moderniteten blir därmed, hos Taylor, en utveckling 
av Romantiken (snarare än av Upplysningen) som utvecklar flera olika sätt ett se 
på, och beskriva, detta personliga uttryck. 

Taylor redovisar många olika vägar för dessa epifaniska uttryck fram till idag, vis-
sa som han uppskattar, andra som han ogillar, men han ser det hela tiden som ett 
upptäckande av moraliska källor som gör oss starkare som människor.101 

Föreställningen om skapelsens, tillvarons, naturens, grundläggande godhet, är 
djupt rotad i hela vår kultur och vår historia, menar Taylor. Med sina rötter hos 
Platon och i kristendomen är det grunden för en mängd av dagens mest sekulära 
moraliska värden och politiska mål.102  

Återkommande beskriver Taylor källan till denna föreställning om godheten som 
nåd, med utgångspunkten i skapelseberättelsen där Gud ser att den är god. Det han 
ser som Romantikens fortsättning handlar om den allt starkare föreställningen om 
människans egen skapande kraft. Han spekulerar mot den bakgrunden om männi-
skans möjlighet att ta över Guds roll när det gäller att se att den är god. Alltså en 
sorts expressiv kraft eller förmåga att uttrycka tillvaron som god. Men detta ut-
tryck kan, för Taylor, inte vara något helt individuellt, subjektivt. 

Taylor är djupt kritisk till filosofer som Derrida, Lévinas, Foucault och Lyotard, 
alltså en i huvudsak fransk inriktning som ofta förknippas med begrepp som de-

                                                      
100 “What I want to capture with this term is just the notion of a work of art as the locus of a 
manifestation which brings us into the presence of something which is otherwise inaccessi-
ble, and which is of the highest moral or spiritual significance; a manifestation moreover, 
which also defines or complete something, even as it reveals.” (Ibid., 419) 
101 “Recovering moral sources opens us to something which empowers.” (Ibid., 490) 
102 “[T]he position that affirms the goodness of nature isn´t a marginal one. It has all the 
depth in our civilization of the combined weight of Christianity and Platonism. It is the basis 
of the most widespread secular ethics and political views, […] And it is the necessary basis 
for a family of life goods which is widely recognized in our civilization, those related to be-
nevolence.” (Ibid., 448) 
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konstruktion och postmodernitet. Han menar att de driver en inriktning som base-
ras på en felaktig läsning av Nietzsche. Här är inte platsen för en fördjupning av de 
komplexa frågor som tangeras, men det väsentliga för Taylor är att de, i hans läs-
ning, förnekar föreställningen om det goda. Mot detta ställer de jagets obegränsade 
frihet, ett rent subjektivistiskt hyllande av självet, som Taylor ser som modernis-
mens minst imponerande sida. Han menar att de tillhör en inriktning som kan vara 
naturlig om man kombinerar frihetsideal och Romantikens föreställning om ska-
pande människor, men han ser denna typ av inriktningar som vågor som kommer 
och går, utan att lämna några viktiga spår efter sig. De erbjuder teorier för subjek-
tivism och ett hyllande av vår egna kreativa kraft, men de gör det till priset av att 
helt blockera ut det som är andligt slående i hela denna utveckling av samtidens 
kultur, säger Taylor.103 

För Taylor är det omöjligt att tänka sig människan utan någon sorts andlig gemen-
skap. De moraliska källor till människans själv, naturen inom sig, är källor som på 
ett eller annat sätt är gemensamma, inte nödvändigtvis universella, och de har på 
ett eller annat sätt en andlig karaktär, som inte behöver vara religiös. Han ser också 
denna andlighet som något som präglar vår samtid och han ser detta komma till 
uttryck i det epifaniska som han ser i det mesta vårt kreativa skapande, konstnärlig 
verksamhet i vid bemärkelse. Han kan se olika tänkbara konstruktioner av den 
mänskliga ontologin, men han kan inte tänka sig en konstruktion som utesluter 
detta andliga inslag, som inte innehåller en föreställning om det goda.104 

Taylors avfärdande av Derrida betyder inte att han avfärdar språkets betydelse, 
tvärt om. Språket är helt centralt. Med hjälp av bland andra Wittgenstein beskriver 
han språkets vardaglighet, det självklara stöd som språket ger för oss att förstå vår 
tillvaro. Vi bara vet, utan att man kan beskriva vetandet som en medveten hand-
ling. Det är den bakgrund som gör tillvaron möjlig. Tidigare fungerade religionen 
på samma sätt. Gudstron bara fanns där som den bakgrund som gav tillvaron en 
möjlighet, en mening, menar Taylor. (Ibid.; 490-493) 

Detta är inte längre möjligt, säger Taylor. I vår tid är det omöjligt att tänka sig en 
publikt tillgänglig kosmisk ordning, en ordning som är moraliskt meningsbärande. 
Den enda väg för oss att utforska de moraliska källorna till den ordning där vi in-

                                                      
103 “They offers charters for subjectivism and the celebration of our own creative power at 
the cost of occluding what is spiritually arresting in this whole movement of contemporary 
culture.” (Ibid., 490) 
104 “The very claim not to be oriented by a notion of the good is one which seems to me in-
credible.” (Ibid., 489) 



 

192 

går är en personlig väg, det måste finnas en personlig resonans, menar Taylor.105 
Denna undersökning via en personlig resonans är för Taylor nära kopplad till 
språket. För samtidigt som språket är den bakgrund som ger livet möjlighet är 
språket samtidigt också vårt uttryck, vårt personliga uttryck, som kan innehålla en 
del av det epifana som Taylor så ingående beskriver som något centralt känneteck-
nande för moderniteten, tiden efter romantiken. Språket som mitt uttryck innehål-
ler en personlig resonans, något annat är omöjligt för mig som subjekt.106 

Detta sätt att ge uttryck för det moraliska avser i huvudsak inte de universella mo-
raliska värden som beskrevs tidigare, men det personliga uttrycket är avgörande 
för många andra moraliska värden. Traditionella värden som familj, ekologi och 
till och med samhälle (i meningen polis, politisk samhörighet) undermineras och 
hotar att försvinna och då behöver vi nya språk med en personlig resonans för att 
dessa avgörande mänskliga värden ska kunna återupplivas.107 

Vi är språkvarelser, säger Taylor, och bara detta faktum motsäger den post-
moderna självtillräckligheten, eftersom språket, samtidigt som det är ett personligt 
uttryck, också tillhör världen, är konstituerande för en specifik gemenskap. 

Som människor är vi nämligen också situerade, vi ingår i en speciell omgivning el-
ler gemenskap. Den kantianska individen, som jag benämnde den konstruktion vi 
genomförde tidigare i denna del, finns inte, enligt Taylor. Idéerna om det distanse-
rade förnuftet är helt enkelt en felaktig antropologi, liksom idéerna om det självtill-
räckliga subjektet också är felaktiga. Det innebär inte att han avfärdar idéerna om 
ett självständigt förnuft och frihet, men det är något som utvecklas i en antropologi 
baserad på situerad frihet. Han har här övergått från ”autonomi” till det svagare 
begreppet ”självständighet” i beskrivningen av denna del av den ontologiska kon-
struktionen. (Ibid., 513-515) 

Taylor menar att det i dag finns stor samstämmighet kring övergripande värden, 
som till exempel rättvisa, välvilja, universella mänskliga rättigheter, alla människor 
rätt till ett bra liv och liknande. Taylor ser dessa i första hand som övergripande 
normer eller kanske snarare standarder som egentligen har ett svagt stöd i männi-
skors personliga moraliska känslor. Inte så att vi anser dem felaktiga, men den 
normala känslan kan vara en olust över att dessa standarder inte möts, inte en 

                                                      
105 “We are now in an age in which a publicly accessible cosmic order of meanings is an im-
possibility. The only way we can explore the order in which we are set with an aim to defin-
ing moral sources is through this part of personal resonance.” (Ibid., 512) 
106 “The subject doesn´t permit language which escapes personal resonance.” (Ibid., 512) 
107 “As our public traditions of family, ecology, even polis are undermined or swept away, 
we need new languages of personal resonance to make crucial human goods alive for us 
again.” (Ibid., 513) 
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stark moralisk drivkraft för att verkligen leva efter dessa som avgörande personli-
ga och moraliska värden. Den dominerande drivkraften är negativ, olust om dessa 
värden inte realiseras, och negationen som moralisk drivkraft är utomordentligt 
farlig, menar Taylor och söker stöd för denna uppfattning hos Nietzsche. Histo-
riskt härstammar dessa moraliska värden alla från den kristna föreställningen om 
godheten som Guds nåd, menar Taylor, och som vi såg tidigare prövar han möj-
ligheten om människan kan ta över Guds roll i att se det goda. Han är dock djupt 
skeptiskt till om detta verkligen kan fungera som en levande moralisk källa för 
denna typ av normer. 

En relativt vanlig kritik mot Romantiken handlar om att en del av de ideal den ut-
vecklade, med en positiv frihet att gemensamt förverkliga det gemensamma goda, 
också lett fram till en nationalistisk fascism och nazism. Mot detta kan man, från ett 
liberalt perspektiv, argumentera för ett negativt frihetsbegrepp. Det blir alltför far-
ligt med gemensamma moraliska värden som ska realiseras. Taylor tar upp denna 
kritik och håller med om att det alltid kan finnas en konflikt mellan olika värden. 
Om all kraft fokuseras på att realisera ett moraliskt värde är det mycket sannolikt 
att det kommer att drabba andra värden. Men det är problem som inte går att 
komma undan. Det finns alltid ett pris att betala. Och han ser den negativa friheten 
som en väg som handlar om att försöka kväva och lemlästa människors längtan 
och förhoppningar. Det är också ett dyrt pris att betala. Hela tanken med distanse-
rad instrumentalism och med den kantianska individen ser han som andlig lobo-
tomi eller lemlästning. (Ibid., 516-521) 

Men hur ska vi sammanfatta Taylors egen ontologiska konstruktion? Här möter vi 
människor som är olika. När han beskriver den tidiga Romantiken finns till och 
med en radikal olikhet, en originalitet och en mycket stark individualisering. Men 
den bilden består inte riktigt. Vi återfinner oss själva i vår vardaglighet, i vårt 
språk, som inte är ett språk i någon generell mening, men inte heller ett individu-
ellt språk, utan ett bestämt språk i en bestämd gemenskap. Människorna existerar 
också i en situerad frihet, i en speciell gemenskap. Människorna är olika, men olik-
heten påminner mer om den bild vi mötte hos Platon tidigare och som handlade 
om att det skulle finnas olika sorter, snarare än en radikal olikhet. Hos Platon 
handlade det om sorter baserade på roller i samhället, men här hos Taylor handlar 
det om sorter baserade på inifrån kommande, internaliserade, identiteter. Som 
språkvarelser ingår vi i en viss språklig gemenskap, men språket är också i högsta 
grad subjektivt, ett personligt uttryck, något med en personlig resonans. Det är nå-
got som kommer inifrån och är därmed en del av en identitet. Människorna är oli-
ka, men de är olika i grupp. Av ovanstående framgår också att dessa människor 
inte har en universell karaktär. De formas i en speciell gemenskap och är därmed 
partikulära. Det handlar om fria människor, men friheten har två karaktärsdrag. 
Den är dels situerad vilket innebär att den hör till en viss gemenskap och avgrän-
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sas av den moral, de normer som finns i denna gemenskap. Det är också en positiv 
frihet, alltså friheten att realisera det gemensamma goda tillsammans med andra. 

Vägen till sanning för denna människa går via känslor snarare än förnuft. Det är i 
ett personligt uttryck som den moraliska sanningen framträder, men ändå är den 
på något sätt gemensam vilket man skulle kunna tolka som transcendent, det vill 
säga något externt, något som finns utanför människan. Det här är dock en av de 
svårare punkterna när det gäller att tolka fram Taylors konstruktion. 

Det här är naturligtvis en djupt moralisk människa, men frågan om det är en plikt-
etik eller en konsekvensetik, som vi diskuterat tidigare, är inte lika enkel att besva-
ra. Min tolkning av Taylor landar dock på den konsekvensetiska sidan. Dels hand-
lar det om att människorna skapar sin moral, med hjälp av ”naturen inom sig”. De 
gör i och för sig också Kants individ, med förnuftet, men hos Kant är resultatet gi-
vet. Något sådant finns inte hos Taylor. Den situerade friheten talar också för en si-
tuerad moral som är partikulär snarare än universell och där konsekvenserna av 
handlingar är viktiga. Det handlar dock inte om någon nyttomaximerande utilita-
rist. Det finns gott om värden som inte kan mätas på detta sätt. 

Den ontologiska människosynen 
Här kommer den tabell vi senast använde för konstruktionen av Den kantianska 
individen och där vi nu kan lägga till en kolumn för Taylors människosyn. 

Kants individ Lockes individ Den kantianska indi-
viden 

Taylors människa 

Förnuftet är vägen till 
sanning, inte sinnena. 

Sinnena är huvudvä-
gen till sanning, inte 
förnuft. 

 Känslan och uttrycket 
är vägen till kunskap. 

Individuellt autonom. 
Själv källa till sanning 
genom sitt förnuft. Fri 
från. 

Individuellt autonom. 
Själv källa till sanning 
genom sin kunskaps-
förmåga. Fri från. 

Individuellt autonom. 
Själv källa till sanning 
genom sin kunskaps-
förmåga. Fri från. 

”Självständig” tillsam-
mans med andra i en 
gemenskap. Fri att. 

Pliktetik. Pliktetik Konsekvensetik, ratio-
nell nyttomaximering. 

Konsekvensetik. Situ-
erad moral. 

Likhet. Likhet. Likhet. Olikhet i grupp. Inter-
naliserad identitet. 

Förklaras av sig själv. Förklaras av Gud. Förklaras av sig själv. Förklaras av moralen 
inom sig (/utom sig). 

Distanserad. Instru-
mentell kontroll över 
världen. 

Distanserad. Instru-
mentell kontroll över 
världen. 

Distanserad. Instru-
mentell kontroll över 
världen. 

Närvarande. Ingår 
som en del av världen. 

Universalitet. Universalitet. Universalitet. Partikulär 

Den kantianska individen har därmed fått en samtida konkurrent. Som synes finns 
betydande skillnader som också framgått i diskussionen kring Taylor.  
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Sammanfattning om likhet och olikhet 
Denna del har givit en hel del intressanta bidrag i den pågående spaningen efter 
olika former av medborgarskapsideal och ontologisk människosyn där vi nu 
främst fokuserat på det senare. Valet av just likhet och olikhet som huvudkategori-
er för sökandet härstammar från den inledande delen På spaning efter medborgarna. I 
den översiktliga genomgång som gjordes av ett antal mer eller mindre samtida 
verk inom det medborgarskapsteoretiska fältet kunde konstateras att frågor om 
skillnad/olikhet och homogenitet/jämlikhet/likhet särskilt betonas i diskussionen. 
Därav rubriken för denna del, Är människor lika eller olika. 

Att det existerar olika former av ontologisk människosyn kunde konstateras redan i 
första delen så det var inte uppgiften just nu. Man skulle kunna tänka sig att utgå 
från den preliminära kategorisering som gjordes där och försöka fördjupa den, 
men jag gjorde bedömningen att det inte skulle vara en optimal väg. Då skulle möj-
ligheterna att hitta något utanför denna kategorisering vara små och eftersom den 
kategoriseringen vilade på en ganska bräcklig grund skulle det vara oklokt att re-
dan nu låta den avgränsa sökandet. I stället valde jag att utgå från ett mer kausalt 
perspektiv och strukturera denna del utifrån detta. Eftersom det nu finns olika on-
tologiska föreställningar om mänskligt vara, olika typer av människosyn, måste 
dessa föreställningar rimligen vara baserade på något, i själva föreställningen mås-
te det finnas en tanke om en orsak. Denna uppdelning var i sig en hypotes, baserad 
på den första delen, och jag valde områdena Människans natur, Naturens männi-
ska och Den sociala strukturens människa. 

I två av områdesrubrikerna finns ordet natur. Det är ett av de absolut mest använ-
da orden i den politiska idéhistorien och betyder helt olika saker i olika samman-
hang, så även här. Under en stor del av idéhistorien kan ordet översättas med Gud 
eller Idé (i Platons mening). Det handlar alltså om föreställningen om en ordning, 
normalt en universell, förnuftig och transcendent ordning, som är en orsak till den 
verkan som är människan. I ett sekulärt sammanhang kan motsvarande använd-
ning av natur närmast översättas med: det bara är så, alltså en verkan som inte har 
någon angiven orsak. Det är i dessa meningar som natur används i Människans na-
tur, alltså i betydelsen ordning eller orsakslös verkan. Att detta är ett stort och viktigt 
område för förklaringar till ontologisk människosyn bör står klart efter denna 
genomgång, även om vi stötte på en del problem på vägen. 

Men natur kan också användas som motsats till kultur när vi tänker oss tillvaron 
uppdelad i en dikotomi där den ena delen består av en kultur som är skapad och 
ordnad av människor och den andra delen är en natur. Det är i denna betydelse 
som natur används i Naturens människa. Detta är begreppsmässigt relativt okom-
plicerat så länge denna natur utgörs av geografi, topografi, ekologi, klimat, flora, 
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fauna och liknande men det blir mer komplicerat när vi kommer in på människan 
som biologisk varelse. I sekulariseringen har Gud som skapare av den biologiska 
människan (och allt annat) ersatts av Darwins evolutionsteori som helt domine-
rande och nästan helt konfliktfri föreställning, med en del kreationistiska undan-
tag. Samma sak gäller inte för den moraliska människan, som är det vi i första 
hand avser i den pågående diskussionen om ontologisk människosyn. Det finns 
absolut ingen konsensus kring någon sorts moralisk evolution och Darwin själv 
tog starkt avstånd från alla sådana tankar. Det existerar en, tämligen obetydlig, so-
cialdarwinism, men som vi sett har den inte med Darwin att göra. Men uppdel-
ningen i en biologisk och en moralisk människa är i sig ett ställningstagande som i 
större eller mindre utsträckning baseras på den dualism som främst förknippas 
med Descartes. I vilket fall som helst hittade vi inga väsentliga exempel på ontolo-
gisk människosyn inom detta område, åtminstone så länge ett samhällsvetenskap-
ligt perspektiv används. 

Det tredje området benämnde jag Den sociala strukturens människa. Det skulle lika 
gärna kunnat heta Kulturens människa med den vida betydelse för kultur som be-
skrevs ovan, som motsatsen till natur, men eftersom kultur ofta tolkas snävare än 
så valde jag inte det alternativet. Även här handlar det om en ordning som förklar-
ing, men här handlar det om en människoskapad ordning. 

Anledningen till att jag, relativt utförligt, beskriver hur själva utforskningsproces-
sen gått till är att jag menar att det kan vara viktigt. Det vi finner bestäms nämligen 
i stor utsträckning av hur vi söker. Inom denna del har vi också sett ett tydligt ex-
empel på detta vilket resulterade i mellanhypotesen: I en idévärld ger ett epistemolo-
giskt perspektiv alltid en ontologisk människosyn där det ingår en föreställning om likhet. 

Denna hypotes innebar ett betydande problem eftersom det inte kan finnas något 
utforskande perspektiv som inte är epistemologiskt. Min slutsats blev därmed att 
vi i utforskandet av ontologisk människosyn måste söka efter något annat än just 
detta. Det kan låta absurt. Ett av syftena med denna undersökning och huvudsyftet 
med denna del, är just att utforska olika former av ontologisk människosyn och då 
blir det ju märkligt om det mest grundläggande för hur vi söker utgör en avgörande 
begränsning för vad vi kan finna. 

Ett annat sätt att se på detta är att delens struktur därmed fick en annan motiver-
ing. Från början var den motiverad som tre ”fack” inom vilka vi skulle kunna un-
dersöka ontologisk människosyn. Uppdelningen motiverades av olika förklarings-
typer (X) till ontologisk människosyn (Y). Med mellanhypotesen som grund för-
flyttades fokus från Y till X för fortsättningen. 

Det visade sig också fruktbart när vi sedan följde Charles Taylor i hans utforskan-
de av identitetens moraliska källor. Tillsammans med honom sökte vi dessa källor, 
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dessa orsaker vars verkan blir en ontologisk människosyn, och vår sökande blick var 
inriktad på dessa orsaker, inte på den ontologiska människosyn som till sist upp-
trädde, som en sorts bieffekt av de källor vi utforskade. 

Man kan sammanfatta det som att sökande efter ontologisk människosyn fungerar 
utmärkt så länge det avser människosyn som skapats på ett epistemologiskt sätt, 
och som därmed också innehåller element av likhet, men för att hitta ontologisk 
människosyn som innehåller element av olikhet måste vi söka efter något annat, 
och då lämpligen något som kan antas vara orsaker till den verkan som blir en on-
tologisk människosyn. Detta blir också fullkomligt logiskt med den tidigare 
genomförda analysen av Kants individ som just är en orsakslös verkan, alternativt 
en orsak som aldrig kan vara en verkan av någon annan orsak. 

När nu denna dels tre ”fack” betraktas på detta sätt ändrades också förutsättning-
arna för det tredje facket. Som nämndes ovan betraktades Den sociala strukturens 
människa som ett fack för ontologiska föreställningar baserade på en människoskapad 
ordning och en människoskapad ordning kan översättas till organisation. Och orga-
nisation är just vad vi ska utforska i nästa del, Kan människor organisera sig. Trots 
detta valde jag att ta med Taylors människa i denna del, främst för att den i så stor 
utsträckning konstruerats som opponent till Den kantianska individen, men också för 
att resorna bakom dessa två olika typer av människosyn tillsammans ger en idéhi-
storisk fond som kommer till användning för fortsättningen. 

Olika typer av ontologisk människosyn 
Redan i Del 1 etablerades som ett första förslag en uppdelning i nio olika typer av 
ontologisk människosyn. Nu återkommer de och med erfarenheterna från denna 
del ska de granskas och vidareutvecklas. 

Den förnuftiga individen 
Denna föreställning har fått en ingående behandling i denna del under beteckning-
en Den kantianska individen. Vi kan komplettera tidigare egenskaper enligt följande: 
Rationell i ordets bägge betydelser; både som epistemologisk konstruktion och 
som förnuftigt målorienterad. Bestämd av sitt eget förnuft. Individuellt autonom 
och fri från beroenden av andra. I förra behandlingen citerade vi Rawls i beskriv-
ningen av en människa som själv är källan till giltiga anspråk och den formule-
ringen har stärkts ytterligare efter behandlingen av Kant. Människosynen innehål-
ler också en distanserad och instrumentell kontroll över världen, universalitet och 
likhet. Observera att Den kantianska individen inte är liktydig med Kants individ. Den 
stora skillnaden är framför allt det konsekvensetiskt nyttomaximerande som abso-
lut inte finns hos Kant. Eftersom den mest centrala delen av konstruktionen häm-
tas från Kant kallar jag ändå denna föreställning för Den kantianska individen. 
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Den religiösa människan 
Det har varit mycket religion i detta avsnitt så föreställningen Den religiösa männi-
skan måste lyftas fram. Tveklöst så är religiöst orienterade förklaringar till männi-
skan enormt vanliga i den politiska idéhistorien. Men vi har två problem. Det för-
sta problemet är ambitionen att i den avslutande delen komma fram till något som 
har relevans i samtiden. Det betyder inte att det måste vara existerande och levan-
de föreställningar, men om de inte är det så bör deras historiska relevans ändå vara 
betydelsefulla för samtiden. En vanligt påstående är att vår samtid är sekulär och 
att religionen inte har någon avgörande betydelse. Detta är ett mycket svagt argu-
ment för att ta bort denna typ. Det andra problemet är att utfallet av dessa förklar-
ingar skiljer sig kraftigt åt. De konstruktioner vi mött hos Locke och Taylor har 
bägge en religiös bakgrund men den ontologiska människosyn de faller ut i är helt 
olika. Det specifikt religiösa i föreställningen tycks inte vara en bra grund för att 
specificera en särskild människosyn. Detta är ett starkt argument, vilket innebär att 
denna typ nu tas bort från listan. Ett religöst inslag kommer säkert att finnas med 
hos flera andra typer. 

Politikon Zooi 
Beteckningen är hämtad från Aristoteles och typen är också i hög grad modellerad 
efter Aristoteles beskrivningar av medborgarna i det antika Aten. Förra gången be-
skrevs typen med epitet som; Moraliska aktörer som förverkligar det gemensamma goda. 
Inbäddad. Del av helhet, folket. Föreställningen innehåller människor, i plural, med 
intresse för och möjlighet att realisera det som gruppen ser som det gemensamma 
goda. I denna del har vi mött den perifert. Delar av Taylors människa stämmer helt 
klart in på denna typ, men det finns några viktiga skillnader. En ligger i det tran-
scendenta i Taylors konstruktion, den moraliska natur som finns inom oss har 
ändå en transcendent källa, och det stämmer inte med Politikon Zooi som lever i 
ett specifikt samhälle där allt finns immanent (även gudarna). Inom den grupp 
som Politikon Zooi utgör råder dessutom en radikal olikhet, men hos Taylor ser vi 
en likhet inom gruppen, även om det finns en olikhet mellan grupper. Gruppens 
autonomi är också mycket svagare i Taylors konstruktion. Politikon Zooi får vara 
kvar till nästa genomgång. 

De inbäddade människorna 
För denna typ betonades förra gången särskilt en inbäddning i form av gruppens 
likhet, att det är människor i en gemenskap som tydligt hålls samman av något 
som kan vara etniskt, språkligt, religiöst eller något liknande. Detta, och annat, 
stämmer väl överens med Taylors människa som vi nu kan använda för att 
komplettera denna typ med fler egenskaper som: Moraliska aktörer som är fria att 
förverkliga det gemensamma goda. Inbäddad via språk, etnisk tillhörighet eller religion. Del 
av partikulär helhet, folket. Likhet inom gruppen. Internaliserad identitet för vilken känsla 
och expressivt uttryck är centralt. Hos Taylor identifierade vi en viss osäkerhet kring 
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moralens källa, ”naturen inom mig”, men tolkade den som i huvudsak transcen-
dent i förhållande till människorna. Denna osäkerhet får kvarstå till nästa genom-
gång. ”De inbäddade människorna” är, efter denna genomgång, inte någon riktigt 
bra beteckning. Dels är alla människor ”inbäddade” i högre eller lägre grad (utom 
möjligen de mest extrema varianterna av Den kantianska individen) vilket innebär att 
just inbäddningen inte är det mest karaktäristiska. Jag vill inte heller kalla typen 
för Taylors människa eftersom jag är skeptisk till hur mycket av den slutliga kon-
struktionen som verkligen är Taylors egen. Eftersom det här rör sig människor 
med egenskaper som man möter inom kommunitära föreställningar väljer jag att 
döpa om denna typ till Kommunitära människor. 

Homo faber 
Begreppet betecknar en förställning om människor som kreatörer, eller hantverka-
re i vid mening. På liknande sätt som hos Politikon Zooi är det en föreställning om 
människor som skapar sin värld, men här finns fokus främst på en materiell värld. 
Hos Marx möter vi denna föreställning i människor som förverkligar sitt verkliga 
jag i produkterna av sitt arbete. Möjligen kan delar av människosynen hos Locke 
stämma in här, men eftersom vi inte behandlat egenskaperna med detta perspektiv 
får denna typ vänta på vidareutveckling till nästa omgång.  

Arbetarna 
Förra gången beskrevs denna föreställning som människor som skapas, eller for-
mas, av produktionsförhållanden, arbetsfördelning och samhällsstruktur. Före-
ställningen associeras främst till modern tid, från den tidiga industrialismen och 
framåt. Hos Marx är detta den alienerade människan som förhindras att förverkli-
ga sitt verkliga jag. Föreställningen har inte varit i fokus i detta avsnitt. Mycket 
översiktligt har vi hos Adam Smith och John Stuart Mill sett hur arbetet, som en 
del av en social struktur, degraderar människor och skapar en viss sorts männi-
skor. Samtidigt har vi hos Taylor, bland annat via hans läsning av Rousseau, sett 
en uppvärdering av arbetets och vardagslivets människor där han jämställer det 
med den handlande människa som vi möter i föreställningen Politikon Zooi. För 
att förtydliga att det som är avses är arbetet i dess karaktär som livsnödvändigt 
tvingande byter jag beteckning på denna föreställning till Animal laborans och i 
övrigt får denna föreställning vänta på en vidareutveckling till nästa omgång. 

Den sociala människan 
Denna föreställning har inte dykt upp i den del som nu avslutas så den får vänta 
på vidareutveckling Förra gången beskrevs den som härstammande från Peter 
Berger och Thomas Luckmann som ur den fenomenologiska skolan inom sociolo-
gin utvecklade teoribildningen socialkonstruktivism. Kan i vissa sammanhang as-
socieras till Homo faber eller Politikon zooi, i meningen människor som skapar sin 
värld. Hos Homo faber handlar det dock om en materiell tingvärld och hos Politi-
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kon zooi finns även materiella inslag, men här är föreställningen mer ideellt orien-
terad. Stämmer väl överens med Micael Walzers argument om människan som 
primärt en social varelse där han också kopplar detta till civilsamhällets betydelse. 
Här kan också betonas en människosyn där människor formar och formas av ett 
samhälleligt spel, spelets regler och som därmed kan associeras till nyinstitutiona-
lismens betoning av normers betydelse.  

Den samtalande människan 
Förra gången beskrevs denna föreställning, med utgångspunkt främst i Habermas 
och Barber, med språk och samtal som centralt för mänskliga relationer och något 
särskilt karakteristiskt för denna människosyn jämfört med närliggande föreställ-
ningen Den sociala människan. Inom denna föreställning är det här det medierade 
i en språkligt buren relation som står i fokus. Inom denna del har vi mött språkets 
betydelse som tydligt lyfts fram hos Taylor, men där i två andra betydelser; dels 
som sammanhållande trygghet i den egna gruppen och dels som det personliga ut-
tryck genom vilket man kan få kontakt med en moralisk källa. Dessa aspekter hör 
inte hemma här. Vi får se om denna människosyn kan utvecklas i nästa omgång. 

Den lärande människan 
Denna människosyn etablerades i första hand med utgångspunkt i Oldfield som 
med hjälp av bland andra Machiavelli, Tocqueville, Rousseau och Hegel beskriver 
det centrala i att människor lär sig, alternativt blir lärda, att bli en särskild sorts 
människa. Denna bild möter vi redan oss Platon som betonar lärandet som cent-
ralt. Detta är en förställning som alltså inte handlar om att människor är, utan att 
människor blir. Det finns också en aspekt som handlar mer om att människor inne-
har en särskild kunskapsförmåga som får viktiga återverkningar på frågan om 
människosyn. I denna del har den epistemologiska aspekten behandlas ingående 
men den behandlingen lämnade framför allt bidrag till Den kantianska individen. I 
Lockes föreställning om att vi föds som oskrivna blad, tabula rasa, finns stöd för 
vikten av denna aspekt. Locke har också i andra sammanhang skrivit mycket om 
lärande. I Some Thoughts Concerning Education säger han att nio tiondelar av det en 
människa, är hon på grund av lärande. Det finns alltså mycket som talar för aspek-
tens betydelse, men det är fortfarande en öppen fråga om detta till slut kan bli en 
av de typer som bör användas, eller om denna aspekt hellre bör bli en egenskap 
inom andra föreställningar. 

I denna del har vi också mött andra exempel på ontologisk människosyn hos 
Locke, Platon, Descartes, Augustinus för att ta några exempel. Dessa betraktar jag 
dock som steg i utvecklingskedjor och det innebär att vi inte tar dem med som 
egna typer. Efter en del kompletteringar och justeringar har vi nu kvar åtta typer 
av ontologisk människosyn som följer med till nästa del. 
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Del 5: Kan människor organisera sig? 
Rubriken låter kanske som en paradox? Runt omkring oss ser vi hela tiden mänsk-
ligt organiserad verksamhet. Idrottsföreningar, partier, företag, familjer, fackföre-
ningar, yrkesföreningar, kooperationer, kommuner, stater, internationella organi-
sationer är bara en del exempel. Svaret tycks självklart: Ja, människor kan organi-
sera sig. Men är det så självklart? Det är inte svårt att finna de som svarar nej på 
frågan. Vilka de är och hur de kan göra det återkommer vi till. Låt oss först försöka 
närma oss organisationen som begrepp och idé. 

Organisera, organism, ordning, organ, orgel 
Samma ord används på många språk och det finns ett nära släktskap mellan ord 
som till exempel organisation, organism, orgel och ordning. 

Ordet har sina rötter i den antika grekiskans érgon som står för ”verk” (i verkan, 
verkande kraft etc.), ergein som står för ”att fungera” eller ”att verka” och ur vilka 
organon är bildat som står för verktyg eller redskap. På latinet har vi organum som 
står för instrument eller organ och generellt beskriver delar organiserade i en hel-
het och även ordo som står för något som arrangeras på ett metodiskt sätt, till ex-
empel i olika klasser. Den etymologiska bakgrunden innehåller alltså också en 
kraft eller energi som skapar denna organisering. 

Bara genom att se på etymologin kring vad orden betecknat får vi en föreställning 
om vad begreppet organisation kan betyda. Organisationen består av olika delar 
som utgör en helhet. Helheten kan inte reduceras till sina delar även om delarnas 
olika funktion samverkar till helheten. Det finns alltså någon slags samspel mellan 
delarna samt mellan delen och helheten. Immanuel Kant uttrycker det som ”det i 
vilket allt omväxlande är både mål och medel.” (Kant, 2003 [1790], 237) 

En annan egenskap är att organisationen, organismen och orgeln handlar om en 
speciell helhet, alltså något som har en yttre avgränsning. Det finns en gräns som 
talar om vad som ingår eller tillhör och vad som inte gör det. 

En tredje aspekt är relationen till ordning, som vi sysslade en hel del med, inte 
minst i Perspektivens makt. Föreställningar om en tillvaro som innehåller någon 
form av meningsfull ordning är mycket vanliga, även om variationen är stor när 
det gällen ordningens ursprung och meningens innehåll. Ordning härstammar 
också från latinets ordo som ursprungligen står för varpen (en samling trådar struk-
turerade på ett visst sätt) i en vävstol eller mer allmänt serier, arrangemang, rang-
ordning etc. Ordo står allmänt för ett system av delar underställda en viss form 
(formbegreppet enligt den betydelse vi behandlade i Perspektivens makt) och an-
vänds för allt mellan biologins ordningar till mänsklig organisering. 
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I detta sammanhang ska vi fokusera på just mänsklig organisering. Vi sysslar alltså 
med helheten, organisationen, och dess delar, människorna. (Vi kan också tänka 
oss flernivåorganisationer där delen är en organisation, alltså en organisation av 
organisationer, men tills vidare lämnar vi detta fenomen åt sidan.) Vi kommer ock-
så främst att fokusera på samhällelig organisering.  

Denna del motiverades i På jakt efter medborgarna just eftersom en av två generella 
egenskaper för medborgarskap just är att det handlar om människor som finns till-
sammans med andra i någon typ av samhälleligt organiserad kontext. Målet är 
alltså att vi ur detta ska kunna finna aspekter på olika typer av medborgarbegrepp 
även om vi, till att börja med, diskuterar organiserandet mer allmänt. Vi ska också 
se om det ur detta kommer fram aspekter som handlar om ontologisk människo-
syn och ta hänsyn till de nya aspekter som kom fram i Del 4. 

Redan med den etymologiska inledningen har vi kommit fram till två organisa-
tionsegenskaper som vi ska diskutera vidare i kommande avsnitt: kraften eller 
samspelet, alltså det ”klister” som kan hålla samman organisationen, och den yttre 
gränslinjen som vi också kan beskriva som organisationens grad av autonomi. 

Vi använder en tabell som successivt kompletteras efterhand som vi går igenom de 
olika argumenten. 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Egenskap 1: Autonomi   

Egenskap 2: Klister   

Med denna inledning har vi börjat ringa in det fenomen som denna del behandlar. 
Mänsklig organisering är en central fråga för förståelsen för olika medborgarskaps-
ideal, för föreställningar kring hur människor kan samexistera i en samhällelig si-
tuation. 

Vi återvänder nu till rubriken, Kan människor organisera sig, för att i tur och ord-
ning pröva de två möjliga svaren, ja eller nej. Vi börjar med ja-sidan. 
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Ja, människor kan organisera sig 
I detta avsnitt söker vi ett positivt svar på frågan om mänsklig organisering. Till att 
börja med måste vi hitta förklaringar till existensen av mänsklig organisering. Jag 
ser två återkommande förklaringsmodeller: 

• Människan är organiserad. Det är en del i definitionen av vad det innebär 
att vara människa. Det är en förklaring som bland andra Aristoteles beskri-
ver. Det är människans natur. 

• Arbetsfördelning som innebär att människor fördelar aktivitet mellan sig 
på ett organiserat sätt. Det är en förklaring som finns hos bland andra Pla-
ton som ser detta som den grundläggande förklaringen till samhällsorgani-
sationen. 

Det är de två förklaringar som vi börjar med att undersöka. Redan nu kan vi också 
komplettera tabellen med två nya rader. 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Drivkraft 1: Människans na-

tur 

  

Drivkraft 2: Arbetsfördelning   

Egenskap 1: Autonomi   

Egenskap 2: Klister   

Människor är politiska djur 
För att inleda med föreställningar som handlar om att människan är organiserad, 
att detta är en viktig del av vad det innebär att vara människa, kan vi lämpligen 
börja med Aristoteles Politiken. Här ger Aristoteles en beskrivning över hur männi-
skor sluter sig samman i en gemenskap av ren naturnödvändighet och hur denna 
gemenskap utvecklas till en politisk gemenskap, en stat, eller polis som är det ord 
som han använder. Syftet med polis är gemensamma insatser för ett gott liv. 

Med sitt teleologiska sätt att resonera menar Aristoteles att målet, det förverkliga-
de resultatet, är det som förklarar något. Med förverkligandet av målet att etablera 
polis har dess natur förverkligats, polis är naturligt, det är en skapelse av naturen. 
Aristoteles menar på samma sätt att det är människans natur att vara en aktivt del-
tagande del av polis, alltså att vara politiska, och han beskriver denna vår natur 
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som att vi är politiska djur.108 Och anledningen till att just vi människor, jämfört 
med andra djur, skulle vara politiska, är för Aristoteles att vi kan prata med var-
andra, samtala. Etymologiskt är också polis, gemenskapen, ansamlingen av männi-
skor, det politiska rummet, som vi sett grundformen för politeia, medborgarskap. 

Observera gärna Aristoteles speciella användning av begreppet natur. Hos Aristo-
teles bestäms allt av dess givna form och när denna form realiseras har dess natur 
förverkligats, det är dess natur, det är naturligt. Aristoteles politiska djur (politikon 
zooi) är människor som tillhör eller är en del av samhället eller staden (polis). Han 
menar alltså att människor naturligen är en del av en samhällelig organisation och 
att detta är en del av definitionen av vad det innebär att vara människa. Människor 
förverkligar sin natur i samhällsorganisationen, polis. 

Här är det viktigt att förstå vad Aristoteles avser med mål i citatet ovan. Han menar 
att det finns en inneboende, immanent, essens i allt som existerar. Allt har en form 
eller en idé som bestämmer vad det är och förverkligandet av denna natur förkla-
ras också kausalt av detta ändamål, mål eller telos. Hos människorna finns detta te-
los, ändamålet att förverkliga polis, inbäddat eller immanent. Helheten är primär i 
förhållande till dessa delar. I detta fall är helheten, polis, primär i förhållande till 
dess delar, medborgarna, politikon zooi, och hushållen, oikos.109 

Förverkligandet av polis är också i första hand ett värde i sig självt. Det är sig eget 
ändamål. Det har ett egenvärde. Det motiveras inte av kommande resultat av den-
na organisation.110 Det kan vara svårt att sätta sig in i detta sätt att tänka. När det 
gäller kausalitet, tänker de flesta intuitivt att delar förklarar helheter. Likartade 
svårigheter har vi kring begreppet egenvärde. I bedömningar av värde tänker vi 
oftast på värde för någonting, det vill säga att det värdefulla är värdefullt därför att 
det leder vidare till något annat önskvärt. Men för att förstå Aristoteles föreställ-
ningsvärld måste vi kunna tänka att helhet kan förklara delar och att den samhälle-
liga organisationen kan ha ett egenvärde. 

                                                      
108 “When several villages are united in a single community, perfect and large enough to be 
nearly self-sufficing, the state comes into existence, originating in the bare needs of life, and 
continuing in existence for the sake of a good life. And therefore, if the earlier forms of socie-
ty are natural, so is the state, for it is the end of them, and the completed nature is the end. 
For what each thing is when fully developed, we call its nature, whether we are speaking of 
a man, horse, or a family. […] Hence it is evident that the state is a creation of nature, and 
that man is by nature a political animal.” (Aristoteles, 2000 [ca 335-325 f.Kr.], 28 [1253a8-9]) 
109 “Thus the state is by nature clearly prior to the family and to the individual, since the 
whole is of necessity prior to the part.” (Aristoteles, 2000 [ca 335-325 f.Kr.], 29.) 
110 Detta är naturligtvis en starkt komprimerad tolkning av Aristoteles syn. Utöver Politiken 
rekommenderas Metafysiken (Aristoteles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.]) och Den nikomachiska 
etiken (Aristoteles, 1998 [ca 335-325 f.Kr.]) för en utveckling av dessa frågor. 
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Aristoteles behandlar närliggande frågor i Den nikomachiska etiken.  

Det fullkomligt goda anses nämligen vara fritt och oberoende111. Med det fria avser 
vi dock inte oberoende för en ensam individ, dvs. en varelse som för ett isolerat liv, 
utan en frihet som också utsträcker sig till ens föräldrar, barn och maka samt vän-
nerna och medborgarna överhuvudtaget, eftersom människan till sin natur är soci-
al. (Aristoteles, 1988 [ca 335-325 f.Kr.], 31, [1097b8-11]) 

Här utvecklar Aristoteles ytterligare sin syn på att det goda livet är ett liv i en soci-
al eller samhällelig organisation. Även här poängterar han egenvärdets betydelse, 
”det som eftersträvas för sin egen skull är alltid mera fullkomligt än det som har 
ett annat motiv”. (Ibid., 31, [1097a32-33]) 

I andra sammanhang beskriver han också, bland annat med stöd hos Homeros och 
Perikles, att människor som av någon anledning skulle uteslutas från samhällelig 
organisering inte längre är människor i egentlig mening.112 

Man kan beskriva Aristoteles föreställningar som en organisk samhällsuppfatt-
ning. Vi använder då ett av organisationens besläktade ord, organism, för att betona 
helhetens betydelse i denna föreställningsvärld. Denna organiska samhällsupp-
fattning återkommer genom historien i olika varianter. I det följande belyses det 
med hjälp av några exempel från olika tidsperioder. 

Ett exempel är ”konservatismens fader”, Edmund Burke, på sent 1700-tal. 

Med en konstitution, som fungerar efter naturens mönster, får vi, håller vi och 
överför vi vårt styre och våra privilegier på samma sätt som vi njuter av och över-
för vår egendom och våra liv. Politikens institutioner, framgångens lön, försynens 
gåvor ges till och från oss i samma ordning. Vårt politiska system finns i en rättvis 
överensstämmelse och symmetri med ordningen i världen, och med vårt sätt att 
vara förordnad till en permanent kropp som består av överförbara delar; inom vil-
ka, genom en häpnadsväckande visdom, blandas mänsklighetens stora, mystiska 
samverkan, helheten, samtidigheten, som aldrig är gammal eller medelålders eller 
ung men som i ett tillstånd av oföränderlig trohet, rör sig genom ett varierat för-
lopp av oavbrutet förfall, återupprättelse och utveckling. På så sätt, genom att be-
vara naturens ordning i statens sätt att uppträda är vi aldrig helt nya i det vi för-

                                                      
111 ”Frihet och oberoende” är en översättning av grekiskans autarkeia som också innehåller 
betydelser som autonomi och självständighet. 
112 “Thus the state I by nature clearly prior to the family and to the individual, since the 
whole is of necessity prior to the part […] The proof that the state is a creation of nature and 
prior to the individual is that the individual, when isolated, is not self sufficing; and there-
fore he is like a part in relation to the whole. But he who is unable to live in society, or who 
has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god […] For man, 
when perfected, is the best of animals, but, when separated from law and justice, he is the 
worst of all […] Wherefore, if he have not virtue, he is the most unholy and the most savage 
of animals.” (Aristoteles, 2000 [ca 335-325 f.Kr.], 29-30 [1253a2-3]) 
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bättrar och vi är aldrig helt föråldrade i det vi behåller. […] Genom att välja detta 
arv har vi givit vår politik bilden av blodsband, bundit upp vår konstitution i våra 
allra käraste inhemska band, tagit in våra grundläggande lagar i familjens sköte; vi 
håller vår stat, våra hjärtan, våra gravkammare och våra altaren oskiljaktiga, hyl-
lande dem med värmen av all deras ömsesidigt återspeglade kärlek.113 

Det relativt långa citatet ger en bra bild av Burkes inställning. För honom är frihe-
ten ett arv och människan lever i en helhet, kropp, natur som helt tydligt är organisk 
till sin karaktär. Burke betonar normer, traditioner, sedvänjor och historien som 
centrala element för att beskriva denna organism. I denna tradition ingår religion, 
myter och till och med fördomar som viktiga delar i människan förståelse av den 
helhet där hon ingår. Människan är bestämd av sitt sociala sammanhang, där tradi-
tionen är en viktig del. Staten är en speciell stat präglad av sin speciella historia, 
men den har ändå en relation till någon universell ordning. 

Men inget namn, ingen makt, ingen uppgift, ingen konstgjord institution av något 
slag kan göra människorna av vilka ett maktsystem är sammansatt annorlunda än 
vad Gud, naturen, deras utbildning och deras sedvänjor har gjort dem. Förmågor 
utöver detta har folket ej att ge. Dygd och vishet kan vara föremål för deras val; 
men deras val överför varken det ena eller det andra till dem de utser. 114 

Hans måltavla för sin kritik är franska revolutionen och upplysningen. Här ingår 
också kritiken av det representativa system som börjar göra entré vid denna tid. 

                                                      
113 “By a constitutional policy, working after the pattern of nature, we receive, we hold, we 
transmit our government and our privileges, in the same manner in which we enjoy and 
transmit our property and our lives. The institutions of policy, the good of fortune, the gifts 
of Providence, are handed down, to us and from us, in the same course and order. Our polit-
ical system is placed in a just correspondence and symmetry with the order of the world, 
and with the mode of existence decreed to a permanent body composed of transitory parts; 
wherein, by the disposition of a stupendous wisdom, moulding together the great myste-
rious incorporation of the human race, the whole, at one time, is never old, or middle-aged, 
or young, but in a condition of unchangeable constancy, moves on through the varied te-
nour of perpetual decay, fall, renovation, and progression. Thus by preserving the method 
of nature in the conduct of the state, in what we improve we are never wholly new; in what 
we retain we are never wholly obsolete. […] In this choice of inheritance we have given to 
our frame of polity the image of a relation in blood; binding up the constitution of our coun-
try with our dearest domestic ties; adopting our fundamental laws into the bosom of our 
family affections; keeping inseparable, and cherishing with the warmth of all their combined 
and mutually reflected charities, our state, our hearts, our sepulchers, and our altars.” 
(Burke, 1993, [1790], 33-34.) 
114 “But no name, no power, no function, no artificial institution whatsoever, can make the 
men of whom any system of authority is composed, any other than God, and nature, and 
education, and their habits of life have made them. Capacities beyond these the people have 
not to give. Virtue and wisdom may be the objects of their choice; but their choice confers 
neither the one nor the other on those whom they lay their ordaining hands.” (Burke, 1993, 
[1790], 40.) 
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Samtida med Burke är Jean-Jacques Rousseau som, trots att han och Burke i andra 
avseenden står mycket långt ifrån varandra, med sitt centrala begrepp allmänviljan, 
sin volonté générale i Du contrat social från 1762 visar en organisk grundsyn (Rousse-
au, 1994 [1762]). Det är ingen oomstridd slutsats. Många statsvetenskapliga hand-
böcker betecknar Hobbes, Locke och Rousseau som de tre kontraktsteoretikerna. 
(Se t ex Malnes & Midgaard, 2006, kap. 6.) Med kontraktsteori avses då förenklat 
en föreställning om autonoma individer som i ett mer eller mindre fiktivt kontrakt 
ger upp en del av sin autonomi för att legitimera ett gemensamt styre, som i sin tur 
ska skydda individerna så att de kan förverkliga sina egna föreställningar om det 
goda. Det är en rimlig beskrivning för Hobbes och Locke. För mig är det däremot 
omöjligt att förena min läsning av Rousseau med denna beskrivning. Det enda som 
stämmer in är ovan nämnda titel, Du contrat social. 

Han beskriver i och för sig en situation där alla ger sin makt till helheten för att 
därmed få lika mycket tillbaka. Genom att förena sig med helheten lyder medbor-
garen bara sig själv.115 Genom att alla ger sig själva till denna helhet finns det inte 
heller någon annan person som får makten över andra. Alla delar den suveräna 
makten över den gemensamma staten som styrs av allmänviljan. 116 Allmänviljan är 
en historisk grundad och gemensam vilja för en speciell gemenskap. Denna all-
mänvilja är en helhet för vilken människorna, medborgarna, är delar. Allmänviljan 
beskriver det gemensamma goda, den handlar inte om någon sorts skydd för olika 
intressegruppers, eller individers, förverkligande av det enskilda goda. Därmed 
menar jag att även Rousseau har en grunden organisk samhällsuppfattning. 

Tidigare har vi via diskussionen baserad på Charles Taylor mött organisk sam-
hällssyn inom den tidiga tyska idealismen. Något senare kommer Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel med sin Grundlinien der Philosophie des Rechts där han diskuterar 
den samhälleliga organismens kärna med sitt begrepp ande/geist/spirit vilket inte 
är alltför långt från Rousseaus allmänvilja. Hegel själv menar att Rousseau inte 
gick långt nog i sin analys av viljan, att han blandat samman individernas samlade 
gemensamma vilja med viljan som absolut existens och absolut auktoritativ. I lik-
het med Platons Idé är Hegels ande reellt existerande, men till skillnad från Platon 
menar Hegel att anden är inomvärldslig, inte transcendent i förhållande till männi-
skorna. I min läsning menar jag att han föregår det som kommer att beskrivas som 
socialkonstruktivism med reella sociala konstruktioner som får gemensam karak-

                                                      
115 ”uniting himself to all, will obey himself alone” (Rousseau, 1994, [1762], 55) 
116 “[E]ach in giving himself to all gives himself to none, and since there are no associates 
over whom he does not acquire the same rights as he cedes, he gains the equivalent of all 
that he loses, and greater strength for the conservation of what he possesses. […] Each of us 
puts his person and all his power in common under the supreme direction of the general 
will; and we as a body receive each member as an indivisible part of the whole.” (Ibid., 55) 
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tär och därmed en reell existens med kausal betydelse. Här går Hegel med sin ande 
längre än Rousseau gick med sin allmänvilja. (Hegel, 1996 [1821], 242) 

Staten som fullbordad realitet är den etiska helheten och förverkligandet av frihet. 
Det är förnuftets absoluta avsikt att friheten ska förverkligas. Staten är anden som 
vistas i världen och som medvetet förverkligar sig […] Bara när den är medvetet 
närvarande och känner sig själv som ett existerande objekt är den staten. När vi 
tänker på frihet får vi inte ta vår utgångspunkt i individualitet eller individuell 
självmedvetenhet utan från självmedvetenhetens essens. Det spelar ingen roll om 
människan är medveten om det eller ej, essensen realiserar sig själv som en obero-
ende kraft för vilken enskilda personer endast är skeden. Staten är Guds tåg i värl-
den; dess grund eller orsak är förnuftets kraft som förverkligar sig som vilja. 117 

Staten som ande har alltså också en utsträckning, framför allt i tid, som överskrider 
de enskilda individerna. Hegels etiska ande, folkanden, som ett i högsta grad verk-
ligt objekt, ontologiskt djärvt på liknande sätt som Rousseaus allmänvilja. Varifrån 
kommer då denna ande? Hegel menar att den växer fram under århundraden. 

Anden är verklig bara i det den vet sig själv vara. Staten, som är nationens ande, 
är den lag som genomtränger alla relationer, etisk sedvana och medvetenheten hos 
sina individer. Folkets konstitution beror huvudsakligen på karaktären av deras 
självmedvetande. I detta finns både deras subjektiva frihet och deras faktiska kon-
stitution. Att tänka sig att ge ett folk en konstitution är griller som förbiser just det 
element som ger en konstitution någonting som en ren tankekonstruktion inte kan. 
Därför har varje nation den konstitution som passar den och hör till den. […] En 
konstitution är inte något tillverkat utan ett verk av århundraden. Det är idén och 
medvetenheten om vad som är förnuftigt som den utvecklas i ett folk. Därför är 
ingen konstitution helt och hållet skapad.118 

                                                      
117 “The state as a completed reality is the ethical whole and the actualization of freedom. It 
is the absolute purpose of reason that freedom should be actualized. The state is the spirit, 
which abides in the world and there realizes itself consciously; […] Only when it is present 
in consciousness, knowing itself as an existing object, is it the state. In thinking of freedom 
we must not take our departure from individuality or the individual´s self-consciousness, 
but from the essence of self-consciousness. Let man be aware of it or not, this essence realiz-
es itself as an independence power, I which individual persons are only phases. The state is 
the march of God in the world; its ground or cause is the power of reason realizing itself as 
will.” (Ibid., 244-247) 
118 “Spirit is real only in what it knows itself to be. The state, which is the nation’s spirit, is 
the law which permeates all its relations, ethical observances, and the consciousness of its 
individuals. Hence the constitution of a people depends mainly on the kind and character of 
its self-consciousness. In it are found both its subjective freedom and the actuality of the 
constitution. To think of giving a people a constitution a priori is a whim, overlooking pre-
cisely that element which renders a constitution something more than a product of thought. 
Every nation, therefore, has the constitution which suits it and belongs to it. […] A constitu-
tion is not a mere manufacture, but the work of centuries. It is the idea and the conscious-
ness of what is reasonable, in so far as it is developed in a people. Hence no constitution is 
merely created.” (Ibid., 282) 
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Staten är alltså nationens ande som förverkligar sig i statens konstitution. Och även 
om staten, den moraliska anden, som idé är universell, är den i högsta grad parti-
kulär i sin realisering. Den är i första hand bestämd av folkets historia. Ett sätt att 
betrakta detta, som vi möter senare, är att människor, genom handling, skapar en 
världslig odödlighet genom etablering av institutioner med längre utsträckning än 
enskilda människors liv. Den moraliska anden, som reell helhet för vilken männi-
skor är delar, visar att också Hegel har en organisk samhällssyn. 

En organisk syn finns även hos Karl Marx några decennier senare. Marx kan dock 
sägas stå närmare ”ursprunget” Aristoteles i ett avseende. 

Den samhälleliga verksamheten och det samhälleliga åtnjutandet existerar på intet 
sätt enbart i form av en omedelbar gemensam verksamhet eller ett omedelbart 
gemensamt åtnjutande, fastän den gemensamma verksamheten och det gemen-
samma åtnjutandet, d v s den verksamhet och det åtnjutande som får ett omedel-
bart uttryck i den verkliga samvaron med andra människor, skall finnas överallt 
där detta omedelbara uttryck för den samhälleliga andan är grundat i verksamhe-
tens och åtnjutandets väsen och i överensstämmelse med deras natur. Men även 
om jag t ex är verksam inom vetenskapen – en sysselsättning som jag sällan kan 
utföra i omedelbar gemenskap med andra – så är jag samhälleligt verksam i och 
med att jag är verksam som människa. Inte bara materialet för min verksamhet är 
mig givet som samhällsprodukt – det gäller till och med språket, i vilket tänkaren 
är verksam – utan min egen tillvaro är samhällelig verksamhet. Därför skapar jag 
det, som jag själv skapar, för samhället och i medvetande om att jag är en sam-
hällsvarelse. (Marx, 1995 [1842-46], 74) 

Hos Marx är människan i sin natur som artvarelse tydligt social, eller politisk, och 
en del av en helhet, det gemensamma samhället. 

Med avsnittets olika citat har jag velat visa att det i idéhistorien finns en återkom-
mande föreställning som handlar om att samhället har en organisk karaktär, en 
helhet där delarna, människorna, förverkligar sin natur, där denna organiserade 
mänskliga samexistens kan förklaras av organismen. Med en sådan människosyn 
är rubrikens fråga orimlig. Hur kan man fråga sig om människor kan organisera 
sig när det i definitionen av det mänskliga ingår ett element av organisering? 

En likartad syn som inte är lika bunden vid den problematiska föreställningen om 
en människans natur, handlar om att människan är en social eller politisk varelse 
därför att hon alltid föds in i någon form av gemenskap och av nödvändighet blir 
en del av denna gemenskaps praxis. 

Observera att alla föreställningar om samhällsorganisationen som kan beskrivas 
som organiska inte behöver förenas med människosynen Politikon Zooi. Men för 
samtliga gäller att det organiska draget betraktas som en nödvändighet och i just 
den meningen som en natur. Organisationen som helhet har också alltid, i dessa fö-
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reställningar, en kausal förklaringskraft riktad mot dess delar, medborgarna. Där-
för är de också, med nödvändighet, organiserade. Det ingår i deras natur att vara 
delar i en samhällsorganisation. Därmed är deras organiserade liv en del av deras 
natur, även om denna natur inte nödvändigt behöver falla ut som Politikon Zooi. 

Sedan vi nu behandlat det första förslaget till förklaring av mänsklig organisering 
går vi över till den andra föreslagna förklaringen, arbetsfördelningen. 

Arbetsfördelningen som motor 
Jag hämtar förslaget att arbetsfördelning är den viktigaste förklaringen till mänsk-
lig organisering från Platon. Här kommer ett citat från Staten där Platon ger sin 
förklaring till vad det är som skapar den samhälleliga organiseringen. 

– Jag tror att staten uppkommer, sade jag, därför att ingen av oss klarar sig på egen 
hand utan behöver en massa saker. Eller ser du någon annan grund till att man 
bygger en stat? 
– Nej, sade han. 
– Så genom att människan tar hjälp av en människa för ett behov och av en annan 
för ett annat behov och genom att människorna har många behov är man många 
som går samman på samma boplats för att bistå varann, och detta gemensamma 
boende ger vi namnet stat. Eller hur? 
– Jovisst. […] 
– Och det första och viktigaste av våra behov är att skaffa mat. Om vi ska kunna 
finnas till och fortsätta leva. 
– Absolut. 
– Det andra är behovet av bostad, det tredje behovet av kläder och sådant. 
– Det är riktigt. 
– Säg mig, sade jag; hur ska staten klara av att skaffa fram allt detta? En får väl bli 
bonde, en husbyggare och en vävare? Eller ska vi lägga till en skomakare också, el-
ler någon annan som tar hand om kroppen? 
– Ja. […] 
– Vidare då! Ska var och en av dem göra sitt arbete tillgängligt för alla, så att den 
ende bonden skaffar bröd åt fyra och lägger ner fyra gånger så mycket tid och arbe-
te på brödanskaffning och förser de andra, eller ska han strunta i de andra och bara 
frambringa en fjärdedel så mycket bröd åt sig själv på en fjärdedel av tiden och 
ägna de andra tre fjärdedelarna åt att bygga hus, sy kläder och göra skor och inte 
besvära sig med att dela med sig åt de andra utan ensam sköta sitt på egen hand? 
Adeimantos sade 
– Nej, Sokrates, det första sättet är säkert enklare än det andra. 
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– Vid Zeus, det är verkligen inte så konstig, sade jag. För nu när du säger det slår 
det mig först och främst att vi alla föds tämligen olika varandra. Vi skiljer oss åt till 
läggningen och passar för olika uppgifter. Anser inte du det också? 
– Jo. 
– Nå – arbetar en och samma människa bättre när han arbetar med många olika 
verksamheter eller när han sysslar med en? 
– När han sysslar med en, svarade han. […) 
– Följden av detta är att det blir mera gjort – och bättre och lättare gjort – när en 
person gör en enda sak som passar hans läggning, gör det i rätt tid och är befriad 
från allt annat. 
– Absolut. (Platon, 2003 [ca 374 f. kr.], 85-87 [bok 2, 369c-370d]) 

Dialogen går vidare och Platons organisering av staten växer med handelsmän, 
köpmän, sjöfarare, penningväsende, marknadsplats för varuutbyte et cetera. Den 
når en sund nivå, men utvecklas vidare mot ett ”febrigt och inflammerat” tillstånd 
som i sin tur ställer krav på nya funktioner, bland annat för ledning och styrning. 

Det Platon beskriver är de behov som uppstår när människor samlas i en gemen-
skap och hur dessa behov möts med hjälp av arbetsfördelning. Samhällsorganisa-
tionen är arbetsfördelning. I all huvudsak är arbetsfördelningen en positiv om än 
inte problemfri process hos Platon. Om vi jämför med Aristoteles tidigare finns en 
helt central skillnad: den samhällsorganisering som arbetsfördelningen skapar, 
motiveras av sina nyttokonsekvenser. Det är inte i första hand ett förverkligande 
av en natur där förverkligandet har ett egenvärde. Det finns ändå ett viktigt ele-
ment av förverkligande hos Platon. Men här handlar det om ett förverkligande ge-
nom olika roller i samhällsorganisationen. Rättrådigheten, det högsta goda, hand-
lar om hur människor förverkligar sin potential, utför det de är bäst lämpade för 
inom arbetsfördelningens ram. 

Den arbetsfördelningens effektivitet som Platon beskriver är lika aktuell i dag som 
då, även om yttringarna ser annorlunda ut. Den andra bärande delen av Platons 
berättelse, tanken på en mer eller mindre bestämt reglerad uppdelning av männi-
skor för olika funktioner, lever kvar under mycket lång tid (t ex inom feodala hie-
rarkiska produktionskedjor och olika former av skråväsende) men luckras upp 
från 1700-talet då de två idéerna allt mer kommit i konflikt med varandra. Funk-
tionsuppdelningen blir hinder för arbetsfördelningens utveckling. Den tidigare 
funktionsuppdelningen ersätts då successivt av mer oreglerade marknader för oli-
ka typer av mänsklig aktivitet som till exempel handel, företagande och arbete. 

Arbetsfördelning innebär organisering. Som vi sett ovan menar Platon att arbets-
fördelning är en självklar del av all samhällsbildning. Hur kan vi då förstå begrep-
pet arbetsfördelning? Jag menar att detta i första hand är en kausal förklaringskraft 
vilken innebär att nyttigheter kan åstadkommas effektivare (mer och/eller ”bättre” 
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med mindre insatser av olika typer av resurser) än annars. Inom kritisk realism 
används en nomenklatur som innehåller the real, som beskriver trögföränderliga 
strukturer med kausal förklaringskraft, the actual, som beskriver hur denna struk-
turella kraft aktiveras i ett speciellt sammanhang och the empirical, som beskriver 
de empiriska, för sinnena tillgängliga, yttringarna av denna aktualisering. Ett ex-
empel: förmåga att arbeta tillhör the real, en speciell typ av arbete tillhör the actual 
och det konkreta arbetet med dess resultat tillhör the empirical.119 I denna nomen-
klatur menar jag att arbetsfördelningen kan beskrivas som the real, en möjlighet 
med strukturell förklaringskraft som är evig, eller i vart fall mycket trögföränder-
lig. Även om själva arbetsfördelningen, som strukturell möjlighet, är osynlig, är 
dess aktualisering i olika kontext empiriskt tillgänglig för våra sinnen (effektivare 
jordbruksproduktion, växande handel, födans industrialisering, omsorgens överfö-
ring från familjen till gemensam tjänsteproduktion, vårdens specialisering, utbild-
ningens distansoberoende, harmonisering av preferenser et cetera). 

I exemplet från Platon uppstår behov när människor samlas i en gemenskap och 
dessa behov möts med hjälp av arbetsfördelning. Arbetsfördelningen är den struk-
turella kraft som i sin aktualisering i en speciell kontext kan förklara den specifika 
gemenskapens organisering. 

Arbetsfördelningen är en central fråga för många författare. Vi återkommer snart 
till begreppet, men Platons exempel räcker tills vidare för att tydliggöra detta för-
slag till förklaring av mänsklig organisering. När vi nu behandlat de två förklar-
ingsmodellerna till mänsklig organisering kan vi också fylla i två av rutorna. 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Drivkraft 1: Människans na-

tur 

Aristoteles: Politikon Zooi.  

Organisk samhällssyn. 

 

Drivkraft 2: Arbetsfördel-

ning 

Platons samhällsförklaring. 

Kausal mekanism. 

 

Egenskap 1: Autonomi   

Egenskap 2: Klister   

Nu är det dags att återvända till ett av de fenomen som vi redan i inledningen 
identifierade, organisationens avgränsning eller autonomi. 

                                                      
119 Sayer, 2000, 10-28. Detta är en mycket förenklad bild av den kritiska realismens grunder. 
För en fördjupning, se bland andra Archer, Bhaskar, Collier, Lawson & Norrie, Alan. (Eds.). 
(1998), Bhaskar, 1993, 2002, Brown, Fleatwood & Roberts 2002, Danemark, Ekström, Jacob-
sen & Karlsson, 2002 [1997] och Dean, 2003. 
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Autonomin som avgränsning 
I alla diskussioner om mänsklig organisering återkommer frågor om autonomi el-
ler suveränitet. Här handlar det tills vidare enbart om organisationens eller grup-
pens autonomi. Jag använder också i det följande ordet autonomi snarare än suve-
ränitet. Ofta används orden som synonymer men suverän och suveränitet tilläm-
pas i fler sammanhang. Autonomi beskriver ganska exakt det vi är ute efter. Själva 
ordet kommer från den antika grekiskan och är en sammansättning av två delar: 

Auto betyder jag eller själv. Ordet återfinns i många sammansättningar som t ex au-
tomatisk och automobil (går av sig själv). Nomos, eller nomi i plural, betyder nor-
malt lag (ibland också lagarnas anda, vana eller sedvänja) och återfinns även det i 
många sammansättningar på olika språk, t ex ekonomi och astronomi. En direkt-
översättning skulle alltså kunna bli ”jaglag”. Med ord som självreglerande och 
självstyrande närmar vi oss autonomins mening. 

För antikens grekiska stadsstater var autonomin helt central. Oinskränkt makt och 
oinskränkt ansvar över gemensamma angelägenheter inom ett avgränsat territori-
um var ett fundament för stadsstatens organisering. När det gäller samhällelig or-
ganisering i form av stater har autonomi alltid haft stor betydelse, till exempel för 
alla diskussioner som på något sätt handlar om internationella relationer.  

Frågor om autonomi i samband med mänsklig organisering lyfts dock fram i 
många andra sammanhang. Låt oss bara ta några exempel. Längre fram möter vi 
Elinor Ostrom som lyfter fram avgränsningens betydelse, graden av autonomi, för 
mänsklig organisering. Hennes fall handlar om vissa typer av lokalsamhällen be-
roende av vissa naturresurser.120 Inom forskning och praktik inom området eko-
nomisk utveckling, tillväxt och innovationer finns tre aktuella skolbildningar: 

1. Klusterinriktningen som handlar om koncentrationer av viss typ av pro-
duktion. 

2. Innovationssystemsansatsen som handlar om nära relationer mellan olika 
typer av resurser/kompetenser på en viss plats. 

3. Socialt kapital som handlar om vissa viktiga sociala egenskaper inom vissa 
lokala samhällen beroende av sociokulturell historia. 

Ett bärande element i alla tre inriktningarna är den rumsliga och/eller sociala av-
gränsningen eller autonomin.121 

                                                      
120 Se Ostrom, 1990, 1999 och 2005. 
121 För en översikt av klusterinriktningen, se Malmberg, 2002. För en översikt av inovations-
systemsansatsen, se Nilsson & Uhlin, 2002. Inriktningen socialt kapital belyses av Robert 
Putnam i Putnam, 1993 och 2001. En teoretisk översikt ingår i Westlund, 2006. Se även Bay, 
1998 och Brulin, 2002. 



 

214 

Ytterligare ett exempel är den ”empowerment-inriktning” som var relativt livaktig 
i USA från 1970-talet, med förgrundsnamn som Carole Pateman, Peter Bachrach 
och Aryeh Botwinick. Den argumenterade för direktdemokratiska möjligheter med 
empiriska exempel från avgränsade arbetsplatser med viss grad av autonomi.122 

Vi återkommer till autonomin i avslutningen men givna exempel räcker för att 
kunna argumentera för att graden av autonomi är ett viktigt element när vi försö-
ker förstå mänsklig organisering. Slutligen ska vi i denna genomgång av ja-sidans 
argument ta upp frågan om organisationens klister; vad är det som får människor 
inom organisationen att hålla samman? 

Organisationens klister 
”Lika barn leka bäst” finns det ett uttryck som säger. Intuitivt kanske man kan 
tänka sig att detta skulle vara en viktig förutsättning för klistret, att det skulle upp-
stå en sammanhållning mellan människor som är lika. 

I Den nikomachiska etiken säger Aristoteles uttryckligen tvärtom, att förening upp-
står mellan olika människor, inte mellan lika; ”inte mellan två läkare utan mellan 
läkare och bonde”. (Aristoteles, 2004 [ca 335-325 f.Kr.], 125, [1133a18-19]) Aristote-
les menar alltså att gemenskap är beroende av olikhet, gemenskap handlar om oli-
ka människor som kompletterar varandra i ett organiserat sammanhang. 

Det är en tanke som utvecklas av Hannah Arendt som också menar att pluralitet är 
en nödvändig förutsättning för gemenskap och att likhet är något som påtvingas 
oss utifrån och något som är tydligt anti-politiskt. (Arendt, 1986 [1958], 258-9) 

Argumenten från Aristoteles och Arendt kan associeras till Alexis de Tocqueville 
och hans Om demokratin i Amerika, från 1830-talet. Vi mötte en del av hans argu-
ment i Del 2 och fördjupar dem ett steg till här. Han jämför utvecklingen i det nya 
landet i väster med sina egna erfarenheter av det fortfarande i stor utsträckning fe-
odala Frankrike. Hans analys är mycket öppen och han ser både för- och nackde-
lar. Han ser bland annat hur en mer jämlik fördelning av ekonomiska och andra 
resurser skapar en enorm överlägsenhet för Amerika när det gäller ekonomisk ut-
veckling. Men han ser också negativa effekter av flera olika slag.123 

Aristokratin hade inordnat alla medborgare i en enda lång kedja, från bonde till 
kung. Demokratin bryter denna kedja och skiljer varje länk från de andra. I takt 

                                                      
122 Se Pateman, 2000 [1970] och Bachrach & Botwinick, 1992. 
123 Observera att Tocqueville använder begreppet demokrati i tre olika betydelser i) ett sy-
stem där alla, eller de flesta, deltar i beslut om gemensamma angelägenheter ii) den nya ti-
dens representativa beslutssystem och iii) social och ekonomisk utjämning i en begynnande 
marknadsekonomi. I citatet är det den tredje betydelsen som är aktuell. 
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med att levnadsförhållandena utjämnas ökar antalet människor som fastän de inte 
längre är tillräckligt rika eller mäktiga för att utöva stort inflytande på sina med-
människors öden inte desto mindre har skaffat sig tillräckliga insikter och rikedo-
mar för att klara sig på egen hand. Dessa människor är inte skyldiga någon något 
och väntar sig inget av någon. De vänjer sig vid att betrakta sig själva som isolera-
de från andra och föreställer sig gärna att deras öde helt och hållet vilar i deras 
egna händer. Demokratin åstadkommer således mer än att få varje människa att 
glömma sina förfäder. Den döljer de efterkommande för hennes syn och isolerar 
henne från hennes samtida. Den för henne ständigt tillbaka till henne själv och ho-
tar med att till slut helt innestänga henne i hennes eget hjärtas ensamhet. (Tocque-
ville, 1997 [1840], 140) 

Tocqueville säger att det är en kedja av relationer mellan människor, som håller 
samhället samman. Och på samma sätt som Aristoteles menar han att olikhet stär-
ker relationerna, samtidigt som likhet försvagar dem. Likartade argument kan vi 
finna, från olika utgångspunkter, hos författare som Karl Marx, Hannah Arendt 
och Robert Putnam i deras framträdanden i olika delar av denna undersökning. 

En beskrivning av det klister vi söker som jag menar är mycket träffande ger oss 
just Hannah Arendt i Människans villkor/Vita activa: 

Det område inom vilket de mänskliga angelägenheterna utspelar sig består av ett 
system av relationer som uppstår överallt där människor lever tillsammans. Då 
människor inte är inkastade hur som helst i världen utan föds av människor in i en 
redan existerande människovärld, föregår de mänskliga relationernas väv av rela-
tioner allt enskilt handlande och tal. Nykomlingens ådagalägganden av sig själv i 
ord […] är därför som trådar som träs in i ett redan givet mönster och som föränd-
rar väven, liksom den på ett unikt sätt påverkar alla livstrådar som den kommer i 
beröring med. När trådarna sedan spunnits till sitt slut, uppstår klart igenkännli-
ga mönster och de kan därmed återberättas som levnadshistorier. (Arendt, 1986 
[1958], 222) 

Hanna Arendts bild är intressant på flera sätt. Med relationsväven som bild fångar 
hon väl en hel del av det som vi tidigare i denna del mött i behandlingen av en or-
ganisk samhällssyn. För samtiden fångar bilden också olika element som lyfts fram 
inom nyinstitutionalism, socialkonstruktivism och socialt kapital. 

En tydligt kvalitativ skillnad mellan en och två personer är just relationen dem 
emellan. Gruppens, eller samhällets, relationer handlar i stor utsträckning om de 
normer, regler, sedvänjor och liknande som är viktiga för många aktuella statsve-
tenskapliga inriktningar. Enligt min mening är Hannah Arendts begrepp både tyd-
ligt och intuitivt lättbegripligt. Den bild hon ger skapar därtill en bra utgångspunkt 
för diskussioner inom området structure and agency där den enskilda människans 
nya livstrådar vävs in i en befintlig väv som därmed förändras samtidigt som den 
befintliga väven ger möjligheter, förutsättningar och begränsningar. Slutligen är 
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levnadshistorier eller berättelser goda alternativ till begreppet diskurs, i meningen 
sammanhangs- och värdeskapande tolkningar eller förenklingar som av olika an-
ledningar blir gällande i viss tid och i visst rum och som utgör en viktig länk mel-
lan strukturella betingelser och mänsklig handling. (Det enda jag har en invänd-
ning mot i citatet ovan är spunnits till sitt slut eftersom det är svårt att se att detta 
vävande skulle kunna ha ett slut.)124 

Därmed väljer jag att beskriva det ”klister” som introducerades tidigare som ”rela-
tionsväv”. Det är just relationsväven som håller samman delarna och som håller 
samman delar och helhet. Vi har också en hypotes om att olikheter hos delarna 
stärker väven. Det vi tills vidare antar är att en stark organisering behöver en stark 
relationsväv som håller den samman. Begreppet är än så länge är normativt neut-
ralt. Vi har inte värderat om vävens innehåll är något gott eller ont, oavsett hur vi 
definierar vad som är gott respektive ont. Vi har inte heller diskuterat om en stark 
organisation är något önskvärt eller ej. Denna fråga är värd en kort diskussion. 

En relationsväv som stärker en gemenskap uppfattar sannolikt det flesta av oss 
som något önskvärt, något gott. Vi kan också se att denna gemenskap innebär nå-
got gott i sig självt, något som kan förena både känslor av frihet och trygghet. Vi 
kan också se att den starka gemenskapen innebär en styrka, en möjlighet att 
gemensamt uträtta det som vi uppfattar som önskvärt. Men om nu väven blir så 
tjock att den blir kvävande, inskränkt och förtryckande, är den då fortfarande lika 
önskvärd? Och de feodala, hierarkiska, vertikala, starka relationskedjor som Toc-
queville nyss beskrev, är de verkligen något önskvärt? 

En aspekt på organisering som vi redan tidigare mött hos Rousseau och Hegel är 
tanken på gemensamma mål eller en gemensam vilja som sammanhållande; Rous-
seaus allmänvilja och Hegels ande. Om de mål som gemenskapens styrka förverkli-
gar är brottslighet eller fascism, är den fortfarande lika önskvärd? 

Den senare aspekten tas upp av Hyeong-Ki Kwon i en artikel125 som kritiserar Ro-
bert Putnams studie av utvecklingen i Italien. Kwon menar bland annat att den 
medborgaranda, eller det sociala kapital, som Robert Putnam beskriver (som står 
nära vår relationsväv) och som Putnam ser som en central förklaring till demokra-
tins effektivitet i vissa delar av Italien, också har negativa effekter. Kwon menar 
dels att samma förklaringsgrund väl förklarar lokaliseringen av uppkomsten av 
just fascism i Italien tidigare under 1900-talet. Han menar också att Putnam över-
driver spridningseffekterna från starka samhälleliga organisationer. 

                                                      
124 Jag är naturligtvis medveten om att denna typ av relationsfrågor behandlas utförligt inom 
andra ämnesområden, men för detta sammanhang räcker det väl med det som kan hämtas 
från statsvetenskapen och den politiska idéhistorien. 
125 Se Kwon, Hyeong-Ki, 2004. 
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Kwons kritik tydliggör problemet; om nu en grupp människor är organiserade 
med hjälp av en väl fungerande relationsväv innebär detta en styrka som kan ses 
som ett egenvärde men som också kan användas för att genomföra det man anser 
vara önskvärt, att skapa konsekvenser. Och det finns inget som säger att de konse-
kvenser som uppstår skulle uppfattas som önskvärda av andra grupper. 

Som vi tidigare definierat är avgränsningen, eller autonomin, ett av de fenomen 
som är viktiga för mänsklig organisering. Men även här finns en myntets andra 
sida. Avgränsning innebär också uteslutning – det finns inget som talar för att 
eventuella värden som genereras inom den aktuella organisationen på något själv-
klart sätt skulle sprida sig utanför denna. Både autonomi och relationsväv innehål-
ler alltså potentiella problem. 

Det är dags att avsluta detta avsnitt där vi har närmat oss organisationens rela-
tionsväv. Vi har nu behandlat ja-sidans argumentation inom de tre områden och 
fyra fenomen som vi skisserade i inledningen: 

1. Det som förklarar organisationens uppkomst/existens vare sig vi ser det 
som natur eller som resultat av arbetsfördelning. 

2. Det som avgränsar organisationen, dess grad av autonomi. 
3. Det som håller organisationens samman – dess relationsväv. 

Därmed kan också ja-sidans alla rutor i tabellen fyllas i. 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Drivkraft 1: Människans na-

tur 

Organisk samhällssyn. 

Aristoteles: Politikon Zooi.  

 

Drivkraft 2: Arbetsfördel-

ning 

Platons samhällsförklaring. 

Kausal mekanism. 

 

Egenskap 1: Autonomi Gruppens autonomi.  

Egenskap 2: Klister Relationsväven; relationer 

mellan olika människor. 

 

Än så länge har vi i första hand svarat ja på rubrikens fråga – det är klart att män-
niskor kan organisera sig. Nu är det dags att övergå att titta på nej-sidans argu-
mentation för påståendet: Nej, människor kan inte organisera sig. 
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Nej, människor kan inte organisera sig 
Hur kan vi då förklara en ståndpunkt som säger att människor inte kan organisera 
sig. Vi kommer att ta upp samma fenomen som tidigare och vi gör det i samma 
ordning som när vi gick igenom ja-sidans argument: 

• Drivkrafter för organisering, natur och/eller arbetsfördelning 
• Organisationens autonomi 
• Organisationens klister, relationsväven 

Vår historieskrivning spänner nu inte över lika stora tidsspann. Det visar sig näm-
ligen att nej-sidan växer till i styrka först på 1600-1700-tal. 

Allas krig mot alla 
En utgångspunkt är Thomas Hobbes och hans Leviathan från 1651. Han menar att 
människorna i stor utsträckning är lika och att de också eftersträvar samma mål. 

Från denna likhet i förmåga stiger en likhet i hoppet om att uppnå sina mål. Om 
därför två män efterfrågar samma sak, som de inte bägge kan få, blir de fiender, och 
på vägen mot målet […] försöker de förgöra eller underkuva varandra. […] Här-
med är det uppenbart att när människor lever utan en gemensam makt som de alla 
fruktar, så lever de i krig, i ett allas krig mot alla. […] I ett sådant tillstånd finns 
den ingen plats för näringsverksamhet, eftersom resultatet är osäkert, inget jord-
bruk, ingen handel […] och värst av allt: ständig rädsla och hot om en våldsam 
död. Människans liv blir ensamt, fattigt, vidrigt, brutalt och kort.126 

Nu har vi kommit långt från Aristoteles Politikon Zooi. Hos Hobbes är det en annan 
sorts människa som växer fram, en individ hos vilken samhällelig organisering ab-
solut inte är något naturligt utan något som måste tvingas fram. (Jämför gärna 
Hobbes syn på likhet som något negativt för organisering med en likartad analys 
hos Aristoteles och Arendt tidigare i texten.) 

                                                      
126 “From this equality of ability, ariseth equality of hope in the attaining of our Ends. And 
therefore if any two men desire the same thing, which nevertheless they cannot both enjoy, 
they become enemies; and in the way to their End, […] endeavour to destroy, or subdue one 
an other. […] Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power 
to keep them all in awe, they are in that condition which is called Warre; and such a warre, 
as is of every man against every man. […] In such a condition, there is no place for Industry; 
because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth, no Naviga-
tion, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no 
Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of 
the face of the Earth; no account of Time, no Arts; no Letters; no Society; and which is worst 
of all, continuall feare, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, 
brutish, and short.” (Hobbes, 1988, [1651], 63-64.) 
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Hobbes syn stämmer väl överens med den syn som John Stuart Mill ger i Conside-
rations on representative government drygt 200 år senare. Mill menar att det i histori-
en inte finns några exempel på människor som frivilligt och på egen hand organi-
serar sig i ett samhälle. De måste tvingas till detta av en överordnad auktoritet.127 

Inom den tanketradition som både Hobbes och Mill tillhör återkommer samma 
grundläggande syn på människan. Vi kan hoppa framåt i tiden drygt 100 år till och 
ta ett exempel från Mancur Olsons The logic of collective action från 1965. På samma 
sätt som Hobbes och Mill menar Olson att människor måste tvingas till organiserat 
samarbete för gemensamma nyttigheter (alternativt ”mutas” med individuella nyt-
tigheter). Den gemensamma nytta som eventuellt uppstår menar Olsen är en bi-
produkt av de ”piskor eller morötter” som förmår människor till deltagande.128 

Vi ser en linje från Hobbes till Mill och vidare till Olson. Deras svar är tydligt; or-
ganisering ligger inte i människans natur. Människor kan inte organisera sig – möj-
ligen kan de organiseras med hjälp av yttre tvång. Ingen av dem ser heller något 
egenvärde i den mänskliga organisationen, bara ett eventuellt nyttovärde. Vi går 
nu vidare för att se vad som händer med arbetsfördelningen som drivkraft för 
mänsklig organisering. 

Den osynliga handens organisering 
Även om människor inte kan organisera sig kan de ändå organiseras med hjälp av 
överordnad makt enligt Hobbes, Mill och Olson ovan. Inom den föreställnings-
värld som är gemensam för dem är det vanligt att beskriva denna ”överordnade 
makt” som arbetsfördelningen, i dess aktualisering som fri marknad, snarare än 
politisk styre eller annan mer formaliserad makt. Tänk tillbaka på Platons beskriv-
ning av arbetsfördelningen tidigare i denna del. Jämför så med nedanstående be-
skrivning av en likartad situation: 

Ditt korn är moget i dag; mitt kommer att vara det i morgon. Det är till gagn för 
oss bägge om jag arbetar med dig i dag, och om du hjälper mig i morgon. Jag tycker 
inte om dig, och jag vet att du lika litet tycker om mig. Jag vill därför inte an-
stränga mig för din skull, och om jag skulle arbeta med dig för egen räkning, i för-
väntan om en gentjänst, så vet jag att jag skulle bli besviken och att jag förgäves 

                                                      
127 “I am not aware that history furnishes any example in which a number of these political 
atoms or corpuscles have coalesced into a body, and learned to feel themselves one people, 
except through previous subjection to central authority common to all.” (John Stuart Mill, 
1991, [1861], 88-89) 
128 “Thus he would support the organization with a lobby working for collective goods only 
if (1) he is coerced into paying dues to the lobbying organization, or (2) he has to support 
this group in order to obtain some other noncollective benefit.” (Mancur Olson, 1971 [1965], 
134) 
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skulle lita till din tacksamhet. Så låter jag dig alltså arbeta ensam, och du behand-
lar mig på samma sätt. Årstiderna slår om och vi förlorar bägge våra skördar på 
grund av bristen på ömsesidig tilltro och säkerhet. (David Hume, 2004b [1740], 
89, [bok 3, del 2, sektion 5, 8]) 

Det är David Hume som i sin Avhandling om den mänskliga naturen. Om moralen 
1740 beskriver en arbetsfördelning som slår slint. Den stora skillnaden, jämfört 
med tidigare exempel, är en annan människosyn där Hume i detta fall står närma-
re Hobbes. (Hume löser senare i texten problemet med hjälp av en institution – av-
talet/löftet – men just nu lämnar vi de två bönderna med detta.) 

Något senare, 1776, kommer den som kanske skrivit mest om arbetsfördelningen 
med sin The Wealth of Nations, nämligen Adam Smith. Hos Smith är just arbetsför-
delningen grunden till detta välstånd, detta gemensamma goda. Han är välkänd 
för begreppet ”den osynliga handen”. Han använder bilden i flera olika texter, 
men bara en gång i huvudverket, The Wealth of Nations.129 

För Smith är den osynliga handen helt enkelt en bild för marknadsekonomin, en 
arbetsfördelning baserad på enskilda individers nyttomaximering. Ur denna max-
imering uppstår, som en bieffekt, största möjliga nytta för hela samhället, menar 
Smith. På samma sätt som i tidigare avsnitt är naturligtvis Smiths arbetsfördelning 
i högsta grad organiserande, bland hans exempel finns manufakturerna, de fram-
växande industriföretagen, den tidiga industrialismen. Någonting har ändå för-
ändrats. Om arbetsfördelningen tidigare kunde ses som något organisationens 
inre, ett sätt för mänskliga organisationer att åstadkomma det gemensamma goda, 
blir den nu något yttre, relativt individen, som därmed påminner mer om det yttre 
tvång som Hobbes, Mill och Olson beskrev ovan, även om arbetsfördelningen som 
tvång inte blir lika explicit, inte lika tydligt. 

En tydlig skillnad är människosynen, föreställningar om människor, som nu blir en 
föreställning om individen. De vi läst utdrag från i detta avsnitt, Hobbes, Hume, 
Smith, Mill och Olson, baserar sina analyser på en människa som vi inte känner 
igen från äldre texter. Samtida med Smith var Immanuel Kant och vi har i föregå-
ende del, Är människor lika eller olika, relativt detaljerad följt hans bidrag till en ny 
människosyn som betecknades som Den kantianska individen. 

Arbetsfördelningens förändrade karaktär kan möjligen hänga samman med entrén 
för denna nya ontologiska människosyn. Vi återkommer till detta. 

                                                      
129 “[…] he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an in-
visible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the 
worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently 
promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote it. I 
have never known much good done by those who affected to trade for the public good.” 
(Adam Smith, 2003, [1776], 572) 
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Kan människor organisera sig, frågade vi i inledningen. De nekande svar vi funnit 
hittills tycks ha Den kantianska individen gemensam. Hobbes,130 Mill och Olson säger 
att mänsklig organisering inte är något naturligt för människan. Den arbetsfördel-
ning som Smith beskriver är i högsta grad organiserande, men det tycks ändå ha 
förändrat karaktär jämfört med den arbetsfördelning vi mötte hos Platon. Innan vi 
återkommer till detta i avslutningen ska vi också titta på fenomenen autonomi och 
organisationens klister. Först kan ytterligare två rutor i tabellen fyllas i: 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Drivkraft 1: Människans 

natur 

Aristoteles: Politikon Zooi.  

Organisk samhällssyn. 

Hobbes: Allas krig mot 

alla. Individualistisk sam-

hällssyn 

Drivkraft 2: Arbetsfördel-

ning 

Platons samhällsförklaring. 

Kausal mekanism. 

Smiths osynliga hand 

Kausal mekanism 

Egenskap 1: Autonomi Gruppens autonomi  

Egenskap 2: Klister Arendts relationsväv  

Autonomi – från grupp till individ 
När vi tidigare diskuterade frågor om avgränsning, eller autonomi, var utgångs-
punkten gruppen, eller organisationen. Avgränsningen sågs som ett viktigt ele-
ment i det som kan förklara väl fungerande organisering. 

I den föreställningsvärld som vi nu stigit in i handlar autonomi om något helt an-
nat – autonomin i individuell tappning. Vi har redan tangerat detta med hjälp av 
citatet från Alexis de Tocqueville och hans Om demokratin i Amerika tidigare i denna 
del. Han såg en individens ensamhet som en effekt av den nya samhällsorganisa-
tionen och han såg detta som något mycket negativt. 

Med Kant skulle vi kunna vända på denna analys och säga att det är den nya indi-
viden som är en viktig förklaring till en ny samhällsorganisation. Och där Tocque-
ville såg en negativ ensamhet, kan man kan se något positivt – individens autono-
mi – som dessutom ofta likställs med det positivt laddade ordet frihet.  

Även i detta fall möter vi tanken redan hos Thomas Hobbes i Leviathan. 

                                                      
130 Hobbes kan naturligtvis inte bokstavligen använda sig av Den kantianska individen; 
Kant fanns inte på Hobbes tid. Men Hobbes människosyn hade många likheter med den 
som var på väg att uppstå, Hobbes hade bara en helt annan grund som förklaring till sin on-
tologiska människosyn. 
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Med frihet ska i enlighet med ordets verkliga betydelse förstås avsaknaden av ex-
terna hinder som på något sätt kan hindra honom från att göra det han vill, hindra 
honom från att använda den krafter han har fått på det sätt som dikteras av hans 
egen bedömning och hans eget förnuft.131 

För Hobbes är detta en naturlag, och många har på olika sätt utvecklat frågorna om 
individens autonomi och frihet. I sin Models of democracy från 1987 (utvecklad i den 
andra upplagan 1996) föreslår David Held en ”allmän princip”, autonomiprincipen: 

Individerna bör vara fria och jämlika i att bestämma sina egna livsvillkor, det vill 
säga de bör alla ha samma rättigheter (och följaktligen samma skyldigheter) när det 
gäller att ange ramarna som alstrar och avgränsar de möjligheter som står öppna 
för dem, så länge de inte använder detta ramverk för att upphäva andras rättighe-
ter. (David Held, 2002 [1996], 369) 

Held utvecklar också principen i ett antal punkter. Held menar alltså att denna au-
tonomiprincip är en generell moralisk regel. Vi kan här se hur autonomin och den 
likhet som finns som en del av föreställningen Den kantianska individen också leder 
fram till egalitära föreställningar om alla människors lika värde. Det behandlade vi 
i föregående del och här är vi mer intresserade av hur dessa förändringar påverkar 
föreställningar om mänsklig organisering. 

Det vi kan konstatera i detta avsnitt är att intresset för gruppens autonomi falnar i 
samma takt som intresset för individens autonomi växer. Och föreställningen om 
en individens autonomi innebär bland annat att individer är avgränsade från var-
andra vilket ger ett argument för att svara nej på den inledande frågan: människor 
kan inte organisera sig. Detta sammanfaller delvis men tidigare förd diskussion om 
skillnaden mellan olika föreställningar om frihet. Individens frihet från hinder att 
förverkliga det han uppfattar som önskvärt, har vi mött i den tradition vi nu be-
handlat. En annan föreställning om frihet möter vi till exempel hos Aristoteles, 
Rousseau och Hegel där friheten handlar om människors möjligheter att gemen-
samt realisera det gemensamma goda. Denna skillnad sammanfaller delvis, men 
inte fullständigt, med skillnaden mellan individualistiska och organiska samhälls-
uppfattningar. 

Klistret löses upp 
När det gäller den mänskliga organisationens klister, gemenskap eller relationsväv 
har vi redan tangerat en del olika tankar kring detta klisters upplösning. Mest 

                                                      
131 “By liberty is understood, according to the proper signification of the word, the absence 
of externall Impediments: which Impediments, may oft take away part of a mans power to 
do what hee would; but cannot hinder him from using the power left him, according as his 
judgement, and reason shall dictate to him.” (Hobbes, 1988, [1651], 66) 
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uppmärksammad i samtiden är sannolikt Robert Putnam som på många sätt ana-
lyserat det som han ser som en upplösning av det han kallar medborgaranda eller 
socialt kapital. Bland annat har han gjort en omfattande analys av utvecklingen i 
det amerikanska samhället och visar, med vår nomenklatur, att relationsväven blir 
allt glesare. En hel del av sina resultat har han sammanställt i Bowling Alone. The 
collapse and revival of american community från 2000. 

Vårt växande underskott i socialt kapital hotar elevernas studieresultat i skolorna, 
tryggheten i bostadsområdena, skattemoralen, valdeltagandet, den allmänna heder-
ligheten och till och med hälsa och välbefinnande. 

Vi säger till opinionsundersökarna att vi skulle vilja leva i ett samhälle som vi 
kunde ha större förtroende för, med starkare medborgaranda och mer kollektiv om-
sorg. Våra resultat visar att denna längtan inte är enkel nostalgi eller att vi gör oss 
falska föreställningar. Vi har rätt i att gemenskapsbanden mellan oss har nötts 
sönder och befarar på goda grunder att denna omvandlig har högst reella kostna-
der. (Putnam, 2001, [2000], 386 och 422. Se även Pharr & Putnam, 2000.) 

Från Upplysningen och framåt finns det en del argument för att vårt klister håller 
på att lösas upp, vilket också utgör ett gott argument för att svara nej, människor 
kan inte organisera sig. Sedan vi nu också gått igenom nejsidans argument har vi 
också fyllt i tabellens alla rutor. Nu är det dags att försöka knyta samman trådarna. 

Kan människor organisera 

sig? 

Ja Nej 

Drivkraft 1: Människans 

natur 

Aristoteles: Politikon Zooi.  

Organisk samhällssyn. 

Hobbes: Allas krig mot 

alla. Individualistisk sam-

hällssyn. 

Drivkraft 2: Arbetsfördel-

ning 

Platons samhällsförklaring. 

Kausal mekanism. 

Smiths osynliga hand. 

Kausal mekanism. 

Egenskap 1: Autonomi Gruppens autonomi. Individens autonomi. 

Egenskap 2: Klister Relationsväven. Putnams analys av sön-

derfall. 
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Slutsats om organisering 
Innan vi försöker sammanfatta resultaten ska vi möta Elinor Ostrom som länge ar-
betet i gränslandet mellan de två ståndpunkterna. Hon är en av samtidens mest 
kända statsvetare och nobelpristagare 2009. Hon har tillsammans med många kol-
leger arbetat under många år med studier kring mänsklig organisering. Hon arbe-
tar i grunden med samma utgångspunkter som till exempel Mill och Olson132 inom 
den nyinstitutionalistiska inriktningen institutional rational choice. Det hon framför 
allt studerat är organiserad samverkan kring rumsligt avgränsade naturresurser 
som är förnybara men som ändå bara medger begränsat utnyttjande (common pool 
resources), till exempel vattenflödens utnyttjande för bevattning eller bestämda 
havsområdens utnyttjande för fiske. Det handlar alltså om former för arbetsfördel-
ning på likartade sätt som vi tidigare mött i exemplen från Platon och Hume. 

Det hon visar är att människor, trots allt, ofta organiserar sig mycket framgångs-
rikt. Till skillnad från det som Hobbes, Mill och Olson säger i citaten tidigare i tex-
ten visar hon dessutom att ingrepp från överordnad makt ofta är något negativt för 
denna organisering. Människor organiserar sig bättre än de kan organiseras. 

Utöver arbetsfördelningen som förklaring till organisering kommer hon också in 
på de centrala fenomen som vi i denna del förknippat med mänsklig organisering: 
autonomi och klister/relationsväv. Ostrom definierar designprinciper för de typer 
av mänsklig organisering som hon studerar. Hon presenterar sju principer i Gover-
ning the commons, 1990, som utvecklas i hennes Understanding institutional diversity 
2005.133 Tre av principerna (1, 2 och 7) behandlar olika aspekter av avgränsning och 
autonomi. Resterande fyra (3, 4, 5 och 6) behandlar aspekter av det vi här beskriver 
som organisationens relationsväv eller klister. (Ostrom, 1990, 90 och 2005, 259) 

Fyra begrepp blir tre 
I inledningen diskuterade vi två typer av förklaringar till varför mänsklig organisa-
tion uppstår; människors natur som Politikon Zooi och/eller arbetsfördelningen. 

Natur och klister blir relationsväv 
Ett alternativ till begreppet natur för att beskriva mänsklig organisering har vi ex-
emplifierat med hjälp av Hannah Arendt där förklaringsmekanismen handlar om 
en organiserad praxis som är oundviklig eftersom alla föds in i, och socialiseras in 

                                                      
132 Se bland annat Edella Schlager, 1999, som bland annat visar inriktningens utgångspunk-
ter i en metodologisk individualism som bland annat förutsätter rationella och måloriente-
rade individer. 
133 Ostrom har också med en åttonde princip som avser den flernivåorganisering som vi 
nämnde i inledningen, men som vi inte diskuterar i detta sammanhang. 
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i, en specifik social ordning. I diskussionen har vi utvecklat dessa aspekter, natur 
(som det använts i detta sammanhang) och relationsväv, så att de mer eller mindre 
sammanfaller. Vi tar nu steget fullt ut och ersätter natur och klister med relations-
väv. En tät väv gynnar mänsklig organisering och en gles väv missgynnar den. 

Även om andra begrepp används är detta ett fenomen som ägnas stort intresse 
från aktuella vetenskapliga inriktningar som till exempel socialkonstruktivism, ny-
institutionalism, diskursteori och diskursanalys. Relationsväven består av normer, 
erfarenheter, berättelser som i sin tur förmedlar världsbilder och moraliska lev-
nadsregler. Relationsvävarna kan variera i tid och rum, mellan olika typer av 
mänsklig organisering. 

Arbetsfördelningen 
Över så till arbetsfördelningen som är en kausal mekanism för förklaring av 
mänsklig organisering. Vi har mött denna mekanism hos Platon och Adam Smith 
och hos bägge funnit en fantastisk kraft för förverkligande av nytta och välstånd. 
Vi har också kunnat se hur arbetsfördelningen också har ett annat ansikte. Redan 
hos Platon antyds en del om ett inflammerat samhälle och onödig lyxkonsumtion. I 
avsnittet Den sociala strukturens människa i förra delen mötte vi både Adam Smith 
och John Stuart Mill som i sina analyser visade att arbetsfördelningen utarmar 
vardagen för stora delar av befolkningen på ett sätt som ger skadliga effekter. Karl 
Marx har mer än någon annan utvecklat analysen av arbetsfördelningens negativa 
sidor bland annat när det gäller relationen mellan människan och produkten av 
hennes arbete, inom arbetsfördelningens organisation, som han menar blir aliene-
rande, förfrämligande. 

Arbetsfördelningen är alltså något som både är positivt, välståndsskapande, och 
negativt, bland annat utarmande, fördummande och alienerande. Hur kan vi för-
klara de olika sidorna av denna mekanism? Arbetsfördelningens negativa aspekter 
lyfts tydligt fram samtidigt som en ny individföreställning uppstår under 1600- till 
1700-talet. En hypotes skulle kunna vara att det är just arbetsfördelningens före-
ning med individuell autonomi som skapar de negativa effekterna. Samtidigt är 
det svårt att inte se den individuella autonomin som viktig för de industriella 
språng som arbetsfördelningen realiserar under samma tid. 

Autonomin 
Slutligen har vi gruppens/organisationens autonomi. Antikens autonomi i mening-
en av en oinskränkt makt och ett oinskränkt ansvar för en grupp människor över 
sig själva inom ett avgränsat geografisk territorium kan vi inte hitta i dagens globa-
liserade verklighet. Det har nästan blivit omöjligt att ens tänka begreppet autonomi 
i denna mening. Vi lever i dag i en globaliserad värld utan helt avgränsade, själv-
försörjande, autonoma territorier. Det är uppenbart att arbetsfördelningen som 
globaliseringens drivkraft omöjliggör en autonomi i antikens mening. Det räcker 
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att gå in i den lokala livsmedelsaffären för att se att den lokala samhällsorganisa-
tionen av i dag inte skulle klara sig länge som någon avgränsad autonomi. 

Som vi också sett innebär inte detta att intresset för frågor om autonomi försvun-
nit. Dels finns autonomin i sin individuella form men, som vi sett tidigare i denna 
del, finns det också ett stort intresse för gruppens eller organisationens autonomi 
även om denna i samtiden måste definieras som en begränsad autonomi.  

Organisering och medborgarskapsideal 
Med arbetsfördelning, autonomi och relationsväv har vi fångat tre fenomen som är 
centrala för hur vi kan se på mänsklig organisering. Fenomenen är olika; vi har en 
kausal förklaringskraft, ett ramverk eller en institutionell förutsättning och ett so-
cialt innehåll. Det vi fångat är alltså inte en typologi där något perspektiv på tillva-
ron delas upp i tre delar med olika egenskaper eller karaktär. Vi har i stället tre fe-
nomen som är substantiellt olika. Sambanden mellan dem är inte självklara. 

Det vi kunnat se är dock att det finns konflikter mellan fenomenen. Tydligast är 
konflikten mellan arbetsfördelning och autonomi. I takt med att arbetsfördelningen 
utvecklas mot nya, mer storskaliga, uttryck, minskar också utrymmet för gruppens 
eller organisationens autonomi. Detta gäller för alla former av mänsklig organise-
ring. Särskild uppmärksammas detta i dag i diskussionerna om nationalstatens 
sönderfall och minskande autonomi i en allt mer globaliserad värld. 

Även mellan arbetsfördelning och relationsväv finns konflikter men de är mer 
komplexa. Arbetsfördelningens moderna uttryck förefaller lösa upp den relations-
väv som mänsklig organisation kräver. Det säger i alla fall de analyser som görs 
från olika perspektiv av författare som till exempel Tocqueville och Putnam. Vi har 
tidigare i texten behandlat Den kantianska individens betydelse i detta sammanhang. 
Denna nya individ förändrar arbetsfördelningen och försvagar relationsväven. 

Vi har inte sett konflikter mellan fenomenen autonomi och relationsväv. De förefal-
ler stödja varandra. Ett rimligt antagande är att minskande gemensam autonomi 
leder till en svagare relationsväv, men om kausaliteten även skulle kunna gå i den 
andra riktningen är en mer öppen fråga. Men vi har inte heller prövat detta i någon 
större utsträckning i detta sammanhang. 

Min slutsats är att de tre fenomen vi diskuterat kan utgöra fruktbara begrepp för 
att förklara mänsklig organisering inom olika delar av samhällsvetenskapen. 

Jag menar till exempel att de är en bra utgångspunkt för att försöka förklara de fe-
nomen som Robert Putnam och många andra studerar inom begreppet socialt ka-
pital som står för en sorts kraft i gemenskap, både i form av en egenskap hos män-
niskor där de söker stöd hos andra människor och som en egenskap hos den ge-
mensamma organisationen. Det är också en bra utgångspunkt för diskussion kring 
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det gemensammas tragedi, fångarnas dilemma och likartade begrepp som just används 
för att beskriva svårigheter kring mänsklig organisering. Dagens främsta represen-
tant för denna inriktning är sannolikt Elinor Ostrom. Hon har bland annat kommit 
fram till att både relationsväven, och autonomin, är centrala för framgångsrik 
mänsklig organisering av arbetsfördelning relaterad till vissa naturtillgångar. 

Det finns många andra tänkbara exempel där detta teoriförslag kan tillämpas, men 
det lämnas åt andra att utveckla. Här ska teorin framför allt tillämpas för en för-
djupning av diskussionen om medborgarskapsideal. 

Redan i På jakt efter medborgarna identifierades preliminärt ett antal delar i medbor-
garskapsideal. Listan innehåller både äpplen och päron; allt från ett mer samman-
fattat ideal i form av en typ med ett antal olika egenskaper, till enstaka egenskaper 
som identifierades som önskvärda i någon av de texter som behandlades. För den 
delen arbetade vi i enlighet med en i samtida medborgarskapsteori vanlig uppdel-
ning mellan ett liberalt perspektiv och ett republikanskt eller kommunitaristiskt 
perspektiv och försökte sortera idealen enligt dessa perspektiv. Det var inte allde-
les framgångsrikt. En del identifierade egenskaper lät sig inte sorteras enligt dessa 
perspektiv. Nu prövar vi i stället att se hur de olika egenskaperna relaterar till de 
generella begrepp vi tagit fram i denna del gällande organisering. 

Egenskaper/ideal Autonomi  Relationsväv Arbetsfördelning 

Legal status. Viktigt att den som ga-
ranterar status, staten, 
har tillräcklig autono-
mi. Ingen individuell 
autonomi. 

Svag koppling hori-
sontellt, men viktigt 
vertikalt, mot garanten 
av legal status, 

Konflikt med legal sta-
tus som t ex försvårar 
arbetskraftens rörlig-
het, annars neutral re-
lation. 

Innehavare av rättig-
heter. Civila, politiska 
och sociala. 

Viktigt att den som ga-
ranterar rättigheter 
(staten?) har viss grad 
av autonomi. Individen 
behöver autonomi för 
att nyttja sina rättighe-
ter. 

Viss betydelse, både 
vertikalt, mot garanten 
av rättigheter, och ho-
risontellt, för den 
koppling som här kan 
finnas mot ”civilsam-
hälle”. 

Arbetsfördelning och 
civila rättigheter förut-
sätter varandra. Socia-
la rättigheter och ar-
betsfördelning låter sig 
väl förenas. Potentiella 
konflikter mellan poli-
tiska rättigheter och 
marknadens makt. 

Vilja och skyldighet att 
realisera det gemen-
samma goda. 

Centralt att ”det ge-
mensamma” har en 
stark autonomi. 

Individens autonomi 
mindre viktig. 

Horisontell relations-
väv central. Stärker 
varandra. 

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Tunt medborgarskaps-
ideal. 

Individens autonomi 
central. 

Svag koppling. Passar utmärkt väl 
samman: Stödjer var-
andra. 
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Tjockt medborgar-
skapsideal. 

Centralt att ”det ge-
mensamma” har en 
stark autonomi. 

Horisontell relations-
väv central. Stärker 
varandra. 

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Beslutsfattare. Centralt att ”det ge-
mensamma” har en 
stark autonomi. 

En viss individuell au-
tonomi viktig för be-
slutsprocess. 

Horisontell relations-
väv central. Stärker 
varandra.  

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Roll eller identitet vid 
sidan av andra. 

Individens autonomi 
central. 

Horisontell relations-
väv har betydelse för 
”civilsamhället”. 

Passar utmärkt väl 
samman: 

Dominerande eller 
överordnad 
roll/samhällelig praxis. 

Centralt att ”det ge-
mensamma” har en 
stark autonomi. 

Individuell autonomi 
har viss betydelse. 

Horisontell relations-
väv central. Stärker 
varandra.  

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Förmågan att själv-
ständigt välja och rös-
ta. 

Individens autonomi 
central. 

Vertikal relationsväv 
har viss betydelse för 
idealets roll i legitime-
ring av politisk makt. 

Passar utmärkt väl 
samman: ”Markna-
dens logik.” 

Förmåga att delta i po-
litiskt samtal. 

Både individuell auto-
nomi och gruppens 
autonomi har viss be-
tydelse. 

Horisontell relations-
väv central. Stärker 
varandra. 

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Den lojale undersåten. Centralt att ”det ge-
mensamma” (staten) 
har en stark autonomi. 

Relationsväven viktig i 
vertikal form. 

Arbetsfördelningen 
kräver kreativitet som 
kanske inte kan för-
enas med den lojale 
undersåten i dagens 
verklighet, däremot ti-
digare. 

Med hjälp av denna tabell kan följande konstateras: 

• Som redan framgått i texten och som även visas i tabellen, är det en drama-
tisk skillnad mellan en individuell autonomi och en gemenskapens auto-
nomi. De måste behandlas var för sig. 

• Även för relationsväven krävs en uppdelning. Vi kan dels beskriva en hori-
sontell relationsväv där människor på ett mer eller mindre jämlikt sätt har 
nära relationer som de på olika sätt använder som viktiga resurser. Vi kan 
också tänka oss en vertikal relationsväv där det centrala för människor är 
täta relationer i en hierarki. 

• Som framgår av tabellen ligger några av idealen mycket nära varandra och 
ger i vissa fall närmast identiska utfall. Det innebär att det blir möjligt att 



 

229 

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Tunt medborgarideal. Förmågan 
att självständigt välja och rösta.

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Innehavare av rättigheter. 
Civila, politiska och sociala.

reducera antalet ideal något. Tunt medborgarskapsideal och Förmågan att 
självständigt välja och rösta slås samman. Tjockt medborgarskapsideal och Reali-
sera det gemensamma goda slås samman. Beslutsfattare och Dominerande eller 
överordnad roll slås samman. Slutligen slås även Den lojale undersåten och Le-
gal status samman. 

Därmed är vi nere i sju kandidater till medborgarskapsideal som ska diskuteras 
enligt de generella aspekterna på mänsklig organisering, som nu blivit fem i denna 
tillämpning. Jag väljer att utgå från respektive egenskap hos medborgarskapsideal 
för att se hur vart och ett relaterar till de fem aspekterna. Diskussionen illustreras 
med diagram. Observera att detta är just illustrationer som förtydligar skillnader 
mellan idealen och inte någon sorts matematisk eller statistisk mätning. 

Tunt medborgarskapsideal. Förmåga att självständigt välja och rösta. 
I detta medborgarskapsideal står 
rollen som väljare i centrum. Auto-
noma individer gör rationella val 
och skapar därmed legitimitet för 
politisk makt. Därmed har den ver-
tikala relationsväven viss betydel-
se. Även för marknaden är ratio-
nella val en central funktion varför 
detta medborgarskapsideal sam-
verkar väl med arbetsfördelningen. 
Den gemensamma autonomin är ointressant, om inte ett hinder. Den horisontella 
relationsväven är inte väsentlig, eftersom det här handlar om individer som reali-
serar sina egna föreställningar om det goda. 

Innehavare av rättigheter. Civila, politiska och sociala. 
För detta ideal finns det en hel del 
som stämmer överens med föregå-
ende ideal. Betoningen av rättighe-
ter innebär att autonomin för den 
gemensamma enhet som ska ga-
rantera dessa rättigheter också får 
viss betydelse samtidigt som den 
vertikala relationsväven också får 
visst intresse. De civila rättigheter-
na är en förutsättning för arbets-
fördelningens möjligheter, de sociala rättigheterna kan också ha ett positivt sam-
band. Däremot finns potentiella risker för konflikter mellan politisk makt och 
marknadens makt. I detta ideal kan ingå ett visst intresse för ”civilsamhället” vilket 
innebär att den horisontella relationsväven blir mer intressant. 
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Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Roll eller identitet vid 
sidan av andra.

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Tjockt medborgarideal. Realisera 
det gemensamma goda.

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Beslutsfattare. Dominerande 
eller överordnad roll.

Roll eller identitet vid sidan av andra. 
Jämfört med de två tidigare beto-
nas här just att medborgarskapet 
inte är en särskilt viktig roll och att 
man också måste se till andra rol-
lers betydelse. Dessa andra roller 
relateras ofta till olika föreställ-
ningar om ”civilsamhället” vilket 
innebär att den horisontella rela-
tionsvävens betydelse ökar. Där-
emot är den gemensamma auto-
nomin och den vertikala relationsväven rätt ointressanta för detta ideal eftersom 
intresset för en politisk gemenskap, t ex i form av en stat, är lågt. 

Tjockt medborgarskapsideal. Realisera det gemensamma goda. 
För detta ideal finns dramatiska 
skillnader jämfört med de tidigare. 
Det här är ett ideal där medborgare 
gemensamt fattar beslut för att rea-
lisera det gemensamma goda. 
Därmed är den gemensamma au-
tonomin och den horisontella rela-
tionsväven helt avgörande. En ver-
tikal relationsväv eller en individu-
ell autonomi kan inte existera. Kon-
fliktrisken mellan det politiska i detta ideal och arbetsfördelningen är uppenbara, i 
alla fall i dagens verklighet, även om de kanske samexisterade väl i antikens Aten.  

Beslutsfattare. Dominerande eller överordnad roll. 
Här finns det mesta med som fanns 
i föregående ideal. Här är dock be-
toningen av det politiska mer central 
och det finns ett visst mått av indi-
viduell autonomi för en tydlig plu-
ralitet i den diskussion som är cen-
tral för beslut. För att använda de 
begrepp som användes i På jakten 
efter medborgarna, kanske detta ide-
al kan beskrivas som mer republi-
kanskt och det förra mer kommunitärt. 

 



 

231 

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Förmåga att delta 
i politiskt samtal.

Relationsväv V

Relationsväv H

Autonomi IAutonomi G

Arbetsfördelning

Den lojale undersåten. 
Legal status.

Förmåga att delta i politiska samtal. 
Även här finns en del likheter med 
de två föregående idealen. Som vi 
sett har just samtalet varit något 
helt centralt i mycket av diskussio-
nerna om vad som konstituerar det 
medborgerliga, ända från antiken. 
Detta innebär att den horisontella 
relationsväven står i centrum. Det 
finns behov av ett visst mått av in-
dividuell autonomi men kraven på 
den gemensamma autonomin sjunker något. Detta ideal har en viss dragning åt 
Habermas deliberation men den aspekten har, som visats, en lång historia. Kon-
fliktriskerna mot arbetsfördelningen kvarstår. 

Den lojale undersåten. Legal status. 
Detta det sjunde och sista idealet 
har inte mycket gemensamt med 
något av de tidigare. Naturligtvis 
finns legal status med som en 
aspekt hos de andra men här är det 
centralt. Därför är också den ge-
mensamma autonomin, som ska 
garantera denna status, viktig. Lo-
jaliteten riktas uppåt, mot kejsaren 
eller Gud, och därför är den verti-
kala relationsväven viktig. Individuell autonomi är inte tänkbar och den horison-
tella relationsväven inte viktig. Relationen till arbetsfördelningen är blandad. I vis-
sa av arbetsfördelningens framträdanden har det säkert funnits en positivt verkan-
de samexistens, men knappast i dagens verklighet. 

Därmed har vi nu tillämpat den skapade modellen för hur man kan se på mänsklig 
organisering på ett specifikt område: olika typer av medborgarskapsideal. De sju 
definierade typerna får nu följa med till den avslutande delen. 

Organisering och ontologisk människosyn 
Närmast ska vi ta tag i uppgiften från föregående del som handlade om att titta ef-
ter olika former av ontologisk människosyn i anslutning till behandlingen av deras 
existens i ett organiserat sammanhang. Som framgått tenderar de två frågorna, on-
tologisk människosyn och medborgarskapsideal, att flyta samman på många olika 
sätt. Ontologisk människosyn handlar om vad människan är, eller möjligen blir, 
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och medborgarskapsideal handlar om hur vi bör handla i någon typ av politisk 
gemenskap. Men när vi söker efter typer av ontologisk människosyn som kan för-
klaras av social struktur, där social struktur bland annat kan förstås som hand-
lingsmönster i en gemenskap, blir de två begreppens ömsesidiga beroende uppen-
bart. Ett annat exempel på hur begreppen ibland flyter samman är om vi hittar en 
ontologisk människosyn vars innehåll är en ideal medborgare. De har vi sedan 
länge exempel på i de Politikon Zooi vi hittade hos Aristoteles. Trots dessa problem 
är det nödvändigt att försöka hålla en distinktion mellan ontologiskt vara (möjligen 
bliva) och ideal för handling eller beteende i en speciell organiserad relation. När 
jag därmed nu gör ett försök med att se hur den föreslagna teorin om mänsklig or-
ganisering kan relateras till de olika typer av ontologisk människosyn, som tidiga-
re identifierats, är perspektivet annorlunda än när vi nyss analyserade relationerna 
till medborgarskapsideal. Då utgick vi från de olika idealen för att se hur de olika 
aspekterna på mänsklig organisering kunde vara nödvändiga, stöd, irrelevanta, 
hot eller hinder för de olika idealen. Nu utgår vi från aspekterna på mänsklig or-
ganisering för att se om de kan vara tänkbara förklaringar till de olika typerna av 
ontologisk människosyn. 

Innan vi går vidare kan vi konstatera att två av förslagen till typer av ontologisk 
människosyn fortfarande inte fått något stöd sedan de introducerades i På jakt efter 
medborgarna. Därmed är det nu dags att ta bort dem. 

Den sociala människan, utgår 
Motivet för att introducera denna som förslag till en typ, hämtades från två håll; 
dels från Peter Berger och Thomas Luckmanns socialkonstruktivism där man kan 
finna en ontologisk människosyn som handlar om människor som socialt konstru-
erar sin värld och dels från Micael Walzers argument om att människan primärt 
skulle vara en social människa och att denna ontologiska föreställning skulle vara 
basen för utveckling av olika roller, till exempel medborgarskapet. Jag har ingen 
ambition att underkänna dessa argument, men vi har inte funnit något stöd för att 
detta bör vara en självständig typ; tvärtom ingår olika varianter på dessa argument 
i de flesta av de andra typerna. Både Den kantianska individen och Politikon Zooi är i 
högsta grad exempel på människor som konstruerar sin värld, även om de gör det 
på helt olika sätt. Föreställningen om människan som i grunden social finns till ex-
empel, i helt olika tappningar, hos De kommunitära människorna, Den samtalande 
människan och hos Animal laborans. En rimlig slutsats är alltså att det sociala är en 
viktig fråga i konstruktioner av ontologisk människosyn, men att det uppträder på 
olika sätt i olika föreställningsvärldar och att det inte finns tillräckligt med själv-
ständig och enhetlig substans för att gör detta till en egen typ. Därför utgår härmed 
Den sociala människan som kandidat för den slutliga typologin. 
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Den lärande människan, utgår 
Denna människosyn etablerades i den första delen i första hand med utgångspunkt 
i Oldfield som med hjälp av bland andra Machiavelli, Tocqueville, Rousseau och 
Hegel beskriver det centrala i att människor lär sig, alternativt blir lärda, att bli en 
särskild sorts människa. Denna bild möter vi redan oss Platon som betonar läran-
det som centralt. Sedan dess har vi bland mycket annat mött lärandes betydelse 
hos Locke i föreställningen om att vi föds som oskrivna blad, tabula rasa, och till all-
ra största delen blir det vi blir som människor genom lärandet. På samma sätt som 
för det sociala finns lärandet med i de flesta föreställningar, men på väldigt olika 
sätt. Det är en enorm skillnad mellan exempelvis Tocquevilles och Ostroms argu-
ment om människor som lär sig bli en viss sorts människor och till exempel Mills 
argument om att människor måste bli lärda för att kunna bli en viss sorts männi-
skor. I de senaste två delarna har vi kunnat se att lärandet är viktigt, men det är 
viktigt på olika sätt i olika föreställningar och vi har inte hittat någon föreställning 
där just detta skulle vara kärnan. Inte heller lärandet har tillräckligt med självstän-
dig och enhetlig substans för att göra detta till en egen typ. Därför utgår härmed 
Den lärande människan som kandidat för den slutliga typologin. 

Sex kandidater kvar 
Efter denna ”utslagning” har vi från den förra delen sex typer kvar. Det finns ing-
en anledning att repetera beskrivningarna av de olika typerna från senast; presen-
tationen i slutet av Är människor lika eller olika? Vi går direkt till en diskussion där 
frågan är om de generella aspekterna på mänsklig organisering kan förklara de 
olika typerna av ontologisk människosyn. Jag betonar igen att graferna är illustra-
tioner för att tydliggöra variation, ingenting annat. 

Den kantianska individen 
Även i denna del har denna män-
niskosyn återkommit hela tiden. 
Efter den ingående behandlingen i 
förra delen bör det stå fullständigt 
klart att Kants individ inte har en 
strukturell förklaringsgrund. Det är 
i grunden en epistemologisk kon-
struktion där förnuftet står i cent-
rum, det är förnuftet som är det 
som anges som förklarande i denna 
konstruktion. Men hos Kant sammanfaller denna förnuftsföreställning med indivi-
duell autonomi. Om man ändå ska hålla isär de två begreppen så är det snarast 
förnuftet som förklarar den individuella autonomin. I vilket fall som helst finns här 
ett extremt starkt samband, vilket också visas i illustrationen. 
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Men nu är inte Kants individ detsamma som Den kantianska individen. Den avgöran-
de skillnaden är att Kants pliktetik ersatts av utilitarismens konsekvensetik. Detta 
konsekvensetiska sätt att tänka är också marknadsekonomins fundament som det 
beskrivs av Adam Smith, alltså den form som arbetsfördelningen allt starkar antar 
i sin framträdelse från sent 1700-tal. Hela den osynliga handens princip handlar om 
att enskilda individer, som ges utrymme att maximera sin egen nytta, som en bief-
fekt också maximerar nytta för hela samhället. Här finns alltså ett samband mellan 
människosyn och arbetsfördelning. Den må vara kausalt dubbelriktad, men det fö-
refaller rimligt att se arbetsfördelningen som en strukturell komponent i förklar-
ingen av denna människosyn. 

Politikon Zooi 
Liksom föregående typ av männi-
skosyn återkommer även Politikon 
Zooi hela tiden. Här finns tydliga 
kausala samband till tre av aspek-
terna på mänsklig organisering, 
men de är av olika slag. 

Relationen till arbetsfördelningen 
är kausalt dubbelriktad och upp-
träder på olika sätt i olika skeden. 
På det sätt som Platon beskriver det, är arbetsfördelningen en rimlig förklaring till 
hur en organiserad gemenskap bildas av den typ där Politikon Zooi kan vara tänk-
bara. Men det finns också två andra förutsättningar för denna människosyn och 
det är en mycket stark autonomi för gemenskapen och en stark horisontell rela-
tionsväv. Om arbetsfördelningen i senare skeden hotar gemenskapens autonomi 
och/eller en stark horisontell relationsväv, vilket efter behandlingen i denna del fö-
refaller vara rimligt att påstå, får arbetsfördelningen också en, åtminstone indirekt, 
förklaringskraft till att Politikon Zooi, som ontologisk människosyn, blir allt mer 
svårtänkbar. 

Kommunitära människorna 
Denna typ har inte varit så fre-
kvent i denna del, men fanns med 
desto mer i denna förra där vi 
kunde möta den, i olika tappning-
ar, hos författare som Rousseau, 
Herder och Taylor. Även de män-
niskor som kommer fram hos Ed-
mund Burke i denna del, med sin 
djupa inbäddning i sin specifika hi-
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storia, sina specifika traditioner, kan höra hemma här. Föreställningen är i hög 
grad möjlig att förklara strukturellt och då framför allt från en horisontell rela-
tionsväv där människor förklaras av inbäddningen i ett gemensamt språk, en 
gemensam kultur, en gemensam religion eller något liknande där det förenande 
kan betraktas som något ”högre” som innehåller en vertikal relationsväv. Grup-
pens autonomi har också betydelse; antingen som gruppens autonomi över ett eget 
territorium, eller, vilket kan vara vanligare i samtiden, i form av en minoritetskul-
turens avgränsande autonomi. Vi har sannolikt tillräckligt med underlag för att 
kunna hantera denna föreställning i avslutningens analys. 

Homo faber 
Begreppet betecknar en föreställ-
ning om människor som kreatörer, 
eller hantverkare i vid mening. Det 
är människor som skapar sin värld. 
I denna del mötte vi bland andra 
Elinor Ostroms människor, som 
gemensamt skapar strukturer för 
gemensam hantering av begränsa-
de resurser. De kan kanske falla in 
inom denna typ. Hos Marx har vi 
mött denna föreställning i människor som förverkligar sitt verkliga jag i produk-
terna av sitt arbete. Vi har också stött på föreställningen i en del andra samman-
hang, men fortfarande har vi alltför svagt underlag för att kunna behandla denna 
föreställning i den avslutande analysen. Här krävs en komplettering, och den 
kommer i nästa avsnitt. Preliminärt kan antas viktiga samband med arbetsfördel-
ning och gemenskapens autonomi, men det bör också finnas en viss betydelse för 
individuell autonomi och horisontell relationsväv. 

Animal laborans 
Förra gången beskrevs denna före-
ställning som människor som ska-
pas, eller formas, av produktions-
förhållanden, arbetsfördelning och 
samhällsstruktur. Föreställningen 
associeras främst till modern tid, 
från den tidiga industrialismen och 
framåt. Hos Marx är detta den alie-
nerade människan som förhindras 
att förverkliga sitt verkliga jag. Vi 
har också, med hjälp av Adam Smith och John Stuart Mill, sett hur arbetet, som en 
del av en social struktur, degraderar och skapar en viss sorts människor. Det är 
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alltså en viss typ av arbetsfördelningens framträdelse som är huvudsaklig förklar-
ingsfaktor. Här härskar också en vertikal relationsväv. Animal laborans existens är 
beroende av att ha placerats i en specifik situation av en högre makt som kan vara 
bokstavligt materiell, idealistiskt normerande och/eller beskrivas som naturens 
nödvändighet. Förklaringskraften från gemenskapens autonomi är här av en inlå-
sande karaktär. Animal laborans har inte kontroll över denna gemenskap men dess 
autonomi är väsentlig som avgränsning av denna människas möjligheter. Vi har 
fortfarande rätt tunt underlag för den avslutande analysen. Här krävs en komplet-
tering, och den kommer här nedan. 

Den samtalande människan 
Denna föreställning baseras på 
tanken att människan skapas i sina 
relationer till andra människor. 
Men det är inte bara en generell 
existens i ett socialt sammanhang, 
som hos Den sociala människan som 
nyligen utgick, utan det är i en ak-
tiv samtalad relation. Mot denna 
bakgrund blir naturligtvis en stark 
horisontell relationsväv viktig, men 
det är en öppen fråga om kausalitetens riktning. Autonomin, både individuell och 
gemensam, har betydelse för aktiviteten i det rum, det handlingsutrymme, där 
samtalet pågår. Arbetsfördelningen kan ha betydelse, både som hinder och möjlig-
het i olika framträdelser, men riktigt hur kausaliteten kan se ut är oklart. Vi behö-
ver mer underlag och det kommer i nästa del, i form av helt olika infallsvinklar 
från Habermas och Victoria Fareld. 

Animal laborans och Homo faber 
Genomgången ovan visade brister i underlagen för två av våra typer av människo-
syn. Det innebär att underlagen måste kompletteras. Vi behandlar dessa männi-
skosyner parallellt eftersom de på flera sätt kan relateras till varandra. Bägge hand-
lar på en människosyn som tydligt relaterar till mänsklig aktivitet på olika sätt. 

Tillverkaren skapar något som har varaktighet, som finns kvar, men arbetaren kan 
inte realisera sig i något permanent objekt som finns kvar efter arbetets utförande. 
Det menar Adam Smith, en av arbetets stora teoretiker och det säger något centralt 
om skillnaden mellan de ontologiska människosynerna Homo faber, tillverkaren, 
och Animal laborans, arbetaren. (Smith, 2003, [1776], 423) Tillverkningen avser nå-
got som avsett att vara kvar, att brukas, inte förbrukas. Arbetet är något flyktigare, 
det utförs för att klara livets uppehälle, det är något livsnödvändigt som hela tiden 
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måste upprepas, det har en kort varaktighet. Det har inget egenvärde, inget bruks-
värde, bara bytesvärde. 

Vi har också mött en del tankar om detta hos Karl Marx. ”Det produktiva livet är 
artens liv”, säger Marx och syftar då på en Homo faber-liknande föreställning där 
människan förverkligar sig själv i praxis, i sinnlig verksamhet, i skapandet av hi-
storien. Men produktionsförhållandena förhindrar denna realisering. Människor är 
vad de producerar och hur de producerar det, menar Marx, och de rådande pro-
duktionsförhållandena alienerar människan från hennes sanna väsen och hon blir 
självförnekande, förfrämligad inför sig själv. Marx menar också att det som gör 
människan till människa, som skiljer henne från djur och ting, inte är tänkande, själ 
eller förnuft, utan ”att de börjar producera sina subsistensmedel”. Arbetet eller 
verksamheten är det som konstituerar människan. Tydligare kan det knappast be-
skrivas att det här finns en väsentlig människosyn. (Marx, 1995, [1842-46], 47-145) 

Man kanske i första hand kan tänka sig dessa människosyner som moderna kon-
striktioner, som de framträder hos Smith, Marx och andra, med en Animal labo-
rans kopplad till industrialismens framväxt och, så småningom, en Tayloriansk 
produktionsordning. Därmed skulle kanske denna människosyn bli obsolet i takt 
med industrisamhällets avklingande i samtiden? Men då har vi inte fångat kärnan 
i dessa människosyner. Vi måste först ta ett steg tillbaka för att sedan kunna gå till 
nutid och se hur människosynen kan tänkas framträda i samtiden. 

I det antika Grekland stod arbetet lägst i anseende. Den främsta förklaringen i det-
ta handlar just om dess naturnödvändighet. Genom att det är något tvingande, något 
absolut livsnödvändigt, var den som tvingades till detta alltså inte fri. Arbetet ut-
fördes i första hand också av slavar i hushållet, oikos. Arbetaren var inte en fri 
människa och kunde därmed inte heller vara en medborgare. Den som står under 
någon annans tvång, en dominus, kan arbeta, men kan inte ägna sig åt den fria 
handling som medborgarskapet innebär. Detta var också ett grundläggande argu-
ment till varför inte arbetare, och kvinnor, skulle ha rösträtt när det nya representa-
tiva systemet introducerades från 1700-tal och framåt. Argumentet har vi också 
mött i samtiden, till exempel hos Carole Pateman i den första delen där hon argu-
menterar kring relationerna mellan ett strikt odemokratiskt arbetsliv och medbor-
garskapets möjligheter. 

Kroppens arbete och sina händers verk, är människans verkliga egendom, säger 
John Locke134 och denna distinktion mellan arbete och verk tar Hannah Arendt till 
utgångspunkt för en argumentation. Hon menar att det finns en tydlig skillnad 

                                                      
134 “The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his.” Locke, 
2006, [1690], 12, Sec. 27) 
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som återkommer i alla europeiska språk. Grekiskans ponein och ergazesthai, latinets 
laborare och facere eller fabricare, franskans travailler och ouvrer, engelskans labour 
och work och tyskans Arbeiten och Werken. Svenskans arbete och verksamhet passar 
väl in i hennes lista. I alla exemplen är etymologin tydligt åtskild. Det är bara det 
första ordet i dessa par som också, i olika grad, förknippas med slit, möda och 
smärta, samtidigt som det andra ordet i paren ofta substantiverats till ett verk, som 
betecknar resultatet av verksamhet och dessutom normalt förknippas med något 
som är viktigt och värdefullt, till exempel i formen konstverk. I den inledande ety-
mologin i denna del kunde vi också se ett släktskap mellan verk och organisering. 

Något längre fram möter vi Locke igen där han definierar just arbete/verksamhet 
som grund till allt värdefullt, all egendom. Det är en i hösta grad dramatisk för-
ändring och något i grunden nytt. Hos Smith är det källan till framgång och rike-
dom och hos Marx är det till och med det som konstituerar människan. I samtiden 
definieras också arbete som något mycket viktigt, centralt i den politiska diskus-
sionen och rätten till arbete diskuteras ibland som en mänsklig rättighet. Från det 
lägst stående i den grekiska antiken till det högst stående i samtiden. Men samti-
digt har det kvar sin karaktär av tvång i meningen nödvändighet, det är nödvän-
digt, som det som vänder nöd till ett materiellt överflöd. Det är, i de flesta fall, inte 
längre fysiskt mödosamt vilket också kan vara en förklaring till varför vi inte läng-
re uppfattar det som ett tvång eller en nödvändighet som vi vill befria oss ifrån. Be-
traktat som tvång är det något som innebär en mänsklig ofrihet, men samtidigt ses 
arbetets resultat som medel för frihet. Här finns en komplex dubbelhet. 

Hos Smith såg vi nyss en distinktion mellan bruk och förbrukning. Homo fabers 
verksamhet leder till ting som brukas (över lång tid) medan Animal laborans arbete 
ger ett resultat som förbrukas, konsumeras. Hanna Arendt menar också att när vi i 
modern tid industrialiserat hantverkets tillverkning av bruksföremål har dessa verk-
samhetens resultat degraderats till arbetets förbrukningsvaror eller konsumtionsar-
tiklar. Tingen är inte längre ett resultat av verksamhet utan ett resultat av arbete och 
därmed trängs Homo faber ut av Animal laborans. Animal laborans liv kan be-
skrivas som en allt snabbare cirkulerande konsumtionscykel och de resurser arbe-
tet ger och den fritid det lämnar ägnas åt denna cykel, menar hon. (Arendt, 1986, 
[1958], 163) 

Det överordnade för Homo faber är nämligen, som vi såg hos Smith ovan, bestän-
dighet, varaktighet, helst en beständighet som är längre än det egna livet, alltså ett 
sätt att uppnå världslig odödlighet. Det handlar om skapandet av en värld som 
brukas, inte förbrukas. Denna världens beständiga realitet, som Homo faber skapar 
och bebor, är något radikalt annorlunda än den livets naturnödvändiga verklighet 
som Animal laborans befinner sig i. För Homo faber handlar tillvaron om att för-
vandla en natur till en kultur, en förtingligad, uthållig och människoskapad värld. 
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Homo faber som föreställning jämförs ofta med bilden av en tillverkare eller hant-
verkare. Låt oss se hur Platon beskriver en hantverkares situation (lägg märke till 
användningen av form från den tidigare diskussionen om form and matter.) 

Vi brukar ju förutsätta att det finns en enda form för varje mångfald av föremål 
som vi ger samma benämning. […] Vi brukar väl också säga att hantverkaren som 
gör dessa möbler håller blicken fäst på formen när han i det ena fallet tillverkar sof-
for […] För det är nog ingen av hantverkarna som tillverkar formen själv […] det 
som [soffmakaren] tillverkar inte är formen – alltså det som vi säger att soffan är – 
utan en enskild soffa […] Så om han inte tillverkar det som soffan är tillverkar han 
inte det varande, utan något som är som det varande men inte är det. Och om nå-
gon sade att det som sofftillverkaren skapar är fullkomligt varande är det fara värt 
att han inte talar sanning? […] [Guden] ville verkligen vara den verkligt varande 
soffans tillverkare, inte en enskild tillverkare av den ena eller andra soffan, inte 
soffmakare, så därför alstrade han den som av naturen är en enda. (Platon, 2003 
[ca 370 f.Kr.]. 410-413, 596c-597d) 

För Platon har allting en form eller en idé som existerar transcendent från männi-
skan, den är en skapelse av en Gud och den har en evig och oföränderlig existens. 
Den enskilda soffan är ett mångfaldigande av den enda formen soffa, det som be-
stämmer att en soffa är just en soffa och inget annat. De enskilda, speciella, for-
merna eller idéerna, är i sin tur mångfaldiganden av en enda allomfattande idé. 

Den ontologiska människosynen Homo faber tar mer eller mindre över Guds roll i 
Platons berättelse. Han är den reella, materiella, världens skapare. Han är världens 
herre. Och det är inte mångfaldigande det handlar om, det är en uppgift för Ani-
mal laborans, det handlar om originaltillverkning, ett kreativt konsthantverk, nå-
got ständigt nyskapande som finns i denna materiella realisering av världen. Till-
verkningsprocessen avslutas i dess produkt, människan kan objektivera sig i sin 
skapelse, förverkliga sig som artvarelse i produkterna av sitt arbete, som Marx sä-
ger. Verket har en utsträckning i tid som överskrider tillverkarens liv och kan där-
med ge Homo faber en världslig odödlighet. Här finns inte alls den upprepningens 
naturnödvändiga cykel som är Animal laborans verklighet. 

Hos Homo faber finns väldigt mycket av det vi mött hos John Locke och Jeremy 
Bentham. Han har intresse och förmåga att betvinga naturen för att realisera den 
mänskliga världen, som Locke beskriver. Och all tillverkning är till för något, eller 
som Bentham skulle beskriva det; nyttan ska maximeras. Homo faber är en tydlig 
människosyn inom de borgerliga revolutionerna som vi kunde följa i den historis-
ka delen. I den vidareutveckling vi nu gör kan vi se hur den närmar sig Lockes indi-
vid, som växte fram i Del 4. Det finns dock en viktig skillnad: Det som så tydligt 
gjorde Lockes individ till just en individ var det av Gud givna förnuftet och det er-
sätts här av resultaten av Homo fabers verksamhet, den värld han skapar. Även 
om det finns många likheter är just denna yttre konstituering en viktig skillnad. 
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Hos Locke ser vi också att världen börjar delas upp i ett avgränsat politiskt rum för 
den politiska gemenskapens, vars uppgift är att skydda människors frihet att reali-
sera sina egna föreställningar om det enskilda goda i. I denna realisering träder 
Homo faber fram. Det är där resultaten av hans verksamhet existerar. Resultaten 
av hans verksamhet har, som vi sett, ett bruksvärde, men nu får de också ett bytes-
värde. Med denna förändring inleds också Homo fabers utdöende, anser Hannah 
Arendt. Verksamhetens verk degraderas de till varor på en marknad. Fokus för-
skjuts från mål till process, från bruk till byte. När verk degraderas till varor och 
endast har ett bytesvärde finns inte längre de verk som kan konstituera denna män-
niskosyn, menar hon. I samtiden är det Animal laborans som tränger ut all annan 
människosyn, menar hon. (Arendt, 1986, [1958], 167-210.) Här menar jag att 
Arendts berättelse blir orimlig. Vi har visat att Homo faber har en historiskt giltig 
och för detta sammanhang relevant existens, men jag menar att denna människo-
syn har relevans också in i samtiden. I en mer eller mindre postindustriell kontext 
har också framträdandet förändrat sitt uttryck och kompletterats med sociala kon-
struktioner, fortfarande reella men något mindre materiella, som resultaten av 
Homo fabers verksamhet, hans tillverkning. I samtiden beskrivs Homo faber bättre 
med beteckningen entreprenör, vare sig det handlar om marknadens entreprenör, 
samhällsentreprenören eller den politiska entreprenören. 

Det är inte bara utbytet och processen som ger mening, så även målet, den mer el-
ler mindre bestående skapelsen där det finns ett mått av världslig odödlighet. Fort-
farande är han skaparen av sin värld och skapelsen konstituerar människosynen. 
Mot denna bakgrund ändras nu beteckningen från Homo faber till Entreprenören, 
fortfarande i singular. 

Hur ska vi då göra med Animal laborans? Naturnödvändigheten är kanske det 
viktigaste ordet i beskrivningen av denna människosyn och det är ingenting som 
försvinner. Animal laborans är fångade i ekorrhjulet, i den eviga cirkulationen mel-
lan arbete och förbrukning, produktion och konsumtion och det finns knappast 
någon som kan förneka att en sådan människosyn också kan ha giltighet i dag. 
Även om arbetet i den moderna tiden resulterar i varaktiga produkter, är arbetets 
syfte fortfarande att försörja sig, det är en del av min livscykel, att upprätthålla mig 
själv under min livstid, att producera litet mer än jag behöver för min egen kon-
sumtion för att också kunna reproducera mig. För att ta ett steg in i samtiden byter 
vi dock beteckning från latinets Animal laborans till Konsumtionsmänniskorna. 

Därmed har vi det underlag som krävs för den avslutande analysen när det gäller 
ontologisk människosyn. En frågeställning som vi flera gånger tangerat, utan att 
riktigt uttala, är samhällsvetenskapens eviga ”höna-eller-ägg-diskussion”: Structu-
re and agency. Det finns en delmängd ur denna diskussion som vi kommer att be-
höva i avslutningen och nu är det dags att ta fram den. 
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Uttryck och framträdelse 
Det som legat under ytan i hela detta kapitel är den, för all samhällsvetenskap, 
eviga frågan om structure and agency135. Redan från den förra delen gavs förutsätt-
ningen att vi i denna del skulle titta efter den sociala strukturens människa och re-
dan med den formuleringen förutsätts implicit att sociala strukturer kan förklara 
människor, vilket kan strida mot en ren agency-föreställning. Frågan kompliceras 
av att ett av våra studieobjekt, ontologisk människosyn, också ingår i begreppspa-
ret. Begreppsparet handlar om frågan vad som kan fungera som förklaringar i en 
kontext med människor och strukturella fenomen. Det ligger därmed nära både 
kausalitet och begreppsparet form and matter som bägge behandlades i Perspektivens 
makt. Men kausalitet har fokus mot hur påverkan går till i relationen mellan orsa-
ker och verkningar, och form and matter har sitt fokus mot frågor om hur tillvaron 
är sammansatt, till exempel via relationerna mellan subjekt och objekt. 

Vi har tangerat dessa frågor genom hela undersökningen och vi måste nu utveckla 
frågorna. En utgångspunkt kan vara det uttryck, eller den framträdelse, som Taylor 
diskuterar så ingående i sin expressivism som vi följde i Är människor lika eller olika. 
Det är genom enskilda människor uttryck som något djupt personligt framträder. 
Det är via detta uttryck som vi är autonoma, eller i alla fall självständiga, det vill 
säga att vi ger uttryck för en fri vilja som ju är en grundförutsättning för agency-
föreställningen. Samtidigt diskuterar han den epifani som kan finnas i uttrycket, i 
vilken det framträder något viktigt som härstammar från en moralisk källa. Denna 
inre moraliska röst, naturen inom oss, är personlig, men den har ändå kontakt med 
någon sorts moralisk källa. Vi kunde se hur han brottades med denna fråga, om 
denna källa skulle kunna vara något annat än Gud. Om nu denna källa på något 
sätt har en gemensam karaktär kan den naturligtvis beskrivas med structure-termer.  

Så länge Gud fanns som självklart existerande för de allra flesta människor var det 
enkelt för oss att tänka oss osynliga fenomen som ändå påverkar, som har kausal 
kraft, men i en sekulär värld är den tanken svårare, vilket i sig kan vara en förklar-
ing till Taylors problem. Innan vi återkommer till uttryck och framträdelse tar vi 
ytterligare ett steg tillbaka och träffar Caspar Friedrich Wolff som 1759 lade fram 
sin teori om epigenes inom embryologin.136 

                                                      
135 Liksom tidigare använder jag engelska ord för att markera att det är begrepp som disku-
teras. Den vanliga översättningen till svenska, struktur och agent, leder lätt tanken fel. 
136 Idén om att använda embryologi i ett samhällsvetenskapligt sammanhang har jag hämtat 
från Sven-Eric Liedman och Victoria Fareld. (Fareld, 2008. Liedman, 2006.) Fareld möter vi i 
nästa del. I beskrivningen av epigenes och preformation utgår jag från deras beskrivningar. 
Min användning av begreppen skiljer sig dock från deras. 
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Som vi sett hos Descartes menade han att det som förklarar människan är hennes 
själ, eller förnuft, och det är också detta som skiljer henne från resten av tillvaron. 
Resten av tillvaron betraktades mer eller mindre som en maskin, det var en meka-
nistisk världsbild som växte sig stark och som även omfattande andra levande vä-
sen än människor. Aristoteles teleologi, som dominerat filosofiskt tänkande under 
mycket lång tid, faller för den mekanistiska, vetenskapliga, instrumentella världs-
syn, som vi kunnat se växa fram under 1600-tal och tidigt 1700-tal. 

Inom embryologin ledde denna mekanistiska världssyn fram till preformationsteorin 
som innehåller en mekanisk kausalitet. Allt finns i förväg format hos embryot och 
på vägen, till exempel till den kyckling som ska kläckas, sker endast ett mekaniskt 
tillskott av massa. Den första hönan innehåller på något sätt alla kommande hönor. 

Men vad är då liv? Det blev en central fråga under 1700-talet. Om nu till exempel 
hönor betraktas som maskiner, innebär det att de inte har liv? Vad är skillnaden 
mellan levande och dött? Wolff gav ett svar på den frågan och det var epigenesen. 
Denna nya teori var en kritik av preformationsteorin specifikt, men den utgjorde 
också en grund för kritik av hela den mekanistiska världsbilden. Nedanstående ta-
bell kan beskriva skillnaderna mellan de två synsätten. 

 Epigenes Preformation 

Kausal princip Teleologisk förklaring. Mål-
styrd utveckling. Vis essen-
tialis, ungefär livskraft. 
Kraft. Ickemateriell for-
mande essentiell kraft. 

Mekanisk förklaring. For-
men klar från början. Be-
stämmande ursprung. 

Utvecklingsprocess Gradvis nybildning, tillbli-
velse, eller självorganise-
ring. 

Successiv manifestering av 
något som redan är format. 

Utvecklingsresultat Generation av något nytt. 
Delvis oförutsägligt. Upp-
finning snarare än upp-
täckt. 

Ut-veckla. Explicato, 
mångfald som vecklas upp. 
Evolutio, rulla ut en bokrul-
le / veckla ut en tanke-
gång. 

Temporalitet Tiden viktig. Stegvis för-
ändring i tiden. 

Tiden oviktig. Resultatet 
givet från början. 

Enligt Wolff var det det teleologiska i utvecklingen som skilde det levande från det 
döda. Det levande förklaras av en pull-kausalitet och det döda av en push-
kausalitet, för att använde de begrepp som definierades i Perspektivens makt. Enligt 
Wolff gällde detta alltså bara inom biologin, som en förklaring till levande orga-
nismer, men den avgränsningen skulle snart försvinna när teorin vidgades till en 
samhällssyn. Delvis kan detta ses som en revansch för Aristoteles. 
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Mot slutet av 1700-talet var epigenesteorin helt dominerande över transformatio-
nen, bland annat genom Johan Friedrich Blumenbachs begrepp Bildungstrieb. Ordet 
kan beskriva hur något formeras, hur det är formativt, hur det bildas i meningen ska-
pas, men det kan också relateras till en bildningsväg och närma sig utbildningsgång. 

Nu är världen inte längre en maskin utan en organism som gradvis framträder i nya 
uttryck. Därmed blir också det temporala viktigt, världen förstås som en historia, 
utan historik ingen kunskap, tid står i centrum för det epigenesiska tänkandet. 

Detta är särskilt framträdande hos Johann Gottfried Herder som är en förgrunds-
gestalt inom tidig tysk romantik. Blumenbachs begrepp Bildungstrieb blir hos Her-
der Bildung som han gör till ett centralt begrepp och som har en epigenesisk kärna, 
men används mångtydigt. Människan är epigenesiskt själv-ut-vecklande, hon ska-
par sig själv genom det hon gör, genom att uttrycka sig. Språket är den viktigaste 
uttrycksformen och det finns för Herder inget förnuft utanför språket. Men samti-
digt som människan är självutvecklande i sitt temporala uttryck, just vid den tid 
det sker, så finns det en historiens logik. Historien drivs av en Kraft i riktning av 
mot ett förverkligande av mänsklighetens Humanität. Hos Herder är allt, människa, 
natur och kultur, delar av samma organism, allt förändras hela tiden enligt en epi-
genisk logik med hjälp av denna inneboende kraft. Redan hos Herder finns en 
blandning av det oförutsägbart nyskapande framträdande i uttrycket och den tele-
ologiska föreställningen om förverkligande av en bestämd ordning, en relation till 
en moralisk källa, som Taylor skulle säga, eller ett förverkligande av historiens av-
sikt som kanske Marx skulle säga. 

Herder var student hos Kant i Königsberg på tidigt 1760-tal och han uppskattade 
Kant mycket. Genom de idéer han drev, särskilt i sin Ideen zur Philosophie der Ge-
schichte der Menschheit från 1791, distanserade sig Herder så småningom tydligt 
från sin lärofader. Kant var också djupt kritisk till Herders organiska helhetstän-
kande och menade att det var ett tecken på att man inte begriper, om man försöker 
förklara det man inte begriper, med hjälp av något som man ännu mindre begri-
per, apropå Herders förklaring av organisationen med hjälp av en osynlig Kraft. 
Enligt Kant är det skillnad mellan individ, natur och kultur, romantikens organiska 
helhetstänkande är fel. (Lübcke, 1988, Marc-Wogau, 1992) 

Herders självutvecklade människa med en fri vilja, som skapar sig själv i handling, 
som är det hon är genom att framträda i sitt uttryck, tycks ge ett väldigt tydligt 
porträtt av en ontologisk människosyn som förklaras av agency, en människa som 
förklaras av sig själv, och detta själv som förklarar är just genom sin fria vilja nå-
gon med kapacitet för agency. Men samtidigt finns detta teleologiska, denna histo-
riens riktning, denna Kraft som naturligtvis bara kan beskrivas som structure och 
som också är en förklaring till denna människa. Och om nu structure förklarar den-
na människa så är hon alltså inte fri, hon saknar fri vilja och kan därmed inte ha 
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kapacitet för agency och därmed skulle det inte finnas någon agency-förklaring alls. 
Då blir i stället Herders människa helt strukturellt bestämd och då möjligen också 
helt determinerad. Herder tycks brottas med samma problem som vi tidigare möt-
te hos Taylor. Har vi en människa med fri vilja, eller har vi en människa som är 
strukturellt bestämd genom en historisk avsikt, ett teleologiskt mål som ska reali-
seras, en gemensam moralisk källa? 

Vi tycks ha landat i ett olösligt problem. Om nu agency kräver en ontologisk män-
niskosyn som ger oss en människa med fri vilja, och om det i förklaringen av en 
ontologisk människosyn finns strukturella inslag, då kan agency inte existera. 

Jag menar att denna paradox bara visar att vi närmat oss frågan på ett vanligt, men 
ganska improduktivt sätt, som baseras på en orimlig tolkning av vad som kan av-
ses med agency. 

Agency kan inte vara en summering av olika egenskaper som kan hänföras till 
människor, det kan inte heller vara summeringar av människors beteende, avsikter 
eller åsikter. Om begreppsparet structure and agency över huvud taget ska ha någon 
mening eller användbarhet måste agency avse enskilda människors handling. Det är 
alltså inte individen som är agency, det är handlingen. (Det är bland annat därför jag 
anser att den normala svenska översättningen till aktör är så missledande.) Och i 
social mening finns det ingenting annat är människor som kan handla. Strukturens 
normer, lagar, materiella förutsättningar, och vad annat det nu kan vara, kan inte 
handla. 

För att ta ett steg till tänker jag ta hjälp av Margret Archer som med sin Realist soci-
al theory: the morphogenetic approach från 1995 ger en bra översikt och analys av pro-
blematiken kring structure and agency. (Archer, 1995) 

En utgångspunkt kan vara en vanlig vardagserfarenhet där vi både känner oss fria 
och begränsade, vi upplever både möjligheter att skapa vår framtid och ser hinder 
som innebär att allt inte är möjligt. Denna blandning gör det naturligt att avvisa 
tankar om att vi skulle vara marionettmästare i full kontroll och lika naturligt att 
avvisa teser om att vi skulle vara helt styrda marionetter, menar Archer.137 

Med sin morfogenetik (morphogenetics) menar hon dels med morfo en värld som 
är i konstant förändring utan någons sorts predestinerad form och dels med genetik 

                                                      
137 “For it is part and parcel of daily experience to feel both free and enchained, capable of 
shaping our own future and yet confronted by towering, seemingly impersonal, constraints. 
Those whose reflection leads them to reject the grandiose delusion of being puppet-masters 
but also resist the supine conclusion that they are mere marionettes.” (Ibid., 65) 
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en social värld som är de avsedda eller oavsedda konsekvenserna av mänsklig 
handling.138 

Hon ser risker med en överdriven föreställning om att den sociala världen enbart 
skulle bestå av, och förklaras av, enskilda individer. Hon kallar det för en fusion 
uppåt (uppwards conflation) och hittar det hos tänkare som Mill och Weber. Mot-
satsen, en överdriven tilltro till sociala strukturer hittar hon hos tänkare som Com-
te och Durkheim, och den kallar hon för fusion nedåt (downwards conflation). 
(Ibid., 2-3.) Men Archer är också starkt kritisk till en fusion i mitten (central confla-
tion) som hon menar att till exempel Anthony Giddens och hans structuration theo-
ry är exempel på. Hon kallar denna inriktning för elisionism och menar, mycket för-
enklat, att de ser structure and agency som så hårt relaterade till varandra att det 
förhindrar att de olika delarna kan studeras var för sig. (Ibid., 57-64, 93-134.) San-
ningen finns hos bägge, men inte i mitten, säger hon bland annat.139 

Som jag skrev redan i den första delen ser jag inte structure and agency som en diko-
tomi, alltså någon typ av uppdelning av en helhet i två varandra uteslutande och 
tillsammans heltäckande delar. Jag ser det i stället som i grunden två helt olika fö-
reteelser. Olikheten kan bättre beskrivas temporalt är rumsligt. Det är företeelser i 
ständig rörelse där den ena orsakar den andra, på ofta oförutsedda sätt, men som 
ändå har en självständig existens. 

Jag nämnde tidigare att det kan vara svårt att i en sekulär värld tro på osynliga ver-
kande krafter. Låt oss ta exemplet möjlighet. De flesta kan nog vara överens om att 
möjligheter existerar, även om de i sig är osynliga fenomen. Vi kan sannolikt också 
vara överens om de kan ha en självständig existens, utanför enskilda människors 
tänkande. De kanske kan finnas som socialt konstruerade artefakter enligt den lo-
gik som beskrivs i socialkonstruktivismen med sina grunder hos Peter Berger och 
Thomas Luckmann under senare delen av 1960-talet. Jag tror också de flesta också 
kan tänka sig möjligheter som reellt och självständigt existerande fenomen utanför 
den sociala konstruktionen. 

Vi kan nog också vara överens om att en möjlighet har en kausal verkanskraft. I ett 
tillstånd är denna kausala verkanskraft potentiell. I ett annat tillstånd, i handling, i 
praxis, i ett uttryck, framträder denna verkanskraft. Vi kan alltså egentligen ganska 
enkelt tänka oss denna osynliga kausala kraft, utan att den på något sätt får någon 
sorts mystisk karaktär. Och mycket av det vi pratar om som structure har just ka-
raktären av denna osynliga möjlighet. Men för att föreställningen ska vara möjlig är 
tid en avgörande faktor. Vi måste se structure and agency som en process. 

                                                      
138 “Society is that which nobody wants […] for it is an unintended consequence.” (Ibid., 165) 
139 “The truth is something of both, but it does not lie in the middle.” (Ibid., 246) 
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Det är också Archers mening och ett av hennes viktiga bidrag, menar jag, är att hon 
så tydligt visar hur man kan hålla structure och agency tydligt isär, samtidigt som 
man kan se hur de relaterar till varandra. Hon gör det också på ett sätt som visar 
hur föreställningen kan tillämpas i praktisk samhällsvetenskap. 

Det jag ovan beskrev som en rörelse från det potentiella till framträdandet beskriver 
hon som emergent och hon sätter sin emergentalism i motsats till den elisionism hon 
beskrev tidigare. Närmaste översättning av emergent till svenska är framväxande och 
det är ett framväxande det handlar om, en utvecklingsprocess. 

Jag menar att den utvecklingsprocess hon beskriver har tydligt epigenesiska drag, 
precis som vi kunde finna hos Herder tidigare. Men de problem som fanns genom 
kopplingen till en tanke om ett historiens mål hos Herder och i hans Kraft, finns 
inte kvar längre. En förklaring till att dessa problem inte finns kvar, i alla fall inte 
på samma sätt, är att Hegel skapat möjligheter att tänka förändring på ett nytt sätt. 
Utan Hegel skulle den typ av utvecklingstänkande som Archer exemplifierar med 
sin emergentialism knappast vara möjligt. 

När jag nu sätter in Archer i dessa tankekedjor är det min egen tolkning. Hon själv 
gör inte den typen av referenser utan hänvisar, i denna typ av frågor, huvudsakli-
gen till Roy Bhaskar, förgrundsgestalt i inriktningen kritisk realism. Vi ska inte 
fördjupa den vetenskapsteoretiska diskussion som finns inbäddad kring denna in-
riktning här, utan i stället följa Archer några steg till. 

Hon menar att olika saker har emergent properties. Det skulle kanske kunna översät-
tas till framväxande egenskaper, med potentiell påverkanskraft, men jag behåller 
engelskan för att betona den begreppsliga karaktären. 

Inom structure skiljer hon mellan stuctural emergent properties, SEP, och cultural 
emergent properties, CEP. Med det senare avser hon ungefär det jag ovan beskrev 
med koppling till socialkonstruktivismen, idéer eller sociala konstruktioner som 
har en existens utanför den enskilda individen. Med SEP menar hon sådant som är 
beroende av materiella resurser, både fysiska och mänskliga. CEP har främst bety-
delse för en påverkan inom det etiska området, moraliska frågor, och SEP inom 
andra områden. I analyser av speciella fenomen visar det sig ofta att materiella och 
kulturella strukturers påverkan går i helt olika riktningar. Ett exempel kan vara 
starkt religiösa samhällen där den kulturella påverkan kan verka konserverande 
till dess att en materiell påverkan till slut ändå skapar förändring, menar Archer. 

I den fråga som tidigare fokuserats i denna del, mänsklig organisering, kan arbets-
fördelningen beskrivas som en SEP och relationsväven som en CEP, med Archers 
nomenklatur. Den process hon beskriver innehåller följande komponenter: 

1. Relationer inom och mellan strukturer (materiella respektive kulturella). 
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2. Kausal påverkan från strukturer på mänsklig interaktion. 
3. Kausala relationer mellan grupper och individer. 
4. Interaktionen inom 2 och 3 påverkar strukturerna genom att antingen re-

producera dem eller förändra dem. 
Det temporala är viktigt. Det handlar om en rörelse, en process. Läge 4 blir läge 1 i 
nästa process i en evig och oförutsägbar spiral. Hon är alltså skeptisk till vetenska-
pens möjlighet till prediktion, förutsägelse om vad som kommer att hända i fram-
tiden, men menar att det är fullt möjligt att förklara historiska fenomen, så länge 
man håller isär strukturella element och handlingar, analyserar dem var för sig, och 
gör det just historiskt, alltså tar med ett tidsförlopp i förklaringen. (Ibid., 65-246) 

Det kan vara viktigt att framhålla att Archer med denna uppdelning inte gör nå-
gon sorts ontologiska påståenden, till exempel om att interaktionen i ett sociokul-
turellt liv skulle vara eller fungera åtskild från ett kulturellt strukturellt system. 
Tvärtom menar hon att de hela tiden existerar i ett nära samspel där de överlappar 
varandra och flätas samman. Den dualism hon argumenterar för är inte filosofisk 
utan analytisk. För att kunna få någon kunskap om sociala fenomen är den analy-
tiska uppdelningen, dualismen, nödvändig.140 

Archer menar att all strukturell påverkan medieras till människor genom att forma 
den situation där de befinner sig.141 I denna situation finns dock många olika möj-
ligheter. De påverkas strukturellt, men de är inte styrda, determinerade. Hon argu-
menterar alltså tydligt för att människor, och grupper av människor, har ett mått 
av fri vilja när det väljer att handla i den aktuella situationen. Hennes människor 
har en kreativ och innovativ kraft som innebär att de kan motstå, förkasta eller 
kringgå strukturella tendenser på oförutsägbara sätt. Den strukturella påverkan 
blir alltså beroende av hur den tas emot av människor, vad de gör; det är, återigen, 
bara människor som har handlingskraft, som kan handla. Men de kan däremot inte 
bestämma över konsekvenserna av sina handlingar, det kan bli något helt annat än 
det de avsåg eller förmodade. För handlingen ”tas emot” av sociala strukturer som 
påverkas och förändras på sätt som inte med någon säkerhet kan förutses. Hon 
menar att balansen i styrka mellan det strukturella och den mänskliga handlingen 
inte är det viktiga, det kan vara olika i olika fall. Det viktiga är att påverkan sker på 

                                                      
140 “Clearly, the Cultural System and Socio-Cultural life do not exist or operate independent-
ly of each other; they overlap, intertwine and are mutually influential. This is precisely the 
point, for what is being defended is not philosophical dualism, but the utility of analytical 
dualism, which allows their interplay to be analyzed.” (Ibid., 180) 
141 “[A]ll structural influences are mediated to people by shaping the situations in which 
they find themselves.” (Ibid., 196) 
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olika sätt och att strukturernas påverkan med nödvändighet måste medieras av 
människor.142 

Archer för en omfattande diskussion kring sin egen ontologiska människosyn. Jag 
anser denna del vara relativt sett svag och utelämnar den här. 

Däremot är hennes morfogenetiska utvecklingsmodell intressant. Jag vet inte om 
den är en ”lösning” på problemet structure and agency men hon behandlar proble-
met på ett mycket intressant sätt. Framför allt ser jag Archers oändliga och oförut-
sägbara spiraler, drivna av motsättningar och krafter hos olika entiteter som 
temporalt påverkar varandra, i första hand som ett mycket intressant sätt att till-
lämpa det tänkande som härstammar från Hegel. Mer än något annat handlar He-
gels dialektik om konstant förändring. Som vi kunde se redan hos Herder, och före 
honom i delar av epigenesens teorier, börjar det temporalas betydelse växa. Tiden 
blir allt viktigare. En sorts teleologiskt tänkande återkommer. Delvis är det en re-
vansch för Aristoteles, men där det hos honom handlade om mer eller mindre giv-
na former som skulle förverkligas, börjar nu utvecklingens mål bli allt mer osäker. 
Från teorier som i första hand handlar om hur harmoni och stabilitet ska kunna 
uppnås, rör vi oss mot en osäker förändring i tiden. Men det är först Hegel som ger 
oss redskapen för att i egentlig mening tänka förändring. 

Det temporala, partikulära och oförutsägbara spiraltänkande som vi nyss mötte i 
Margret Archers morfogenetik är mycket hegeliansk, även om jag inte hittat några 
direkta referenser till honom hos Archer. Möjligen skulle hennes konstruktion, to-
talt sett, blivit ännu starkare om hon också använt mer av Hegel i sin individkon-
struktion. Kanske hade det blivit en ontologisk föreställning som passat bättre 
samman med resten. 

Den temporala spiralen kan också förknippas med Friedrich Wilhelm Nietzsche 
och främst till Zur Genealogie der Moral som han publicerade 1887. Med sin genea-
logi betonar Nietzsche den dramatiska skillnaden i förklaringar som baseras på 
olika fenomens nuvarande funktion eller nytta och förklaringar som baseras på de-

                                                      
142 “People, in turn, are capable of resisting, repudiating, suspending or circumventing struc-
tural and cultural tendencies, in ways which are unpredictable because of their creative 
powers as human beings. In other words, the exercise of socio-cultural powers is dependent 
inter alia upon their reception and realization by people: there is not direct but mediated, for 
there are no other ways in which it could be exercised without invoking impersonal social 
forces. What ads to the complexity is that it is equally the case that the exercise of agential 
powers (whether of individuals or of groups) can be suspended, modified, re-directed etc. 
by the social forms in which they are developed and deployed. There is no need to deny 
these influences or tom minimize their effects, for however profound these are they still 
work through people who remain the efficient cause of their actualization. The difference 
then between the two kinds of entities and their respective powers is not one of relative in-
fluence but of mode of operation, where the effects of the “parts” are necessarily mediated, 
whilst the agents stand as mediators.” (Ibid., 195-196) 
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ras historiska framväxt. Dessa två delar behöver inte ha något som helst samband. 
Och den historiska genealogin utgörs av kedjor av olika sorters uttryck (signs) där 
det inte behöver finns några samband alls mellan förklaringarna till kedjans olika 
delar; den framträder som en förklarande kedja först när vi betraktar den från det 
undersökta fenomenets nutid. När de enskilda uttrycken uppträder kan de nor-
malt förklaras med makt, en makt var vid detta tillfälle starkare än en annan makt, 
menar Nietzsche.143 

På 1900-talet utvecklas Nietzsches genealogi vidare av Michel Foucault. Han defi-
nierar bland annat hur ett fenomen kan avgränsas, de specifika kedjor av uttryck 
som Nietzsche beskrev. Han prövar fyra hypoteser (i) att de skulle syssla med 
samma objekt, (ii) att det finns något gemensamt i deras form eller stil, (iii) att de 
skulle finnas som sammanhängande och bestående begrepp, samt slutligen (iv) att 
det skulle existera en temats identitet och fortbestånd. Han avfärdar samtliga för 
att i stället tala om spridningssystem för diskursiva praktiker, diskursiva formatio-
ner som utvecklas över tid enligt särskilda bildningsregler. (Foucault, 2002 [1969], 
47-56. Se även Shoemaker, 2008 och Visker, 1995.) 

Det är dessa diskursiva praktiker, deras formering över tid och de regler som styr 
denna formering som är Foucaults studieobjekt och som han sedan tillämpar inom 
en rad olika områden. Inte minst inom området straff som också diskuterades av 
Nietzsche. Foucault beskriver genealogin som den metod han använder i sin 
forskning. Men är detta verkligen en metod? Den saknar de mer handfasta hand-
lingsregler som man ofta förknippar med begreppet metod. Jag menar att det Fou-
cault definierar bättre kan beskrivas som ett epistemologiskt synsätt och närmare 
bestämt en strategi för ett induktivt sökande. Jag menar också att den som en in-
duktiv strategi kan associeras med den ”deduktion från fenomenen” som jag 
nämnde redan i inledningen och som begrepp framför allt förknippas med Isaac 

                                                      
143 “At his point, let me add another word on the origin and aim of punishment - two prob-
lems which are, or at least ought to be, clearly distinguished, but are, unfortunately, more 
usually conflated. How, then, do the genealogists of morals, in the form in which they have 
existed until now, proceed in this matter? Naively, as they have always proceeded: they find 
some "aim" in punishment - revenge or deterrence, for example - the unsuspectingly posit 
this aim as the origin, as the causa fiendi of punishment, and then... leave it at that. But the 
"lawful aim" is the last thing that should be used to investigate the history of the genesis of 
the law [...] there is a world of difference between the reason for something coming into ex-
istence in the first place and the ultimate use to which it is put, [...] However well one has 
grasped the utility of some physiological organ (or a legal institution, a social custom, a po-
litical [...]) one has still not comprehended its genesis [...] But all purposes, all utilities, are 
only signs that a will to power has become lord over something less powerful and has 
stamped its own functional meaning onto it; and in this manner the entire history of a 
"thing", an organ, a practice can be a continuous sign-chain of ever new interpretations and 
arrangements, whose causes need not be connected even among themselves [...]” (Nietzsche, 
1996 [1887], 57-58) 
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Newton. Det är Newtons vetenskapsteoretiska ideal och det kan beskrivas som en 
utveckling av den kurva, den beskrivning, som på bästa sätt sammanbinder öppna 
datamängder från ett visst fenomen. (Harper, 1990, 185, 193) Newton avvisar 
mycket kraftfullt tanken på en deduktion baserade på hypoteser som hämtas från 
någon teori. 

Man kan naturligtvis beskriva det sätt på vilket ett speciellt fenomen avgränsas, 
som vi nyss såg hur Foucault presenterade, som en teoretisk utgångspunkt och 
därmed som en del av den hypotetiskt-deduktiva skolan. Det menar i alla fall John 
Worall i en kritisk granskning av idén om en deduktion från fenomenen. (Worall, 
2000, 63-65) Worall anser ändå att denna deduktion från fenomenen är en distinkt 
induktiv princip som skiljer den från hypotetiskt-deduktiva principer. 

Den undersökning om fenomenen medborgarskapsideal och människosyn som vi 
arbetar med här kan delvis anses föras i enlighet med genealogin från Nietzsche 
och Foucault, i alla fall i de delar som främst arbetar med uttryck och diskursiva 
formationer. Den kan också beskrivas som den deduktion ur fenomenen, som 
hämtas från Newton, i den meningen att vi samlar data från våra fenomen, analy-
serade från olika perspektiv, och sammanställer successivt dessa data. Centralt är 
den temporala logik som i hög grad präglat detta avsnitt, inte minst när det gäller 
relationerna mellan structure and agency där agency betraktas som handling (t ex 
diskursiv praxis). I syftet finns också att detta temporala, induktiva sökande ska ge 
teoribidrag som ska vara användbara i vår nuvarande samtid. 

I denna del har vi framför allt tittat på hur en typ av struktur, mänsklig organise-
ring, kan ha samband med medborgarskapsideal och ontologisk människosyn. 
Genom att bryta ner organisering i tre komponenter; arbetsfördelning, relationsväv 
och autonomi, har vi också kunnat synliggöra en del kausala mekanismer mellan 
struktur på ena sidan, och medborgarskapsideal och ontologisk människosyn på 
den andra. Från avslutningens behandling av structure and agency kommer jag sär-
skilt att ta med det temporala, att det inte i första hand rör sig om tillstånd utan om 
processer, någonting som händer över tid, till den avslutande analysen. 

Därmed avslutas denna del och nu ska vi gå över till En reflektion över det som hit-
tills kommit fram.  
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Del 6: En reflektion 
Att reflektera kommer från latinets reflectere som står ungefär för böja tillbaka. Det 
kan också betyda att titta tillbaka på sig själv, och det är det vi nu ska göra innan 
det är dags att avsluta. I den första delen, På spaning efter medborgarna, mötte vi ett 
antal samtida forskare inom området medborgarskapsteori. Därefter har vi i hu-
vudsak mött klassiska tänkare. Vi går nu tillbaka till samtiden för att med hjälp av 
fem forskare kritiskt granska de tidigare delarna och söka kompletteringar som 
kan vara viktiga att ta med till den avslutande delen. 

Först återvänder T. H. Marshall och hans Citizenship and Social Class som gavs ut 
1950. (Marshall & Bottomore, 1992, [1950]). Han var med även i den första delen, 
men eftersom han är den mest citerade författare jag stött på i frågor om kategori-
sering av medborgarskap, fördjupas genomgången av hans teori här. 

I den inledande genomgången av medborgarskapsteoretiska verk saknade jag tyd-
ligt historiska perspektiv. Ett bidrag med just ett sådant perspektiv kommer från 
den belgiske statsvetaren och politikern Paul Magnette med La citoyenneté, Une his-
toire de l'idée de participation civique på franska 2001 och Citizenship: the history of an 
idea på engelska 2005 som behandlas här. (Magnette, 2005.)144 

Jürgen Habermas har vi också mött tidigare. Han är en av de mest citerade inom 
samtidens politiska filosofi och här söker vi framför allt efter vad han menar med 
det diskursiva i sin diskursteori. 

Slutligen har jag valt två aktuella svenska avhandlingar. Den första är statsvetaren 
Christian Fernández som i sin Medborgarskap efter nationalstaten? Ett konstruktivt för-
slag från 2005 diskuterar ett postnationellt medborgarskap och som på ett intres-
sant sätt tar ett historiskt avstamp för denna diskussion. (Fernández, 2005.) Idéhis-
torikern Victoria Fareld arbetar med sin Att vara utom sig inom sig från 2008 inom 
erkännandefilosofins domäner och för en mycket skicklig diskussion och skarp kri-
tik mot Charles Taylor, främst med stöd i Hegel. Det här är det enda bidraget i 
denna reflektion som direkt fokuserar på ontologisk människosyn. 

                                                      
144 Det finns flera författare som inriktat sig på just frågor om medborgarskapets historia. Ett 
exempel är den amerikanske historikern Peter Riesenberg som behandlar detta i Citizenship 
in the Western Tradition från 1992 och A History of Citizenship från 2002. Ytterligare ett exem-
pel är Reinhard Bendix Nation-building and citizenship från 1996. Dessa har endast använts 
som referenslitteratur. (Riesenberg, 1992, 2002, Bendix, 1996). Den engelska statsvetaren 
Paul Berry Clarke har i sin Citizenship, a reader från 1994 producerat en sorts historik kring 
medborgarbegreppet. Den består dock i huvudsak av en citatsamling från centrala skrifter 
och har endast använts som referenslitteratur. (Clarke, 1994.) Ytterligare en engelsk statsve-
tare, Derek Heater, har med sin A Brief History of Citizenship från 2004 givit en utmärkt kon-
denserad historik över medborgarbegreppet. Den är i huvudsak av deskriptiv karaktär och 
har använts som referenslitteratur. (Heater, 2004) 
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Medborgarskap och sociala klasser 
Mycket flitigt citerad inom detta område är sociologen T. H. Marshall som sam-
manfattar en serie föreläsningar vid Cambridge 1949 i Citizenship and Social Class 
som gavs ut 1950. (Marshall & Bottomore, 1992, [1950]). Han fanns med redan i 
den första delen, men nu ska vi mer explicit se om detta kan komma till använd-
ning för avslutningen. 

Han menar sig finna de grundläggande elementen i medborgarskap i olika typer 
av rättigheter som han också hänför till olika århundraden: 1700-talets civila rät-
tigheter, 1800-talets politiska rättigheter och 1900-talets sociala rättigheter. Han ut-
går från 1800-talsekonomonen Alfred Marshall som, i likhet med Mill och andra 
som vi mött tidigare, menade att staten i viss utsträckning måste tvinga männi-
skorna att bli civiliserade, medborgerliga. Med detta som grund menar Marshall 
att det blir rimligt att alla också ”blir accepterade som fulla medlemmar i samhäl-
let, alltså, som medborgare.”145 Han menar att medborgarskapet är ett medlemskap 
som definieras som rättigheter. Dessa rättigheter delar han upp i tre grupper: civi-
la, politiska och sociala. De institutioner han förknippar med de tre grupperna är 
domstolsväsende, parlamentariska församlingar respektive skola och socialtjänst. 

I civila rättigheter fokuseras en individuell ekonomisk frihet i den meningen att 
olika typer av skråväsende och merkantilism ersätts av en frihet för alla att sluta 
avtal och engagera sig en marknad med fri konkurrens för varor och tjänster. 

Om vi relaterar till tidigare avsnitt om likhet och olikhet kan vi se att Marshall be-
tonar vikten av att den föreställning om olikhet i grupper, som vi spårat tillbaka till 
Platon, ersätts av en föreställning om likhet, en föreställning som också bekräftas 
av lagar och domstolsväsende. Marshall menar att dessa civila rättigheter blev sy-
nonyma med frihet och medborgarskap, och att denna ekonomiska frihet utveck-
lats till en axiomatisk sanning i början av 1800-talet. Han citerar en rapport från 
”The Select Committee” från 1811: 

… inget intrång från lagstiftningen mot handelns frihet, eller mot varje individs 
fulla frihet att använda sin tid och sitt arbete på det sätt och till de villkor som han 
bedömer mest förenliga med sina egna intressen, kan ske utan att skada allmänna 
principer av högsta vikt för samhällets välgång och lycka.146 

                                                      
145 ”[…] be accepted as full members of society, that is, as citizens.” (Ibid., 6) 
146 ”[…] no inference of the legislature with the freedom of trade, or with the perfect liberty 
of every individual to dispose of his time and of his labour in the way and on the terms 
which he may judge most conducive to his own interest, can take place without violating 
general principles of the first importance to the prosperity and happiness of the communi-
ty.” (Ibid., 11) 
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Marshall fortsätter med att beskriva utvecklingen av politiska rättigheter under 
1800-talet. Här jämställer han möjligheter att delta i beslut, med möjligheter att del-
ta i val av dem som fattar beslut. (Ibid, 8) 

Han följer utvecklingen från att mycket få har politiska rättigheter till att allt fler 
får dessa, i form av en allt mer omfattande rösträtt. Marshall visar hur rösträtten 
först ses som en konsekvens av de civila rättigheterna. När nya grupper successivt 
får en ekonomisk status i samhället, ses det som naturligt att de också får möjlighet 
till inflytande över hur samhället styrs. Först mot början av 1900-talet förändras 
denna argumentation till en syn på rösträtten som en mer eller mindre absolut 
medborgerlig rättighet, utan relation till ekonomisk status. Det dröjer dock långt in 
på 1900-talet innan alla vuxna, kvinnor och män, får lika rösträtt utan relation till 
ekonomisk status, i västvärldens olika representativa politiska system (Marshall 
utgår i första hand från utvecklingen i England). 

Därefter kommer Marshall till sitt huvudbudskap: de sociala rättigheterna. Han vi-
sar väl hur utvecklingen av hjälp till fattiga under 1800-talet hämtar sina argument 
från en äldre konservativ syn där överheten har ett ansvar för hjälp till sämre lot-
tade. I diskussionerna finns tydliga konflikter med det liberala samhällets framväxt 
och de civila rättigheterna. Det finns gott om exempel på stödsystem som vänder 
sig uteslutande till kvinnor och barn, just därför att de inte var fullvärdiga med-
borgare. Med medborgarskapets civila rättigheter följde också medborgarens skyl-
digheter att ta ansvar för sin egen försörjning på en fri marknad. En korporativ, 
samhällelig eller statlig inblandning i detta i form av socialt stöd, lagar om minimi-
löner eller liknande betraktades som ett orimligt intrång på den fria marknaden. 
(Ibid, 14-16) Utvecklingen av rättigheter, och så småningom skyldigheter, till ut-
bildning för barn, följde delvis en annan argumentation som Marshall beskriver 
som att den vuxne medborgarens civila rättigheter och politiska rättigheter krävde 
att de fått utbildning, både för att kunna fungera väl på den fria arbetsmarknad 
som de civila rättigheterna skapade och för att hantera den rösträtt som de politis-
ka rättigheterna gav. 

Marshall utvecklar också sin syn på relationerna mellan medborgarskap och socia-
la klasser. Han menar att medborgarskap är oförenligt med institutionaliserade 
klasstrukturer, som t ex inom feodalismen. Han ser dock den klasstruktur som 
skapas i det nya kapitalistiska samhället som annorlunda. Även om han menar att 
medborgarskap och kapitalistisk klasstruktur befunnit sig i krig147, i den meningen 
att medborgarskap innehåller principer om jämlikhet samtidigt som kapitalism 
genererar ojämlikhet, så var medborgarskapets civila rättigheter helt nödvändiga 

                                                      
147 ”[…] it is clear that, in the twentieth century, citizenship and the capitalist class system 
have been at war.” (Ibid, 18) 
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för utvecklingen av en konkurrenskraftig marknadsekonomi, för kapitalism, och 
detta var en utveckling som var nödvändig för att bli av med feodalismen. Mars-
halls huvudargument är här att kapitalismens ojämlikhet inte är de civila rättighe-
ternas fel utan kan förklaras av avsaknaden av sociala rättigheter. De sociala rät-
tigheterna motiverar Marshall därmed som något som kan hantera kriget mellan 
kapitalismens ojämlikhet och medborgarskapets jämlikhet. De sociala rättigheter 
som Marshall menar är förenliga med det liberala samhället handlar om lika möj-
ligheter, inte lika utfall. Det handlar om lika möjligheter att utveckla skillnader, el-
ler ojämlikhet, till exempel i form av alla barns lika rättigheter att kunna påbörja 
likvärdig utbildning. Sedan är det deras förmåga som avgör den fortsatta utveck-
lingen. Han menar också att om den ojämlikhet som kapitalismen genererar insti-
tutionaliseras i form av status, given social klass, i stället för en ojämlikhet som en-
bart är konsekvenser av fria avtal, strider det mot den fria marknadens principer, 
mot de civila rättigheterna, och att detta kan bekämpas med sociala rättigheter. 

Marshall menar att det finns en paradoxal motsättning mellan medborgarskapets 
tre delar, i den meningen att de politiska rättigheterna kan användas för att med 
hjälp av sociala rättigheter göra intrång i de civila rättigheterna men att detta kan 
hanteras av litet sunt förnuft. (Ibid., 43) Han menar till och med att konflikterna 
mellan medborgarskapets tre principer, och de kompromisser dessa konflikter le-
der till, är en grund för samhällelig stabilitet. (Ibid., 49) 

Jag menar att Marshalls beskrivning helt håller sig inom ett betydligt snävare om-
råde än det vi ägnat oss åt i denna undersökning. Han beskriver egentligen bara en 
utveckling av medborgarskapet inom den liberala idétraditionen från 1600- och 
1700-tal där medborgarskapet enbart betraktas som rättigheter. Marshall ger en bra 
grund för hantering av inomliberala problem med att förena den ojämlikhet som 
de civila rättigheterna i praktiken skapar, med sociala rättigheters intrång på en fri 
marknad. Detta kan också ses som grundläggande motiv för Marshalls typologi, 
det vill säga en argumentation för att förena konservativa föreställningar om över-
hetens ansvar för social välfärd för sämre bemedlade, med liberalismen föreställ-
ning om den fria marknadens värde, i riktning mot en socialliberalism som blir 
tongivande i västvärldens välfärdsstater. Kärnan hos Marshall handlar, i min läs-
ning, om att skapa liberala argument för konservativa välfärdsföreställningar. Man 
kan ha olika meningar om hur framgångsrikt detta är men det handlar inte i första 
hand om en typologi eller teori om medborgarskap, som han ofta citeras för, i vart 
fall inte i en mer generell mening, och hans teoribildning blir därmed inte så rele-
vant i detta sammanhang.  

Jag är också skeptisk till det temporala i hans berättelse. När det gäller de civila 
rättigheterna har vi sett hur de växer fram under de borgerliga revolutionerna på 
1600- och 1700-tal. Så långt stämmer vår berättelse överens med Marshalls. Men vi 
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har också i Del 2 sett hur de politiska rättigheter, som Marshall beskriver, föds re-
dan i Madisons och Sieyès konstruktion av det representativa systemet, det som 
blir den liberala demokratin, redan under 1700-talet. Efter detta sker en kvantitativ 
förändring, främst genom rösträttens utvidgning, inte någon dramatisk kvalitativ 
förändring under 1800-talet som Marshall påstår. När det slutligen gäller de sociala 
rättigheterna finns också detta i konservativa föreställningar redan under 1700-
talet. Det som sedan sker är en successiv anpassning till en förändrad kontext, 
främst i form av en liberal marknadsekonomi, och jag har mycket svårt att se den-
na successiva anpassning som någon sorts dramatisk förändring under 1900-talet, 
som Marshall säger. 

Han kan sannolikt kritiseras för att hans läsning av historien färgas av hans hu-
vudambition, att finna argument för diskussionen om välfärdsstaten i hans egen 
samtids England, men en sådan kritik ligger utanför ambitionerna här. 
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Historien om en idé 
Ett bidrag till diskussionen kring medborgarskapsideal har producerats av den 
belgiske statsvetaren och politikern Paul Magnette med sin La citoyenneté, Une his-
toire de l'idée de participation civique på franska 2001 – Citizenship: the history of an idea 
på engelska 2005. I På jakt efter medborgarna behandlades många samtida medbor-
garskapsteoretiker och bland annat saknade jag ett historiskt perspektiv som kom-
plement till de mer eller mindre rena idé-analyserna. Hos Magnette finns en utta-
lad historisk ambition och det är därför jag valt honom som en av utgångspunk-
terna för att pröva det vi hittills kommit fram till. (Magnette, 2005, [2001]) 

Här finns ingen anledning att återge hela hans historiska genomgång. Mycket 
överensstämmer med det som redan behandlats här, även om hans urval och tolk-
ningar skiljer sig från mina. I stället utgår vi från hans slutsatser. 

Magnettes ambition är inte, som här, att identifiera olika typer av medborgarskaps-
ideal. Han söker i stället efter olika egenskaper som kan karaktärisera medborgar-
skapet och han kommer fram till fem motsatser, eller dikotomier: 

• Naturligt Konstruerat 
• Jämlikhet Hierarki 
• Lydnad Deltagande 
• Transparens Representation 
• Monism Pluralism 

Vi går igenom dem i tur och ordning. 

Med paret Naturligt-Konstruerat avser Magnette i första hand hur människor får 
tillgång till medborgarskapet som en legal rättighet. Distinktionen associerar till 
den skillnad mellan jus sanguinis och jus soli som vi mött tidigare, det vill säga frå-
gan om jag får rätt till medborgarskapet i ett visst samhälle via blodsband, att en 
eller bägge av mina föräldrar är medborgare, eller på grund av att jag är född, al-
ternativt lever, på en viss plats. Dikotomin associeras normalt till skillnaden mellan 
Aten och Rom i antiken eller Tyskland och Frankrike i modern tid. Man kan också 
mer allmänt se detta som grunder för inne- och uteslutning, grund för gränsdrag-
ning och autonomi. Magnette ser denna dikotomi som historiskt intressant, men en 
uppdelning som i dagens multikulturella samhällen minskat i betydelse. Alla sta-
ter har mer eller mindre anpassat sig till den större öppenhet som jus soli innebär. I 
den mån en nationell kulturell identitet fortfarande ses som en viktig del av med-
borgarskapet, ses detta numera som något man kan förvärva, inte något man mås-
te födas in i, menar Magnette. (Ibid., 183-184) 
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Med Jämlikhet-Hierarki adresserar Magnette samma fråga som den tidigare, alltså 
vilka som har tillgång till medborgarskapet, men från ett annat perspektiv. I det 
ena fallet handlar det om den historiska åtskillnaden mellan den politiska gemen-
skapen och hushållets gemenskap vilket innebar att det bara var familjens överhu-
vud som var medborgare; kvinnor, barn och slavar var uteslutna. Magnette beskri-
ver detta utifrån uppdelningen mellan domus och civitas i Rom och här har vi kan-
ske mer ägnat oss åt skillnaden mellan oikos och polis i den grekiska antiken. Det 
finns en betydande skillnader mellan dessa, som Magnette inte berör i sina slutsat-
ser och som vi kommer att återkomma till, men i bägge fallen kan man säga att 
hushållet, både domus och oikos, stod utanför det politiska, och därmed det med-
borgerliga rummet.148 Här kan man se en vanlig föreställning om att medborgar-
skapet kräver oberoende. En variant av detta finns hos Locke, där medborgarska-
pet var starkt kopplat till bevarande och utveckling av egendom149. Det innebar 
också att det bara var de som var innehavare av egendom som hade det oberoende 
och de intressen som krävdes för politiska rättigheter; de egendomslösa kunde 
därmed inte vara fullvärdiga medborgare.  

De delvis sammanhängande argumenten om att medborgarskapet kräver obero-
ende och egendomsinnehav levde kvar ända in på 1900-talet i form av begränsad 
rösträtt. I dag finns det bara kvar i form av att barn inte får rösträtt förrän de upp-
når en viss ålder. Ett annat sätt att se på detta är att staten inte hade någon som 
helst rätt att lägga sig i de interna förhållandena i oikos eller domus. 

Magnette följer rädslan för en demokratins mob rule genom historien och ger ex-
empel på hur många av de, som ändå var medborgare, uteslöts från reellt inflytan-
de redan i Rom. Han visar väl hur elitens rädsla för de mångas direkta inflytande 
är något som varit bestående, och som fortfarande lever. I takt med att det legala 
medborgarskapet breddades, från 1700-tal och framåt, har också medborgarens di-
rekta inflytande ersatts av representation. Fortfarande i dag är de lika rättigheter 
mellan medborgare, som finns i de flesta konstitutioner och valsystem, uttryck för 
en ambition att uppnå en politisk jämliket. I realiteten ger sociala skillnader och 
skillnader i utbildningsnivå politisk övervikt för eliten, menar Magnette.150 

                                                      
148 På sidan sju påstår Magnette motsatsen: “The ancients made no distinction between what 
would come to be called public and private spheres.” (Ibid., 7) 
149 Observera att Lockes egendomsbegrepp både innehåller mitt ”ägande” av mig själv och 
min ägande av materiell egendom. Vi återkommer till detta i den avslutande Del 7. 
150 “[E]very empirical study has confirmed the intuition that social inequalities and differ-
ences in instruction favor the domination of superior classes over electoral mechanisms. 
Equality between citizens is equality of rights, which only refers to political equality as an 
ambition.” (Ibid., 187) 
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Med Lydnad-Aktivitet behandlar Magnette distinktionen mellan ett aktivt och ett 
passivt medborgarskap. Skillnaden finns uttalad i den franska konstitutionen från 
1791 som Magnette tar som utgångspunkt för en diskussion om skillnaden mellan 
medborgare som är aktivt deltagande och de som endast passivt tar del av de rät-
tigheter som medborgarskapet ger. Han visar hur föreställningen om ett aktivt 
medborgarskap är helt otänkbart under medeltiden och fram till 1600-tal unge-
fär.151 Medborgare och undersåte var då synonymer, men detta förändras med kon-
traktsteoretikerna och detta återspeglas väl i konstitutionen från franska revolutio-
nen. Ett aktivt medborgarskap blir åter möjligt. Magnette menar att denna tid in-
troducerar en balansgång mellan en passiv och aktiv del av medborgarskapet som 
fortfarande består. Medborgarna ska via politisk aktivitet skapa de lagar som ger 
skyddet för deras privata, opolitiska aktivitet. För mycket av aktivt medborgarskap 
riskerar att hota de valdas makt, för mycket av passivt medborgarskap riskerar de 
valdas legitimitet. Magnette menar att de senaste decenniernas ökade privatisering 
minskat intresset för den politiska sfären på ett oroväckande sätt. Som vi sett upp-
repade gånger beskrivs de skillnader som här behandlas ofta som en skillnad mel-
lan ett republikanskt och ett liberalt medborgarskapsideal. Magnette delar inte den 
uppfattningen. Han menar att det är fel att tala om ett liberalt medborgarskap ef-
tersom de tänkare som utvecklade liberalismen under 1700- och 1800-tal inte upp-
fattar medborgarskapet som intressant. Att tala om ett liberalt medborgarskap är 
en anakronism, menar Magnette.152  Han argumenterar kring att den tidiga libera-
lismen devalverade medborgaren till förmån för individer som producenter och 
konsumenter, värderade upp det privata på bekostnad av det gemensamma, prio-
riterade ”civilsamhället” på bekostnad av staten. Han menar att detta är inrikt-
ningen hos det han kallar den ursprungliga, rena liberalismen.153 

Med utgångspunkt i genomgången i Del 1 har jag svårt att förstå denna stånd-
punkt hos Magnette. Magnette har naturligtvis rätt i mycket av sin beskrivning av 
liberalismens födelse under 1600- och 1700-tal. Men som visats tidigare finns det 
ett uppenbart liberalt medborgarskapsideal, ända från liberalismens begynnelse, 

                                                      
151 “[T]o Hobbes and his contemporaries, citizen and subject are synonymous.” (Ibid., 187) 
(Som framgått håller jag med om Magnettes beskrivning av att medborgaren i första hand är 
en undersåte under denna tid, men det bör ändå påpekas att Magnette på sidan fyra anser 
att det är helt fel att kalla denna situation för medborgarskap över huvud taget.) 
152 ”Liberal citizenship” is an anachronism. (Ibid., 193) 
153 “[L]iberal doctrine paid little attention to the idea of citizenship; less, in any case, than it 
concentrated on the behaviour of individual men seen as producers and consumers. By va-
luing the “private” against the “public”, “civil society” against the state, the original liberal-
ism devaluated the very idea of political action. In its original purity, liberalism did not 
know citizenship. It substituted for it another human condition, which could be called “ci-
vilness” or “civility”, and thereby gave the opposition between the private man and the citi-
zen a new meaning that has lasted until the present day.” (Ibid., 98.) 
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och det både i liberal teori och i praktik. Även om idealet i viss utsträckning kan 
beskrivas som tunt, eller passivt, är det ändå ett medborgarskapsideal. Om man 
med ursprunglig liberalism avser Locke så finns hos honom behov av en politisk 
gemenskap för att garantera människornas frihet i meningen rätt till sin egendom. 
Även hos de relativt extrema liberala föreställningar som växte fram under sent 
1900-tal, till exempel genom Robert Nozick, finns behovet av politisk makt kvar. I 
denna tanketradition finns det bara medborgarskapet som kan legitimera denna 
makt, detta skydd för individen. Och denna medborgarskapets funktion är här nå-
got i högsta grad önskvärt, ett ideal. (Nozick, 2001, [1974]) 

Med Transparens-Representation diskuterar Magnette i huvudsak frågan om re-
presentation eller ej. Med ”transparens” avser han dels den ursprungliga betydel-
sen av demokrati, det vill säga ett system där alla medborgare har rätt att delta i 
beslut, och dels både liberala och kommunistiska, mer eller mindre utopiska, idéer 
om ett statslöst tillstånd. Även om begreppet är något svårförståeligt vill han ut-
trycka likheten i dessa idéer i den meningen att det inte finns något ytterligare 
”skikt”. Tillvaron är direkt tillgänglig för medborgarna egen handling, individuellt 
eller i grupp, utan beroende av någon annan makt. 

Med ”representation” menar han det system vi har och som föddes under 1700-
talet, där medborgare utser sina representanter. Han redovisar två argument för 
detta införande, dels att det i större stater blev omöjligt med någon sorts direkt 
demokrati och dels vad man kan kalla det aristokratiska argumentet. Med hjälp av 
ett representativt system skulle de personer som utsågs till representanter vara 
massan överlägsna och man skulle undvika en mob rule. Som jag visat tidigare, 
bland annat med hjälp av Bernard Manin, var aristokratiargumentet helt avgöran-
de för konstruktörerna av det nya systemet i USA och Frankrike. Magnette väljer 
att citera Manin när det gäller moderna partistrukturer, men inte när det gäller det-
ta, som ändå är en huvudfråga hos Manin. 

Magnette menar att representationens karaktär förändrats över tid. Från en tanke 
om att de överlägsna representanterna med obundna mandat klokt skulle fatta be-
slut till det allmännas bästa, har olika varianter på detta inträtt. Idén om det bund-
na mandatet kom redan från Robespierre som ett sätt att minska avståndet mellan 
väljare och valda. Senare kom från socialistiskt håll, menar Magnette, tydligare 
idéer om att representanterna skulle likna de valda, både i form av åsikter och ge-
nom att vara lika medborgarna, de skulle inte vara en elit. Representanterna ses 
också i ökad utsträckning som medlare mellan olika intressen i samhället. 

Med begreppsparet Monism-Pluralism går Magnette vidare med samma fråga. 
Han menar att pluralismen utvecklats i en anglosaxisk tradition där man ser politi-
kens uppgift som att balansera konkurrerande intressen i samhället. Representan-
terna representerar inte medborgare, i någon allmän mening, utan speciella intres-
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sen som kan vara formerade som föreningar, korporationer eller regioner. Repre-
sentation får betydelsen att administrera pluralism.154 

Motsatsen beskriver han som monism och där är Frankrike hans exempel. Det in-
nehåller det aristokratiska argumentet och det innebär ett ideal där representan-
terna ska stå över intressemotsättningarna i samhället för att självständigt komma 
fram till vad som är bäst för hela landet. Magnette härleder det tillbaka till mot-
stånd mot ett samhälle behärskat av konkurrerande intressen, som vi kan möta hos 
Rousseau, och menar att detta är en grundläggande inställning som fortfarande 
har stor betydelse i Frankrike. Trots allt har den pluralistiska inriktningen fått en 
allt större betydelse överallt, menar han, vilket innebär att medborgaren blir situe-
rad, i meningen bärare av vissa specifika intressen som drivs av ett särskilt parti, 
och förväntar sig att dessa intressen ska bli mer eller mindre tillgodosedda i kom-
promisser mellan representanterna. 

För Magnette är den universella meningen med medborgarskap idag just represen-
tativ, alltså en fråga om att utse och därmed legitimera representanter, de politiska 
makthavarna, även om formerna för representationens syften, form och innehåll 
förändras.155 I dag ser han, som många andra, en försvagning av grunden för pari-
väsendet, klasskillnaderna minskar, partierna får färre medlemmar, intresset att 
ens delta i valen blir allt lägre och han reflekterar över om inte den allt starkare in-
dividuella friheten hotar den medborgerliga friheten. 

Magnette kritiserar den vanliga uppdelningen mellan liberala och republikanska 
föreställningar om medborgarskap skarpt. Jag är delvis överens med honom, men 
inte alls på samma grunder. Magnette menar att distinktionen mellan dessa före-
ställningar inte är giltig, att det är en artificiell konstruktion som hindrar oss att 
förstå medborgarskapet ”på riktigt”.156 Jag ser honom därmed som en i raden av 
forskare som söker en kompromiss, en enda sanning. Jag menar att distinktionen 
mellan liberala och republikanska föreställningar är fullt giltig. Min kritik är att 
den inte klarar att hantera den variation som i högsta grad existerar. Dessutom har 
jag svårt att hitta några resultat hos Magnette som är användbara för att besvara de 
frågor som ställs i denna undersökning. Det är på många sätt ändå en intressant 
historik han levererar. 

                                                      
154 “Representation ment administrating social pluralism.” (Ibid., 191) 
155 “Modern citizenship is innately representative. […] [C]itizenship is universally conceived 
as representative.” (Ibid., 189, 191) 
156 “[…] how artificial the opposition of so-called liberal and republican conceptions of citi-
zenship is, how much that alleged distinction prevents us from seeing that it is precisely in 
the permanent tension between these two dimensions of the concept that the resiliency of its 
evolution resides.” (Ibid., 4) 
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Han ger också en skarp kritik mot skribenter inom politisk teori som sysslar mer 
med politik än med vetenskap, utan att explicit klargöra att de driver en speciell 
åsikt, att de utnyttjar historien för att bara ta fram det som stödjer deras egen upp-
fattning. Han ger därmed sken av att själv producera någon sorts neutral historik 
över medborgarskapet. Enligt min mening är det inte möjligt att på ett neutralt sätt 
läsa historien, även om det naturligtvis finns anledning att kritisera medveten hi-
storieförfalskning. Ändå är varje läsning av historien personlig vilket innebär att 
den lämnar utrymme för helt andra läsningar med lika stor legitimitet. Magnettes 
egen läsning innehåller, enligt min mening, också precis det han själv kritiserar. 
Han argumenterar helt implicit, outtalat, för ett smalt politikbegrepp och en myck-
et statscentrisk syn på politik. Som framgått tidigare argumenterar jag, uttalat, för 
att vi statsvetare bör använda ett vidare politikbegrepp om vi ska kunna studera 
förändringar i samtiden på ett relevant sätt. 

Magnette menar att samtiden överutnyttjar medborgarbegreppet och den kritiken 
skulle han säkert också rikta mot min undersökning. I så fall är jag dock i gott säll-
skap eftersom den relativt vida syn på vad medborgarskap kan innebära, som jag 
använt mig av, också förekommer hos många av de teoretiker som citeras. Jag kan 
också se tydliga skillnader mellan de relativt kategoriska och avgränsande defini-
tioner som Magnette levererar i inledningen av sitt arbete och den bredare och mer 
mångfasetterade bild som kommer fram när han, på ett intressant sätt, fördjupar 
sig i historien. Denna skillnad kan också vara en förklaring till att det hela blir 
ganska innehållslöst när han väl ska sammanfatta i sina slutsatser. Magnette har 
hittat några intressanta punkter i sin läsning av historien. Det ger bidrag till Herrar 
och slavar i medborgarskapets historia där jag också refererar till honom. 

I och med att det trots allt finns en del likheter i Magnettes och mina ambitioner är 
det intressant att pröva de olika analyserna mot varandra. Jag ser detta som en väg 
att stärka min analys. Utöver de nämnda historiska bidragen finns det dock inget 
konkret att ta med från Magnette till den avslutande Del 7. 
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Den deliberativa medborgaren 
Redan i den första delen, På spaning efter medborgarna, mötte vi Jürgen Habermas 
där han både gav bidrag till republikanskt orienterade medborgarskapsideal och, 
med sin syn på en deliberativ politik och med sin diskursteori, också gav en del av 
grunden till att Den samtalande människan etablerades som kandidat till en typ av 
ontologisk människosyn. Som kunde konstateras i den förra delen har vi alltför 
svagt underlag för denna typ av föreställning och det är en av orsakerna till att vi 
nu återvänder till Habermas för att se om just denna aspekt kan utvecklas. 

Först kan några punkter repeteras.  

• Habermas har ett relativt brett politikbegrepp även om vi mött de som är 
bredare. För honom är det rättsstatligt organiserade politiska systemet var-
ken samhällets topp eller dess centrum, utan ett handlingssystem bland 
många andra där människor agerar. 

• Han menar att paradigmet för politik, det medborgerliga självstyrets prax-
is, hos liberalismen är marknaden, konkurrens om makt, och hos den repu-
blikanska uppfattningen samtalet, en förståelseorienterad offentlig kommu-
nikation och där står Habermas på den republikanska sidan. 

• Hans diskursteori hävdar att den demokratiska viljebildningens procedu-
rer och kommunikationsförutsättningar ska fungera som en rationalisering 
av besluten, där rationalisering betyder mer än liberalismens legitimering, 
men mindre än den republikanska synen på detta som en samhällets konsti-
tuering, det är en sorts programmering av den politiska makten. 

Habermas diskuterar ofta relationer mellan medborgarskap och identitet. Ett om-
råde där denna fråga ofta kommer i fokus är i dagens många diskussioner om glo-
baliseringen och nationalstatens försvagning. Hur kan det vara möjligt att skapa 
någon sorts medborgerligt intresse för frågor utanför nationalstaten, är en ofta fö-
rekommande fråga. 

En som visar stor skepsis för det möjliga i detta är den kommunitaristiskt oriente-
rade Michael J. Sandel som i sin Democracy´s Discontent. America i Search of a Politi-
cal Philosophy från 1996 argumenterar kring dessa frågor. Han beskriver en ekono-
misk globalisering som styr medborgarnas framtid och samtidigt ger allt mindre 
möjligheter för nationalstaterna att föra fram sina medborgares bedömningar och 
värderingar på en global arena. Denna försvagning av nationalstaterna är också, 
för Sandel, en förklaring till det växande missnöje med demokratin som han redo-
visar. För att hantera detta krävs politiska institutioner på en transnationell eller 
global nivå, men det kommer att bli mycket svårt, tror Sandel. Han menar att de-
mokratin vilar på ett medborgerligt engagemang, en känsla för gemenskapen, en 
moral och en kultur som formas av gemensamma traditioner och en gemensam hi-
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storia. Någon sådan bas finns inte för politiska institutioner över nationalstatens 
nivå, menar Sandel.157 

Sandel ser alltså en kausal kedja där människors gemensamma historia och erfa-
renheter i nationen skapar en nationell identitet som i sin tur skapar ett engage-
mang för det gemensamma, en medborgerlig anda som i sin tur är grund för de-
mokrati och statens politiska institutioner. I betoningen av traditionen, kulturen 
och den gemensamma historiens betydelse känner vi igen tankar som vi tidigare 
mött, och som på olika sätt formulerats av sådana som Burke och Herder. 

Habermas bryter upp denna kedja. 

Nationell självständighet och kollektiv självhävdelse gentemot främmande nationer 
kan förstås som en kollektivistisk form av frihet. Denna nationella frihet samman-
faller inte med medborgarnas genuina politiska frihet. Därför kan den moderna för-
ståelsen för republikansk frihet senare lösgöra sig från det nationella frihetsmedve-
tande, som det vuxit fram ur. Det var bara temporärt som nationalstaten etablera-
de ett nära samband med ethnos och demos. Begreppsligt var medborgarskapet re-
dan oberoende av den nationella identiteten. (Habermas, 1990, 127-128) 

Sambandet mellan medborgarskap och nationell identitet är ett historiskt faktum 
för vissa platser och tider, men det är inte ett nödvändigt samband och det är ett 
samband som luckrats upp kraftigt i samband med globalisering och omfattande 
migration, menar Habermas. Han bryter alltså i ett första steg isär nödvändigheten 
av ett samband mellan det nationella och det medborgerliga. 

I nästa steg av konstruktionen pekar han på att denna historiska process visar på 
möjligheten av att medborgarskapet kan fungera identitetsskapande och att detta 
kan ske i en annan kontext än nationalstaten. Argumentationen utvecklar han 
bland annat i samband med en diskussion om möjligheten av ett EU-medborgar-
skap och även dess roll i formandet av en europeisk identitet. 

Habermas ser detta som delar av en lång historisk process. Redan med den franska 
revolutionen förändrades grunden för nationsbegreppet från att vara en sorts för-

                                                      
157 “[P]olitics must assume transnational, even global forms, if only to keep up. […] Nation-
states, traditionally the vehicles of self-government, will find themselves increasingly unable 
to bring their citizens´ judgments and values to bear on the economic forces that govern 
their destinies. The disempowering of the nation-state in relation to the global economy may 
be one source of the discontent that afflicts […] democracies around the world. […] It re-
mains to be seen whether such (transnational/global) political units can inspire the identifi-
cation and allegiance – the moral and civil culture – on which democratic authority de-
pends. […] Except in extraordinary moments, such as war, even nation states find it difficult 
to inspire the sense of community and civic engagement self-government requires. Political 
associations more expansive than nations, and with fewer cultural traditions and historical 
memories to draw upon, may find the task of cultivating commonality more difficult still.” 
(Sandel, 1996, 338-339) 
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politisk storhet till att mer och mer bli något som är politiskt konstruerat och kon-
stituerande för en politisk identitet. 

Vid slutet av 1800-talet kan bestämningsrelationen mellan tillskriven nationell 
identitet och förvärvat, demokratiskt konstituerat medborgarskap rentav vändas 
om. (Ibid., 126) 

I stället för att den nationella erfarenheten skapar en identitet som grund för med-
borgarskap skapar Habermas alltså en kausal kedja där det medborgerliga ska 
fungera identitetsskapande och dessutom vara applicerbart på en större kontext än 
nationalstaten. Hur går då själva identitetsskapandet till? 

Folkets medborgerliga suveränitet drar sig i dag tillbaka till rättsligt institutionali-
serade förfaranden och informella processer i en mer eller mindre diskursiv åsikts- 
och viljebildning som möjliggörs av grundrättigheter. Jag förutsätter här ett nät-
verk av olika kommunikationsformer, som emellertid måste vara så organiserade 
att de kan förmodas binda den offentliga förvaltningen till rationella premisser. 
Därigenom kan de också pålägga det ekonomiska systemet sociala och ekologiska 
restriktioner, men utan att antasta dettas egen logik. Detta är modellen för en deli-
berativ politik. Det handlar här inte längre om ett makrosubjekt i form av en ge-
menskapstotalitet, utan om anonyma diskurser som griper in i varandra. […] För 
den stora massan av befolkningen kan de politiska deltagarrättigheterna idag bara 
tillvaratas genom integrationen i och inflytandet på ett informellt offentligt kom-
munikationskretslopp, vilket som helhet inte kan organiseras utan snarare bärs upp 
av en liberal och egalitär kultur. […] Endast om ett sådant samspel mellan institu-
tionaliserad åsikts- och viljebildning å ena sidan och informell offentlig kommuni-
kation å den andra kommer till stånd, kan medborgarskapet i dag betyda mer än 
bara aggregering av förpolitiska individuella intressen och ett passivt utnyttjande 
av paternalistiskt tilldelade rättigheter. (Ibid., 138-139) 

Det Habermas betonar, är betydelsen av samtal och opinionsbildning. Det är via 
otaliga samtal i många former och medier, som identitet formas, konstitutionell 
patriotism utvecklas, viljor formuleras och politiskt inflytande utövas. Delvis har vi 
mött argumenten från Habermas tidigare. I avsnittet om det romerska riket mötte 
vi Cicero som i Lagarna från 51 f.Kr. beskriver de två medborgarskapen; ett natio-
nellt som härstammar från den plats där vi föds och ett mer eller mindre univer-
sellt, eller kanske konstitutionellt med nomenklaturen hos Habermas, där det sena-
re utgör grund för en omfattande patriotism.158 

                                                      
158 “Yes, I maintain that he and all people from small towns have two countries, one by na-
ture and one by citizenship. […] So he was a Tusculan by birth, and a Roman by citizenship. 
[…] That is the country for which we should be willing to die, to which we should devote 
ourselves heart and soul, and on whose altar we should dedicate and consecrate all that is 
ours. Yet the one which gave us birth is dear to us in a way not very different from that 
which took us in. And so I shall always insist that this is my country, even though the other 
is greater and includes this within it.” (Cicero, 1998 [52, 51 f.Kr.], 122-123, Bok II s 5) 
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Från ett kommunitaristiskt perspektiv kan man hävda att Habermas utformar en 
abstrakt och teoretisk procedur, utan någon förankring i en speciell kontext som 
bestäms av kultur, historia, språk et cetera. Vi mötte detta argument hos Sandel 
ovan och vi kan också finna den typen av argument hos Charles Taylor. (Se till ex-
empel Taylor, 2006, [1989], 512-513) 

Habermas har också kritiserats från ett annat perspektiv, till exempel av Michael 
Foucault, och den kritiken handlar om att de kommunikationstillstånd som Ha-
bermas beskriver inte kan vara fria, de fria samtalsarenor som teorin förutsätter 
existerar inte, de är underkastade makt i en eller annan form. 

Från ett mer liberalt perspektiv kan man hävda att människor helt enkelt är intres-
serade av annat, de samtalar om andra saker och det uppstår ingen relation till det 
som kan beskrivas som ”politiskt”. Vi kunde se flera synpunkter med den inrikt-
ningen redan i På spaning efter medborgarna. Se även Matthew Hindman som sär-
skilt studerat samtalet inom nya sociala medier i sin The Myth of Digtal Democracy 
från 2009 och är starkt kritisk mot samtalets politiska möjligheter på det sätt som 
Habermas beskriver. (Hindman, 2009) 

Själv har jag främst problem med det mer eller mindre universella elementen i Ha-
bermas teoribildning. De påminner mycket starkt om Cicero, och konsekvenserna 
av tillämpningen av denna teoribildning från Ciceros tid, bland annat i form av ett 
extremt underordnat medborgarskapsideal, ger en stark grund för ett skeptiskt 
förhållningssätt. 

För tillfället behöver vi inte fördjupa denna kritik. Vi har, med hjälp av Habermas, 
fått argument som bland annat kan användas för att vidareutveckla den ontologis-
ka människosyn som vi betecknat med Den samtalande människan. 
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Postnationellt medborgarskap 
Ett svenskt bidrag till frågorna om medborgarskapet svarar Christian Fernández 
för med sin Medborgarskap efter nationalstaten? – Ett konstruktivt förslag från 2005. 
(Fernández, 2005) Många har i globaliseringens tidevarv berört dess effekter på 
medborgarskapet, men Christian Fernández har detta som huvudfråga i sin dok-
torsavhandling. Han tar sin utgångspunkt i Maastrichtfördraget från 1991 som 
bland annat innehåller EUs introduktion av det europiska medborgarskapet, som 
komplement till de nationella medborgarskapen. Han menar dels att medborgar-
skapet i första hand är en idé och dels att globaliseringen skapar behov av en idé 
eller konstruktion av ett postnationellt medborgarskap. 

I sin definition av vad medborgarskap är menar Fernández att medborgarskap är 
synonymt med medlemskap i en politisk gemenskap. (Ibid., 58) Han föreslår en 
medborgarskapsteori som baseras på tre värden: Offentlighet, ömsesidighet och 
jämlikhet. Offentlighet använder han som motsats till det privata eller enskilda för 
att beskriva att medborgarskap handlar om ”gemensamma ting och upplevelser 
som förenar en brokig massa av individer i en sammanslutning av medborgare”. 
(Ibid., 60) Med ömsesidighet menar han relationen mellan medlemmarna, vad de 
är skyldiga varandra och med jämlikhet avser han fördelningen av offentlig makt, 
vad medborgarna egentligen är berättigade till. Hans ambition är att skapa en 
normativ konstruktion av något önskvärt, och teorin ska därför inte i första hand 
ses som underlag för analys av olika typer av medborgarskap. Fernández menar 
dock att hans värden är generella och fångar det väsentliga i medborgarskapet. 

Han menar att den offentliga politiska gemenskapen är en gemenskap bland andra 
på samma sätt som medborgarskapet är en roll bland andra. Medborgarskapet och 
den politiska gemenskapen har dock en särställning som definierar möjligheterna 
för andra roller och gemenskaper. Han beskriver denna särställning som ett sam-
ordnande medborgarskap. 

Ur offentligheten härleder han de två andra värdena: ömsesidighet och jämlikhet. 
Han beskriver ömsesidigheten som ett utbyte av makt mellan individ och gemen-
skap/stat och ligger här nära klassisk kontraktsteori. Ömsesidigheten blir här en 
balansgång mellan liberalism och kommunitarism, mellan individens frihet och 
den politiska gemenskapens makt. För att försöka ta sig ur dessa oförenliga ideal 
arbetar han med begreppen egennytta och allmännytta. Han menar här att det 
samordnande medborgarskapets ideal innehåller ett element av allmännytta. 
Fernández avvisar Rousseaus allmänvilja som alltför långtgående, hans allmännyt-
ta är betydligt mer begränsad och lever i balans med en egennytta. Även här ser 
han ömsesidighetens balansgång inom den politiska gemenskapen (singular) som 
en förutsättning för andra gemenskaper i samhället. (Ibid., 71) 
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Även jämlikheten handlar för Fernández om maktfördelning, men han menar att 
det är en fördelning av annat slag. 

[…] om vi talar om medborgerlig jämlikhet talar vi om ett värde som begränsar sig 
till den offentliga sfären. Ojämlikt fördelade belöningar på marknaden, i kärleksli-
vet eller på idrottsarenan utgör i denna medborgerliga bemärkelse inte några ojäm-
likheter. I historiens ljus är den här jämlikheten fundamental. Den utmärker med-
borgarskapet i förhållande till de graderade hierarkiska samhällsordningar som har 
förtryckt folkets massor genom historien. (Ibid., 72) 

Fernández hämtar sitt jämlikhetsideal huvudsakligen från Michael Waltzer som 
argumenterar för en syn på jämlikhet och rättvisa där olika samhällssfärer som po-
litiken, marknaden, familjen, arbetet, kyrkan och fritiden ses som åtskilda med ett 
visst mått av autonomi och att dess sfärer har olika förutsättningar och kriterier för 
rättvisa fördelningar. Den medborgerliga jämlikheten hör hemma i den politiska 
sfären och Fernández ideal handlar om att alla ska ha lika förutsättningar till del-
tagande i denna sfär. På ett likartat sätt som Marshall tidigare argumenterar han 
här för sociala rättigheter för att stärka denna politiska jämlikhet men däremot ar-
gumenterar han emot skyddande rättigheter som innehåller differentierade regler i 
syfte att stärka minoriteter och andra grupper som på olika sätt är undertryckta. 

Det ideal som Fernández formulerar med dessa tre värden menar han ligger nära 
en nyrepublikansk medborgarskapsnorm. Jämfört med klassisk republikanism är 
det nya dels att fler individer ska inkluderas i den politiska gemenskapen som ska 
vara öppen för mångfald och intern kritik samt att den politiska gemenskapen 
måste acceptera att det finns många andra gemenskaper och att just den politiska 
inte kan hävda en absolut särställning. Han menar att den nyrepublikanska nor-
men balanserar mellan en ”individualistisk nyttomaximering” hos liberalismen 
och en ”kulturell reproduktion” hos kommunitarismen som bägge reducerar med-
borgarskapet till en funktion för något annat. Därmed blir nyrepublikanismen för 
Fernández ett försvar för medborgarskapet som sådant. (Ibid., 85) 

Den andra delen av Fernández analys behandlar behovet av ett postnationellt 
medborgarskap i globaliseringens tidevarv. Han menar, som många andra, att fö-
reställningen om nationalstaten som autonom social behållare blir alltmer överspe-
lad. Ett intressant påpekande är relationen mellan vem och vad när det gäller med-
borgarskapets innehåll. Han jämför antikens atenska stadsstat där en relativt be-
gränsad andel av befolkningen definierades som medborgare vilket var en förut-
sättning för ett mycket omfattande innehåll i medborgarskapet. Han menar att när 
svaret på frågan vem blir allt fler, blir också innehållet, vad, allt tunnare. Därmed 
blir också problemen för övergången till ett postnationellt medborgarskap likartat 
de problem som övergången till större nationalstater innebar. 
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Fernández jämför tre postnationella modeller: liberal kosmopolitism, kommunita-
ristisk mångkulturalism och hans egen kompromiss mellan dessa som han kallar 
transnationalism. Kosmopolitismen beskriver han som byggd av individualism, 
generalitet och universalism. Hans kritik mot denna som grund för ett postnatio-
nellt medborgarskap är att det skulle bli för tunt. Något som omfattar alla tenderar 
att omfatta ingen. Ett medborgarskap kräver ett Vi. Kosmopolitismen kan ses som 
en expansion utåt, från ett nationalstatligt perspektiv, och den andra modellen, 
mångkulturalismen, kan ses som en expansion inåt. Fernández beskriver det som 
ett gruppindelat medborgarskap, baserat på kulturellt formade gruppidentiteter, 
som ska undanröja den liberala nationalstatens grund i majoritetens homogenitet 
som alltid skapar förtryckta minoriteter. Fernandez kritik innehåller två argument: 
Dels menar han att detta bara ersätter nationalstatens etnocentrism med en frag-
menterad och kulturessentiell etnocentrism och dels menar han att det helt enkelt 
inte finns denna typ av tydligt kulturellt definierade grupperingar, att detta är nå-
got som konstrueras och rekonstrueras och resultatet bara skulle bli ”ryska dock-
or” som successivt blir allt mindre. För sitt alternativ, transnationalism, använder 
han Habermas begrepp konstitutionell patriotism. Tanken bygger på att ett vi i na-
tionella, kulturella eller etniska termer skulle ersätta av ett vi som skapas genom en 
kommunikativt, deliberativt skapad konstitution. Fernández argumenterar för att 
denna form av postnationellt medborgarskap inte ska ses som ersättande, utan 
som kompletterande till ett nationellt medborgarskap. Det innebär en ”glokalise-
ring” eller diversifiering av medborgarskapet. 

I en europeisk kontext menar han att ett europeiskt medborgarskap ska tilldelas 
alla som är bosatta inom EU, vare sig de är medborgare i någon av medlemsstater-
na eller ej, och att detta transnationella och kompletterande medborgarskap ska 
bidra till utvecklingen av ett ”Grannskapet Europa”. 

För mig så finns det några problem redan hos Fernandez utgångspunkter. Där han 
ser medborgarskapet som en idé menar jag att det bättre låter sig beskrivas som en 
logik, eller en praxis, som på olika sätt sammanför människor, makt och gemen-
skap. Det är en logik som skapas i ett speciellt materiellt och historiskt samman-
hang. Först därefter kan medborgarskapet beskrivas som en idé som kan spridas, 
påverka materiella omständigheter, och hamna i konflikt med materiella föränd-
ringar. Den andra utgångspunkten handlar om relationen mellan en globaliserad 
ekonomi och behov av ett postnationellt medborgarskap. Som vi redan sett är idéer 
om globala eller universella medborgarskap absolut inte något nytt. Vi har mött 
dessa föreställningar redan under romarriket, till exempel hos Cicero, Seneca och 
Marcus Aurelius. Fernández avfärdar detta i en not på sidan 116 och menar att den 
liberala kosmopolitismen som föds hos Kant på 1700-talet var något nytt och poli-
tiskt på ett annat sätt än tidigare. Jag är mer tveksam till om denna del av upplys-
ningen verkligen kan beskrivas som en ny föreställning. Det radikalt nya hos Kant, 
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för detta sammanhang, var en ny individkonstruktion. Som framgått tidigare me-
nar jag att den mer eller mindre universella föreställning om medborgarskapet, 
som föddes under romarriket, var en viktig del i den process där medborgare så 
småningom blev synonymt med undersåte. Det jag tycker är viktigt är att fråga sig 
är om inte det ”nya” universella, eller europeiska, medborgarskapet innehåller 
samma logik som den gamla? 

Fernández argumenterar emot ett statscentrerat synsätt, till exempel hos Marshall. 
Han menar att detta synsätt skapar begränsningar som inte fungerar i ett modernt 
samhälle. Jag instämmer i denna kritik, men menar samtidigt att frågor om av-
gränsning, eller autonomi, är centrala för medborgarskapet i dess funktion för 
människors liv i någon form av organiserad gemenskap. Samtidigt som han, på 
detta område, argumenterar för ett vidgat synsätt arbetar han dock själv med ett 
mycket smalt politikbegrepp som i stort bara omfattar det representativa politiska 
systemets procedurer. Jag menar att detta begränsar analysen av medborgarska-
pets innehåll. Som vi sett tidigare argumenterar jag för ett bredare politikbegrepp 
som viktigt för att förstå medborgarskapet i samtiden. Vi kan utan problem identi-
fiera en egenskap i det moderna samhället där gränserna mellan den politiska sfä-
ren och andra sfärer (i Fernández mening) som till exempel marknaden, fritiden 
och familjen, allt mer suddas ut, till exempel i produktion av välfärdstjänster, vil-
ket innebär att ett snävt politikbegrepp fungerar illa som grund för en analys av 
medborgarbegreppet. 

Ibland har Fernández svårt att hålla isär det medborgarskapsideal han försöker 
konstruera med sina beskrivningar av olika typer av medborgarskap som funnits. 
Han säger till exempel att en auktoritär stat inte kan ha några medborgare (Ibid., 
66) vilket naturligtvis är felaktigt från ett historiskt empiriskt perspektiv, men möj-
ligen sant om man med medborgare enbart avser det som kan beskrivas med hans 
eget medborgarskapsideal. 

Min analys av Fernández är att han konstruerar sitt medborgarskapsideal genom 
att söka minsta gemensamma nämnare, genom att argumentera för kompromisser 
mellan liberalism och kommunitarism, mellan kosmopolitiska och mångkulturella 
synsätt. Hans normativa ideal blir därmed ganska vagt som alltför långtgående 
kompromisser tenderar att bli. Min ambition är den motsatta. I stället för att försö-
ka konstruera ett kompromissernas medborgarskapsideal, vill jag tydliggöra skill-
nader som kan utgöra grund för analys eller konstruktion av medborgarskap som 
funnits, finns och skulle kunna finnas. Trots dessa skilda ambitioner finns det delar 
av Fernández väl genomförda analys som har värde för fortsättningen. Det gäller 
inte minst hans ”glokalisering” som ska utvecklas i Del 7. 
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Att vara utom sig inom sig 
I en mycket intressant avhandling från 2008 diskuterar idéhistorikern Victoria Fa-
reld föreställningar om vad det kan vara att vara människa. Hon gör det genom en 
kritisk granskning av Charles Taylor, som vi mött i tidigare avsnitt, och behandlar 
därigenom också Hegel och Hegels föregångare. (Fareld, 2008) Delvis blir detta en 
repetition av behandlingen av Taylor i Del 4, Är människor lika eller olika, men Fa-
relds analys hjälper oss att hitta kompletterande perspektiv och slutsatser som vi 
inte hittade tidigare. 

Jag diskuterar Farelds avhandling relativt utförligt. Det finns flera skäl till detta: 

• I detta skede är Fareld den enda som specifikt behandlar det ena av mina 
två huvudteman: ontologisk människosyn. Därför är det rimligt att disku-
tera hennes analys mer ingående. 

• Farelds Att vara utom sig inom sig är, enligt min mening, en alldeles utmärkt 
analys som också tillför viktiga element som blir avgörande för mina egna 
slutsatser. 

Farelds mål är att utveckla en politisk filosofi, byggd på människors beroenden och 
sårbarhet, en vidkännandets filosofi. Där ”vidkännande” som begrepp kan relate-
ras till ”erkännande” i den erkännandefilosofiska skola där Taylor är ett ledande 
namn i samtiden, en skola som i första hand baseras på tysk romantik och som vi 
mött i tidigare avsnitt. Fareld vill fånga den mänskliga erfarenheten av utsatthet, 
att vara satt utanför, främmande inför sig själv och sårbar inför andra. (Ibid., 21) 

En grundläggande utgångspunkt, som vi mött upprepade gånger, är skillnaden 
mellan föreställningar om mänsklig likhet respektive olikhet som grund för ett so-
cialt och samhälleligt samspel, som grund för ett erkännande. 

På den ena sidan finns klassiska liberala grunder om individuell likhet i föreställ-
ningar som alla människors lika värde som grund för universella och lika mänskli-
ga rättigheter, likhet inför lagen et cetera. Fareld väljer här att citera Fukuyama 
(Ibid., 195) men det finns många andra liberala författare att välja bland. Som 
framgått menar jag att denna föreställningsvärld har sin grund i det jag kallat Den 
kantianska individen. 

Som ett alternativ till detta finns föreställningen om mänsklig olikhet, där erkän-
nandefilosofin, som vi i dess samtida mening mött hos författare som Kymlicka 
och inte minst Taylor, kan ses som ett försök att utveckla liberalismen genom att se 
till individens särart och hitta former för att, t ex genom olikhet inför lagen, erkän-
na individers rätt till särart, olikhet, inte minst i samband med diskussioner om 
mångkulturella samhällen eller relationer mellan ursprungsfolk i minoritet och 
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majoritetsbefolkningar. Framför allt Taylor arbetar i flera verk med denna fråga 
med hjälp av att konstruera en sorts dikotomi mellan upplysningens tankevärld 
och den tyska romantiken. I Taylors dikotoma diskussion finns på ena sidan upp-
lysningen, en mekanistisk världsbild, en atomistisk individuppfattning och ett na-
turalistiskt perspektiv. På andra sidan finns romantiken, en organisk världsbild, en 
holistisk uppfattning och ett fenomenologiskt perspektiv. Herders expressivism är 
en viktig grund för Taylor med den centrala uttolkningen att varje människa och 
varje folk är mänskligt på sitt eget sätt, som han inte kan byta med någon annan 
utom till priset av förvanskning och självstympning. (Ibid., 30) 

Ett erkännande handlar om mer än tolerans eller respekt, det handlar om ett beja-
kande av olikhetens värde. Självförverkligande handlar om ett autentiseringsideal, 
ett återupprättande i en expressiv och dialogisk process, i en gemenskap. Det 
handlar, hos Taylor, inte om den isolerade individens inre uttryck för en unik per-
sonlighet. Taylor menar dock att behovet av olikhetens erkännande växer fram ur 
det sena 1700-talets framväxande demokrati och föreställningar om likhet. Tidigare 
former av olikhet, relaterad till positioner i sociala hierarkiska kedjor, ställer inte 
samma krav på erkännande, menar Taylor. 

En del av kritiken mot Taylor handlar om att han blandar två olika identitetsför-
klaringar där den ena handlar om en successiv historisk konstruktion, kontextuellt 
självtolkande och den andra är mer av en ontologiskt essentiell moralteori där 
människan är något speciellt, oavsett kontext. Fareld menar att denna kritik inte tar 
hänsyn till att de historiska och ontologiska delarna mycket väl kan kombineras 
om man bara tar hänsyn till det ursprung i tysk filosofi där Taylor hämtar delarna 
till sin expressivistiska tolkningsteori, och bland annat till den dynamiska essentia-
lism som finns där. 

Fareld har själv en annan och viktig kritik mot Taylor som hon baserar på Hegel. 
Hegel menar att det är först genom erkännandet av den andra som man kan bli 
synlig för sig själv. Det är en dialektisk rörelse där man i ett erkännandemoment 
låter den andre framträda som subjekt för att i samma rörelse själv uppstå som 
subjekt. Erkännandet av den andre är alltid en akt riktad mot det egna självet. Fa-
reld menar att detta är en bild av en människa i ”självförändring som står öppen 
inför framtiden”. (Ibid., 42-43) Fareld menar att Taylor missar det dialektiska, det 
föränderliga, hos Hegel, och därmed fastnar i något som handlar om att igenkänna 
något i det förflutna, ett instrument för att återställa något som blivit förvanskat, 
eller en bekräftelse av något som redan finns. Den dynamiska och föränderliga 
öppning mot framtid, som finns i Hegels erkännande, hittar Fareld inte hos Taylor. 

Hon saknar också den komplexitet i identitetsbegreppet som kan illustreras med 
hjälp av relationerna mellan de latinska begreppen idem, samma, som står för att ha 
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något gemensamt med, att i vissa avseenden vara lika som någon annan, och ipse, 
själv, som står mig själv som särskild, det som gör att jag är jag. 

Fareld menar att detta är användbart för att beskriva det hon ser som de två para-
doxerna i identitetsbegreppet. Den ena handlar om omöjligheten att definiera ett 
särskilt jag som inte samtidigt refererar till något jag delar med andra, ”att man 
bara kan vara särskild genom att vara lik andra”. (Ibid., 37) Våra identiteter skiljer 
oss från varandra men att vara identisk med, är att vara lika något annat. Det som 
förenar är också alltid det som särskiljer. Min unika identitet kan bara beskrivas 
genom att hänvisa till egenskaper som jag delar med andra. Identitetshandlingar 
består huvudsakligen av beskrivningar av egenskaper som vi delar med andra. 
Idem visar att min identitet både är en del av mig och något identiskt, skilt från 
mig, den gör mig på samma gång till både subjekt och objekt. 

Den andra paradoxen handlar, enligt Fareld, om att man bara kan vara särskild, i 
relation till alla andra, genom att stå i relation till sig själv som en annan. Ipseiteten 
låter sig inte fångas med hjälp av gemensamma eller historiska egenskaper. Den är 
därför omöjlig att identifiera och den är aldrig identiskt detsamma i dag som i går. 
Spänningen, som är central hos Hegel, kan beskrivas som att jag bara kan vara jag, 
inför mig själv, genom att stå i relation till mig själv som en annan. 

Fareld menar även här att spänningen och dynamiken hos Hegel helt försvinner 
hos Taylor. Hon menar att Taylors erkännandefilosofi i första hand blir en särarts-
politik, som kan vara ett intressant alternativ till en länge förhärskande likvärdig-
hetspolitik, men den baseras i grunden på idem, vad som förenar särskilda grup-
per. ”Den spänningsfyllda relationen mellan det i min identitet som gör mig sär-
skild och det som jag delar med andra försvinner. Kvar blir ett jag som definierar 
sig själv genom ett vi.” (Ibid., 41) 

Ett tredje område där Fareld kritiserar Taylor handlar om begreppet autenticitet. 
Hon utgår här från Lionel Trillings distinktion mellan ärlighet och autenticitet där 
ärlighet beskrivs som ett äldre ideal om förmågan att väl upprätthålla en speciell 
roll i en speciell samhällelig ordning och autenticitet beskrivs som ett nytt ideal, 
som uppstår under sent 1700-tal, och som mer handlar om att vara sann mot sig 
själv, att kritiskt ifrågasätta, att vara en självbestämmande och skapande individ. 
Autentisk förknippas här med begrepp som autonomi eller suveränitet (med indi-
viduella utgångspunkter). Fareld menar att Taylor inverterar detta autenticitetsbe-
grepp till att betyda något helt annat där den som är autentisk förverkligar något 
för gruppen gemensamt. Autenticiteten som oberoende frihetsideal hos Trilling 
blir hos Taylor en frihet som förverkligas i delaktighet, menar Fareld. 

Hon återkommer upprepade gånger till en kritik mot Taylors behandling av före-
ställningar om autonomi. Om jag förstår det rätt instämmer hon i avståndstagan-



 

273 

det från den kantianska individuella autonomin, om än på delvis andra grunder än 
de Taylor använder, men hon menar att Taylor inte är trovärdig i sin analys av au-
tonomi. Bland annat skriver hon ”han reproducerar ett ideal om autonomi – om än 
på kollektiv nivå – genom att förstå erkännandet som ett medel att säkra ett intakt 
vi.” (Ibid., 166-167) Jag finner dock ingenstans där hon problematiserar den för mig 
dramatiska skillnaden mellan föreställningar om individuell autonomi och be-
skrivningar av en gruppens autonomi. Hon ger själv verktyg för en tänkbar väg till 
en sådan problematisering med hjälp av begreppen alter, som en erkännbar den 
andre, och alius som totala främlingar som inte är erkännbara, som inte är värda 
någon relation alls (Ibid., 188-190), men hon använder inte verktygen. 

Hon kritiserar Taylors användning av begreppet dialog/dialogisk där hon menar 
att han förändrar det från att handla om samtal, normalt mellan två personer, ett 
jag och ett du, till att handla om en sorts samhälleligt buren intersubjektivitet som 
identitetsskapande. Taylor menar att vi delvis konstitueras av det språk genom 
vilket vi förstår oss själva. Fareld menar att Taylor undviker det djupt problema-
tiska i detta och tar Jacques Derridas välkända citat, ”Jag har bara ett språk, och det 
är inte mitt”, för att beskriva skillnaderna i synen på språket som identitetsskapare 
mellan Derridas analys som säger att språket aldrig kan bli vårt (är i den andres 
förvar) och Taylors beskrivning av ett språk som alltid redan är vårt. 

Den mest centrala frågan, i behandlingen av Taylor, handlar om hans expressi-
vism, som han i första hand hämtar från det sena 1700-talets och det tidiga 1800-
talets Tyskland. Grunden hämtas från den tidiga tyska idealismens eller romanti-
kens kritik mot upplysningen och specifikt från Johann Gottfried Herders teori om 
människans essens som hennes sätt att uttrycka sig, hennes skapande, hennes ex-
pression. I denna expression är skillnad, olikhet, något värdefullt.159  

Från det sena 1700-talet skapar Taylor en sammanhängande berättelse till den er-
kännandefilosofi han formulerat i samtiden, men Fareld menar att denna berättelse 
inte är hållbar. Taylors expressivism har enligt Fareld tre innebörder: 

• Ett hermeneutiskt analysredskap för idéhistorisk kontextualisering. 
• Ett historiskt-analytiskt begrepp som används för att skapa historiefiloso-

fiskt sammanhang. 
• Ett normativt och kritiskt redskap som används med teoretiska och politis-

ka implikationer för samtiden. 

                                                      
159 Beteckningen expressionism används för att beskriva konstinriktningen under tidigt 
1900-tal, som baseras på samma idégrund där människans skapande verksamhet uttrycker 
individens hela och unika personlighet, men Taylor väljer i stället beteckningen expressi-
vism som han, mer än till konst, kopplar till frågor om språk och dialog. 
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Det finns några viktiga grunder i den tyska idealismens kritik av upplysningen. En 
del gäller upplysningsfilosofernas strävan efter enhet, efter universalitet där idea-
lismen mot det ställer skillnad, olikhet och det värdefulla i detta. Den andra centra-
la frågan hänger tydligt samman med den första och gäller människosyn. Man är 
djupt kritiska mot föreställningen om den autonoma individen med en självvald 
identitet, en grundbult för både upplysning och liberalism. Mot denna föreställ-
ning ställer man en del varierande alternativ. Den som Taylor främst arbetar med 
är en människosyn som baseras på att det finns en särskild essens att förverkliga 
hos var och en, men att den framträder först genom människors skapande verk-
samhet, genom det expressiva. 

Fareld skriver att föreställningen om förverkligande av en essens i form av att ta en 
roll i en större helhet, en ordning, har ett kristet ursprung, men denna typ av före-
ställningar eller ideal har vi hittat på fler håll, bland annat redan hos Platon. 

Fareld pekar på en dubbeltydighet hos expressionen, uttrycket, som både kan 
handla om att manifestera något redan existerande, till exempel genom att ge en 
yttre form för något inre existerande, en essens, och även kan handla om att skapa 
något helt nytt, något som övergår ett rent återgivande eller manifesterande. Man 
kan associera detta till skillnaden mellan att upptäcka och att uppfinna och Fareld 
menar att Taylor är mycket otydlig när det gäller dessa skillnader. Fareld återger 
ett centralt citat från Taylor: 

Människolivet ansågs ha en enhet motsvarande konstverkets, där varje del eller 
aspekt fann sin egentliga mening först i relation till alla de andra. Människolivet 
utvecklades från en central kärna – en styrande grundtanke eller inspiration – eller 
skulle göra det om det inte så ofta hindrades eller förvanskades. (Ibid., 58) 

Som vi kan se lutar Taylor här mot upptäckandet, realisering av något existerande. 
Samma dubbelhet identifierar Fareld i Taylors användning av det viktiga begrep-
pet originalitet som både kan handla om något som härstammar ur ett speciellt ur-
sprung (origo, latin eller origin, engelska) eller något helt nyskapat. Även här fun-
gerar det bra att associera till upptäcka respektive uppfinna. 

Taylor säger att expressivismens olikhet innebär att vi alla har en egen originell, 
väg att följa och att det åligger oss att leva upp till denna originalitet. 

Att vara trogen sig själv betyder att vara trogen sin egenart, som är något bara jag 
kan artikulera och upptäcka. När jag artikulerar den definierar jag också mig själv. 
Jag förverkligar en potentialitet som är i egentlig mening min egen. Detta är bak-
grunden till det moderna autenticitetsidealet och till de självuppfyllelsens och 
självförverkligandets mål som idealet brukar dölja sig i. (Taylor, 1994, 41) 

Som Fareld mycket riktigt påpekar kan dessa argument hos Taylor utsträckas från 
individen till gruppen, folket. Det hon inte lyfter fram är att citatet kommer från ett 
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textavsnitt där Taylor tolkar Herder. Sannolikt finns inga större problem med det-
ta. I den aktuella texten framgår att Taylor omfattar stora delar av Herders analys, i 
alla fall så som Taylor tolkar honom. Med utgångspunkt i ett konkret Herder-citat, 
”Varje människa har sitt eget mått, liksom en egen stämning mellan alla sina sinli-
ga känslor.” (Taylor, 1994, 158), menar Taylor att Herder här kommer med något 
som är alldeles nytt. Som vi sett i tidigare delar finns denna tanke också hos Im-
manuel Kant och den kan härledas tillbaka till Protagoras, en grekisk sofist som 
levde på 400-talet f.Kr. Det finns skillnader mellan dessa individcentrerade före-
ställningar. De kan dra mot den liberala, autonoma, förnuftiga, rationella, men 
också skapande individen. Taylor refererar bland annat till John Stuart Mill: 

Den människa vars begär och impulser är hennes egna, är uttryck för hennes egen 
natur såsom den utvecklats och omformats genom hennes egen bildning, sägs ha 
karaktär. […] Om en människa bara har ett rimligt mått av sunt förnuft och erfa-
renhet, så är hennes sätt att forma sitt liv det bästa, icke därför att det i och för sig 
skulle vara bäst utan därför att det är hennes eget sätt. (Mill, 1984, [1859], 68, 75) 

Det Taylor undviker med sina val av Millcitat är den starkt elitistiska prägeln i det-
ta kapitel i Om friheten. Meningen efter den första i citatet ovan, som Taylor ute-
lämnar, lyder: ”Den åter vars begär och impulser inte är hennes egna, har ingen 
karaktär, lika litet som detta är fallet med en ångmaskin.” (Ibid., 68) Detta senare 
gäller för det absoluta flertalet i Mills beskrivning. Mill argumenterar starkt emot 
inlåsning i sedvänjor och för möjligheterna för fåtalet, för genierna, för de med 
egentlig karaktär att gå egna vägar. ”Sedvänjor är till för sedvanliga förhållanden 
och sedvanliga karaktärer, och dessa andras förhållanden eller karaktär kan vara 
osedvanliga.” (Ibid., 66) 

Trots att det kan finnas likheter i människosyner som hämtas från Herder eller 
Mill, när det gäller skapande, originalitet och autenticitet, finns det också drama-
tiska skillnader, bland annat mellan en föreställning där skapandet handlar om re-
alisering av något existerande, kanske en essens, som finns inbäddad i en viss kon-
text, en kultur, ett folk och en föreställning där det originella skapandet handlar 
om något helt nytt, något som uppfinns av en i någon mening självskapad individ. 
Det är också oklarheter mellan dessa tolkningar som Fareld kritiserar hos Taylor. 
Taylor anser i alla fall att autenticitetens ideal är något nytt från Herder och att det 
är ”det mäktiga moraliska ideal som lämnats i arv till oss”. Taylor fortsätter: ”Inte 
nog med att jag inte ska låta mitt liv formas efter den yttre likriktningens krav; jag 
kan inte ens finna mitt livsmönster utanför mig själv. Jag kan bara finna det i mitt 
inre.” (Taylor, 1994, 41) 

Fareld identifierar tre olika nivåer i Taylors expressiva utvecklingstänkande: (i) En 
kulturell och språkbunden gemenskap är autenticitetens upphov, det autentiska är 
alltså i någon mening samhälleligt, något som realiseras i historien, inte något som 
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den enskilde besitter. Här ses då skapande människor som konstituerar sig genom 
en ständigt föränderlig och oavslutad självtolkningsprocess, ständigt återupptäck-
ande den kontextuellt givna autenticiteten. Människligt vara blir därmed också all-
tid kontextuellt bestämd. (ii) På individnivå beskrivs autenticiteten som en själv-
skapande utvecklingsprocess (som ändå har ett samband med det gemensamma). 
(iii) På en historisk nivå beskrivs autenticitetens utvecklingsförlopp närmast inom 
en föreställning om fullständig harmoni. Det handlar alltså om ett mycket sam-
mansatt utvecklingstänkande med olika delar som kan tyckas vara oförenliga. 

För att bearbeta komplexiteten tar Fareld hjälp av två konkurrerande teorier inom 
embryologin från det sena 1700-talet.160 Frågan handlade om att definiera vad ut-
veckling är. Är det en epigenes, en organismens successiva och delvis oförutsägbara 
självorganisering, eller är det en preformation, en gradvis realisering, eller manife-
stering, av något på förhand formerat? Som vi kan se är vi åter delvis tillbaka i 
skillnaderna mellan uppfinna eller upptäcka. 

Hon gör en poäng av etymologin bakom utveckling som kommer från latinets ex-
plicato och som handlar om en mångfald som vecklas upp. Utveckling handlar 
mot denna bakgrund alltså om något existerande som vecklas ut, blir manifest, 
alltså om en preformation enligt de begrepp som Fareld använder här. Preforma-
tionsläran inkorporerade samtidens empiriska och vetenskapliga logik, med en 
mekanisk kausalitet (push) där man successivt tar allt tydligare avstånd från Aris-
toteles teleologi (pull) men där man samtidigt ser vägen som utstakad, kausaliteten 
vecklar ut det existerande mot ett givet mål. Dikotomin använder Fareld bland an-
nat till en analys av Herder. 

Precis som sin lärare Kant ser Herder människan som ett ändamål i sig, historiens 
ändamål, men till skillnad från Kant ser han kultur och natur som sammanlänkade 
i samma ”organism”, med samma dolda och immanent verkande kraft. Trots den 
nära kopplingen till Kant ger Herders tänkande ett helt annat samhälle och en helt 
annan människosyn. Hos Herder är humaniteten (Humanität) hela världshistori-
ens mål och organisationsprincip och här ser vi ett tydligt teleologiskt drag. Enligt 
Farelds analys av Taylor motsvaras det organiska hos Herder av det dialogiska i 
Taylors teoribildning, det är dialogen som förbinder individen med omgivningen. 

Ett centralt Herdercitat beskriver att ”vi egentligen inte ännu är människor, utan 
dagligen blir det.” (Fareld, 2008, 76) Här kommer tiden in som en viktig förutsätt-
ning. Det finns en temporal logik där det finns ett epigeniskt nyskapande som inte 
är teleologiskt bestämt. Hos Herder är tiden avgörande. Det sker en förändring 

                                                      
160 Epigenes och preformation behandlades mer utförligt i avsnittet Uttryck och framträdelse i 
delen Kan människor organisera sig? 
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över tid som är obestämd, tillvaron är inte en cirkelgång med en ständig upprep-
ning. I hans Kraft finns en ontologiskt essentiell föreställning, men som vi sett är 
dess uttryck föränderligt över tid. Därmed kan denna föreställning kombineras 
med den successiva historiska självkonstruktion som finns i Taylors teoribildning. 

Fareld tar också Wilhelm von Humbolt till hjälp för att identifiera källorna till en 
närliggande tanke som är central hos Taylor. I Humbolts bildningsbegrepp ligger 
att människan måste skapa sig själv som människa. Han arbetar med en individua-
litet, en särart, som tydligt skiljer sig från individernas likhet i traditionen från 
Locke och Kant. I Humbolts bildning finns alltså ett oförutsägbart skapande och 
spontant växande som dock på samma gång innehåller en bildningens gemen-
samma bild, en utveckling där individen gör sig delaktig i något större, i gemen-
samma ideal. Farelds analys visar att dessa tankar sammanfaller väl med Taylors 
expressiva autenticitet där en individuell utveckling samtidigt är en process där 
individen gör sig delaktig i en större ordning. 

Fareld kritiserar Taylor i det hon beskriver som en mycket förenklad linje från 
Herder via Hegel till Taylors egen teoribildning. Ett tydligt sådant område gäller 
språkfilosofin. Fareld har valt ut ett viktigt citat där Taylor klargör sin ståndpunkt: 

Språket formas och växer inte i första hand i monolog utan i dialog, eller, bättre ut-
tryckt, i livet inom en talande gemenskap […] därav Herders begrepp om att ett 
språks huvudsakliga säte var det Volk som bar upp det. Humboldt anammar sam-
ma insikt. Språket formas genom talet, och kan därför växa fram endast i en talan-
de gemenskap. Det språk jag talar, det nät som jag aldrig helt och hållet kan styra 
och överblicka, kan aldrig vara bara mitt språk, det är alltid vårt språk (Ibid., 104). 

Fareld visar här övertygande att Taylor tillskriver Herder och Humbolt uppfatt-
ningar som svårligen kan förenas med deras egna texter. Farelds kritik sammanfal-
ler formmässigt med kritiken i analysen av Marshalls medborgarskapsteori; det 
finns en tendens som innebär att det önskade resultatet ibland kan styra analys, 
urval och beskrivning av den väg som leder till detta resultat. Att skapa en berät-
telse där en tydlig historisk utvecklingsprocess leder fram till ett bestämt resultat i 
en samtid blir en stark argumentation som dock försvagas allvarligt om de be-
skrivna historiska stegen inte håller. 

Fareld går igenom ett antal exempel där svagheterna i Taylors historiska idékedja 
tydliggörs. ”Han känner igen sig i historien inte enbart genom att han gör sina hi-
storiska föregångare lik sig själv, utan genom att han förstår dem bättre än de för-
stod sig själva. På så vis fungerar historien som en språngbräda för hans egen sam-
tidskritik.” (Ibid., 105) Om detta är tydligt i användningen av Herder blir det, en-
ligt Fareld, ännu tydligare i Taylors användning av Hegel. Den dialogicitet som är 
grundläggande i Taylors filosofi vilar på en föreställning om harmonisk konver-
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gens och kan inte på något sätt förenas med Hegels dialektik som ”som metod eller 
rörelseschema spjärnar emot varje samklang”, menar Fareld. (Ibid., 116) 

Hegels dialektik beskrivs bäst som en ständig rörelse. Allt är i någon mening för-
medlat. Fareld väljer att beskriva detta som ett ständigt återvändande och hon pre-
senterar tre olika tänkbara läsningar av Hegel när det gäller återvändandets logik. 

Erkännande är i detta textavsnitt ett flertydigt begrepp. Flertydigheten är enklare 
att beskriva med utgångspunkt i det engelska ordet recognition och ännu tydligare i 
tyska anerkennen, där re respektive an indikerar en upprepning som är viktig hos 
Hegel. Återuppfatta skulle kunna vara en bättre svensk översättning än erkänna. 
Upprepningen handlar inte om identiska omtagningar utan snarare om att repa 
upp och återvända till något som i någon mening är annorlunda. 

Människan existerar för sig själv endast genom att existera inför andra, menar He-
gel och detta är en mångbottnad och dynamisk relation. Självmedvetande kräver 
att man ställer sig utanför sig själv och ser sig själv med den andres ögon. Själv-
medvetande är inget man besitter, det är något man tar del av. Ens identitet är ing-
et man förfogar över eftersom det är en relation mellan en själv och andra. Det ger 
också den hegelianska paradoxen att man inte kan vara identisk med sig själv. Den 
rörelse som inträffar varje gång den egna identiteten ska fastställas innehåller en 
konstruktion i förhållande till någon annan och vid återvändandet har denna an-
nanhet förändrat det som fanns vid utgångspunkten. Det främmande finns i en 
själv lika mycket som i den andre. Ur detta kommer också Hegels påstående om att 
förneka den andre också innebär att förneka sig själv. Det existerar, enligt Hegel, 
ingen oförmedlad, enkel, ursprunglig identitet. De tre läsningar av Hegel som Fa-
reld konstruerar är dessa: 

• Återvändande som återförening; erkännande som självrestaurering. Det 
är så Fareld beskriver Taylors position där återvändandet handlar om ett 
förverkligande av något redan existerande. Vi blir erkända som det vi är. 
Erkännandet innebär att alienationen nedkämpas och skapar utrymme för 
själförverkligande. Skillnader blir kompletterande egenskaper i en organisk 
och harmonisk, språklig och kulturell gemenskap, en etisk gemenskap. Ett 
samhälle skapas ”där jaget är ett vi och vi är ett jag”. 

• Återvändande som tillbakablick; erkännandet som självinsikt. Denna 
läsning baseras bland annat på Hegels ingående behandling av den grekis-
ka tragedin Antigone. Den dialektiska rörelsen jämförs med dramats peri-
peti där handlingen kastas om i en helt annan och för aktörerna oförutsäg-
bar riktning, en peripeti vars innebörd endast kan förstås i efterhand. Det 
är omöjligt att själv förfoga över sina handlingars innebörder. Vår identitet 
framträder hela tiden först i efterhand. 
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• Återvändande som upprepning; erkännandet som självexpropriering. 
Här utgår Fareld från John Lockes diskussion kring egendom som vi mött 
tidigare och kommer att återvända till. 161 Hos Locke är den yttersta friheten 
att vara i besittning av sig själv. Hegel går emot Locke och menar att vår 
särskildhet inte är något vi har, utan något vi skapar i våra handlingar. 
Dessutom är det inte bara något vi tar i besittning, något vi tillägnar oss, 
utan också något vi avhänder oss. ”Processen att få tillgång till sig själv är 
[…] oupplösligt förbunden med att i en mening förlora sig själv.” (Ibid., 
175) Med expropriering avses här ex proprius, att en del av det egna, som 
man i och för sig aldrig ägt, avyttrar sig i mötet med den andre. 

Den tredje tolkningen är Farelds egen position och det hon menar med titeln Att 
vara utom sig inom sig. Hon talar om en ursprunglig utsatthet i meningen att jag är 
ställd utom mig (jag talar om mig själv som jag, ser mig själv såsom en annan). ”In-
sikten om att jag är ett jag för mig själv, endast om jag samtidigt är en annan för en 
annan, utgör källan till min sårbarhet”, citerar Fareld Derrida. Denna utsatthet, och 
sårbarhet, menar hon är självrelationens villkor, men också drivkraften till ett liv i 
gemenskap med andra. Det blir också grunden i hennes vidkännandets filosofi. 

Det jag kan sakna hos Fareld är att den dialektiska process hon beskriver rimligen 
måste äga rum i någon sorts kontext och den förekommer endast mycket vagt i 
hennes text. Det finns därmed också mycket litet av tänkbar materiellt orienterad 
förklaring till den människosyn hon skapar med sin berättelse. Hon säger sig vilja 
skapa en politisk filosofi baserad på människors beroende, utsatthet och sårbarhet, 
men den blir aldrig riktigt politisk. Hon har möjligen ett oklart politikbegrepp. På 
sidan 142 skriver hon, indirekt, att politik är något skilt från människan och med-
vetandet, vilket förefaller mig märkligt. Det är dock mycket lätt att se hur den 
grund hon bygger skulle kunna utvecklas som en mer politisk filosofi. Det hon 
framför allt gör, menar jag, är att bidra till byggandet av en ontologisk människo-
syn, baserad på Hegel, och det passar naturligtvis mina behov i detta sammanhang 
alldeles utmärkt. 

Mina kritiska synpunkter är dock få. Fareld genomför en djupt imponerande ana-
lys. I detta avsnitt har en av de ontologiska föreställningar jag lyft fram utvecklats 
och fördjupats samtidigt som andra alternativ till människosyn har kritiserats. Det-
ta tar jag med mig till den kommande avslutningen. Om jag för tillfället bortser 

                                                      
161 Observera att egendom eller property här har en vidare mening än den vi normalt an-
vänder i vardagsspråket där det latinska ursprunget proprietas, ur proper, innefattar bety-
delser från att äga till att vara sin egen. Med Sven-Eric Liedmans beskrivning står proprietas 
snarare för egendomlighet, att vara särskild, än för egendom som vi uppfattar det idag. Se 
vidare en mer ingående diskussion av Locke i den avslutande delen. 
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från de konkreta punkterna i Farelds kritik av Taylor ska jag försöka pröva de ge-
nerella kritiklinjerna mot min egen text. 

Farelds kritik mot Taylor handlar delvis om att hon menar att han förenklar. Det är 
en kritik som nästan alltid är användbar och det är en kritik som naturligtvis också 
kan riktas mot min text. Förenkling kan beskrivas som betraktelseavstånd, eller 
som abstraktion, och man kan hävda att man kan se olika saker på olika nivåer av 
en abstraktionsstege. I den extrema förenklingen, det mest abstrakta, hamnar vi 
lätt i en diffus universalitet, någon sorts allomfattande idé, Gud eller något liknan-
de. Men också när vi går riktigt nära för att detaljerat betrakta tillvaron tycks den 
även där upplösas, till exempel inom kvantmekanikens paradoxala värld. 

Om man betraktar abstraktionsstegen som vertikal kan man också föreställa sig en 
kausalitetslinje som horisontell. Som vi kunde se i Del 3 tycks även den upplösas i 
dess ytterändar. Med en ”push-logik” blir det väldigt diffust om vi söker den för-
sta knuffen och med en ”pull-logik” blir det väldigt diffust om man försöker före-
ställa sig den yttersta dragaren. Med denna konstruktion av en sorts vertikal onto-
logi och en sorts horisontell epistemologi kan vi skapa en bild av en livsvärld med 
diffusa, snarast ouppnåeliga avgränsningar. Det finns alltså ingen given punkt var-
ifrån ”rätt” perspektiv uppstår. Platsen att lämpligen välja avgörs av vad man vill 
betrakta, vilka frågor man har. Min text befinner sig relativt högt upp på abstrak-
tionsstegen. Därmed är den i vissa avseenden ytlig och förenklad. Men jag hoppas 
ändå att den position jag valt är väl vald för de frågor jag försöker behandla. 

En mycket allvarligare kritik som Fareld riktar mot Taylor är att han använder en 
historieskrivning som styrs av det resultat han vill uppnå. Hon visar övertygande 
hur han, gång efter annan, väljer en mycket tveksam tolkning för att skapa en håll-
bar kedja som leder fram hans speciella erkännandefilosofi i samtiden. Detta är en 
kritik som ofta är rimlig. Historien är en oändlig källa att ösa ur och det är lätt att 
välja delar som stöder den egna tesen. Delvis kan denna problematik diskuteras 
med utgångspunkt i den genealogi som behandlades i slutet av Del 5. En temporal 
förklaringsmodell som baseras på olika historiska entiteter innehåller sin förklar-
ingskraft i den samtida konstruktionen, den finns inte inneboende i de historiska 
entiteterna. Detta kan dock aldrig användas som någon ursäkt för något som mer 
eller mindre kan beskrivas som en historieförfalskning. 

Jag har försökt hantera denna problematik genom att närma mig frågorna från oli-
ka håll, genom att betrakta dem ur många olika författares perspektiv och genom 
att försöka vara så transparent som möjligt i behandling och analys. 

Därmed går vi över till den avslutande Del 7: Att vara – tillsammans. 
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Del 7: Att vara – tillsammans 
Så är det dags att sammanfatta och avsluta. Vi har nu från olika perspektiv och på 
olika vägar samlat in en hel del material. Nu gäller det att sätta samman delarna 
till svar på inledningens fyra frågor. 

När det gäller de två fenomen som står i fokus inledde vi spaningen i den första 
delen med att primärt söka olika egenskaper hos medborgarskapsideal. Det är när 
det gäller medborgarskapsidealen som vi ställt de mest krävande frågorna och de-
ras besvarande har behov av resultaten på frågan om ontologisk människosyn. 
Därför börjar vi nu med denna fråga: Vilka typer av ontologisk människosyn finns och 
har funnits? 

Därefter är det dags för motsvarande slutgenomgång av kandidaterna till idealty-
per för medborgarskapsideal för att kunna besvara frågan: Vilka medborgarskapsideal 
finns och har funnits? 

När det gäller medborgarskapsidealen hade vi en fråga till och det är den mest 
komplexa frågan. Hur kan dessa medborgarskapsideal förklaras; hur uppstår de eller för-
svinner och varför uppstår de eller försvinner? Det här kräver en annan typ av svar. En 
förklaring av hur ett fenomen som medborgarskapsideal uppstår eller försvinner 
måste ses som en historisk process. Det måste närmare bestämt ses som två histo-
riska processer där den ena handlar om förändring i en materiell mening, som be-
handlades i Del 2, och den andra handlar om hur idéerna, tänkandet, det idealis-
tiska elementet, konstruerades eller rekonstruerades, och detta återstår att hantera. 

Efter detta är det bara den sista frågan kvar: Vilka relationer finns mellan medborgar-
skapsideal och ontologisk människosyn? Frågan har tangerats tidigare men det är först 
när vi fastställt de mest relevanta idealtyperna för vara och böra som vi kan ställa 
dem i relation till varandra för att se om dessa kombinationer på något intressant 
sätt kan ge perspektiv på historiska gemenskaper, samtida gemenskaper och/eller 
potentiella gemenskaper. Redan i inledningen konstaterades att detta inte är den 
centrala frågan för denna undersökning, de tre första frågorna dominerar, men vi 
har på vägen kunna se hur fenomenen i många sammanhang påverkar varandra 
och naturligtvis ska vi också pröva de slutliga typologiernas relation till varandra. 

Denna del avslutas sedan med tre argumentationer: för ett vidare politikbegrepp 
inom statsvetenskapen, för ett mer utvecklat sätt att hantera egalitära frågor när 
det gäller mänskliga rättigheter/medborgerliga rättigheter och emot möjligheten av 
en neutral ordning, till exempel en neutral stat. 
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Ontologisk människosyn 
När vi senast gick igenom typologin för ontologisk människosyn hade vi sex tänk-
bara idealtyper till typologin för ontologisk människosyn:  

• Den kantianska individen 
• Politikon Zooi 
• Kommunitära människor 
• Entreprenören 
• Konsumtionsmänniskorna 
• Den samtalande människan 

Det är dags för en sista genomgång för att sammanfatta tidigare behandling och i 
denna analys lyfta fram de viktigaste egenskaper som kännetecknar idealtyperna. 

Här kommer vi för sista gången pröva om den idé-baserade konstruktionen är lo-
giskt hållbar, om den används/har använts samt om vi har anledning att förmoda 
att denna konstruktion också kan motsvara verkliga människor av kött och blod, 
nu eller i historien. 

Den kantianska individen 
Denna människosyn har vi följt genom alla delar och det är inte så konstigt. 
Föreställningen om en förnuftig, rationell och nyttomaximerande individ som själv 
är källa för giltiga anspråk har under lång tid varit en viktig samhällsvetenskaplig 
utgångpunkt. Det är en utgångspunkt för många teoribildningar. Vi kunde också 
följa konstruktionen av denna individ detaljerat i Är människor lika eller olika fram 
till dess att den var relativt komplett på sent 1700-tal. 

Efter den ganska ingående behandlingen bör det stå fullständigt klart att Kants in-
divid inte har en strukturell förklaringsgrund. Genom det självförklarande förnuf-
tet har denna individ en extremt stark individuell autonomi. 

Men nu är inte Kants individ detsamma som Den kantianska individen. Den avgöran-
de skillnaden är att Kants pliktetik ersatts av utilitarismens konsekvensetik. Detta 
konsekvensetiska sätt att tänka är, som vi sett i tidigare delar, också marknadseko-
nomins fundament som det beskrivs av Adam Smith, alltså den form som arbets-
fördelningen allt starkare antar i sin framträdelse under 1700-talet. Hela den osynli-
ga handens princip handlar om att enskilda individer, som ges utrymme att maxi-
mera sin egen nytta, som en bieffekt också maximerar nyttan för hela samhället. 

Här finns alltså ett samband mellan människosyn och arbetsfördelning. Den må 
vara kausalt dubbelriktad, men vi kan se arbetsfördelningen som en strukturell 
komponent i förklaringen av denna människosyn. 
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Som logisk konstruktion är Kants individ fullt möjlig även om det självförklarande 
förnuft, som är en grundbult i konstruktionen, kan vara svårt att tro på. Däremot 
är Den kantianska individen inte ens logiskt möjlig. Den gemensamma pliktetiken är 
en helt nödvändig del för att Kants individ ska fungera som element i byggandet 
av ett samhälle. När denna pliktetik ersätts av Benthams nyttomaximerande kon-
sekvensetik kan jag inte längre se någon logisk möjlighet att kombinera denna 
konstruktion med någon sorts hållbart fungerande samhälle. 

Jag har inte heller hittat några starka argument som visar att denna individ någon-
sin existerat, i någon realistiskt empirisk mening, som människor av kött och blod. 

Att konstruktionen ändå varit så dominerande och stark in i samtiden har andra 
förklaringar. En av förklaringarna är att den harmonierar så väl med de övriga 
komponenter vi fångade hos den borgerliga revolutionen. Denna individ förefaller 
särskilt lämpad att ta upp kampen mot ett kvävande tryck från enväldig kunga-
makt, en stark och jordägande adel och en hegemonisk kyrka. Den förefaller minst 
av allt kunna finna sig i att vara den undersåte som var den feodala världens domi-
nerande medborgarskapsideal. 

Den andra förklaringen är att människosynen fungerade fantastiskt bra i de berät-
telser som blir samhällsvetenskap och samhällsvetenskapliga teorier. Denna själv-
förklarande, förnuftiga, rationella och nyttomaximerande individ har framstått 
som det fundament, den fasta punkt i tillvaron, som samhällsvetenskapen annars 
saknar. Redan konstruktörerna, till exempel Bentham, kunde också, med hjälp av 
denna individ, börja räkna på den samhälleliga tillvaron; det fanns äntligen en fast 
punkt utifrån vilken man skulle kunna räkna ut livet, något som vi kunnat se att 
redan Condorcet drömde om. 

Denna individ blev basen för framväxten av den moderna nationalekonomiska te-
oribildningen under 1800-talet (Sandelin, Trautwein & Wundrak, 2001) och gick 
därifrån vidare och påverkade samhällsvetenskaplig teoriutveckling inom många 
områden, till exempel behaviorism, rational choice, public choice och spelteori. 
Därmed har denna människosyn behållit sin stora betydelse ända in i våra dagar. 

Det finns många tecken på att människosynen successivt förlorat sin trovärdighet, 
även i denna värld. Det är väldigt många som visat att kalkylerna inte stämmer. Vi 
har bland annat kunnat se det hos Ostrom, Putnam och andra. (Se till exempel ock-
så Lewin, 1991 och Mansbridge, 1990a för argument från olika perspektiv.) 

Den kantianska individen har, som föreställning, alltså haft en enorm betydelse 
från den borgerliga revolutionen och framåt. Min bedömning är att den i dag är på 
väg upplösas och av tre skäl: den har bara existerat som föreställning och inte i 
form av människor av kött och blod, den har förlorat sin trovärdighet som fast 
punkt för samhällsvetenskaplig teoribildning och den behövs inte längre som det 
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inspirerande ideal den var i kampen mot feodalismen. Sammantaget innebär detta 
att det är dags att avfärda denna ontologiska föreställning. 

Naturligtvis har Den kantiska individen fortfarande en mycket stark historisk rele-
vans, men jag menar att den inte är relevant att ta med i en typologi för samtiden. 

Politikon Zooi 
Denna människosyn har på olika sätt beskrivits upprepade gånger och det finns 
ingen anledning att upprepa dem en gång till. Människosynen är modellerad efter 
den grekiska antikens medborgare som fyllda av arete tillsammans realiserade det 
gemensamma goda i sin autonoma gemenskap. 

Relationen till arbetsfördelningen är kausalt dubbelriktad och uppträder på olika 
sätt i olika skeden. På det sätt som Platon beskriver det, är arbetsfördelningen en 
rimlig förklaring till bildandet av en organiserad gemenskap av den typ där Politi-
kon Zooi kan tänkas. 

Det finns också två andra förutsättningar för denna människosyn och det är en 
mycket stark autonomi för gemenskapen och en stark horisontell relationsväv. Om 
arbetsfördelningen i senare skeden försvagar gemenskapens autonomi och/eller en 
stark horisontell relationsväv, vilket efter analysen i Kan människor organisera sig är 
rimligt att påstå, blir arbetsfördelningen också en väg att förklara varför Politikon 
Zooi, som ontologisk människosyn, blir allt mindre tänkbar. 

Politikon Zooi kan som konstruktion inte existera utan gemenskapens fullständiga 
ansvar och fullständiga makt över denna gemenskap. Det är autonomi på en så 
hög nivå att den i dagens globaliserade kontext inte ens kan tänkas. Det är alltså 
inte en möjlig människosyn i samtiden. Jag har ändå låtit den vara kvar på grund 
av föreställningens stora historiska betydelse. Den återkommer i hela den politiska 
idéhistorien, fortfarande i dag, och ofta i form av någon sorts ideal som andra före-
ställningar jämförs med. En bidragande förklaring till föreställningens styrka och 
livskraft är att människosyn och medborgarskapsideal här sammanfaller helt och 
hållet i den kontext där bägge uppstod. 

De två vitt skilda människosyner som i stor utsträckning dominerat vår berättelse, 
Den kantianska individen och Politikon Zooi, har därmed mer eller mindre dömts ut 
som icke relevanta i samtiden! Naturligtvis finns de kvar, genom sin stora historis-
ka betydelse, men det blir nu ännu mer intressant att i denna sista omgång pröva 
de fyra typer som finns kvar. 

Kommunitära människor 
Det här är en mycket långlivad föreställning som fortfarande står sig väl in i sam-
tiden. Historiskt är den kanske främst kopplad till en religiös sammanhållning vil-
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ket inte är så förvånande med tanke på religionens stora betydelse för människo-
syn i olika typer av gemenskaper. I dagens mer sekulära samhällen ses det sam-
manhållande oftare som etnicitet, språk och gemensam historia eller kultur. Det re-
ligiösa inslaget är dock inte borta vilket kan exemplifieras med starka gemenska-
per som hålls samman av fundamentalistisk islam eller kristendom. 

I avsnittet Skillnad och erkännande i delen Är människor lika eller olika kunde vi rela-
tivt detaljerat se föreställningen utvecklas, mycket med hjälp av Herder och andra 
delar i den tyska romantiken, till en människosyn som är en viktig komponent i 
samtidens politiska och teoretiska diskussioner om mångkulturella samhällen. 
Människosynen kan påträffas i hela det politiska spektrat, men är kanske särskilt 
viktig som del av ideologier som präglas av konservatism eller kanske till och med 
fascism. 

Föreställningen är i hög grad möjlig att förklara strukturellt och då framför allt från 
en horisontell relationsväv där människor förklaras av inbäddningen i ett gemen-
samt språk, en gemensam kultur och liknande. Föreställningen kan ofta relateras 
till att det gemensamma har en mer eller mindre transcendent och ibland religiös 
komponent. Därmed får också en vertikal relationsväv betydelse; relationen till 
något ”högre”, i någon mening. Gruppens autonomi har också betydelse; antingen 
som gruppens autonomi över ett eget territorium, eller, vilket kan vara vanligare i 
samtiden, i form av en minoritetskulturens avgränsande autonomi. 

Detta är en människosyn som är relevant på alla sätt; som en hållbar idékonstruk-
tion och som reellt existerande människor, både historiskt och i samtiden. 

Entreprenören 
I Kan människor organisera sig vidareutvecklade vi analysen av Homo faber till Ent-
reprenören och vi behöver inte upprepa alla argument och egenskaper. 

Det mest centrala i denna människosyn är att den handlar om en människa som 
har kontroll över, och skapar, sin värld och därigenom också sig själv. Han är själv 
produkten av sin verksamhet, objektifierad i de verk som hans verksamhet skapar. 
Han drivs av att skapa beständighet, att realisera världslig odödlighet. 

Som ”självskapelse” kan han påminna om Den kantianska individen men där finns 
det självskapande internt, i förnuftet, och här finns det externt och det är en viktig 
skillnad. Konstruktionen ligger närmare Lockes individ, som vi mötte i Del 4, men 
utan den nödvändighet av en Gud som fanns i denna konstruktion. Människosy-
nen har en viktig del i den borgerliga revolutionen och i den övergång mellan olika 
dominerande medborgarskapsideal som inträffade då. 

Med sin självskapande karaktär är denna människosyn viktig för agency-
orienterade förklaringar av olika samhälleliga fenomen.  
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I skalan för samhällssyn från Perspektivens makt finns denna människosyn definitivt 
på den individualistiska sidan. 

Denna människosyn är hållbar som idékonstruktion och vi har ingen anledning att 
tro annat än att människosynen också återspeglar reellt existerande människor, 
både historiskt och i samtiden. 

Konsumtionsmänniskorna 
Efter en del kompletteringar bytte vi i Kan människor organisera sig beteckning på 
denna människosyn från Animal laborans till Konsumtionsmänniskorna. 

Från början av denna undersökning har denna människosyn främst beskrivits i re-
lation till den borgerliga revolutionen och den industriella utveckling den banade 
väg för. Där har vi från många håll sett redovisningar av människor som skapas, 
eller formas, av produktionsförhållanden, arbetsfördelning och samhällsstruktur. 
Det finns alltså en structure-tung förklaring till denna människosyn. 

Senare kunde det historiska perspektivet utsträckas och kärnan i föreställningen 
generaliseras. Detta är människor som domineras av naturnödvändigheten där de är 
låsta av en ständig cykel som utgörs av produktion och konsumtion. Människosy-
nen framträder i historien på olika sätt; från slavarna i den grekiska antikens hus-
håll, oikos, fram till dagens konsumtionsmänniskor. Denna variation kunde också, i 
Är människor lika eller olika, förklaras av arbetsfördelningens varierande framträ-
danden. 

Om vi relaterar till skalan för människosyn i Perspektivens makt, finns denna män-
niskosyn definitivt på den organiska sidan, väl inbäddad i rådande strukturella 
förhållanden i det samhälle där hon existerar och utan individuell autonomi. Vi 
har också sett att denna inbäddning består av en vertikal, inte en horisontell, rela-
tionsväv. Med en analys hämtad från form and matter kan vi säga att hon är matter 
till produktions- och konsumtionsprocessens form. Med denna bakgrund kan man 
också säga att människor enligt denna människosyn är svaga kandidater till agen-
cy-orienterade förklaringsmodeller. Trots detta beskrivs hennes samtida existens 
ofta enligt en starkt individualiserad samhällsuppfattning vilket inte kan beskrivas 
som något annat än en paradox. 

Den samtalande människan 
Denna föreställning baserades redan i den första delen på tanken att människan 
konstitueras i sina relationer till andra människor. Detta har dock fått en väsentligt 
utvecklad innebörd efter den förra delens förnyade möte med Habermas och fram-
för allt med hjälp av Farelds läsning av Hegel. 
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Habermas argumenterar för en deliberativ politik och i hans diskursteori är samta-
let centralt. Det är mängder av samtal, på mängder av olika arenor, som bland an-
nat ska ge en konstitutionell patriotism som i sin tur ska kunna ersätta en nationell 
patriotism som sammanhållande för gemenskapen. Vi har också, i den historiska 
delen, mött likartade argument från Cicero. I bägge fallen handlar det också om 
idéer om hur en medborgerlig sammanhållning i mycket stora, kanske universella 
gemenskaper, ska kunna uppnås. Vi har också mött närliggande tankar hos Fer-
nandez.  

Vi har mött en kritik, mot de storskaliga, eller universella, delarna av denna idé-
konstruktion från ett mer kommunitaristisk perspektiv. Vi har också sett ett tänk-
bart samband mellan denna typ av universellt tänkande och övergången från ett 
väldigt starkt medborgarskapsideal till ett väldigt maktlöst ideal under det ro-
merska riket. Den aspekten ska utvecklas om en stund. Här ska bara konstateras 
att de mer eller mindre universella inslagen från Habermas och Cicero inte är nöd-
vändiga inslag för denna människosyn. 

Via Hegel har vi kunnat se människor i konstant och radikal förändring där våra 
jag på ett dialektiskt sätt konstitueras i mötet eller relationen till det andra, den 
andre och/eller de andra. Våra jag är inget på förhand givet som förverkligas, eller 
något tidigare existerande som vi återvänder till; de är något ständigt och oförut-
sägbart blivande. Människor är inte, människor blir. De blir i relationer med andra 
där de i en evig hegeliansk spiral förlorar sig själva i andra för att hela tiden återfå 
sig själva som ett annat själv. Ett evigt ältande som aldrig är en upprepning och 
som alltid är en förändring på väg mot en okänd framtid. 

Ontologin är universell men dess framträdande är alltid partikulär. Det är specifi-
ka relationer som ger specifika förändringar. Det är något som sker i en specifik 
kontext, den är vare sig universell eller ovärldslig. Vi är på något sätt fortfarande 
trådar i Arendts skimrande relationsväv, men vi vet inte hur färger och mönster 
hela tiden kommer att förändras. 

Därmed har också begreppet samtal fått en mer abstrakt karaktär och det skulle 
kunna vara rimligt att byta beteckning på denna människosyn till De blivande 
människorna. Men det finns ett argument till för att behålla samtalet i beteckning-
en. 

Det finns nämligen ytterligare en viktig aspekt på samtal. Det finns få ord som an-
vänts så frekvent som förnuft i denna undersökning. Förnuft existerar ibland som 
något externt eller transcendent, i förhållande till människorna, i föreställningar 
om att vi lever i en förnuftig ordning. Förnuftet existerar ibland som något internt 
hos människan, givet av Gud enligt många, och det existerar sekulärt som något 
centralt i Kants individkonstruktion. Det är ett svårförståeligt begrepp som ofta får 
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en mystisk karaktär. I detta sammanhang härstammar det, inte oväntat, från Aris-
toteles. Utöver att han definierade människorna som Politikon Zooi, den beteck-
ning vi använt för en annan människosyn, beskrev han också människan som en 
zoon logon echon, alltså en varelse i besittning av logos. Och vad betyder då logos? 
Det är här det uppstår en del tolkningsproblem. Logos är ett grekiskt vardagsord 
som helt enkelt kan stå för ord eller tal, men det kan också stå för förnuft, lag och 
princip. När detta tänkande går över till det romerska riket blir det på latin animal 
rationale och därmed är tolkningen till förnuft fastslagen. 

En intressant tanke är att hela detta svårfångade begrepp helt enkelt uppstått ur en 
felöversättning. Aristoteles kanske helt enkelt menade samtalande varelser? Det är 
svårt att veta, men tanken på samtalet som grund för en hanterbar ordning i den 
värld där vi lever, förefaller i alla fall betydligt rimligare än detta gäckande förnuft. 
Vi återkommer snart till denna tanke när övergången mellan två medborgarskaps-
ideal ska förklaras. 

Vi måste i alla fall förändra beteckningen till plural eftersom kompletteringen från 
Hegel innebär att det inte kan tänkas ett singulärt jag inom denna människosyn. 
Konstruktionen innehåller en radikal olikhet och individualitet just som olikhet, 
men kan inte tänkas som individualitet som singularitet. Därför blir det plural, 
men i bestämd form: De samtalande människorna. Vi har ett bra underlag för att 
påstå att denna föreställning är hållbar som idékonstruktion, att den har använts 
på olika sätt genom historien och vi har inte funnit några argument som talar emot 
att föreställningen skulle kunna motsvaras av empiriskt existerande människor. 

I skalan för organisk-individualiserad samhällssyn finns denna människosyn på 
den organiska sidan på grund av konstitueringen i en gemenskap. Den finns dock 
inte speciellt långt från mitten. I människosynen finns ett tydligt drag av radikal 
olikhet och föränderlighet som väl låter sig förenas men en hög grad av individuali-
tet även om det inte rör sig om individer i en kantiansk mening. 

På det sätt den är konstruerad kan man säga att människosynen är structure-
förklarad, men den radikala olikheten, individualiteten och den konstanta föränd-
ringen innebär att den ändå lämpar sig väl att användas för agency-orienterade för-
klaringar av olika samhälleliga fenomen, särskilt i temporala förklaringsmodeller 
av den karaktär som vi tidigare mött med hjälp av Margret Archer. När det gäller 
form and matter som beskrivningssätt för denna människosyn passar den modell vi 
hämtade från Hegel väl. Autonomin, både individuell och gemensam, har betydel-
se för aktiviteten i det rum, det handlingsutrymme, där samtalet pågår. 
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Människosyn i sammanfattande tabell 
Här följer nu en sammanfattning i tabellform. För att inte överlasta tabellen ute-
lämnas Den kantianska individen och Politikon Zooi som endast bedömts ha histo-
risk relevans:. Det är också de typer som behandlats mest detaljerat i texten, just på 
grund av deras stora historiska betydelse, så de bör vara välkända vid det här la-
get. De återkommer i stället i avslutningen. De aspekter som behandlas i tabellen 
hämtas från undersökningens tidigare delar där de också motiverades och definie-
rades. 

 Kommunitära 
människor 

Entreprenören Konsumtions-
människorna 

De samtalande 
människorna 

Människosy-
nens kärna 

Konstitueras av 
gemenskapens 
kultur, historia, 
språk, etnicitet el-
ler liknande. 

Skapar sin värld 
och därmed sig 
själv och världslig 
odödlighet. 

Fångade i en na-
turvändighet. 

Konstitueras med 
ständig föränd-
ring i en dialek-
tisk relation till sin 
omvärld. 

Samhällssyn 
enligt skalan i 
Perspektivens 
makt. 

Organisk. Individualistisk. Organisk (men 
beskrivs i samti-
den som indivi-
dualistisk). 

Organisk (men 
nära mitten). 

Likhet/Olikhet Olikhet i grupp. Olikhet. Likhet. Radikal olikhet. 

Etisk grund Pliktetik. Konsekvensetik. Konsekvensetik. Oklart. 

Förutsättningar för organisering 

Generellt Måste organise-
ras. 

Kan organisera. Måste organise-
ras. 

Kan organisera. 

Autonomi Gemenskapens 
autonomi viktig. 

Individuell auto-
nomi. 

Svag autonomi. Både individens 
och gemenska-
pens autonomi 
har betydelse. 

Relationsväv Stark horisontell 
relationsväv. 
Vertikal rela-
tionsväv till det 
som håller grup-
pen samman.  

Svag relations-
väv. 

Stark vertikal re-
lationsväv. 

Svag horisontell 
relationsväv. 

Stark horisontell 
relationsväv. 

Svag vertikal re-
lationsväv. 

Arbetsfördelning 
(i dess samtida 
uttryck) 

Kan fungera i 
samverkan. Kon-
fliktrisk när ar-
betsfördelning-
ens harmonise-
ring försöker ra-
dera ut den skill-
nad som är viktig 
här. 

Passar utmärkt 
väl samman. 
Särskilt som ent-
reprenörer i en 
mer bokstavlig 
bemärkelse. 

Passar utmärkt 
väl samman. 
Särskilt som ar-
betskraft i stor-
skalig verksam-
het. 

Kan samexistera 
med vissa kon-
fliktrisker. Männi-
skosynen funge-
rar sannolikt bätt-
re i den tjänste-
ekonomi som nu 
växer fram. 
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Vägar för att förklara ontologisk människosyn 

Ideell konstruk-
tion 

Har sannolikt all-
tid funnits, men 
den moderna re-
konstruktionen 
har starkt sam-
band med den 
tyska romantiken, 
t ex Herder. 

Har sannolikt all-
tid funnits, men 
den moderna re-
konstruktionen 
har starkt sam-
band med upp-
lysningen, t ex 
Locke, Bentham, 
Smith och Kant.  

Är i första hand 
inte en ideell 
konstruktion utan 
en strukturell 
produkt av natur-
nödvändigheten. 

De viktigaste de-
larna av kon-
struktionen 
kommer från He-
gel, men som vi 
sett finns det fler 
bidrag.  

Historiskt fram-
trädande 

Oklart, har san-
nolikt alltid fun-
nits. 

Tydlig från den 
borgerliga revolu-
tionen, men finns 
redan tidigare. 

Den naturnöd-
vändighet som 
den baseras på 
har alltid funnits. 

Oklart. 

Förklaras av 
(structure and 
agency). 

Structure domi-
nerar. 

Agency domine-
rar. 

Structure domi-
nerar. 

Structure domi-
nerar. 

Möjlighet att fun-
gera förklarande, 
som agency. 

Svag. Stark. Obefintlig. Relativt stark. 

Lämplig objekt-
modell (form and 
matter). 

Aristoteles.162 Kant.163 Aristoteles.164 Hegel. 

 

En kompletterande reflektion från denna genomgång är att typer av ontologisk 
människosyn inte tycks ha en lika stark koppling till ett speciellt historiskt fram-
trädande som olika typer av medborgarskapsideal. 

Därmed har vi besvarat frågan: Vilka typer av ontologisk människosyn finns och har 
funnits? Det är nu dags att övergå till våra medborgarskapsideal igen innan de ska 
förenas i besvarandet av frågan: Vilka relationer finns mellan medborgarskapsideal och 
ontologisk människosyn?  

                                                      
162 Jag menar inte att detta skulle vara Aristoteles människosyn (det är Politikon zooi), men 
däremot fungerar hans statiska objektsmodell väl för att beskriva denna människosyn där 
människorna är matter som förverkligas i den form som ges av det som konstituerar den 
specifika gemenskapen vare sig det är språk, etnicitet, historia eller något annat. 
163 Med en del modifieringar. 
164 Inte heller detta är Aristoteles människosyn, men den statiska objektsmodellen fungerar 
väl för att beskriva denna människosyn där människorna är matter som förverkligas i na-
turnödvändighetens strukturella form. 
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Medborgarskapsideal 
Senast de olika medborgarskapsidealen behandlades hade vi en typologi beståen-
de av sju olika ideal i tre olika grupper. Genom undersökningen har vi kunnat se 
att dessa ideal är relevanta i meningen att de existerar och/eller har existerat. 

Jag väljer nu att lyfta fram de tre grupper som användes senast. Det finns två hu-
vudargument för detta. 

• Med detta kan resultaten enklare relateras till den samtida medborgar-
skapsteoretiska diskussion som behandlades i På jakt efter medborgarna. En 
av grupperna överensstämmer väl med det liberala perspektivet och en 
överensstämmer väl med det republikanska/kommunitaristiska perspekti-
vet. 

• I resultatet från Herrar och slavar i medborgarskapets historia kunde vi se tre 
distinkta historiska skeden med olika dominerande medborgarskapsideal. 
De tre grupperna överensstämmer med dessa skeden. Det innebär inte att 
jag betraktar idealen som historiskt ”inlåsta”, att de inte skulle kunna ha 
betydelse utanför det historiska skede där de skapas. 

Därmed får vi en huvudtypologi som består av tre i stället för sju typer. Inom de 
tre grova typerna finns naturligtvis skillnader som i stor utsträckning kan fångas 
av de sju typerna som blir kvar i beskrivningen. 

Här sorteras grupperna i tidsordning efter den tidpunkt när de uppstod. 

Den första gruppen har beskrivits med följande epitet: 

• Tjockt medborgarskapsideal. Realisera det gemensamma goda. 
• Beslutsfattare. Dominerande eller överordnad roll. 
• Förmåga att delta i politiska samtal. 

Historiskt föds denna grupp av ideal i den grekiska antiken. Gruppen kan väl rela-
teras till den republikanska eller kommunitaristiska inriktningen i samtida med-
borgarskapsteoretisk diskussion. Mer centralt än något annat i denna grupp är att 
det handlar om medborgare som själva och i gemenskap fattar beslut om gemen-
samma angelägenheter. Därför kallar jag gruppen för Beslutsfattarna. 

Den andra gruppen utgörs endast av ett av de ideal som definierades senast: 

• Den lojale undersåten. Legal status. 
Detta ideal växer fram under det romerska riket och är dominerande under medel-
tiden. Delar av idealet finns kvar i dag, men det fungerar inte bra i den uppdelning 
som utgörs av de två huvudperspektiven från den första delen. En viktig del i till-
komsten av detta ideal är den legala aspekten, det utvecklas i en kontext där poli-
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tik betraktas som rättsliga frågor och det är också i första hand i denna legala 
aspekt som idealet fortfarande är levande. Det handlar alltså om vilka som ingår i 
gemenskapen och vilka som inte gör det. Ytterligare en aspekt är det universella, 
föreställningen om en transcendent förnuftig ordning och medborgarskapets rela-
tion till denna ordning. Över tid blir den allra tydligaste egenskapen att medbor-
garna blir fångar under denna lag, de regler som bestäms av en makt som legitime-
ras ”uppifrån” och därmed blir de också maktlösa Undersåtar. 

Den tredje gruppen har tidigare givits följande epitet: 

• Tunt medborgarskapsideal. Förmågan att självständigt välja och rösta. 
• Innehavare av rättigheter. Civila, politiska och sociala. 
• Roll eller identitet vid sidan av andra. 

Denna grupp föds under den borgerliga revolution som beskrevs i Del 2 och kan 
väl relateras till det liberala perspektivet inom samtida medborgarskapsteori. Bäg-
ge de tidigare grupperna skrivs i plural för att markera sambanden med en grund-
läggande organisk samhällssyn. I den här gruppen är just individen central och 
borde kanske därför skrivas i singular. Jag väljer dock en otydlighet mellan singu-
lar och plural, kallar gruppen för Handlare, och återkommer nedan med en moti-
vering för detta. 

Därmed har vi nästan gått i mål med besvarandet av frågan: Vilka medborgarskaps-
ideal finns och har funnits? Innan detta sammanfattas i en tabell ska vi ge oss på den 
mest komplexa frågan. Hur kan dessa medborgarskapsideal förklaras; hur uppstår de el-
ler försvinner och varför uppstår de eller försvinner? 

Som jag beskrev redan i inledningen av denna del ställer frågans formulering krav 
på hur svaret kan ges. En förklaring av hur ett fenomen som medborgarskapsideal 
uppstår eller försvinner måste ges i form av en historisk process. De räcker inte 
med en process. Det är viktigt att både se förklaringar i form av en historisk pro-
cess i en materiell mening och även i form av processer där idéerna, tänkandet, det 
idealistiska elementet, konstrueras eller rekonstrueras. Dessa processer måste ock-
så relateras till varandra för att kunna besvara frågan om varför förändring sker. 

I den historiska Del 2, Herrar och slavar i medborgarskapets historia, beskrevs hur ett 
dominerande ideal ersattes av ett annat, men det var mer en deskriptiv beskriv-
ning av ett historiskt förlopp än en analytisk förklaring som redovisar hur kon-
struktionen går till. Det är detta som blir fokus nu när vi ska analysera och förklara 
övergångarna mellan dominerande medborgarskapsideal. 

Från Beslutsfattare till Undersåtar 
Redan i den etymologiska inledningen av den första delen, På spaning efter medbor-
garna, kunde vi ana oss till en viktig skillnad mellan grekiska föreställningsvärldar 
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och de stoiska och kristna föreställningar som utvecklas under romarriket. Detta 
historiska skeende behandlades i Herrar och slavar i medborgarskapets historia och nu 
ska vi tränga in i det själva idékonstruktionen för att se hur mäktiga Beslutsfattare 
kunde förvandlas till maktlösa Undersåtar. 

Ibland beskrivs det republikanska medborgarskapsidealet, som definierades i den 
första delen, som baserat på antikens ideal. Jag hoppas att jag tydligt visat att detta 
inte är hållbart. Även på en mycket abstrakt nivå finns avgörande och distinkta 
skillnader mellan ett ideal som utvecklas under den grekiska antikens storhetstid, 
som delvis levde vidare i Rom, men som successivt blev något helt annat under 
Romarriket. Vi startar nu i den grekiska antiken. 

Vi har tidigare via den etymologiska analysen i Del 1 och det successiva byggandet 
av människosynen Politikon Zooi i Del 4 tagit fram delar som blir användbara för 
den fortsatta analysen. Låt oss med hjälp av Aristoteles komplettera bilden av hur 
medborgare kunde definieras i den grekiska antikens föreställningsvärld. 

Den som har makt att delta i den deliberativa eller rättsliga administrationen av en 
stat sägs av oss vara medborgare i den staten, och generellt sett, är en stat en ge-
menskap av medborgare som är självförsörjande med avseende på livets behov.165 

Medborgarna är beslutsfattare, de deltar i en diskussion som leder fram till gemen-
samma beslut, de är sin specifika gemenskap där gemenskapen är överordnad de-
larna, de är självförsörjande eller autonoma i alla aspekter på livets behov. De ge-
mensamma besluten avser handling för att realisera det gemensamma goda, det 
handlar primärt inte om lagstiftande. 

Vilka är det då som är medborgare? ”I praktiken är en medborgare definierad som 
någon vars föräldrar är medborgare” säger Aristoteles.166 Alla som genom blods-
band tillhör den speciella gemenskapen är alltså medborgare.167  

Vad är då idealen för dessa människors liv enligt Aristoteles? 

Människor måste arbeta och gå i krig, men fritid och fred är bättre, de måste göra 
det som är nödvändigt och nyttigt, men det som är hedervärt är bättre.168 

                                                      
165 “He who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any 
state is said by us to be a citizen of that state; and speaking generally, a state is the body of 
citizens sufficing for the purposes of life.” (Aristoteles, 2000 [ca 335-325 f.Kr.], 1275b) 
166 “But in practice a citizen is defined to be one of whom both the parents are citizens […]” 
(Ibid., 1275b) 
167 Som vi tidigare redovisat avses med “alla” inte alla människor utan alla hushåll, oikos, 
företrädda av de fria männen. 
168 “For men must engage in business and go to war, but leisure and peace are better; they 
must do what is necessary and useful, but what is honourable is better.” (Ibid., 1333b) 



 

294 

Aktivitet som karaktäriseras som en nödvändighet, arbete, är tydligt underordnad 
hedervärd handling. Arbetet är det mest nödvändiga och därmed det mest ofria. 
Tillverkningen är nyttig och ändamålsenlig. Men just genom att den har sitt värde i 
aktivitetens resultat har den enligt Aristoteles ett villkorat värde (Ibid., 1332a) och 
inte ett absolut egenvärde. Tillverkning är också något som kan tänkas ske isolerat 
vilket är något som kan beskrivas med Platons begrepp demiurg som en sorts till-
verkande och isolerad skapargud.169 Det är bara den politiska handlingens heder-
värda praxis som Aristoteles beskriver som det absolut goda, som ett självändamål 
med egenvärde. Denna praxis motiveras alltså inte av dess resultat eller dess kon-
sekvenser, den motiveras av sig själv. 

Den ontologiska människosynen Politikon Zooi sammanfaller med medborgar-
skapsidealet Beslutsfattare i den grekiska antiken. Människor är vad de bör vara i 
dessa idé-baserade konstruktioner. 

Som vi också konstaterat tidigare är alla, räknat som individer, inte medborgare i 
denna kontext. Medborgarskapsidealet innehåller ett oberoende, en frihet, och de 
som är beroende av naturnödvändigt arbete har inte det oberoende som medbor-
garskapets ideal kräver, de kan inte vara medborgare. 

Som vi också kunnat konstatera tidigare gäller detta i den grekiska kontexten 
främst hushållen, oikos, som befolkas av barn, kvinnor och slavar som alla saknar 
detta nödvändiga oberoende. Oikos står utanför det som betraktas som den poli-
tiska sfären och kan internt beskrivas som ett patriarkalt envälde, lett av en domi-
nus, den frie man som, utanför oikos, är en medborgare, jämlik med andra med-
borgare. 

Jag menar att begreppen natur och kultur kan fungera väl för att illustrera distink-
tionen mellan oikos och polis. Där står oikos för det naturnödvändigt skapade (icke 
specifikt mänskliga) och polis för det kulturella, det specifikt mänskligt skapade. 
Oikos är det sociala och polis det politiska. Dessa står i en uttalad motsättning och 
blandas inte med varandra. Grundandet av polis föregås av förintande av naturliga 
förbund, grundade på släktskap och blodsband, det vill säga gemenskaper som 
fungerar som ett oikos. Man kan uttrycka det som att människor, av naturens 
tvång, är sociala varelser innan de kan bli politiska varelser. 

Som vi också kunde se i Del 4 är medborgerligheten synonym med det mänskliga 
(för de som är medborgare). Med stöd hos Homeros och Perikles säger Aristoteles 

                                                      
169 I Faidon, Platons mytiska skapelseberättelse, beskriver han skaparen som en hantverkare, 
en demiurg som successivt tillverkar världen. Platon använder också begreppet i Gorgias, 
där retorikern beskrivs som en tillverkare av övertygelser och i Gästabudet där siaren be-
skrivs som en tillverkare av vänskap mellan gudar och människor. (Platon, 2000A, Platon, 
2000B och Platon, 2000, samtliga sannolikt skrivna på 370-talet f.Kr.) 
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att människor som av någon anledning skulle fråntas sitt medborgarskap inte 
längre är människor i egentlig mening. Medborgerlig handling förutsätter en poli-
tisk gemenskap. Detta är en typ av handling där den som handlar alltid måste tän-
kas i en gemenskap. En isolerad medborgare är en omöjlighet i denna föreställ-
ningsvärld. Medborgarskapets mål är att, tillsammans med andra, realisera det 
gemensamma goda. Det goda och sanna är här också något tydligt inomvärldsligt. 

I Del 3 behandlade vi Platon, som var en tydlig kritiker av sin samtid. I behand-
lingen av Platons grotta kunde vi se att det eviga, idén, den yttersta sanningen, var 
transcendent, bortom mänsklig tid och rum, bortom mänsklig aktivitet. Detta är då 
också något som bara är tillgängligt via det rena filosofiska tänkandet.  

I Platons Faidos behandlas de sista timmarna innan Sokrates sväljer sin giftbägare. 
Sokrates utvecklar här tankarna om döden som ett skiljande mellan kropp och själ, 
där ”kroppen” står för allt det som filosofen bör undvika: ”[H]an strävar efter att 
avlägsna sig från kroppen så mycket han kan [för] att stället vara vänd mot själen”. 
Sokrates menar att det bara är själen som kan hjälpa människan att nå den verkliga 
sanningen; ”Var gång den försöker granska något med kroppens hjälp blir den ju 
förd bakom ljuset av den, det är uppenbart. […] Nej, för oss är det klart bevisat att 
om vi någonsin ska få något rent vetande om något måste vi lösgöra oss från krop-
pen och låta själen själv betrakta tingen själva.” På detta blir en av slutsatserna 
”[…] de som filosoferar på rätt sätt övar sig i att dö.” (Platon, 2000 [ca 370 f. kr], 
223-228.) Hos Platon möter vi föreställningar som, på olika sätt, något senare åter-
kommer i stoicismen men även i kristendomen och andra religioner, med den evi-
ge guden som något skilt från människan. 

I de grekiska gudaberättelserna är gudarna i högsta grad aktiva inom den specifika 
gemenskapen. Människor kunde också vara gudalika genom aktiviteter, dåd, verk, 
med längre varaktighet än det mänskliga livet. Det odödliga var det på grund av 
utsträckning i tid, inte på grund av någon sorts åtskilt, transcendent, rum. 

Här kan vi se konfliken i synsätt mellan realisering av godhet och sanning som del 
av medborgarnas liv i den politiska gemenskapen, i polis, och den eviga sanning 
som filosoferna söker i det rena tänkandet, skilt från det världsliga livets praxis. 

I Del 3 behandlade vi detta för att visa på skillnaderna mellan idealism och realism 
inom epistemologin. Här kan vi se hur detta också faller ut i form av skillnader i 
ideal. Här finns en viktig och uthållig konflikt. Vi har tidigare formulerat det i ter-
mer av ontologisk människosyn: Är människor politikon zooi som lever sitt aktiva 
bios politikos i en reell vardag där de finner ”sanningen” och, i viss mån skapar 
odödligheten genom tillverkning och, i ännu högre grad, genom handling? Eller har 
människan en given form, bestämd av en universell och evig sanning, en sanning 
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som vi bara kan nå genom att dra oss undan från det världsliga för att i stället, som 
Sokrates, ägna oss åt en själens kontemplation? 

Men vi kan också formulera det i termer av föreställningar om medborgarskap: Är 
medborgarskapet något partikulärt som baseras på, och skapas i, handling i en 
specifik gemenskap, ett gemensamt beslutsfattande i en politisk offentlighet eller 
är medborgarskapet en universell och evig idé (idé i Platons mening)? 

Medborgarskapet i den grekiska idé-världen kräver alltså mångfald i form av 
många människor samlade i en gemenskap, medborgarskapet kan till och med sä-
gas vara denna gemenskap, men kräver också medborgarskapet mångfald i form 
av olikhet? I sin Vita activa från 1958 argumenterar Hannah Arendt för detta. Hon 
använder det offentliga rummet som en synonym till polis och ställer det i motsats 
till sin beskrivning av begreppet society som står för en utvidgning av hushållets 
slutna privata rum, oikos.  

Med offentlig menar hon två saker. För det första menar hon framträdelse, att nå-
got framträder för andra och att det där med blir verkligt, blir objekt, blir objektivt. 
Framträdelse innebär att vi blir sedda och hörda av andra och att vi kan se och 
höra andra. Motsatsen mot denna framträdelse är det privata, det som inte delas 
med andra. För det andra menar hon med det offentliga själva den gemensamma 
världen, det som är gemensamt för oss och då menar hon inte en natur utan en 
människoskapad värld, en kultur, med längre utsträckning i tid än enskilda män-
niskoliv. Det är i skapandet av denna värld som den jordiska odödligheten är möj-
lig. Kännetecknande för denna människoskapade värld är, för Arendt, själva rela-
tionen, det mellan som både förbinder människor och som håller dem isär, det som 
både kräver och skapar skillnad, pluralitet. 

Det finns något gemensamt, gemensamma ting, som vi alla kan se, men som vi ser 
från olika perspektiv. För Arendt innebär privatisering att berövas framträdandet i 
det gemensamma offentliga rummet, att berövas gemensamma objekt, att allt blir 
subjektivt. (Arendt, 1986 [1958], 47-99) ”[P]olis är den mest ´individualistiska´ och 
inkonforma politiska bildning vi känner i historien” (Ibid., 67) skriver Arendt och 
syftar därmed på att de likar, homoioi, som hade tillträde till polis offentliga rum, 
visserligen var likar som medborgare men att de förväntades använda sina verk-
tyg, handlandet och samtalet på ett starkt särpräglat och individualiserat sätt.  

Vi kan också se hur Aristoteles i Den nikomachiska etiken argumenterar för att vi bör 
eftersträva jordisk odödlighet och där han avfärdar tal om att dödliga tankar skulle 
passa bäst för dödliga sinnen. (Aristoteles, 2004 [ca 335-325 f.Kr.], 272) 

Målet för medborgerlig handling kan beskrivas som en strävan efter världslig 
odödlighet, exceptionella dåd som formar och omformar den mänskliga världen 
och skapar historia. Ett grundvillkor för denna handling är pluralitet, alltså att 
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människor är olika. Dessa beslutsfattande och handlande medborgare finns i polis, 
inte i oikos. 

Det som händer i den idé-baserade rekonstruktionen från den grekiska antikens 
Beslutsfattare och det senare romarrikets och medeltidens Undersåtar som med-
borgarskapsideal, är att logiken från det grekiska samhällets oikos förs över till 
hela samhället och att detta kombineras med platonska föreställningar om en tran-
scendent universell ordning. 

I Del 2 har vi sett Thomas av Aquino beskriva den ideala medborgaren som den 
ideala undersåten, den som lyder makthavaren. I den grekiska antiken är detta nå-
got som gäller för medlemmarna i det hushållet, i oikos, men definitivt inte för 
medborgarskapet i den politiska gemenskapen, i polis. I det grekiska oikos natur 
råder en despotisk hierarki som ses som självklar där, men som är otänkbar i en 
kultiverad polis. Redan hos Thomas av Aquino finns ett nutida begrepp som ”folk-
hushållet” när han jämför hushållets styre med styret för det offentliga politiska 
området och ser likheter mellan överhuvudena för hushåll respektive kungarike. 

Den svenske nationalekonomen Gunnar Myrdal för en i sammanhanget intressant 
diskussion om begreppet ”folkhushållet” och konsekvenserna av att tänka ett 
samhälle som ett hushåll. Han gör detta i The political element in the development of 
economic theory. (Myrdal, 2004, [1953]) Myrdals bok är en kritik mot att politiska 
värderingar används som vetenskapsteoretiska grundvalar. Han ägnar sig särskilt 
åt den liberala föreställningen om det upplysta egenintresset hos den rationella in-
dividen, som vi mött många gånger tidigare, och hämtar en del sina utgångspunk-
ter från Adam Smiths osynliga hand. (Ibid., 45) 

Denna individ blir, enligt Myrdal, en sorts objektiv grund för liberal ekonomisk te-
ori, men det finns ingen empirisk grund för ett sådant antagande, menar han. I 
stället är detta ett normativt antagande som härstammar från upplysningen, det 
handlar om ett politiskt värde som förvandlas till ett vetenskapligt axiom.170 

Det som upptar Myrdal i hög grad i denna bok är begreppet värde. Vad är värde, 
hur kan det definieras och hur kan det mätas? Han menar att merparten av teorier 
om värde hämtar sitt ursprung i föreställningar om en naturlig lag. Dessa före-
ställningar har många rötter, men ofta brukar man utgå från stoikernas bild av 
världen som en rationell helhet som är styrd av förnuftets lagar som både är natur-
lagar och förpliktande föreskrifter för hur man bör handla. Det finns alltså redan 
från början en kombination av en deskriptiv, objektiv, lag samt en normativ del, 

                                                      
170 Här bidrar Myrdal också med argument för beslutet att låta Den kantianska individen 
utgå som rimlig människosyn i samtiden. 
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moraliska imperativ, som berättar om hur vi bör leva, i föreställningarna om en na-
turlig lag. 

Myrdal ser också utilitarismen som en variant på dessa föreställningar, när allt kan 
mätas, värderas, här utifrån nytta, i vilken grad det ger oss njutning respektive 
smärta. Han visar också hur det i dessa teorier alltid finns ett grundläggande drag 
av harmonisering. Det finns, implicit eller explicit, alltid idén om ett i grunden 
gemensamt intresse i hela samhället, att det som på ytan kan se ut som olika intres-
sen som står i konflikt mot varandra, egentligen alltid är förenliga. (Ibid., 195.)  

Det finns i grunden generella, gemensamma, objektivt sanna, grunder för det vär-
defulla. Nationalekonomin likställs i dessa föreställningar med förvaltningen av 
hushållet, folkhushållet som sköts av det som i denna harmonisering betraktas som 
ett enda subjekt. Med dessa grunder kan det också finnas ett ekonomiskt perspek-
tiv, en ekonomisk vetenskap som kan ge objektivt sanna svar på samhälleliga frå-
gor. 

Myrdal menar att denna liberala föreställningsvärld är baserad på en ”kommunis-
tisk fiktion”, en fiktion som baseras på ontologiska föreställningar om mänsklig 
likhet.171 Myrdal argumenterar starkt för att dessa typer av unitära, harmoniserade, 
samhällsföreställningar är begreppsligt omöjliga. 

Som framgår kan den bild som Myrdal skapar lätt expanderas till andra veten-
skapsområden än ekonomi. Myrdal gör det själv, framför allt i en ingående diskus-
sion om objektivitetsproblemet i vetenskapen relativt generellt.  

Det kan tyckas främmande att ta in en svensk nationalekonom i en diskussion som 
handlar om rekonstruktion av medborgarskapsideal i en antik kontext. Mitt motiv 
för detta är att Myrdal bidrar till att illustrera hur fundamental och långtgående 
denna rekonstruktion är, denna rekonstruktion som vilar på två grundläggande 
element. Dels handlar det om hur logiken hos oikos tränger ut logiken hos polis, och 
där vi får ett folkhushåll, föreställningar om samhället som ett ensartat hushåll, ett 

                                                      
171 “The philosophical inspirations of political economy – the philosophy of natural law and 
its English branch, utilitarism – stem from a belief in social harmony, and their practical rec-
ommendations presuppose such a harmony. We have seen that this is the logical result of 
their peculiar way of constructing a moral philosophy: in virtue of the idea of harmony both 
actual and moral conduct can be deduced from ´human nature´, or, in utilitarian terminolo-
gy, from pleasure and pain. In economics the notion of harmony is expressed by the idea 
that economic activity can be viewed as the process of housekeeping by a single social sub-
ject. This leads to the belief that economic problems can be treated ´from an economic point 
of view´. The whole theory of value is intended not only as an explanation of economic ac-
tivity, but as the basis for a welfare economics, for a theory of social value. The theory of 
economic liberalism is built upon this communistic fiction. […] Although the terminology 
changes, the idea of harmony pervades all branches and the conceptual structure of econom-
ics.” (Ibid, 194) 
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folkhushåll med i grunden gemensamma intressen, ett nyttovärderat hushåll som 
tränger ut egenvärdets gemenskap. Dels handlar det också om en förskjutning från 
ett partikulärt tänkande som betonar olika människors handling i en speciell gemen-
skap till ett mer universellt tänkande som bland mycket annat också stärker före-
ställningar om mänsklig likhet. 

Vi kan se en successiv process där det sociala från oikos successivt tar över det po-
litiska, polis. Hushållningen, som tidigare var en uppgift just för det privata hus-
hållet, blir en kollektiv och offentlig angelägenhet. Allt världsligt fokuseras mot det 
nödvändiga arbetet och den nyttiga tillverkningen. Det blir inget utrymme kvar för 
det självändamålsenliga, för handlingen och samtalet, för det politiska medborgar-
skapsidealet som fanns i Grekland. 

Grekiskans politikon zooi blir på latin animal socialis. Människorna är inte längre av 
naturen politiska utan de är sociala. En föreställning som närmast kan associeras 
med oikos. Bägge begreppen finns på latinet, men inom grekiskan finns inga 
egentliga motsvarigheter till latinets socialis. social, eller societas.172 

De dödliga medborgare som enligt den grekiska antikens ideal eftersträvade 
världslig odödlighet ersätts successivt av den kristna världens föreställning om 
varje enskild människas möjlighet till evigt liv via relationen till en transcendent 
universell ordning. 

Aristoteles definierar också människan som zoon logon echon, en varelse i besittning 
av logos, och där uppstår en del centrala tolkningsproblem som vi redan tangerat. 
Till latinet översattes detta till animal rationale vilket genast begränsar den tolk-
ningsvidd som logos innehåller. Från den grekiska innebörden som också kan be-
skrivas på svenska som ”samtalande djur” får vi en romersk innebörd som handlar 
om ”förnuftiga djur”. 

Som vi såg i Del 2 började de romerska kejsarna så småningom betecknas dominus, 
och det är en beteckning som tidigare endast användes för hushållets överhuvud. 

Medborgarskapsidealet Beslutsfattarna behövde en specifik plats, ett offentligt po-
litiskt rum, där de kunde samtala och handla, där de kunde fatta beslut. Men det 
partikulära var oförenligt med en stat och religion med universella ambitioner. Det 
partikulära politiska rummet måste trängas ut. 

Politisk praxis i handlandets vardag ersätts som ideal av tänkandets och kontemp-
lationens ideal hos stoicimens nyplatonism där idealet snarare handlade om ett 

                                                      
172 Societas användes ursprungligen som beteckning för sammanslutningar med ett specifikt 
syfte, till exempel för att begå brott eller för att vinna herravälde över andra. En del av detta 
kan man känna igen i den senare utvecklingen av begreppet societet men parallellt utveck-
lades också den mer generella betydelsen socitety, samhälle. 
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medborgarskap i universum, ett tänkande som sedan ärvs av den tidiga kristen-
domen. 

Som vi tidigare sett i Herrar och slavar i medborgarskapets historia är min tolkning att 
förändringen på ett historiskt materiellt plan drivs av att ett partikulärt medbor-
garskapsideal helt förankrat både i ett speciellt rum, i en liten stat, och i en speciell 
ontologisk föreställning om vad det innebär att vara människa, omöjliggjorde er-
övring av nytt territorium, utan ett resurskrävande förslavande av de som bebodde 
det erövrade territoriet. Därmed försvårades den territoriella expansion som var 
central för utvecklingen av en ny agrar produktionsordning vid denna tid. 

Problemet löstes delvis av romarrikets introduktion av det dubbla medborgarska-
pet, en lösning där en del av förändringen är att medborgarskapsidealets innehåll 
blir mer universellt och mindre partikulärt, alltså precis den utveckling som vi kan 
se i stoicismen. 

Det vi här kunnat se är hur medborgarskapsidealet Beslutsfattare fullständigt för-
ändrades till de Undersåtar som på många sätt är dess rena motsats. Det nya med-
borgarskapsidealet Undersåtar kom att dominera under lång tid framåt. 

Vi ska följa berättelsen en bit till, och lyssna till några andra röster, innan vi över-
går till det som jag menar är nästa skifte av medborgarskapsideal. 

De stolta, handlande och samtalande Beslutsfattarna strävar alltså efter stordåd i 
sina offentliga rum, de strävar efter världslig odödlighet. Men är inte denna stolt-
het ett övermod, eller till och med ett högmod. Jodå, det hävdar i alla fall Tomas 
Hobbes på mitten av 1600-talet, en tid när idealet Undersåtar fortfarande domine-
rar, men där vi börjar närma oss övergången till nästa medborgarskapsideal. 

Stolthet, högmod eller fåfänga 
Ingen på jorden råder över honom, 
han är skapt utan fruktan. 
De övermodiga bävar för honom, 
alla stolta rovdjurs konung. 
(Bibeln, Job 41:24-25) 

Den honom som här beskrivs i Jobs bok i bibeln är Leviatan, utgångspunkten för 
Thomas Hobbes centrala verk The Leviathan från 1651 som vi mött i tidigare avsnitt. 
(Hobbes, 1988, [1651])  

Hobbes Leviata är den suveräna makt, den regent som, av de orsaker som Hobbes 
definierar, måste styra över människorna, den till vilka människorna överlämnar 
makten i ett så kallat samhällskontrakt. Leviatan är dödlig, och måste enligt Hob-
bes följa guds lag och naturens lag, men är i övrigt fullständigt suverän. I den bi-
belöversättning som Hobbes använder lyder verserna: 
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There is nothing on earth, to be compared with him. 
He is made so as not to be afraid. 
Hee seeth every high thing below him 
and is King of all the children of pride. (Ibid., 170) 

Hobbes sammanfattar det som att Leviatan är King of the Proud, ungefär: De stoltas 
konung. Just stolthet, med betydelseförskjutningar mot högmod, övermod och till 
och med fåfänga är centrala begrepp för Hobbes. 

Han behandlar begreppet redan tio år tidigare i On the Citizen (eller De Cive som är 
verkets ursprungliga titel på latin). (Hobbes, 1998, [1641]) 

Som vi kunde se tidigare så förklarar Hobbes sitt ”allas kring mot alla” med män-
niskans naturgivna likhet, vilket leder till att alla efterfrågar samma saker, vilket i 
sin tur leder till krig som bara kan undvikas genom att lämna över makt till suve-
ränen, Leviatan. Men det finns trots allt skillnader som innebär att vissa människor 
är särskilt farliga, särskilt aggressiva. Det är de som inte förstått denna naturgivna 
likhet, som tror sig vara förmer, som är besatta av fåfängt högmod (vainglory på 
engelska och inanis gloria på latin).173 

Inanis gloria är ingenting som Hobbes uppfinner. Han hämtar begreppet från den 
kristna kyrkan. När påven Gregorius på sent 500-tal definierade de farligaste syn-
derna, de sju huvudsynderna, så kommer högmodet, vainglory, inanis gloria, på för-
sta plats. Enligt kyrkan är huvudsynderna särskilt farliga eftersom de leder till 
andra synder. I denna del driver alltså Hobbes teser som har en lång tradition, 
samma grundläggande teser som vi kan se hela vägen från de sena stoikerna till 
Aksel Sandemoses jantelag från 1930-talet för att ta ett mer samtida exempel. 

Hobbes genomför omfattande beskrivningar av människans natur i De Homine, 
De Cive och Leviathan. Han producerar en omfattande föreställning om vad män-
niskan är, en ontologisk människosyn. Men när det gäller detta högmod, som om-
växlande betecknas utmed skalan stolthet, högmod eller fåfängt övermod, finns 
här något mer än en ontologisk föreställning om en väsentlig och farlig del av 
människans natur. Redan i hans sammanfattande epitet för att beskriva den Levia-
ta han hämtar från Job, King of the proud, framgår att det är de stolta som förklarar 
suveränens nödvändighet och Leviatan har också till uppgift att bekämpa denna 

                                                      
173 “In the state of nature there is in all men a will to do harm, but not for the same reason or 
with equal culpability. One man practices the equality of nature, and allows others every-
thing which he allows himself; this is the mark of a modest man, one who has a true esti-
mate of his own capacities. Another, supposing himself superior to others, wants to be al-
lowed everything, and demands more honour for himself than others have; that is the sign 
of an aggressive character. In his case, the will to do harm derives from vainglory [inanis 
gloria] and overvaluation of his own strength. For the first man, it derives from the need to 
defend his property and liberty against the other.” (Hobbes, 1998, [1641], 26) 
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stolthet, detta högmod. Leviatan ska bestraffa de stolta/högmodiga. Då handlar det 
inte längre bara om en ontologisk föreställning, en människosyn, utan också om ett 
medborgarskapsideal där medborgaren dels är en tydlig undersåte till suveränen 
och dels accepterar att han är lika som de andra medborgarna, att han inte uppvi-
sar stolthet heller högmod. 

Adam Smith ingår i delvis i samma tradition som Hobbes i när det gäller dessa 
frågor om stolthet/högmod. I sin The Wealth of Nations från 1776 menar han att de 
flesta människor visar upp en omåttlig fåfänga i en övertro på sin egen förmåga. 
Han instämmer med den beskrivna tanketraditionen och menar att detta är något 
ont, en synd som är välkänd från alla tider, men han ser också detta högmod som 
något användbart.174 Han för diskussionen i ett kapitel om teorier för lönesättning 
och jämför stoltheten, strävan efter ett offentligt erkännande,175 med lön, en större 
eller mindre andel av ersättningen för arbete. Han menar att framför allt unga män 
har mycket av detta högmod, vilket han ser som en förklaring till varför soldater i 
krig har så låg lön. Soldaterna, de unga männen, är uppfyllda av det fåfänga hög-
modet att åstadkomma viktiga dåd, som får ett offentligt erkännande, och accepte-
rar därmed låg lön. Hos Smith finns en likartad ontologisk människosyn som hos 
Hobbes, men när det gäller de implicita idealen finns det en skillnad som handlar 
om att Smith för in utbytet och därmed använder en mer konsekvensetisk logik. 

Med hjälp av Hobbes och Smith har vi kunnat se hur den stolthet som finns i arete, 
förvandlas till högmodet, en av de farligaste synderna i den romerska kyrkan, vi-
dare till en utomordentligt ond vainglory som förklarar Leviatans nödvändighet 
och som även motiverar denna suveräns bestraffning hos Hobbes, och vidare till 
något, om än fortfarande ont, som kan användas som utbyte, som del av lön för ut-
fört arbete, hos Smith.  

Det finns naturligtvis en del likheter i ontologisk föreställning, bägge menar att 
denna stolthet, denna strävan efter offentligt erkännande, är en del av människans 
natur, men idealen är helt annorlunda, i Hobbes mer pliktetiskt orienterade analys 
är denna stolthet ett fåfängt högmod som måste bekämpas och hos Smith mer kon-
sekvensetiska diskussion blir detta fåfänga övermod, om än fortfarande ont, något 
som kan ha ett värde för en transaktion, en del i ett utbyte. 

I denna vandring tillsammans med Aristoteles, Platon, Myrdal, Arendt, Hobbes, 
Smith och andra har vi kunnat använda informationen som samlats in från olika 
delar och olika perspektiv för att kunna skapa en sammanhängande redovisning 

                                                      
174 “The overweening conceit which the greater part of men have of their own abilities, is an 
ancient evil remarked by the philosophers and moralists of all ages.” (Smith, 2003 [1776], 
149) 
175 ”public admiration” (Ibid., 148) 
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av transformationen från Beslutsfattare till Undersåtar. De viktigaste delarna 
sammanfattas i följande punkter. 

• Det partikulära i livet i en speciell polis ersätts av det universella ideal som 
stoikerna utvecklar från Platon och som i viss mån blir ett världsligt ideal 
för det romerska riket men framför allt ett transcendent ideal i den kristna 
kyrkan. 

• Den världsliga odödlighet som Beslutsfattarna realiserade i sin polis blir 
för Undersåtarna en individuell transcendent möjlighet till evigt liv. 

• Gemenskapens ordning förvandlas från att vara ett resultat av medborger-
lig handling till att bli en ordning given av ett universellt kosmiskt förnuft. 

• Stoltheten hos Beslutsfattarna, fyllda av arete blir det syndiga högmodet, 
vainglory, hos Undersåtarna. 

• Den hierarkiska ordningen i hushållet, oikos, flyttar ut till ett folkhushåll 
och dominus, hushållets herre, blir hela folkhushållets dominus, som en-
väldig kejsare legitimerad uppifrån, av Gud. 

• Det offentliga politiska rummet med sin mänskliga pluralitet och mångfald 
trängs ut av ett ur oikos bildat society med singulära, lika, subjekt i avsak-
nad av de gemensamma objekt som är den värld som Beslutsfattare, men 
inte Undersåtar, skapar. 

• Beslutsfattare som inbördes jämbördiga, samtalande, handlande och myck-
et olika människor förvandlas till lydiga, underordnade och lika Underså-
tar. 

Tillsammans förklarar detta hur den ideella delen av medborgarskapsidealet Be-
slutsfattare kunde förvandlas till Undersåtar. I Herrar och slavar i medborgarskapet hi-
storia kunde vi också se hur det gick till i en mer historiskt materiell mening, bland 
annat med hjälp av introduktionen av det dubbla medborgarskapet som en del i en 
militär expansionsstrategi. Enligt min mening ger detta också den mest trovärdiga 
förklaringen till varför denna förändring sker. Medborgarskapsidealet Beslutsfatta-
re var oförenlig med geografisk expansion i stor skala. Det stod i vägen för det ro-
merska rikets expansion och måste bort. 

Efter detta tillkommer ytterligare en avgörande förändring i rådande medborgar-
skapsideal. I den historiska delen beskrevs denna förändring som den borgerliga 
revolutionen, men den kan också kallas upplysningen och dit ska vi nu för att för-
klara den andra förändringen som vi delvis redan börjat ana genom skillnaderna 
mellan Hobbes och Smith. 
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Från Undersåtar till Handlare 
Huvudpersonen i denna andra transformation blir John Locke på sent 1600-tal. Om 
någon kan kallas för liberalismens fader så är det just Locke. Vi har mött honom ti-
digare, framför allt i Del 4, men nu blir hans roll att försöka få oss att förstå hur det 
dominerande medborgarskapsidealet Undersåtar kunde förändras till något nytt. 

Vi börjar dock drygt hundra år tidigare och finner än en gång stoikern Seneca, nu i 
texter av Jean Bodin. Bodin var en mycket inflytelserik fransk 1500-talstänkare. 
Han publicerade en hel del olika skrifter. Den mest inflytelserika var Six livres de la 
république (Sex böcker om staten) som publicerades 1576.176 (Bodin, 1992, [1576]) 

Bodins huvudtes i République är att makten är odelbar. Även om det skulle dröja 
närmare 200 år innan Montesquieu publicerade sin inflytelserika maktdelningslära 
fördes redan på Bodins tid en diskussion om maktdelning, om en blandning av de 
klassiska tre styrelseformerna demokrati, aristokrati och monarki där makten lig-
ger hos alla, få respektive en. Den diskussionen finns redan i Aristoteles Politiken. 
Bodin hävdar uttryckligen att Aristoteles har fel och att han är ansvarig för att 
denna felaktiga föreställning förts vidare genom historien. Enligt Bodin har makt-
delning inte funnits, kommer aldrig att finnas och kan inte ens tänkas. Han grun-
dar denna tes på att, oavsett alla försök att fördela suveränens uppgifter mellan en 
kung, en aristokrati och folket, är det ändå alltid lagstiftaren som har den egentliga 
makten, som är den verkliga suveränen. Han menar också att alla försök till makt-
delning bara leder till strider som inte kan avslutas innan makten är samlad hos en 
suverän; en kung, en aristokrati eller hos alla medborgare.177 Bodins teorier utgjor-
de främst ett stöd för samtidens absoluta monarkier, särskilt den franska, och han 
lade också ner ett stort arbete för att bevisa att motstånd mot denna suverän aldrig 
kan vara laglig, att all begränsning av suveränens makt är olaglig. 

Det som blir intressant hos Bodin i denna undersökning är att hans suverän, som 
normalt är en monark, ändå inte har en fullständig suveränitet över sina underså-
tar. Trots allt finns det begränsningar. Suveränen är underställd Guds och naturens 
lag. (Ibid., 39) 

                                                      
176 Bodin gav kommande år ut flera omarbetade versioner på franska och gav 1586 också ut 
en egen översättning till latin: De republica libri sex. 
177 “[N]o such state has ever existed and none can be made or even imagined, because the 
prerogatives of sovereignty are indivisible. For the part that has the power to make law for 
everyone – that is, to command or forbid whatever it pleases without anyone being able to 
appeal from, or even to oppose, its commands – that part, I say, will forbid the others to 
make peace or war, to levy taxes, […] Hence it must always come to arms until such time as 
sovereignty resides in a prince, in the lesser part of the people, or in all the people. (I en an-
nan av Bodins versioner avslutas meningen:) […] decided by force of arms until supreme 
power in one man, in a few, or in the entire body of citizens.” (Bodin, 1992 [1576], 104) 
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För att definiera den i sammanhanget centrala begränsningen tar Bodin hjälp av 
något som romaren och stoikern Lucius Annaeus Seneca skrev omkring år 50: 

Ad reges potestas omnium pertinet, ad singolos proprietas. 

Omnia Rex imperio possidet, singulo dominio. 

(Seneca, 1995, [ca 50-65]) 

Seneca, som vi mött flera gånger tidigare, är en av de mest kända stoikerna och en 
hel del av hans skrifter finns bevarade. Citatet ovan är hämtat från De Beneficiis 
som ungefär betyder Om välgärningar. De två raderna kommer inte från samma 
stycke, men de ingår i samma diskussion. De två meningarna från Seneca betyder 
ungefär: Till regenterna hör makten över allting, till de enskilda hör egendomen. Allt till-
hör regenten att styra över, till de enskilda hör ägandet. 

Citaten ingår i en diskussion som är kopplad till en stoisk grundtes som innebär att 
allt är en del av en större helhet, allt hänger samman. Seneca bryter här ned detta, 
bland annat i en diskussion om ytan i ett land där man både kan säga att hela ytan 
ägs av den aktuella staten men att den också är uppdelad i mindre egendomar som 
ägs av enskilda. Han tar också exempel från relationen herre-slav och fader-son 
där herren/fadern äger allt som slaven/sonen äger, men de äger det på olika sätt. 
Det är därför, enligt Seneca fullkomligt rimligt att en son visar sin fader en välgär-
ning genom att ge honom en gåva, utan att man för den skull bör säga att fadern 
får vad han redan äger. 

Det är också så som Bodin tolkar Seneca. Han menar att suveränen inte har rätt att 
tränga sig in i den enskilda äganderätten. Detta förhindras av den av Gud givna 
naturliga lagen.178 

Delvis förebådar han de kontraktsteorier som ska komma senare. Han skiljer näm-
ligen mellan lag och avtal där han menar att suveränen är fri att instifta lagar som 
alla undersåtar måste följa, men om han ingår ett avtal med någon undersåte är det 
något som binder bägge parter likvärdigt.179 

I övrigt är medborgarna i huvudsak undersåtar, det medborgarskapsideal som vi 
såg växa fram under det romerska riket. Bodin är noga med att skilja medborgare 
från slavar (det skulle vara fria människor som inte var undersåtar till någon an-

                                                      
178 “For the saying that princes are the lords of everything applies only to legitimate gover-
nance and supreme judicial power, leaving to each the possession and property of his 
goods.” (Bodin, 1992 [1576], 41) 
179 “Law depends on him who has the sovereignty and he can obligate all his subjects but 
cannot obligate himself. A contract between a prince and his subject is mutual; it obligates 
the two parties reciprocally and one party cannot contravene it to the prejudice of the other 
and without the others consent.” (Ibid., 15) 
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nan än suveränen) och främlingar (medborgare skulle ha minst en medborgare till 
förälder). Uppfyller man dessa kriterier har man som medborgare rätt till skydd av 
landets lagar och skyldighet att lojalt lyda suveränen. Det vi kan se som förebådar 
något delvis nytt är att dessa medborgare, undersåtarna, har ett handlingsutrym-
me som baseras på enskildas äganderätt och därpå sammanhängande avtalsrätt.  

Låt oss återvända till Bodins användning av citatet från Seneca. Det här är natur-
ligtvis passager som använts i diskussioner om äganderätten, men den vägen ska 
vi inte vandra nu. Vi är mer intresserade av den suveräna maktens avgränsningar 
och medborgarskapets utrymme. Finns här möjligen något av det offentlighetens 
rum som var livsnödvändigt för Beslutsfattarna? 

Det finns en del alternativa tolkningar av de ord som Seneca använder. Latinets 
proprietas står snarare för egenskap än för egendom (egendom skrivs oftast som bona 
eller possessione). Sven-Eric Liedman har träffande översatt proprietas till egendom-
lighet, det som gör oss särskilda. (Liedman, 2004, 65) Ur detta proprietas utvecklas 
till exempel engelskans property och franskans propriété. Svenskans egendom kom-
mer ur tyskans eigentum där eigen ursprungligen också hade den dubbla betydelsen 
egen, att vara särskild, och egendom, något man äger. Samma dubbelbetydelse finns 
ju kvar i svenskan; någon som är egen är särskild, egendomlig, samtidigt som utta-
landet ”min egen bil” betyder att jag äger bilen. Egendom står alltså både för mig 
själv, självet, det som gör att jag är jag och för ting jag äger. 

Dominio kan betyda ägarskap, men det kan också ha en mer rumslig bestämning 
som domän eller välde/besittning. Det kommer ur dominus som betyder herre och 
därmed skulle dominio eller snarare dominium kunna ses som herravälde. Men 
inom latinet präglas det på Senecas tid fortfarande av en makt över hushållet och 
en makt över ting, det var först senare som det började användas även för kejserlig 
makt som vi diskuterade i förra avsnittet. På Senecas tid betecknades makt över 
människor snarare med imperium, eller formen imperio, som finns med i citatet. 

Senecas två meningar skulle därmed kunna omtolkas till: Till regenterna hör makten 
över allting, men människorna äger sin särskildhet. Regenten härskar över människorna, 
men människorna har en egen materiell domän. 

Omformuleringen av Seneca ger oss en bra utgångspunkt för att kunna gå över till 
John Locke i England. Drygt hundra år efter utgivningen av Bodins République vi-
dareutvecklade han dessa frågor. Hans Two Treatises of Government från 1690 är ett 
koncentrerat och extremt inflytelserikt verk, en av liberalismens viktigaste källor. 
(Locke, 2006 [1690]) Verket är en kritik av den absoluta monarki, som Bodin hyllar. 
Locke argumenterar mot en mer samtida förespråkare för den absoluta monarkin, 
Sir Robert Filmer, och förespråkar snarare en modererad monarki där den verkstäl-
lande regenten kompletteras med ett lagstiftande parlament. I sitt eget förord mo-
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tiverar han verket med att det är ett försök att stärka ställningen för Englands då-
varande regent, Kung William. Men hans argumentation har fått mycket större an-
vändning än så. 

I detta verk är begreppet property, egendom, helt centralt. Dess betydelse baseras 
på den dubbeltydighet, som vi just behandlat, och Lockes sätt att använda dessa 
två betydelser. Lockes hypotes vilar på två grundvalar, två axiom. För den ena an-
ger han en källa: 

Himlen är Herrens, men jorden gav han åt människorna.  
(Bibeln, Psaltaren 115:16.) 

Med Psaltaren i Bibeln som grund hävdar han att allt på jorden, exklusive männi-
skorna själva, är människornas egendom, deras gemensamma ägodel.180 

Det andra axiomet är att människan äger sig själv, är sin egen egendom. För detta 
axiom anger Locke ingen direkt källa. Han för en diskussion som utgår från att 
människorna är skapade av Gud och att människan i ett naturtillstånd har en full-
ständig frihet att helt disponera över sin person. Hon har dock inte rätt till ett 
självdestruktivt beteende. Människorna har en skyldighet att bevara Guds skapel-
ser, inklusive sig själv.181 Som vi sett tidigare är denna inställning ett tydligt drag 
som Locke bär med sig från sina rötter i engelsk puritanism. Den oordning som 
finns i världen är en synd mot Guds skapelse och människorna har en skyldighet 
att genom hårt arbete försöka ordna denna värld på bästa sätt. Det är ett ansvar 
som finns hos enskilda människor och inte hos en hierarkisk feodal och katolsk 
kyrklig maktordning. I stället för att bara följa en given, mer eller mindre univer-
sell, ordning, var det människornas eget ansvar att skapa sin ordning. 

Om vi alltså, enligt ovan, skulle tolka citatet från Seneca som att de enskilda män-
niskorna både äger sig själva, sin egendomlighet, och har rätt till ett enskilt ägande 
av egendom, skulle Locke definitivt hålla med. Lockes konstruktion, byggd på de 
två axiomen, ger utomordentligt starka och uthålliga argument för att slå fast två 
saker. Jag väljer att formulera han teser som två centrala påståenden: 

• Jag kan byta (en del av) mig själv mot tryggheten i ett legitimt styrt sam-
hälle. 

• Jag kan byta (en del av) mig själv mot en legitimt ägd enskild egendom. 

                                                      
180 “[…] God […] has given the earth to the children of men; given it to mankind in com-
mon.” (Locke, 2006 [1690], 11) 
181 “[M]an in that state have an uncontrollable liberty to dispose of his person or possessions, 
yet he has not liberty to destroy himself, or so much as any creature in his possession, but 
where some nobler use than its bare preservation calls for it. The state of nature has a law of 
nature to govern it, which obliges everyone: and reason, which is that law […]” (Ibid., 5) 
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Dessa två delar hänger intimt samman. Bägge påståendena baseras på något som 
finns hos, tillhör, den enskilde individen. Den enskilda egendomen är utgångs-
punkten för behovet av det legitimt styrda samhället vars enda syfte är att skydda 
egendomen. Trots att de två påståendena är så hårt kopplade till varandra försöker 
vi ändå gå igenom dem var för sig, och börjar med det första. 

Utbytet som ger ett legitimt styre 
Precis som vi sett hos Hobbes tidigare, laborerar Locke med ett naturtillstånd. I 
den kontraktsteoretiska tradition, som han tillhör, är det normalt att försöka för-
klara saker genom att beskriva dess uppkomst. Man kan se naturtillståndet som en 
teoretisk konstruktion, något som används för att förstärka en hypotes, som vi kan 
se hos John Rawls inom samma tradition många år senare, men Locke hävdar ut-
tryckligen att det är något reellt existerande, och att detta naturtillstånd är något 
som fortfarande råder för alla världens regenter över oberoende stater. Han argu-
menterar utförligt kring detta med många historiska exempel. (Ibid., 32-42) 

I naturtillståndet styr naturens lag och naturens lag är synonym med förnuftet. I 
Hobbes naturtillstånd rådde ju allas krig mot alla, det var ett krigstillstånd. Så är 
det inte i Lockes naturtillstånd, som i stället beskrivs tämligen idylliskt. Det kan 
dock lätt förvandlas till ett krigstillstånd. Alla i detta naturtillstånd har, enligt 
Locke, rätten, makten, att bestraffa andra som bryter mot naturens lag, förnuftet, 
och det kan lätt gå till överdrift, det kan utvecklas till ett krigstillstånd. 

Det är också anledningen till att människorna frivilligt väljer att sammansluta sig i 
ett civilsamhälle och därmed avsluta naturtillståndet.182 Locke arbetar med be-
greppen civil society, civilsamhälle, och political society, politisk gemenskap. De 
hänger mycket nära samman, men jag menar ändå att det finns skillnader. 

Civilsamhället definieras som motsatsen till naturtillståndet, och dessa två begrepp 
tycks användas helt dikotomt, den som inte tillhör civilsamhället tillhör naturtill-
ståndet. I användningen av ordet ”civilsamhället” är det viktigt att komma ihåg 
den etymologiska diskussionen i Del 1 som visade hur civil har en medborgerlig 
grund. Civilsamhället är alltså hela samhället hos Locke, motsatsen till naturtill-
ståndet, det är inte en beteckning på någon särskild del av samhället. Och i an-
vändningen av ”civil” hos Locke finns absolut något politiskt, något medborger-

                                                      
182 “This makes him willing to quite a condition, which, however free, is full of fears and 
continual dangers: and it is not without reason, that he seeks out, and is willing to join in so-
ciety with others, who are already united, or have in mind to unite, for the mutual preserva-
tion of their lives, liberties and estates, which I call by the general name, property.” (Ibid, 42-
43) 
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ligt. Mats Lindberg183 visar detta tydligt i en analys av Locke i ”Det civila samhället” 
i samhällsteori och samhällsdebatt. En kritisk analys. (Lindberg, 1995) 

Uttrycket ”society” används alltså av Locke om hela kollektivet av medborgare, lik-
som uttrycket ”the community”. Tanken på att använda uttrycket ”society” eller 
”civil society”, som beteckning på en avskild sfär, är fullkomligt omöjlig i John 
Lockes tankesfär. (Ibid., 178) 

Locke använder många beteckningar för gemenskapen som till exempel communi-
ty, society, civil society, political society och one body politic. Här är det främst beteck-
ningarna civil society och political society som blir intressanta. Lindberg menar att de 
helt och hållet har samma innebörd hos Locke. (Ibid., 176) Han ger en del goda ar-
gument för detta, bland annat genom att hänvisa till den klassiska latinska formu-
leringen: societas civilis sive politica. (Ibid., 175) Den skrivs ofta också som civitas sive 
societas civilis sive res publica vilket kan uttydas som tre olika sätt att formulera 
samma sak; civitas som staden (eller medborgarna), societas civilis som civilsamhäl-
let (eller medborgarskapet) och res publica som gemenskapen eller staten. 

Även hos Aristoteles hittar vi denna likställning mellan societas civilis sive politica, 
där både det civila och det politiska står för polis. Men i den antika användningen 
finns ändå en tydlig skillnad, som bland annat visas av Robert Axtmann i hans Li-
beral democracy into the twenty-first century. Globalization, integration and the nationsta-
te från 1996. Motsatsen till societas civilis siv politica är hos Aristoteles societas domes-
tica, alltså hushållet, oikos. Som vi kunde se i förra avsnittet var då förutsättningen 
för att man skulle kunna vara en medborgare i polis att man också var dominus 
över ett oikos. Jämlikheten mellan medborgarna förutsatte ett ojämlikt oikos. Men 
inom kontraktsteorin, och hos Locke, förändras detta. Motsatsen till societas civilis 
sive politica är inte längre hushållet utan naturtillståndet.184 

Från två olika sfärer i samma samhälle den grekiska föreställningsvärlden, ett 
rumsligt tänkande, har vi gått till en process hos Locke där en form, naturtillstån-
det, förvandlas till något annat, ett civilt samhälle. Vi har alltså nu ett temporalt 
tänkande, inte två rumsliga sfärer. 

                                                      
183 Mats Lindberg hette Mats Dahlkvist när detta skrevs men jag väljer att i referensen an-
vända hans nuvarande namn. 
184 “[...] for Aristotle the societas civilis sive politica, that is, the polis, was a community of 
citizens who are united i order to live a "good", "virtuous" life. [...] This political community 
is contrasted with the societas domestica, the spere of (economic) production and social (re-
production), the realm of the oikos [...] Only he who controls the oikos can be a citizen; the 
equality of citizenship i premised on the inequality of the household. [...] One of the major 
deviations from this tradition occurred in the contractual theories [...] civil society was no 
longer defined by setting it apart from domestic society, but "from the state of nature".” 
(Axtmann, 1996, 54) 
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I min läsning av Locke ser jag ändå skillnader i hur han använder beteckningarna-
civilsamhälle och politisk gemenskap. Civilsamhälle används särskilt i den kon-
trast som beskrevs ovan, alltså som motsatsord till naturtillstånd. Det beskriver 
särskilt processen där förhållanden blir civiliserade. (Se till exempel Locke, 2006, 
[1690]), 31) Politisk gemenskap som beteckning används särskilt i samband med 
beskrivningar av det gemensamma styre som medborgarna legitimerar. (Se till ex-
empel Ibid., 30) 

Jag är fullkomligt överens med Lindbergs kritik mot att det två beteckningarna 
skulle beteckna olika delar av ett samhälle; bägge orden betecknar hos Locke hela 
samhället. Men där civilsamhället främst beskriver ett civiliserat, medborgerligt, 
sätt att leva (till skillnad från naturtillståndet) beskriver den politiska gemenska-
pen i huvudsak det förhållande att det gemensamma styret över detta samhälle le-
gitimeras av medborgarna (via kontraktet). Det är samma samhälle, men det finns 
en skillnad som handlar om att olika ord ofta väljs för att beteckna olika aspekter 
av detta samhälle. 

Redan på detta stadium menar Roland Axtmann att man kan beskriva en uppdel-
ning i två sfärer där de aktörer som bemannar det politiska styret blir en sfär och 
övriga en annan sfär.185 Jag kan inte hålla med Axtmann ännu, men snart tillförs yt-
terligare en del som stärker hans tes. Låt oss först återvända till Lockes berättelse. 

Det är när de fria människorna i naturtillståndet har överlämnat (given up) en del 
av sin makt, det de äger genom att äga sig själva, som detta civilsamhälle kan upp-
stå. Den egendom de överlämnar är sin politiska makt, definierad som rätten att 
döma och bestraffa de som i naturtillståndet bröt mot naturens lag, bröt mot för-
nuftet. De överlämnar denna egendom till den politiska gemenskapen som ger nå-
gon form av styre över det gemensamma civilsamhället och får i gengäld ett skydd 
för sin egendom.186 Det är mot denna bakgrund som jag beskriver det som ett utby-
te. Det är också detta utbyte som är innehållet i kontraktet i beteckningen kon-
traktsteori. (Jämför också med Bodins användning av begreppet avtal tidigare i 
detta avsnitt.) 

De enskilda människorna blir därmed också skyldiga att leva under de lagar som 
den politiska gemenskapen skapar, som komplement till naturens rätt, och de har 

                                                      
185 “[...] civil society as pacified society is politically organized society. By designating (col-
lective) actors empowered to deploy legitimate force in (civil) society [...] creates a space for 
conceptualizing the actors and agencies involved in the enforcement of order as an - analyti-
cally - distinct sphere of society [...]” (Axtmann, 1996, 57) 
186 “Political power is that power, which every man having in the state of nature, has given 
up into the hands of the society, and therein to the governors, whom the society hath set 
over itself [for] the preservation of their property.” (Ibid, 58) 
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också rätt till skydd under dessa lagar. Med detta som grund avfärdar också Locke 
den absoluta monarkins möjlighet. Konstituerande för civilsamhället är att alla ly-
der under den politiska gemenskapens lagar och eftersom en absolut monark inte 
är bunden av lagar som skapats av människor tillhör han därmed inte civilsamhäl-
let och lever följaktligen i naturtillståndet.187 

Den absoluta monarkin som idé legitimeras ”uppifrån”, det vill säga att regenten 
ansågs som mer eller mindre gudomlig, som en direkt arvtagare till Adam (bok-
stavligen) och/eller utsedd av Gud. Locke ägnar en del av sin skrift till att avfärda 
idén om direkt arv från Adam och han skriver uttryckligen att även den absoluta 
monarken inte är annat än en människa, med många av de svagheter som lätt för-
ändrar ett naturtillstånd till ett krigstillstånd. 

Han avfärdar inte möjligheten att Gud kan utse någon till regent över ett samhälle 
och att detta skulle vara ett fullkomligt legitimt styre. Men han skriver att detta i så 
fall måste vara ett tydligt och klart uppdrag till någon, en påtaglig deklaration av 
Gus vilja.188  

Den stora revolution, som Locke är en viktig del av, är just att ett politiskt styre le-
gitimeras ”nerifrån”, av folket, inte längre uppifrån. Styret legitimeras genom ut-
bytet där individen överger en del av sin egendom. 

Målet för den politiska gemenskapen är skydd av medlemmarnas egendom. Det är 
det, och endast det, som motiverar den politiska gemenskapens existens.189 Det är 
mycket viktigt att hela tiden komma ihåg att Locke med egendom har med de olika 
innebörder som vi tidigare definierat. Den politiska gemenskapen är till för att 
skydda denna egendom, den är till exempel inte till för att förverkliga något som 
uppfattas som gemensamt gott. Locke ger en väldigt tydlig definition av det vi 
kommit att kalla en negativ statsuppfattning, människorna ska skyddas från det 
som kan hindra dem att själva förverkliga sina livsmål. 

Det är här som jag menar att Axtmanns analys kan berättigas. Vi får två sfärer. I 
den ena finns de individer, medborgare, som legitimerar den andra sfären, den po-

                                                      
187 “Hence it is evident, that absolute monarchy, […] is indeed inconsistent with civil society 
[som innebär att alla står under och har skydd av lagarna vilket innebär att personer för vil-
ka detta inte gäller] are still in the state of nature; and so is every absolute prince.” (Ibid, 31) 
188 “[B]y any manifest declaration of his will, set one above the other, and confer on him, by 
an evident and clear appointment, an undoubted right to dominion and sovereignty.” (Ibid, 
5) 
189 “[N]o political society can be, nor subsist, without having the power to preserve the 
property […] there, and there only is political society, where every one of the members hath 
quitted this natural power (avser här den enskildes politiska makt att i naturtillståndet 
döma och straffa den som bryter mot naturens lag, förnuftet), resigned it up into the hands 
of the community.” (Ibid, 30. Min kursivering.) 
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litiska gemenskapen, som i sin tur endast existerar för att skydda individernas 
egendom (i begreppets fulla innebörd). Lindberg tycker inte att detta motiverar en 
beskrivning i termer av olika sfärer, ”Inom den liberala visionen, råder i stället den 
mindre dramatiska, men nog så viktiga motsättningen mellan individ och samhälle 
[…]” (Lindberg, 1995, 176), men som vi snart ska se i genomgången av det andra 
påståendet kommer skyddet för individernas frihet snart att växa långt utöver vad 
som kan beskrivas som enskilda individer. 

Det som dominerar Lockes politiska gemenskap är legala frågor.190 Där sammanfal-
ler hans uppfattning med de romerska idealen där lagstiftning var det centrala för 
det som kan beskrivas som det politiska. Däremot skiljer det sig från de grekiska 
idealen där lagstiftningen var något prepolitiskt vars syfte var att skapa politikens 
rum, det offentliga rum där beslutsfattarna kunde handla och samtala. 

Locke avfärdar alltså den absoluta monarkin, men han avfärdar också tankar på 
någon sort allmänvilja, att det ska kunna råda någon sorts konsensus bland alla 
människor som ingår i det civilsamhälle som skapats. Den politiska gemenskapen 
måste styras av majoriteter, annars skulle styret av gemenskapen inte fungera, det 
skulle bli extremt kortlivat om man som krav hade att alla ska vara överens.191 

Till skillnad från Bodin och Hobbes menar Locke att folket, under visa villkor, kan 
förändra den politiska gemenskapens regim. Den makt som de enskilda från bör-
jan överlämnat till gemenskapen kan inte återfås, men om styret missköts, eller om 
på förhand fastställda mandattider går ut, så kan folket skapa nya styrelseformer 
eller besätta befintliga styrelseformer med nya personer.192 

Lockes konstruktion är fortfarande en giltig och dominerande grund för samhälle-
lig organisering i världens alla liberala demokratier, även om vi på vägen tappat 
bort det mesta av de religiösa motiveringarna och föreställningen om verkligt exi-
sterande naturtillstånd, på de sätt som Locke beskriver dem. Locke själv använde 
konstruktionen för att argumentera för en modererad monarki i sin samtid, med en 
maktdelning mellan ett lagstiftande parlament och en verkställande regent, men 
den har fått en mycket med omfattande betydelse än så. 

                                                      
190 “Political power, then, I take to be a right of making laws […] for the regulating and pre-
serving of property […].” (Ibid, 4) 
191 “For if the consent of the majority shall not, in reason, be received as the act of the whole, 
[…} this would make the mighty Leviathan of a shorter duration, than the feeblest crea-
tures.” (Ibid, 34) 
192 “The power that every individual gave the society […] can never revert to the individual 
again, as long as the society lasts. [Men om styret misslyckas, eller om en från början 
fastställd mandattid går ut, då] it reverts to the society, and the people have the right to act 
as supreme, and continue the legislative in themselves; or erect a new form, or under the old 
form place it in new hands, as they think good.” (Ibid, 81) 
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Utbytet som ger mig enskild egendom 
Vi ska nu gå över till den andra delen av Lockes konstruktion som jag formulerat 
som påståendet: Jag kan byta (en del av) mig själv mot en legitimt ägd enskild egendom. 

Som vi såg tidigare innebär ett av Lockes axiom att allt på jorden, exklusive männi-
skorna, är alla människors gemensamma egendom. För att förklara enskild egen-
dom använder Locke utgångspunkten att vi äger oss själva och att vi därigenom 
också äger vår arbetskraft. När en människa skjutit en hjort, plockat frukt, brutit 
mark för en åker eller liknande har han blandat (mixed) sin enskilda egendom, sitt 
arbete, med den gemensamma egendomen, han har från sig själv lagt till någon-
ting (annexed) till denna egendom och därmed gjort den till sin enskilda egen-
dom.193 Denna blandning och detta tillägg kan väl beskrivas som ett utbyte där jag 
ger något av mig själv (i detta fall arbete) för att få något annat (i detta fall enskild 
egendom). Det är också därför jag formulerat påståendet i utbytestermer. 

Bara något stycke senare i Lockes text framgår, i en bisats, att jag också har rätt att 
göra allmän egendom till min enskilda egendom om min tjänare blandat sitt arbete 
med denna egendom. Här återfinner vi alltså den oklarhet mellan dominium och 
imperium, makt över ting eller människor, som vi mötte nyss i diskussionen om 
egendomsbegreppet hos Seneca. Tjänaren äger uppenbarligen inte sig själv, eller i 
vart fall inte sitt arbete. I förra avsnittet såg vi hur den politiska gemenskapens 
makt uteslutande motiverades av att den skulle skydda människornas egendom. 
Här kan vi se att objektet för detta skydd uppenbarligen inte begränsas till att en-
dast avse enskilda individer; det kan också tänkas som ett skydd för en individ 
som i sin tur har andra individer underställda. 

Locke påpekar dock att vi inte på detta sätt bör ta alltför mycket av den gemen-
samma egendomen. Han hänvisar åter till Bibeln. 

De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dårakti-
ga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken 
till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vål-

                                                      
193 “Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a 
property in his own person: this no body has any right to but himself. The labour of his 
body, and the work of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever then he removes 
out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and 
joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him 
removed from the common state nature hath placed it in, it hath by his labour something 
annexed to it, that excludes the common right of other men: fort this labour being the un-
questionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is once 
joined to, at least where there is enough, and as good, left in common for others.” (Ibid, 12) 

Lockes argument kring arbetets roll blir också en viktig utgångspunkt för den värdeteore-
tiska diskussion som vi tidigare mött hos Gunnar Myrdal. Locke utvecklar denna värdeteori 
i andra delar av boken, men den blir inte intressant i detta sammanhang, 
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lat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. 
Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 
Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för 
vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. (Bibeln, 1 Tim 
6:9-12. Något längre utdrag än det Locke refererar till.) 

Denna måttlighet minskar dock successivt genom Lockes text. Locke lever i ett 
agrart samhälle och den i särklass viktigaste egendomen är markytan i sig själv. 
Med tanke på hans vida användning av begreppet egendom, är det ändå intressant 
att han uttryckligen konstaterar att mark är den klart viktigaste egendomen194 Ge-
nom att bruka marken förvandlas den från gemensam till enskild egendom, män-
niskorna skapar sina enskilda livsrum.195 Tack vare införandet av penningväsendet 
kan verksamheten byggas ut med hjälp av handel. Pengarna medverkar också till 
att jordbruksprodukternas kortsiktiga värde kan bli ett långsiktigt värde. Egendo-
men växer över tid och denna utveckling av förmögenheten är avgörande i sam-
hällets positiva utveckling, menar Locke. Egendomarna växer ut till större företag 
som också innefattar många människor, anställda, som inte ägs av egendomsäga-
ren, men väl frukterna av deras arbete. 

Även om människorna i det ursprungliga naturtillståndet är fullständigt jämlika, i 
Lockes berättelse, utvecklas successivt en rättvis ojämlikhet. Alla har möjlighet att 
genom arbete förvandla den gemensamma egendomen till enskild egendom, men 
vissa gör det mycket bättre än andra. Gud gav världen till de företagsamma och 
förnuftiga, säger Locke.196 

Samtidigt som likhet, jämlikhet, är en central utgångspunkt för Locke och hans ef-
terföljare, är utfallen normalt ojämlika. Ibland brukar man i denna diskussion skilja 
mellan lika förutsättningar och lika utfall som två helt olika jämlikhetsideal. I så fall 
kan man säga att Locke ansluter sig till lika förutsättningar i den meningen att han 
säger jämlikhet rådde i naturtillståndet. Men det var i så fall bara då, för enligt ho-
nom är det till exempel uttryckligen helt förenligt med hans definition av jämlikhet 
att ett barn föds till rikedom, eller på andra sätt till en position som står över andra. 
Jämlikhet har för Locke inget samband med egendom som ägande. När vi över-
lämnade vår politiska makt till den därmed skapade politiska gemenskapen fick vi 
också ett skydd under lagen. Denna politiska makt har ett legalt monopol vilket 
innebär att ingen annan, person eller instans, inom detta samhälle, kan lagstifta, 

                                                      
194 “[T]he chief matter of property [is] the earth itself.” (Ibid, 13) 
195 “And hence, subduing or cultivating the earth, and having dominion, we see are joined 
together. The one gave title to the other. So that God, by commanding to subdue, gave au-
thority so far to appropriate: and the condition of human life, which requires labour and 
materials to work on, necessarily introduces private possessions.” (Ibid, 14) 
196 “He [Gud] gave it to the industrious and rational.” (Ibid, 13) 
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döma eller straffa. Därmed kan ingen person i detta samhälle dömas eller straffas 
av någon annan person. Lagen ger personerna ett skydd mot andra personers ill-
vilja. Det är denna likhet inför lagen som Locke definierar som sin jämlikhet.197 

För Locke är att leva under lagen frihet. Frihet diskuteras ibland som antingen fri-
het från någonting, till exempel hot och förtryck, eller frihet till någonting, till ex-
empel att förverkliga något önskvärt. Locke tillhör den förra kategorin. Frihet är att 
vara fri från andra människors hot och våld så att man, inom lagarna, fritt kan för-
foga över sin person, sina handlingar och sina ägodelar, sin egendom. Det är bara i 
ett liv under lagarna som ger det skydd som friheten kräver.198 

Livet under lagarna skapar det utrymme för min egendom, skyddat från andras 
illvilja, där jag själv kan realisera mina mål. Men på samma sätt som människornas 
egendom måsta skyddas från andra människors ingrepp, är det för Locke viktigt 
att den politiska gemenskapen, och framför allt den verkställande makt som upp-
stått inom denna gemenskap, inte kan hota denna egendom. Det här såg vi redan 
hos Seneca, tydligare hos Bodin och nu ännu mycket starkare hos Locke. Det som 
helt och hållet motiverar den politiska gemenskapens existens, och det som moti-
verar lagarna, är skyddet för människorna egendom och då är det fullständigt 
otänkbart att den politiska gemenskapens verkställande makt skulle kunna ta nå-
gon egendom från de enskilda människorna, utan deras frivilliga medgivande.199 

Intressant att se är också hur Lockes diskussion om lagarna stämmer väl överens 
med mycket tidiga föreställningar om vad lag är. Nomos är det grekiska ordet för 
lag, men det har också en geografisk betydelse. Ursprungligen stod det för ängs-
mark, men användes i antiken som beteckning på formella geografiska indelning-
ar. Nomos kommer också ur nemein som står för att fördela och besittningen av 
det som fördelats, delats upp. Det finns alltså mycket som talar för att lag och 

                                                      
197 “Though I have said above that all men by nature are equal, I cannot be supposed to un-
derstand all sorts of equality: age ore virtue may give men a just precendency: excellency of 
parts and merit may place others above the common level: birth may subject some, and al-
liance or benefits others, to pay an observance of those to whome nature, gratitude, or other 
respects, may have made it due: and yet all this consists with the equality, which all men are 
in, in respect of jurisdiction or dominion one over another, which was the equality I there 
spoke of, as proper to the business at hand, being that equal right, that every man hath, to 
his natural freedom, without being subjected to the will or authority of any other man.” (Ib-
id, 19-20) 
198 “[T]he end of law is […] to preserve and enlarge freedom […] for liberty is to be free from 
restraint and violence from others […] a liberty to dispose, and order as he lists, his person, 
actions, possessions, and his whole property, within the allowance of those laws under 
which he is.” (Ibid, 20) 
199 “The supreme power cannot take from any man any part of his property without his con-
sent: for the preservation of property being the end of government, and that for which men 
enter into society.” (Ibid, 48) 
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gräns hänger samman etymologiskt. Naturligtvis betyder lag alltid gräns i en bild-
lig betydelse, men det finns också en relation till en mer bokstavlig betydelse. 
Lockes berättelse handlar hur människornas enskilda markegendom utvecklas, hur 
de bygger städer, hur de kommer överens om gränser och lagar som tydligt skiljer 
och skyddar människornas egendom.200 Lockes lag är en påtaglig gräns, en gräns 
som ska skilja min egendom från din, som ska skilja mitt utrymme från ditt, som 
ska skilja min person från din. 

Konstruktionen av ett nytt ideal är klar 
Locke konstruerar en berättelse som har vuxit sig enormt stark under åren efter 
honom. Undersåten var trots allt inte alldeles maktlös. I dess konstruktion, där Se-
neca som stoiker var en av konstruktörerna, identifierar Bodin hos just Seneca ett 
litet utrymme för medborgerlig makt som Locke utvidgar kraftigt i konstruktionen 
av ett nytt medborgarskapsideal. 

Den kan sammanfattas i följande punkter. 

• Eftersom jag äger mig själv kan jag, genom att överlämna en del av denna 
min äganderätt, min makt, min frihet och därigenom legitimera politisk 
styre. 

• Jag gör detta frivilligt eftersom jag föredrar civilsamhällets trygghet fram-
för naturtillståndets osäkerhet. 

• Människornas gemensamma äganderätt till allt annat än människorna kan, 
via min äganderätt till mig själv, förvandlas till min enskilda egendom. 

• Det politiska styrets uppgift är att skydda min egendom (med den vida be-
skrivning av property som Locke använder.) 

Det finns naturligtvis logiska problem med Lockes konstruktion. Inget av de två 
axiom som konstruktionen bygger på är motsägelsefria. Som vi sett sammanvävs i 
proprietas minst två skilda betydelser. Tanken om att vi äger oss själva, är vår egen 
egendom saknar egentlig motivering hos Locke, antagandet behandlas axioma-
tiskt. Även inom denna betydelse kan vi bryta ner frågan ytterligare.  

En aspekt är att vi skulle äga vår egendomlighet, det som gör oss egna, särskilda, det 
som gör att just jag är jag. Det blir närmast tautologiskt att säga att jag på någon 
sätt innehar det som gör att jag är jag. Det verkar självklart. Men som vi kunde se i 
diskussionen baserad på Victoria Farelds Att vara utom sig inom sig, är inte heller 
det självklart. Och även om vi antar att påståendet är korrekt är det enkelt att se 

                                                      
200 “[S]etteled themselves together, and built cities: and then, by consent, they came in time, 
to set out the bounds of their distinct territories, and agree on limits between them and their 
neighbours; and by laws within themselves, settled the properties of those of the same socie-
ty.” (Ibid, 15) 
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detta innehav som värdefullt för mig, men det är ett egenvärde eller bruksvärde, 
det är betydligt svårare att se det som innehållande ett bytesvärde. 

En annan aspekt är att jag skulle vara en ägodel för mig som jag fritt kan förfoga 
över. Det är närmast denna aspekt som Locke arbetar med. Jag äger min arbets-
kraft och jag äger min politiska makt och jag använder dessa ägodelar i ett utbyte 
för att få enskilda ägodelar respektive tryggheten och friheten under ett legitimt 
styre och legitima lagar. 

I den andra betydelsen av proprietas talar vi om innehav, ägandet av annat än oss 
själva, primärt ting. Här finns Lockes axiom om människornas överhöghet och 
äganderätt till all natur, allt i världen som inte är människor eller skapat av männi-
skor. Den enda grund för detta axiom som Locke har är hans påstående om att det 
är Guds gåva till mänskligheten. Sannolikt finns det många alternativa uppfatt-
ningar, inte minst från ekologiskt orienterade eller radikalt organiska perspektiv. 
Nästa steg, hans konstruktion där de två axiomen blandas för att definiera legitimt 
enskilt ägande av olika saker, primärt mark, är naturligtvis inte heller självklar. 

Trots en del uppenbara svagheter är denna konstruktion en av den politiska idéhi-
storiens största framgångar och den är, som sagt, i sina centrala beståndsdelar, 
fortfarande dominerande i dag. 

[…] liberalismens politiska teori, från John Locke fram över J.S. Mill, är den över 
partigränserna gemensamma kärnan i 1900-talets demokratiska doktrin och tradi-
tion. (Lindberg, 1995, 156) 

En viktig fråga för denna undersökning är om vi ur detta kan härleda ett medbor-
garskapsideal? Locke själv använder inte orden citizen eller citizenship. Men be-
grepp behöver inte försvinna för att beteckningarna gör det. I Two Treaties of Go-
vernment har jag hittat 22 platser när han använder det närliggande member of socie-
ty.201 En genomgång av den kontext där denna beteckning används visar tydligt att 
här finns medborgare med medborgerlighet väl inom de ramar som vi definierat 
för begreppet. Med det viktigaste är den användning av ordet civil som vi redan 
behandlat. Hos Locke har detta ord fortfarande kvar sin tydliga etymologiska rela-
tion till medborgare och medborgarskap. Det som skapar en viss förvirring är den 
betydelseförskjutning som ordet civil fått och där det i dag ofta används för att be-
teckna något skilt från det politiska och det medborgerliga. Som framgått menar 
jag att Locke skapar grunderna för den uppdelning som kommer. Han gör det ge-
nom uppdelningen i dels ett legitimt styre som neutral rättsskipare och dels fria 
medborgare som var för sig ges utrymme att förverkliga sina egna preferenser, han 
gör det inte genom någon oklarhet i användningen av ordet civil. Hade Locke an-

                                                      
201 Sektionerna 87, 88 (5), 89, 94, 117, 119, 121, 122 (2), 134, 135, 145 (3), 150 (2) och 222. 
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vänt sammansättningen civil rights hade det betytt medborgerliga rättigheter.202 
Locke skulle inte ha uppskattat den uppdelning av medborgerliga rättigheter i ci-
vila (i första hand ekonomiska), politiska och sociala rättigheter som vi mött hos 
Marshall och många andra. Alla delarna finns med i Lockes användning av civil. 

Hos Locke finns utgångspunkten i de naturrättsligt givna mänskliga rättigheterna. 
Det är ur dessa som medborgerliga rättigheter härleds. Detta blir inte självklart för 
fortsättningen. I franska revolutionens deklaration om människans och medborga-
rens rättigheter är det till exempel tvärt om; där härleds de mänskliga rättigheterna 
ur politiskt givna medborgerliga rättigheter. 

Med hjälp av Seneca, Bodin och framför allt Locke har vi kunnat identifiera en lo-
gisk övergång från medborgarskapsidealet Undersåtar till något helt annat. Via 
äganderätten kunde ett utrymme skapas för ett helt nytt medborgarskapsideal. 
Centralt för detta nya ideal är utbytet, medborgaren har en tillgång med bytesvär-
de, sin egendom i meningen att äga sig själv, och kan använda denna tillgång för 
att byta till sig ett legitimt politiskt styre som skyddar hans egendom. Det särpräg-
lade i detta ideal är just utbytet. Jag äger något som jag använder för att förvärva 
trygghet och frihet under lagar och styre som jag därmed också legitimerar. 

Men det medborgerliga utrymme som skapas är inte ett nytt polis, ett nytt politiskt 
rum på samma sätt som i den grekiska antiken där våra Beslutsfattare diskuterade, 
beslutade och handlade för att försöka realisera det gemensamma goda. 

Lockes konstruktion blir successivt allt tydligare två rum. I det politiska styrets 
rum finns det fåtal som legitimeras av medborgarna och där har de ansvar för 
gränsdragningen, lagstiftningen, skyddet för medborgarnas frihet. Medborgarna 
finns i ett annat rum där de, utöver att legitimera styret, har frihet att själva realise-
ra sina föreställningar om det goda. Hos Locke är dock fortfarande bägge rummen 
politiska, medborgerliga. 

När det gäller det nya medborgarskapsidealet är den absoluta kärnan medborga-
rens makt och rätt att legitimera ett politiskt styre. Det är detta som befriar den fe-
odala ordningens Undersåtar. Och denna legitimering sker med hjälp av ett avtal, 
ett kontrakt, ett utbyte. 

Men det finns ytterligare en viktig del att hämta från Locke till det nya medborgar-
skapsidealet. För att förstå det måste vi ta hänsyn till Lockes deistiska och puri-
tanska utgångspunkter. Gud har skapat världen, men som människor har vi både 
en skyldighet och en rättighet att förvalta och utveckla världen; att upprätthålla en 
förnuftig ordning. Det är en bild av strävsamma och aktiva medborgare som växer 

                                                      
202 Jag har inte hittat just sammansättningen civil rights i texten trots en mycket frekvent an-
vändning av både civil och rights i närliggande sammansättningar. 
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fram hos Locke. Gud gav världen åt de företagsamma och förnuftiga, kunde vi se 
honom säga tidigare. Hos Locke är detta en tydlig del i ett medborgerligt ideal; 
både en skyldighet och en rättighet i ett civil society, ett medborgerligt samhälle. 

Mot denna bakgrund kallar jag detta medborgarskapsideal för Handlare. I ordet 
finns kopplingar både till det utbyte som finns i konstruktionens kärna, men också 
kopplingar till det aktiva och företagsamma. Denna nya medborgare är primärt en 
individ, men Handlare fungerar både i singular och plural, det senare med hänvis-
ning till det gemensamma i uppgiften att förvalta och utveckla världen, även om 
genomförandet av denna uppgift sker i individuella former. 

Redan i behandlingen av den borgerliga revolutionen i Herrar och slavar i medbor-
garskapets historia mötte vi andra komponenter som blir viktiga i det nya medbor-
garskapsidealet. 

• Thomas Hobbes som, samtidigt som vi sett hur han försvarar en del av det 
gamla medborgarskapsidealet, ger grunderna för den kontraktsteori som 
Locke vidareutvecklar. 

• Adam Smith som utvecklar nya uttryck för arbetsfördelningen som också 
ger nya redskap för utvecklingen av Lockes egendom. 

• Jeremy Bentham som vidareutvecklar Locke till den konsekvensetiska utili-
tarismen. 

• Montesquieu och hans utveckling av formerna för maktdelning i utveck-
lingen av det politiska rummet. 

• James Madison i USA och Emanuel Joseph Sieyès i Frankrike, som var för 
sig bygger det representativa system som blir formen för medborgarnas le-
gitimering av politisk makt. 

Utöver dessa har vi också mött Alexis de Tocqueville och John Stuart Mill som 
finns med bland dem som givit viktiga bidrag. Vi har också mött Immanuel Kant 
och hans roll i konstruktionen av en ny ontologisk människosyn, Den kantianska 
individen, som i huvudsak behandlades i Är människor lika eller olika och som är en 
viktig komponent i utvecklingen av det nya medborgarskapsidealet. 

Det nya medborgarskapsidealets egenskaper förutsätter en position och en makt 
som Undersåtarna inte hade. Och det enda som kan förklara den ideella förvand-
lingen är användningen av människornas äganderätt, både till sig själva och till 
annan egendom, som gav dem tillgångar som genom utbyte kunde legitimera poli-
tisk makt. Därmed var det monarkiska enväldet, med en regent legitimerad av 
Gud, omöjlig som idékonstruktion. Undersåtarnas feodala värld var över och 
medborgaren som Handlare har fått en ny position i en helt ny värld. 

Tillsammans förklarar detta hur den ideella delen av medborgarskapsidealet Un-
dersåtar kunde förvandlas till Handlare. I Del 2 kunde vi se hur det gick till i en 
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mer historiskt materiell mening, där tre borgerliga revolutioner analyserades och 
sammanfattades. Där kunde vi också se varför denna förändring sker. Medborgar-
skapsidealet Undersåtar var oförenligt med en realisering av nya möjligheter, iden-
tifierade av en ny och växande medelklass, framför allt i form av ett städernas bor-
gerskap. Det stod i vägen för en kommande industriell revolution och måste bort. 

Förklaringarna till varför dessa två förändringar sker har tydliga likheter, men olika 
kontext. I det ena fallet handlar det om möjligheter till en agrart baserad expansion 
och i det andra fallet om möjligheter till en industriell revolution och en realisering 
av dessa möjligheter förhindras, bland annat av rådande medborgarskapsideal. Och 
dessa möjligheter, som kunde realiseras efter förändringarna, låter sig väl beskri-
vas som olika kontextuella framträdanden av arbetsfördelningen. 

Vi har tidigare beskrivit möjligheter som ett sätt att beskriva existensen av en ”osyn-
lig” strukturell förklaringskraft. Möjligheter som ännu ej realiserats är inte ”synli-
ga” och dessutom existerar de i en framtid; i kausal mening har de alltså en pull-
karaktär på det sätt som vi definierade i Perspektivens makt. 

Men denna teleologiska kausala förklaring till varför räcker inte för att förklara att 
något egentligen sker. För det krävs svar på frågan om hur det går till, både i en 
ideell, eller kulturell, mening och i en mer materiell mening. Här hittar vi förklar-
ingar av en mekanisk push-karaktär som leder till mänsklig handling till exempel i 
form av människor som genomför revolutionerna i England, Amerika och Frankri-
ke eller bygger det romerska riket och den nya hegemoniska kyrkan. Vi får en ba-
lans mellan pull och push som räddar oss från de absurditeter som ensidiga för-
klaringsmodeller visade sig leda till. Vi får också ett temporalt samspel mellan 
structure and agency, på det sätt som vi diskuterade i det sista avsnittet i Är männi-
skor lika eller olika, där agency också ger en ny structure med andra förutsättningar 
för andra förändringar. 

Därmed har vi besvarat frågan: Hur kan dessa medborgarskapsideal förklaras; hur upp-
står de eller försvinner och varför uppstår de eller försvinner? 

Dessa förklaringar utgörs av kategoriska berättelser för hur ett ideal fullkomligt 
raderas ut och fullständigt ersätts av ett annat ideal. Tidigare har vi diskuterat var-
för det har ett värde att konstruera förenklade typologier som inte på något full-
ständigt sätt behöver återspegla en tänkbar empirisk, realistisk verklighet. I detta 
sammanhang vill jag särskilt lyfta fram att jag med dessa två avsnitt inte ser idea-
len Beslutsfattare och Undersåtar som utraderade från jordens yta. Inte minst efter-
som vi i andra avsnitt sett hur dessa ideal egentligen är grupperingar av ideal som 
i sin tur består av många egenskaper. Nu är det dags att sammanfatta svaren på 
frågan: Vilka medborgarskapsideal finns och har funnits? 
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Sammanfattning av medborgarskapsideal 
Vi har genom denna undersökning successivt samlat, analyserat och sorterat egen-
skaper hos medborgarskapsideal. Med hjälp av detta skapade vi sju olika idealty-
per som sedan sammanfattades i tre grupper. Nu är det dags att sammanställa de 
viktigaste delarna av all denna information som samlats in. Vi gör detta i form av 
en tabell som kan tydliggöra skillnaderna mellan de olika idealen. De olika aspek-
ter som behandlas är hämtade från undersökningens olika delar där de motiverats 
och definierats. 

 Beslutsfattare Undersåtar Handlare 

Gruppen innefattar följande övergripande egenskaper för medborgarskapsideal 

Medborgerlighetens 
kärna 

Realisering av världs-
lig odödlighet; Arete i 
den grekiska antiken 
och kanske ” göra 
skillnad” i samtiden. 

Lydighet. Legitimering av politisk 
makt, företagsamhet 
utanför det politiska 
styrets rum. 

Relation till samtida 
medborgarskapsteori. 

Republikansk.  
Kommunitaristisk. 

Saknas. Liberal. 

Relation till gemen-
skapens styre. 

Är makten. Undersåte till makt le-
gitimerad ”uppifrån”. 

Legitimerar makten. 

Etisk grund Pliktetik. Pliktetik. Konsekvensetik. 

De egenskaper som 
funnits med från den 
första delen och suc-
cessivt behandlats. 

Beslutsfattare. 
Vilja och skyldighet att 
realisera det gemen-
samma goda. 
Dominerande eller 
överordnad 
roll/samhällelig praxis. 
Förmåga att delta i po-
litiskt samtal. 
Tjockt medborgar-
skapsideal. 

Den lojale 
undersåten. 
Legal status. 

Innehavare av rättig-
heter. Civila, politiska 
och sociala. 
Förmågan att själv-
ständigt välja och rös-
ta. 
Roll eller identitet vid 
sidan av andra. 
Tunt medborgarskaps-
ideal. 

Samhällssyn. Organisk. Organisk. Individualistisk. 

Likhet/Olikhet. Olikhet. Individualitet. 
Jämlikhet mellan 
medborgare. 

Likhet. Utbytbarhet. 
Ojämlikhet. Likhet in-
för lagen. 

Likhet. Lika rättigheter. 
Likhet inför lagen. 

Förutsättningar för organisering 

Generellt Kan organisera. Måste organiseras. Kan organisera. 

Autonomi Centralt att gemen-
skapen har en stark 
autonomi. Viss indivi-
duell autonomi är vik-
tig för beslutsprocess. 

Viktigt att den som 
garanterar status, sta-
ten, har tillräcklig au-
tonomi. 

Individens autonomi 
central. Viktigt att den 
som garanterar rättig-
heter (staten) har viss 
grad av autonomi. 
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Relationsväv Idealet både förutsät-
ter och stärker en ho-
risontell relationsväv. 
I dess starkaste ut-
tryck kan detta ideal 
inte förenas med en 
vertikal relationsväv.  

Svag koppling hori-
sontellt, men viktigt 
vertikalt, mot makten 
och garanten av legal 
status. 

Svag relationsväv. 
Vertikalt som utbyte av 
legitimering av makt 
mot rättigheter. 
Horisontellt som utby-
te av nyttor. 

Arbetsfördelning 
(i dess samtida uttryck 
som marknad) 

Potentiella konflikter 
mellan politisk makt 
och marknadens makt. 

Potentiell konflikt med 
legal status som t ex 
försvårar arbetskraf-
tens rörlighet. Arbets-
fördelningen kräver 
kreativitet som inte 
kan förenas med den 
lojale undersåten i 
dagens verklighet, 
däremot tidigare. 

Stödjer varandra. Ar-
betsfördelning och ci-
vila rättigheter förut-
sätter varandra. Socia-
la rättigheter och ar-
betsfördelning låter sig 
väl förenas. Potentiella 
konflikter mellan poli-
tiska rättigheter och 
marknadens makt. 

Förklaringar av medborgarskapsidealen 

Ideell konstruktion Underlag saknas för 
att kunna förklara hur 
det konstruerades 
men bl a i den histo-
riska delen finns be-
skrivit hur det var kon-
struerat. 

Förklarad genom ana-
lysen av övergången 
från grekisk världslig-
het till stoisk universa-
litet samt hushållets, 
oikos, logik tillämpad 
på hela samhället. 

Förklarad med hjälp 
av äganderätten till 
egendom (sig själv 
och materiellt) och 
dess användning i ut-
byte till legitimt styre. 

Historiskt framträdande Först dokumenterat 
hos Sparta. 

Under det romerska 
riket. 

Den borgerliga revolu-
tionen. 

Varför uppstod det? Sannolikt som sätt att 
militärt försvara det 
egna territoriet. 

Det romerska rikets 
territoriella expansion 
krävde det. 

Ett växande borger-
skaps realisering av 
möjligheter krävde det. 

Hur uppstod det? Tillräckligt underlag 
saknas. 

Det dubbla medbor-
garskapet och en 
successiv degra-
dering av medborgar-
skapets innehåll un-
der det romerska ri-
kets expansionskrig. 

Revolutionär klass-
kamp där borgerska-
pet tvingade fram civi-
la rättigheter och bort 
enväldiga kungar, fe-
odal adel och den ka-
tolska kyrkans hege-
moni. 

Tabellen ger ett sammanfattande svar på frågan: Vilka medborgarskapsideal finns och 
har funnits? Detaljer om de olika idealens innehåll ges i tidigare delar. Nu är det 
dags att behandla undersökningens sista fråga. 
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Samband mellan ideal och människosyn 
Nu ska vi se om det finns några samband mellan våra sex typer av ontologisk 
människosyn och tre grupper av medborgarskapsideal. Det är en fråga som inte är 
ny, den har skymtat då och då i texten. Även om vara och böra är olika fenomen är 
avståndet inte så långt mellan ontologiska föreställningar om vad människor är 
och ideal som handlar om hur hon bör agera i en gemenskap. 

Kanske skulle man kunna tänka sig en önskvärd relation mellan de två? Ett tänk-
bart önskvärt tillstånd skulle kunna vara att det finns någon sorts harmoni mellan 
ontologisk människosyn och medborgarskapsideal. Man skulle kunna beskriva det 
som att människor är det de bör vara, eller kanske snarare; att de blir det de bör bli. 
Man skulle också kunna tänka i form av kausalitet. Uppstår en människosyn ur ett 
ideal, eller tvärt om? Och är det en empirisk eller analytisk relation? Innan vi fun-
derar över detta sammanställer jag nu de två typologierna. Den fråga som ställs 
här är: Kan den aktuella kombinationen av människosyn och medborgarskapsideal 
fungera logiskt och till och med beskriva reella människor i en gemenskap? 

 Beslutsfattare Undersåtar Handlare 

Den kantianska  
individen. 

Otänkbar. Otänkbar. En människa som är 
det hon borde vara. 
Svårtänkbar i samti-
den. 

Politikon Zooi. En människa som är 
det hon borde vara. 
Otänkbar i samtiden. 

Otänkbar. Otänkbar. 

De kommunitära  
människorna. 

Tänkbar som en ge-
menskap som både 
har full kontroll över 
sin egen gemenskap 
och en stark språklig, 
etnisk eller religiös 
sammanhållning. 

Tänkbar som en do-
minerad gemenskap, 
till exempel en för-
tryckt minoritet, med 
stark inre samhållning. 

Tänkbar, till exempel 
som en starkt religiös 
gemenskap i en fram-
gångsrik ekonomisk 
utveckling. 

Entreprenören. Tänkbar som entre-
prenör som realiserar 
världslig odödlighet. 

Tänkbar i en auktori-
tär, men ekonomiskt 
framgångsrik kontext. 

Tänkbar som mecenat 
eller privat entreprenör 
som realiserar världs-
lig odödlighet. 

Konsumtionsmänni-
skorna 

Otänkbar. (Fanns i oi-
kos, ej medborgare.) 

Den mest naturliga 
människosynen för 
detta ideal. 

Det mest naturliga 
idealet för denna 
människosyn. 

De samtalande män-
niskorna. 

Fullt tänkbar. Otänkbar. Tänkbar. 

Från 3 x 6 = 18 teoretiskt möjliga kombinationer har sex rensats bort som otänkba-
ra. Hanteringen här är väldigt summarisk, men för den som följt framväxten av de 
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olika typerna bör det till exempel vara lätt att se att människosyner som Politikon 
Zooi och Den kantianska individen inte låter sig förenas med medborgarskaps-
idealet Undersåtar. Vi har därmed tolv möjliga kombinationer som kortfattat ska 
redovisas. 

Konsumtionsmänniskor / Undersåtar 
En inte alls otänkbar beskrivning av vår samtid. Människorna är fångna i natur-
nödvändighetens cirkulation mellan produktion och konsumtion, arbete och för-
brukning och de är ideala undersåtar till den osynliga handens makt, marknadens 
makt. Annars förefaller kombinationen mest träffande den senare delen av det ro-
merska riket och medeltidens feodala värld. Människorna är fångade i den natur-
nödvändighet, som människosynen baseras på, och medborgarskapets ideal är god 
lydnad gentemot en överordnad makt. Medborgarna är maktlösa men deras lyd-
nad är av central betydelse för gemenskapens organisering. Här är den enda rimli-
ga kausalitetsriktningen från ideal till människosyn. Idealet är en del av den sam-
hälleliga struktur som formar mänskligt vara. 

Konsumtionsmänniskor / Handlare 
Denna kombination kan också fungera som beskrivning av samtiden. Skillnaden 
jämfört med ovanstående samband är en lägre grad av maktlöshet när idealet före-
skriver att människorna via ett utbyte, via ett kontrakt, via sin rösthandling, kan 
legitimera en politisk makt som ”samregerar” med marknadens makt. Kombina-
tionen är allra mest tydlig i de beskrivningar vi mött hos författare som Mill, Smith 
och Marx av den tidiga industrialismens effekter på människorna. Här är verkligen 
människor som är helt fångna i naturnödvändighetens arbete. De är fria aktörer på 
en fri marknad, men det enda de har att sälja är sin arbetskraft. Även här är den 
enda rimliga kausalitetsriktningen från ideal till människosyn. Idealet är en del av 
den samhälleliga struktur som formar mänskligt vara. 

Entreprenör / Undersåte 
Intuitivt känns denna kombination svår. Entreprenörer är ju handlingskraftiga 
människor. Hur kan de då samtidigt vara undersåtar? Kombinationen motsägs 
också av idén att en marknadsekonomi skulle vara en garanti för ett representativt 
system, en demokrati, där medborgarskapsidealet normalt inte är Undersåte utan 
Handlare. Men jag menar att de går att förena och menar att vi kan se exempel på 
det i dagens Kina. Den fungerar genom en strikt uppdelning mellan det politiska 
rummet, där medborgarskapsidealet är Undersåtarnas lojala lydnad, och det civila 
rummet (i en icke-politisk mening) där människor som entreprenörer genererar en 
fantastisk ekonomisk tillväxt. Kombinationen är inte heller historiskt främmande. 
Vi kunde till exempel se att det var den enväldige kejsaren Napoleon Bonaparte 
som förverkligade den franska revolutionens idéer om civila rättigheter, en förut-
sättning för den moderna entreprenörens framträdande. 
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Entreprenör / Handlare 
Detta är en starkt framträdande och idealiserad kombination i samtiden. Männi-
skosynen ägnas ett omfattande intresse i media, i partipolitik och i forskning. Inom 
idealet är entreprenören dock i huvudsak entreprenöriell utanför det som anses 
politiskt men är där central för tillväxt och välståndsskapande tillverkning. Hon 
kan också förenas med det politiska rummet där hon framträder som samhällsent-
reprenör, politisk entreprenör eller entreprenöriell politiker och där hon, enligt en 
av sina dominerande egenskaper, eftersträvar världslig odödlighet. 

Historiskt är kombinationen framträdande som en centralgestalt i den borgerliga 
revolutionen som vi till exempel möter den hos Locke och Smith. I denna kombina-
tion går kausaliteten i andra riktningen, från människosyn till medborgarskapside-
al, som vi kunnat följa relativt detaljerat via en utveckling från Seneca till Bodin 
och vidare till Locke. Det är genom en naturrättsligt baserad människosyn, där 
människan ses som sin egen egendom, som hon också har något att bidra med i det 
kontrakt som skapar det representativa system, den nya legitimering av politisk 
makt, som är detta medborgarskapsideals främsta kontext. 

Entreprenör / Beslutsfattare 
Kombinationen kan möjligen tänkas i samtiden men det kräver en omdefiniering 
av vad som avses med den politiska arenan. Entreprenören agerar inte primärt via 
ombud, via representanter, utan kräver, framför allt i denna kombination, att själv 
få delta i beslutsfattande. Det innebär i sin tur att det politiska inte längre kan ses 
som en representativ struktur utan i stället som mängder av arenor där dessa ent-
reprenörer kan fatta beslut i enlighet med idealet, skapa världen och realisera 
världslig odödlighet. Frågan är dock om en sådan värld skulle kunna uppnå någon 
rimlig nivå av samhällsfred och stabilitet. 

Historiskt finns inga tydliga exempel. Kombinationen kanske kan sägas komma till 
uttryck i mycket små stater med stora inslag av direktdemokrati. Kombinationen 
fungerar inte som beskrivningen på den grekiska antiken. Entreprenören är ingen 
Politikon Zooi, han skapar sin värld, med det är primärt en materiell värld. Han 
engagerar sig mer i verksamhet än i handling, enligt de distinktioner som diskute-
rats i tidigare delar. Eftersom det är svårt att se tydliga exempel på kombinationens 
framträdande är det också svårt att se något tänkbart kausalt förhållande mellan 
människosyn och ideal. 

Politikon zooi / Beslutsfattare 
Detta är en kombination där människosyn och ideal sammanfaller helt. Männi-
skorna är vad de bör vara. Kombinationen framträder i den grekiska antiken och 
möjligen på en del andra håll. Människosynen kräver en gemenskapens autonomi 
på en nivå som inte kan tänkas i dag och därför är kombinationen inte heller realis-
tisk i dag. 
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Kommunitära människor / Beslutsfattare 
Denna kombination är tänkbar, både historiskt och i samtiden. Historiskt kan den 
kanske exemplifieras med ett nordiskt vikingasamhälle men stark kontroll över det 
egna samhället och en stark sammanhållning baserad på religion, språk, historia, 
sedvänjor et cetera. I samtiden kan den tänkas i form av mindre enklaver eller sta-
ter baserade på etniskt, religiöst eller språkligt baserad samhörighet och samtidigt 
en hög grad av kontroll över den egna gemenskapen. 

Kommunitära människor / Undersåtar 
Kombinationen är fullt realistisk, både historiskt och i samtiden. Historiskt kan den 
ses i medeltidens feodala samhällen, dominerande av en hegemonisk kyrka. Även i 
samtiden är det enklast att se kombinationens framträdande i en religiös kontext, 
till exempel i auktoritära gemenskaper, baserade på en fundamentalistisk religi-
onssyn, men också i form av andra typer av underställda minoritetsgrupperingar. 

Kommunitära människor / Handlare 
Kombinationen är fullt möjligt och skulle kanske i samtiden kunna exemplifieras 
av Katalonien, som sägs vara världens äldsta nation som aldrig varit stat, eller var-
för inte Quebec. Alltså områden med människor för vilka ett gemensamt språk, en 
gemensam historia, kultur eller religion är särskilt viktigt för gemenskapen, men 
som i övrigt fungerar som normala moderna marknadsekonomier. Kombinationen 
kan ses som ett ideal för den moderna enhetsstaten, men även när dess enhet för-
ändras i mångkulturell riktning har vi träffat många som argumenterar för denna 
kombinations betydelse, till exempel Charles Taylor och Will Kymlicka. 

Den kantianska individen / Handlare 
Detta kan ses som en idealkombination med människor som är vad de bör vara. Vi 
har detaljerat behandlat människosynens konstruktion och dess centrala betydelse 
för den borgerliga revolutionen, upplysningen, och för det nya medborgarskaps-
ideal som då föddes. Därmed borde denna kombination vara idealisk som be-
skrivning av hela den samtida västvärlden. Det problem som vi diskuterat är tro-
värdigheten i konstruktionen av den ontologiska människosynen och frågan om 
denna människosyn någonsin har representerat några verkliga människor. Trots 
konstruktionens enorma betydelse, inte minst för samhällsvetenskapen, är min 
tolkning av samtiden att denna människosyn är på utgående, just därför att den 
inte utgör någon trovärdig beskrivning av verkliga människor. 

De samtalande människorna / Handlare 
Eftersom människosynen är relativt ny, delvis baserad på hegeliansk dialektik, är 
det vanskligt att använda den för historiska exempel där denna kombination fram-
träder. En representant för kombinationen i samtiden är Habermas. Som vi sett 
håller han sig kvar inom det representativa systemets medborgarskapsideal men 
han ser sin deliberativa politik som en förstärkning av medborgarnas makt. I stället 
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för att bara legitimera makten via valhandlingen ser han samtalet i samhället, det 
diskursiva, som en kompletterande programmering av makten. Som vi kunde se i 
Jakten på medborgarna är det många inom den samtida medborgarskapsteoretiska 
diskussionen som argumenterar med likartade inslag. 

Vi kunde följa ett närliggande resonemang i Tocquevilles analys av den unga de-
mokratin i USA där han pekar på vilken enorm makt den allmänna opinionen får i 
denna nya typ av samhället. Den allmänna opinionen kan naturligtvis betraktas 
som en diskursiv praktik, men det som Habermas ser som en eftersträvansvärd 
möjlighet, betraktade Tocqueville som ett obehagligt utslag av mob rule. En närlig-
gande analys kunde vi se hos Manin kring politikens medialisering som förvand-
lande av politiken till produkter på en marknad.  

Kombinationen lever alltså, i vart fall som en konstruktion i en vetenskaplig och 
politisk diskussion, men om den verkligen tydligt framträder som en rimlig be-
skrivning på samhällen i samtiden är en mer öppen fråga. Det gäller i alla fall för 
den Habermas-orienterade bilden av ett önskvärt tillstånd. 

De samtalande människorna / Beslutsfattare 
De samtalande människorna kanske främst påminner om människosynen Politi-
kon Zooi och därför kan vi, trots ovan beskrivna vansklighet, testa denna kombina-
tion på den grekiska antiken. 

En avgörande skillnad är att dessa människor inte är; det är människor som hela 
tiden blir i en dialektisk relation till sin omgivning. De kan tyckas betydligt svagare 
än Politikon Zooi. De är, med Farelds ord, utsatta, sårbara och beroende. Men sam-
tidigt är de inte lika beroende av den absoluta autonomi vars upplösning gjorde 
Politikon Zooi otänkbara. En likhet är att människosynens konstituering är politisk 
(naturligtvis beroende av hur man definierar vad som är politiskt vilket jag åter-
kommer till), vilket innebär att det finns en nära samhörighet, eller överlappning 
mellan människosyn och rådande medborgarskapsideal. Människosynen konstitu-
eras i en specifik kontextuell gemenskap och själva konstitueringen är en del av 
denna gemenskaps sätt att överleva och utvecklas. 

Men just själva den kontinuerliga förändringen och det mer eller mindre tillfälliga i 
den, eller de, gemenskaper som formas, förändras och upplöses, gör människosy-
nen otänkbar för det antika samhälle där idealet var harmoni, beständighet och ba-
lans i en specifik och tydligt avgränsad gemenskap. 

Jag kan inte heller se andra exempel på denna kombinations framträdande, vare 
sig i historien eller i samtiden, men jag ser den som potentiellt möjlig. 
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Fyra frågor har besvarats 
Därmed har syftet med denna undersökning uppfyllts och de fyra frågor som 
ställdes i inledningen behandlats och besvarats. Följande frågor ställdes: 

• Vilka medborgarskapsideal finns och har funnits? 
Vi har från många olika källor identifierat många olika egenskaper hos medbor-
garskapsideal, behandlat dessa, samlat egenskaperna till idealtyper och till slut 
samlat dessa i tre grupper: Beslutsfattare, Undersåtar och Handlare. 

• Hur kan dessa medborgarskapsideal förklaras; hur uppstår de eller för-
svinner och varför uppstår de eller försvinner? 

Den frågan är den mest komplexa och även den som upptagit merparten av ut-
rymmet i denna undersökning. Kausala förklaringar är aldrig enkla och säkra i 
samhällsvetenskap. Med hjälp av bland annat vetenskapsteoretiska, historiska och 
idé-baserade perspektiv har vi kunnat förklara varför dominerande medborgar-
skapsideal ersattes, hur det gick till i en historisk materialistisk mening och hur det 
gick till i en idealistisk mening. 

• Vilka typer av ontologisk människosyn finns och har funnits? 
Detta sökande visade sig vara besvärligare än vad man inledningsvis kunde före-
ställa sig. Alla svar på frågor är beroende av hur man söker, men detta visade sig 
gälla i ovanligt hög utsträckning för denna fråga. Det visas inte minst av mellan-
hypotesen i Är människor lika eller olika. Efter en omfattande behandling av många 
kandidater till typer av ontologisk människosyn, har vi byggt sex idealtyper, där 
två främst har historisk relevans och resterande också hög relevans i samtiden. 

• Vilka relationer finns mellan medborgarskapsideal och ontologisk männi-
skosyn? 

Som framhölls redan i inledningen är detta absolut inte någon avslutande huvud-
fråga. Den har naturligtvis funnits med i många av textens avsnitt, men då i första 
hand i bakgrunden. Det är först i det senaste avsnittet som frågan lyfts upp till ytan 
i en översiktlig behandling. Vi kunde här konstatera att av 18 teoretiskt möjliga 
kombinationer mellan människosyn och medborgarskapsideal var tolv tänkbara 
och tio realistiska för samtiden, i åtta fall som beskrivningar av vanliga, eller i alla 
fall förekommande, samhälleliga förhållanden och i två fall som potentiellt möjliga 
i samtiden. 

Jag menar att svaren utgör trovärdiga berättelser som samlat utgör en rimlig och 
användbar teori om medborgarskap. Här finns en god och relevant spridning mel-
lan giltiga föreställningar om människosyn och medborgarskapsideal. Jag hävdar 
inte att svaren utgör någon absolut sanning. Andra kan berätta denna berättelse på 
andra sätt. Som framgick redan i inledningen menar jag att det är fullt möjligt med 
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flera olika och parallella ”sanningar” även om inte alla berättelser är möjliga. Sva-
ren på frågorna ges i stor utsträckning genom en successiv konstruktion av ideal-
typer och det är alltid vanskligt. Små förskjutningar upp och ner i abstraktionsnivå 
ger lätt fler eller färre typer. Typerna innehåller mängder med egenskaper och det 
kan finnas fler egenskaper som kan läggas till, egenskaper som kan tolkas annor-
lunda, egenskaper som kan kombineras på andra sätt och egenskaper som med 
något annat perspektiv inte är relevanta. Trots detta menar jag att den kombination 
som här använts med perspektiv från aktuell medborgarskapsteori, vetenskapsteo-
ri, historia i en materiell mening och politisk idéhistoria, för att bearbeta dessa frå-
gor, inte använts tidigare och att den bidrar till teorins, berättelsens, trovärdighet 
och användbarhet. 

Innan vi sätter punkt tillkommer tre mer argumenterade avsnitt som behandlar 
några aspekter som framträtt i denna undersökning. I ett efterföljande appendix 
kommer också några synpunkter på aktuella förändringar i samtiden som möjligen 
påverkar De samtalande människorna. 

Likhet som natur eller som regler 
Det finns tydliga kopplingar mellan föreställningar om ontologisk likhet och före-
ställningar om att människor ska ha lika rättigheter eller samma värde i någon me-
ning som ibland kan vara av absolut karaktär (naturlag) och ibland av en mer avta-
lad eller lagstiftad karaktär. Dessa föreställningar är mycket vanliga, vi mött dem 
om och om igen i denna undersökning och de finns uttryckta i många centrala do-
kument som till exempel viktiga konstitutioner och deklarationer om mänskliga 
rättigheter. Ett exempel är portalparagrafen i FNs deklaration om mänskliga rät-
tigheter: ”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter.” 

Dessa föreställningar konkurrerar med föreställningar om ontologisk olikhet som 
skulle kunna vara kompletterande olikheter som förutsättning för mänsklig sam-
existens (till exempel hos Aristoteles, Tocqueville och Arendt). Det kan vara före-
ställningar om olikhet som grund för religiösa (”det utvalda folket”) eller rasistiska 
(”den ariska rasens överlägsenhet”) inriktningar som också faller ut i olikheter i 
synen på rättigheter, regler och lagar. Det kan handla om ontologisk olikhet i 
grupp, som kan motivera en olikhet inför lagen för att kunna garantera utsatta 
gruppers välfärd i mångkulturella samhällen. 

Vi har mött Contemporary political philosophy från 1990 där Will Kymlicka utvecklar 
tankar från liberala teoretiker som Ronald Dworkin, John Rawls med flera och 
kommer fram till att egalitet, jämlikhet, är något gemensamt för alla ”seriösa poli-
tiska idéer”. 
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Vi har också, både i denna del och i den första, mött Habermas vånda över hur lika 
mänskliga rättigheter ska kunna motiveras utan kyrkans stöd. På samma sätt som 
många andra ser han föreställningen om mänsklig likhet som grundad på den 
kristna uppfattningen att vi alla är skapade av samma Gud, och att denna grund är 
nödvändig för att skapa ett fundament för lika mänskliga rättigheter. En liknande 
vånda mötte vi också hos Charles Taylor där han ser den moraliska kraften som 
stöd för universella mänskliga rättigheter som farligt svag, utan en religiös grund. 

Hos Locke fann vi den axiomatiskt, naturrättsligt, antagna föreställning om en i 
utgångspunkten given likhet i form av givna mänskliga rättigheter som en grund 
för möjligheten till politiskt skyddade medborgerliga rättigheter. I den franska re-
volutionen hittade vi motsatsen; politiskt garanterade medborgerliga rättigheter 
som en grund för mänskliga rättigheter. 

Statsvetaren Tom Bottomore för en intressant diskussion om dessa frågor i sin Citi-
zenship and Social Class, Forty Years On från tidigt 1990-tal. (Bottomore, 1992, se 
även Turner, 1993) Som framgår av titeln tar den sin utgångspunkt i T.H. Mars-
halls inflytelserika medborgarskapsteori från mitten av 1900-talet. Bottomore utgår 
från en uppdelning i en formell och en substantiell del av medborgarskapet, Som 
den formella delen ser han den rena formella kopplingen mellan individ och stat, 
medlemskapet. Substansen är de rättigheter som Marshalls teori beskriver. Han 
menar att dessa två delar är distinkt skilda från varandra. (Ibid., 66-67) 

Bottomore beskriver hur denna substans skapats av klasser för att tillfredsställa 
klassintressen, snarare än av medborgare i en politisk process. Nivelleringen i sam-
hället under andra 1900-talet har dock tagit bort denna koppling till klasser. 

Med en omfattande migration efter andra världskriget och allt mindre hinder för 
en gränslös arbetsmarknad har kopplingen mellan den formella och substantiella 
delen av medborgarskapet allt mer försvunnit. Rörligheten är ett problem för den 
formella delen med många olika regler för hur medlemskapsfrågan ska hanteras. 
Dessa problem relaterar Bottomore främst till en önskan att försöka bevara natio-
nell olikhet, skillnad mellan olika, historiskt grundade kulturer, vilket skulle kunna 
hotas om en alltför stor andel av befolkningen inte delade denna gemensamma hi-
storia och kultur.203 Däremot handlar substansen allt mer om var människor för 
tillfället befinner sig. De har, i de flesta fall, vissa rättigheter i det land där de be-
finner sig, även om de inte har det formella medborgarskapet i det landet. Denna 
ökade rörlighet, både genom migration och genom handel, leder också till att sub-

                                                      
203 “The significance of formal citizenship is to be found mainly in the desire of at any rate a 
substantial proportion of the population in nation-states to maintain a distinct and separate 
identity which is the product of historical tradition, long-established institutions and a na-
tional culture.” (Ibid., 84.) 
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stansens innehåll blir alltmer lika i olika länder. Bottomore beskriver också hur det 
ömsesidiga beroendet mellan olika delar av världen ökar vilket motiverar att rät-
tigheter bör vara globala. (Ibid., 88-89) 

På detta sätt beskriver Bottomore hur det som Marshall beskrev som medborgar-
skapets substans inte längre har med medborgarskapet att göra. Det Bottomore be-
skriver är hur nationalstatliga medborgerliga rättigheter successivt blir universella 
mänskliga rättigheter. (Ibid., 89-91) 

En annan aspekt på detta är synen på politik som så starkt kopplad till just lag (rät-
tigheter, regler, normer), en uppfattning som vi sett härstamma från Romarriket. 
Medborgaren ger sin lojalitet till staten och får i gengäld skydd och stöd av lagen 
och rättigheterna, som garanteras av staten. Om nu de medborgerliga rättigheterna 
förvandlas till mänskliga rättigheter, och kopplingen till staten vittrar bort, som 
Bottomore beskriver, vad blir det då kvar av medborgarskapet när det politiska utgörs 
just av frågor om lag och rätt. Och hur ska dessa rättigheter garanteras? En intres-
sant poäng i detta sammanhang är att Bottomores teoretiska diskussion, som ar-
gumenterar för universella och lika rättigheter, gör det utan beroende av föreställ-
ningar om ontologisk likhet. Tvärtom använder han ett kvardröjande och mycket 
tunt medborgarskap som en behållare för nationellt baserad olikhet. 

Giorgio Agamben visar hur fort jämlikhet kan försvinna. (Agamben, 2005) Direkt 
efter makttillträdet 1933 använde Adolf Hitler undantagsregler i Weimarrepubli-
kens konstitution för att 28 februari avskaffa grundläggande rättigheter i samma 
konstitution. 26 oktober 2001 antog senaten i USA en ”Patriot Act” som använde 
undantagsutrymme i konstitutionen för att förändra grundläggande rättigheter. 
Plötsligt kunde judar respektive talibaner behandlas på sätt som några dagar tidi-
gare var omöjliga. (Ibid., 2-4) 

Redan på 1300-talet argumenterade Marsilius av Padua för att regler, rättigheter el-
ler lagar som inte garanteras eller skyddas av någon makt med förmåga att imple-
mentera dessa, egentligen inte är några lagar. (Padua, 2001 [1324], xxxiv) 

Redan i Del 1 föreslog jag att ”jämlikhet” bör betraktas som ett ord som i olika 
sammanhang kan beteckna begreppen mänsklig likhet, likhet inför lagen och/eller 
likhet i kapacitet. På vägen har argumenten för detta stärkts. Vi har mött ett flöde 
av argument kring jämlikhet, mer eller mindre universella mänskliga rättigheter 
samt på olika sätt motiverade medborgerliga rättigheter. 

Ibland blir detta mycket förvirrande. Om vi till exempel påstår att alla människor 
har samma värde, samtidigt som vi kan se att människors värde, på alla sätt vi kan 
mäta det, varierar enormt, påverkar detta rimligen påståendets trovärdighet. 
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Jag argumenterar för en ökad tydlighet i argumentation inom detta egalitärt orien-
terade område genom att  

• Bryta ner de ord som används i användbara begrepp. 
• Ange om vi beskriver en ontologisk föreställning av något som finns, som 

är ett vara, och hur vi i så fall förklara detta varas existens. 
• Ange om vi beskriver normativt önskvärda ideal och hur vi i så fall kan se 

på processen för att förverkliga dessa ideal. 

Rummets betydelse 
Vi har sett hur Locke påbörjade en resa som skapat en skiljevägg i gemenskapens 
rum. Ett gemensamt rum blev två: ett rum för det styre som ska skydda friheten 
för medborgarna som finns i det andra rummet där de realiserar sina föreställning-
ar om det goda. 

Över tid har detta sätt att definiera världen framträtt som en uppdelning där ett ci-
vilsamhälle betraktas som något icke-politiskt, icke-medborgerligt; något som är 
skilt från den politiska gemenskapen. Denna uppdelning har ingen lång idéhisto-
ria. I samtiden beskrivs den på olika sätt. (Se Trägårdh, 1995, för en intressant 
översikt.) 

Det är mycket enkelt att argumentera för att denna uppdelning är etymologiskt 
svårbegriplig, närmast en paradox. Det spelar mindre roll, så småningom uppfat-
tades det som självklart att civilsamhället var något som var skilt från det politiska 
samhället. Det civila rummet blev primärt en plats för människor att förvalta och 
utveckla sin egendom och tidigt kom detta rum att domineras av arbetsfördelning-
ens uttryck som marknad; samtidigt var det politiska rummet en plats för legitime-
ring av en makt som kunde skydda det civila rummet från externa och interna hot. 

Marknaden växte sig enormt stark med harmoniserande universella anspråk, gav 
rätt miljö för arbetsfördelningen att ständigt framträda i nya uttryck och gav en 
fantastisk ekonomisk tillväxt. Det civila rummet har växt och i globaliseringens ti-
devarv tenderar det att bli ett enda civilt rum; inte olika civila rum i olika stater. 
(Se bland annat Patricia Hewitt om detta i Del 1.) 

Har då det civila rummet trängt ut det politiska rummet? Det kan vara svårt att ar-
gumentera för, samtidigt som det politiska rummet, räknat som ekonomisk om-
sättning och antal offentligt anställda, växt kraftigt, närmast exploderat. 

Samtidigt går det att argumentera för att det politiska rummet förfallit på egen 
hand, att det imploderat. Redan i Lockes konstruktion var det politiska styret un-
derordnat; hela dess existens motiverades endast av att det skulle skydda indivi-
dernas frihet att realisera sina egna preferenser. Vi har också kunna se hur det poli-
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tiska rummet i allt högre grad tagit över civilsamhällets marknadslogik. Delvis var 
det redan inbyggt i den marknadsorienterade utbyteskonstruktionen för legitime-
ring av det politiska rummets makt. Successivt har detta förstärkts, till exempel via 
skolbildningar som new public management där det politiska rummets verksamhet i 
allt högre grad betraktades som en tjänsteproduktion som bedrivs på marknads-
liknande sätt. Därmed blev det också allt mer naturligt att produktionen av dessa 
tjänster lika gärna kunde flyttas över till marknaden på riktigt, vilket också skett i 
stor skala. 

I samtiden är det intressant att se hur föreställningarna förändrats om vad som av-
ses med detta civila rum, detta civilsamhälle. Man skulle kunna säga att ovanstå-
ende etymologiska paradox slagit tillbaka. Från att vara något skilt från det politis-
ka rummet är det åter på väg att bli något politiskt. Här finns nu människor som i 
olika typer av gemenskaper förverkligar det goda. Civilsamhället är nu plötsligt 
befolkat med cives som har ett civitas och som förväntas agera civilis. Kanske finns 
här till och med polities med politeia som fyllda av arete samarbetar med varandra 
för att göra skillnad som är ett modernt sätt att uttrycka världslig odödlighet. Men på 
något sätt skiljs det ändå från det politiska, i vart fall med ett smalt proceduroriente-
rat politikbegrepp, trots att denna nya föreställning om civilsamhället på många 
sätt är mer politisk än det politiska rummets samtida praktik. 

Möjligen ses civilsamhället ibland som en sorts plantskola där medborgare ska lära 
sig att bli medborgerliga för att sedan använda sin medborgerlighet i det ”riktiga” 
politiska rummet. Tanken relateras ibland till Tocquevilles beskrivning av männi-
skors lokala samverkan, men som vi sett skulle det aldrig falla Tocqueville in att 
påstå att denna samverkan inte skulle vara politisk. 

Dessutom avskiljs i denna moderna föreställning om civilsamhället ofta markna-
den, i vart fall storföretagen, det vill säga mycket av det som var grunden till 
rummets skapelse tidigare. Dessa omkastningar ter sig svårbegripliga, i alla fall om 
man, som här, på ett ganska naivt sätt komprimerar och förenklar ett historiskt 
skeende. 

Innan jag ska försöka sammanfatta ska jag beskriva en annan tendens som jag 
tycker mig se i samtiden. Vi har beskrivit hur det politiska rummet imploderar ge-
nom att ta över marknadens logik och värderingar. Nu finns det också en del teck-
en på hur marknaden håller på att bli civil i ordets ursprungliga och nyupptäckta 
mening, det vill säga politisk. Kärnan i den klassiska marknadens logik är ett fritt 
varuutbyte i fri konkurrens (där ”fri” alltid innehållit en hel del begränsningar). 
Här finns tre distinkt åtskilda entiteter: producent/säljare, vara och konsu-
ment/köpare. ”Varan” är i industrisamhället ett ting, en artefakt med en tydlig av-
gränsning, något som är tydligt skilt från de andra entiteterna. I ett tjänstesamhälle 
tenderar entiteterna att flyta samman. Fundera en stund över en välkänd tjänst 
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som Wikipedia så är det enkelt att se att entiteterna inte längre kan hållas distinkt 
åtskilda. Situationen påminner mycket mer om ganska komplexa relationer mellan 
människor i en specifik gemenskap som tillsammans realiserar något som denna 
speciella gemenskap betraktar som värdefullt. Det är en beskrivning som också 
kan gälla för samtidens föreställning om civilsamhället. Och denna beskrivning 
kan lika gärna gälla för det vi i klassisk mening beskriver som just politik. Det är 
fortfarande marknad i betydelsen att den innehåller rörelser av stora ekonomiska 
värden, men relationernas karaktär förändras. Jag menar att denna tjänstesamhäl-
lets logik sprider sig allt mer. På samma sätt som vi tidigare kunde se hur politiken 
på flera sätt blivit marknad, kan vi nu också se hur marknaden politiseras. 

Redan i den första delen framförde jag en hypotes om att begreppet civilsamhälle 
inte i första hand inte bör betraktas som ett substantiv som betecknar någon speci-
ell del av ett materiellt existerande samhälle, utan ett organisationsteoretiskt syn-
sätt som innehåller föreställningar om vissa speciella former för relationer mellan 
människor. Denna hypotes har stärkts på vägen. Dessa relationer låter sig väl be-
skrivas som en medborgerlig samproduktion för att förverkliga det goda. Det in-
nebär också att det är dags att överge den uppdelning i ett civilt och ett politiskt 
rum som skapades som ett resultat av den borgerliga revolutionen. Det är dags att 
riva skiljeväggen mellan politisk gemenskap och civilsamhälle. När människor i en 
specifik gemenskap tillsammans realiserar något som denna speciella gemenskap 
betraktar som värdefullt gör de något civilsamhälleligt, de är cives, medborgare som 
gör något civilis, medborgerligt. Detta som de ser som värdefullt kan naturligtvis 
ibland utgöra ett skydd av något annat värdefullt. Ibland sker realiserandet i proce-
durella former som inkluderar partier, val, representation och tydligt reglerade ru-
tiner, ibland sker det i andra former, med det är samma medborgare som bör agera 
medborgerligt enligt kontextuellt gällande medborgarskapsideal. 

Mot denna bakgrund fortsätter jag alltså argumentationen från den första delen 
om det önskvärda i ett politikbegrepp som är vidare än att bara se politik som de 
olika delarna av det representativa demokratiska systemets procedurer. Politik på-
går ständigt på många arenor, och om statsvetenskapen ska syssla med studier av 
politik bör man också definiera dessa arenor som politiska. Jag både hoppas och 
tror att en återgång till ett vidare synsätt är på väg. 

Ett vidare politikbegrepp för statsvetenskapen minskar inte den variation av olika 
synsätt som finns i övrigt. Ett vidare politikbegrepp behöver till exempel inte nöd-
vändigtvis kombineras med ett tjockare medborgarskapsideal, som vi kunde se i 
Del 1. Och att betrakta människors förverkligande av det goda i en gemenskap 
som något politiskt behöver inte nödvändigtvis förenas med ensartade föreställ-
ningar om det gemensamma goda som i Rousseaus allmänvilja eller Hegels ande. 
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Det kan i stället väl förenas med föreställningar om ett myller av olika gemenska-
per med olika syn på det goda. 

Redan i den första delen definierades det alla mest generella för begreppet med-
borgare som att det beskriver människor som lever i en gemenskap och att det är 
en gemenskap som nått en viss nivå av komplexitet som kräver en medborgerlig 
organisering av det gemensamma. Som vi kunnat se i Kan människor organisera sig 
är denna gemenskapens organisering starkt beroende av dess avgränsning, dess 
autonomi, och dess inre sammanhållning, dess relationsväv. Medborgarskapet exi-
sterar i ett rum för den aktuella gemenskapen. Medborgarskapets tydligt rumsliga 
karaktär har genom historien alltid uppfattats geografiskt. Själva ordet polis kan 
härledas från stadsmur. Den geografiska ytan var också avgörande för en agrar 
ekonomi. Vi har kunnat konstatera att polis autonomi inte är tänkbar i dag men å 
andra sidan var de virtuella rum som är fullt reella i samtiden inte tänkbara i den 
grekiska antiken, och vi lever inte längre med samma agrara ytberoende. Det är 
själva gemenskapen, sammanslutningen av människor, som är det avgörande ge-
nerella för medborgarskapet, inte med nödvändighet den geografiska platsen, inte 
att omgärdas av en fysisk stadsmur. Det är fortfarande viktigt att tänka gemenska-
pen rumsligt, bland annat eftersom avgränsningen, autonomin, är viktig för ge-
menskapens funktion och överlevnad. Men den behöver inte tänkas som ett geo-
grafiskt rum. 

Detta kan vara svårt att tänka. Föreställningen om polis som en geografiskt avgrän-
sad yta lever stark hos oss. När det sedan kombineras med det romerska rikets in-
troduktion av politik som lag, medborgarskap som rättslig status, blir det nästan 
omöjligt att tänka sig medborgarskap som något annat än ett band mellan en män-
niska och en specifik lagstiftande, rättighetsförsvarande och geografisk stat. Men 
vare sig den geografiska platsen eller det för varje människa unika rättsliga bandet 
är nödvändiga som komponenter för den mest generella definitionen av medbor-
garskap. 

Det skulle kunna öppna för ett mer eller mindre universellt medborgarskap, en 
tanke som återkommer genom hela historien. Vi har sett den, i olika former, hos 
Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, Augustinus, Kant, Habermas och Fernandez för 
att bara nämna några som vi mött på resan. Här menar jag att erfarenheten av 
denna teoris tillämpning under Romarriket ger anledning till oro. I Del 5 kunde vi 
se att ett visst mått av autonomi, avgränsning, är en nödvändig komponent för en 
organiserad gemenskap och därmed för ett medborgarskap. Och universum eller 
världen är tveksamma bestämningar för avgränsning. 

Däremot kan medborgarskapet som begrepp mycket väl förenas med icke-
geografiska gemenskaper, sammanslutningar av människor som rent fysiskt är 
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spridda över en stor geografisk yta men som ändå förenas av något som gör dem 
till en gemenskap. 

Den generella definitionen förhindrar inte heller att jag samtidigt kan vara med-
borgare i flera gemenskaper. Som vi sett kan detta vara riskabelt. Det romerska ri-
kets dubbla medborgarskap var ett viktigt steg på vägen att förvandla Beslutsfattare 
till Undersåtar. Ett medborgarskap kan slå ut ett annat. Framför allt är risken up-
penbar om en av gemenskaperna helt omsluter den andra. 

Men det är fullt möjligt att tänka sig ett medborgarskap som utövas på olika sätt i 
flera icke-geografiska gemenskaper. Kanske är vi redan på väg dit? Om statsveten-
skapen ska kunna se och analysera en sådan utveckling måste vi dock se på värl-
den med hjälp av ett vidare politikbegrepp. 

”Det är någon som våldtar din mamma…” 
Det är någon som våldtar din mamma, 
på storvaruhusets golv,  
det är någon som kidnappar små små barn,  
och torterar dom med tuggummivåld. 
Han slipar sin kniv, sen tar han mitt liv. 
Jack ripper, jack the ripper.  
Det går en mördare lös! 
Jack ripper, jack the ripper.  
Vem vågar vittna när blodet frös, vem vågar vittna när blodet frös? 

Det är några textrader från Jack the Ripper från albumet Livet är en fest som National-
teatern gav ut 1974. Låten, som skrevs av Anders Melander och Peter Wahlqvist, är 
ett välkänt exempel på svensk progg-musik, men det är också en text som berättar 
om makt och våld. Med ett normalt språkbruk från 1974 kan det kallas för kultur-
imperialism, ett ord som beskriver en process där jag på ett eller annat sätt påver-
kas av någon annans kultur i betydelsen: sätt att tänka om hur jag bör leva mitt liv, 
om vad som är eftersträvansvärt, om hur jag bör handla. 

Samma år, 1974, publicerades första upplagan av Steven Lukes Power: A Radical 
View som behandlar exakt samma ämne som Jack the Ripper men uttryckt på annat 
sätt, som en samhällsvetenskaplig text. Steven Lukes teori sammanfattas normalt 
under beteckningen maktens tredje ansikte. 

Det är Robert Dahl som brukar tillskrivas maktens första ansikte med sin studie av 
maktförhållanden i New Haven på sent 1950-tal som publicerades i Who Governs 
1961. Det var bland annat en kritik mot en elitteoretisk amerikansk diskussion på 
50-talet som innehöll en vidare syn på vad makt kan innebära. Dahl begränsade 
det i huvudsak till konkreta beslutssituationer där olika intressen möttes.  
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Året efter, 1962, publicerade Peter Bachrach och Morten Baratz sin artikel The Two 
Faces of Power. Denna maktens andra ansikte beskrivs normalt som makten över 
agendan, alltså vilka frågor som kan komma upp till diskussion och beslut. 

Lukes begrepp, maktens tredje ansikte, kan beskrivas som makten över preferenser-
na, alltså svaret på frågan om varför vi tycker som vi tycker. Den kan också handla 
om dominans på ett sådant sätt att de dominerade samtycker. Tankegångarna är 
inte nya. Lukes refererar själv till närliggande analys av Karl Marx och Friedrich 
Engels i Den tyska ideologin från 1845. Tankarna kan också lätt förknippas med he-
gemoni-begreppet från Antonio Gramsci från sent 1920-tal, föreställningar som 
också utvecklats inom Frankfurtskolan. Michel Foucault tillhör de mest inflytelse-
rika teoretikerna som i samtiden utvecklat dessa tankar i en delvis annan riktning 
med människor som konstitueras i specifika sociala praktiker som också är uttryck 
för makt. (Bachrach & Baratz, 1962, Dahl, 1991, Dahl, 2005, [1961] Foucault, 2002, 
[1969], Gramsci, 1999, [1916-1935], Lukes, 2005, 1974, Lukes, 2008, [2005, 1974], 
Marx & Engels, 1995, [1845].) 

Här är inte platsen att utveckla de senaste 50 årens intensiva maktteoretiska dis-
kussion. Jag vill bara tydliggöra att teorin om maktens tredje ansikte inte är någon 
modern företeelse. Den har varit levande i hela denna undersöknings tidsspann, 
även om den här existerat under andra beteckningar, oftast som ordning. 

Redan i inledningen beskrev jag hur våra berättelser, vår vetenskap, våra världs-
bilder drivs av försöken att skapa kosmos ur kaos, att genomföra bibelns skapelse-
berättelse, att etablera någon sorts ordning för vår tillvaro. I Perspektivens makt 
kunde vi se denna ordning högt upp i ontologiträdets inferens, i den form som ska 
ordna matter, i den kausalitet som ska förklara. Vi har mött stoikernas utveckling 
av Platons transcendenta idé till en kosmologisk och förnuftig ordning, en före-
ställning som med det romerska rikets, och framför allt kyrkans, utbredning, blev 
hegemonisk i västvärlden. Vi har i den historiska delen och tidigare i denna del 
kunnat se hur denna nya ordning var en del av den makt som förvandlade Besluts-
fattare till Undersåtar. I Är människor lika eller olika kunde vi följa processen där den-
na kosmologiska och förnuftiga ordning successivt internaliserades hos männi-
skorna och gjorde dem mäktiga igen; som herrar över en mekanisk värld hos De-
scartes, som egendomsutvecklande och företagsamma människor hos Locke och 
som självförklarande förnuftiga individer hos Kant. I den historiska delen kunde vi 
se hur denna nya ordnings makt används i den borgerliga revolution som befriar 
Undersåtarna. Ur revolutionens aska stiger människan fram som en enskild individ 
i en ny utbytesvärld, som Handlare. I Kan människor organisera sig fokuserades ord-
ningens logik och där kom vi fram till att rådande ordning i form av mänsklig or-
ganisering bäst kan förklaras med hjälp av fenomenen autonomi, relationsväv och 
arbetsfördelning. 
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Vi kunde redan i Perspektivens makt konstatera att all ordning också innehåller me-
ning, den kan inte vara meningslös. Nu kan vi också konstatera att all ordning in-
nehåller makt, vi har en ordningsmakt. Den kan jämföras med Lukes utveckling av 
maktens tredje ansikte men den finns redan hos Platon, till exempel i den beskriv-
ning vi läst om sofftillverkarens form. 

Innebär då denna ordning att vi lever i en determinerad värld som bestäms av 
denna ordningsmakt? Är ordningen som organism preformerad, för att använda ett 
begrepp som användes i anslutning till diskussionen om structure and agency i av-
snittet Uttryck och framträdelse inom delen Kan människor organisera sig och som 
även återkom i En reflektion. Vi kunde se att den determinism, som är preforma-
tionsteorins kärna som förklaring av utveckling, var nära kopplad till föreställ-
ningen om en autonom, förnuftig, individ som herre över en mekaniserad värld. 

Här inträder en andra paradox kring Den kantianska individen som människosyn. 
Den första kom i Är människor lika eller olika där vi kunde konstatera att denna 
människosyn förutsätter en hög grad av mänsklig likhet, trots att man intuitivt kan-
ske skulle kunna tro att denna människosyn som komponent i en individualistisk 
samhällsuppfattning skulle präglas av olikhet. På ett likartat sätt kan man intuitivt 
föreställa sig att en människosyn som Den kantianska individen skulle vara det bästa 
skyddsnätet mot en determinerad värld. Denna typ av människosyn borde ge en 
hög grad av agency som kan förhindra en värld determinerad av structure. Här vi-
sar det sig alltså igen vara tvärt om; det är Den kantianska individen som är en grund 
för föreställningen om en preformerad, determinerad, värld. 

Men nu segrade epigenesteorin över preformationsteorin som förklaring till ut-
veckling. I dess tillämpning som syn på samhällelig utveckling förenades den allt-
mer med en oförutsägbarhet över tid. Inom biologin blev det epigenesiska sättet att 
tänka vidareutvecklat av Darwin till hans evolutionslära men som vi kunnat se har 
denna evolutionslära, med undantag för Spencers socialdarwinism, inte fått något 
starkt genomslag inom samhällsvetenskap. De flesta tycks anse att samhällets ut-
veckling och förändring inte är determinerad och inte heller kan beskrivas evolu-
tionsteoretiskt. Det finns en ordningens makt, men den är inte determinerande. 

Tankekedjan utgår från att vi som människor inte kan leva i kaos, ordning i någon 
form är oundgängligen nödvändigt. All ordning innehåller någon sorts mening, 
den är uttalat eller outtalat meningsfull, den kan inte vara utan mening, menings-
lös. Och slutligen den del som diskuterats här; ordning innehåller också alltid 
makt, det finns en ordningsmakt. Därför är alltid påståenden om att det skulle 
kunna finnas en neutral, opartisk ordning, till exempel i form av en opartisk stat, 
alltid en osanning. En ständigt viktig forskningsuppgift är att identifiera exakt vil-
ken mening och vilken makt som existerar i olika konkreta ordningar. 
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Appendix 
Appendix är latin och förklaras så här i Nationalencyklopedin: ”bihang, tillägg; 
kompletterande häfte, bilaga eller tillägg i slutet av en bok, uppsats e.d. vilket hän-
för sig till texten i verket utan att ha grundläggande betydelse för verkets inne-
håll.”204 Det står också för blindtarm som är ett onödigt bihang. Kanske är detta 
onödigt, men det finns en förändring i samtiden som jag uppfattar som intressant 
för medborgarskapsideal och ontologisk människosyn, speciellt för den typ av 
människosyn vi definierat som De samtalande människorna. 

Samtalets karaktär under förändring 
Upprepade gånger har olika tänkare lyft fram samtalets betydelse inom olika med-
borgarskapsideal, men också när det gäller människosyn. Det som inte behandlas 
särskilt ingående är samtalets förändrade karaktär i det samtida informationssam-
hället. Barber använder begreppet den virtuella agoran som en beskrivning av en po-
tential för internet, men menar att internet, när han skrev detta, i allt för hög grad 
dominerades av kommersiella krafter för att visionen om den virtuella agoran 
skulle kunna realiseras. Möjligen har denna situation förändrats. 

Ända sedan internet och webben började användas i större skala har pornografi 
varit det intresseområde som skapat den största trafiken över nätet, men nu har 
samtalet via de sociala medierna tagit över som den dominerande användningen 
av internet. 

Låt oss titta på utvecklingen för Facebook som ett exempel på vad som håller på att 
hända. I februari 2004 startade Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes 
och Eduardo Saverin Facebook från sitt studentrum på Harvard I USA som red-
skap för att hålla kontakt med vänner. I december 2004 hade Facebook ungefär 1 
miljon användare, i slutet av 2005 5,5 miljoner, i slutet av 2006 12 miljoner, i slutet 
av 2007 50 miljoner, i slutet av 2008 150 miljoner och i slutet av 2009 350 miljoner 
användare. En ökning med 200 miljoner användare bara under 2009 alltså och i 
dag beräknas antalet aktiva användare till över 500 miljoner. Om man jämför med 
länders befolkningar är det snart bara Indien och Kina som är större. Facebook exi-
sterar i 70 språkversioner (i översättningsarbetet har 300 000 användare deltagit). 
Facebook som plattform är också öppen för utveckling av fristående applikationer 
där de flesta på olika sätt handlar om hur användarna ska utveckla sina relationer 
med varandra. Idag finns omkring 500 000 sådana aktiva applikationer som är 
skapade av mer än en miljon utvecklare från 180 länder.  

                                                      
204 2010-08-04 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/appendix/116512 



 

340 

Mobiltelefonerna blir allt viktigare redskap för detta samtal. Mer än 20 procent av 
användarna av Facebook använder sina mobiler för dessa kontakter. När det gäller 
ett annat exempel på dessa sociala medier, Twitter, är mobilandelen betydligt hög-
re. Twitter publicerar inte användarsiffror öppet men under de senaste åren har 
tillväxten legat kring 20 gånger per år. En populär mobiltelefon för dessa samtal är 
Apples iPhone och bara exklusivt för denna telefon har över 200 000 applikationer 
utvecklats under de senaste åren, applikationer som i de flesta fall syftar till att 
stödja användarnas relationer till varandra på olika sätt. Det gjordes mer en mil-
jard nedladdningar av sådana applikationer under 2009. En annan del av dessa so-
ciala medier är You Tube och där visas ungefär 100 miljoner filmvisningar per 
dygn, filmer som användarna laddat upp. Det finns också mer än 200 miljoner 
människor som regelbundet bloggar. I mer än tio procent av alla bröllop i USA 
under 2009 hade parterna träffat varandra via sociala media. (www.facebook.com, 
www.twitter.com, www.apple.com, www.youtube.com 2010-01-03.) 

Syftet med denna uppräkning är inte att göra någon kvantitativ studie av de socia-
la mediernas utveckling, det sysslar många andra med. Det enda jag är ute efter 
här är att göra det trovärdigt att samtalet håller på att förändra karaktär. Och om 
det nu är så att samtalet är viktigt för ontologisk människosyn och medborgar-
skapsideal är det också rimligt att anta att en förändring av samtalet har betydelse. 

Detta är heller ingen nydanande eller främmande tanke i samtidens diskussion 
mellan engagerade medborgare runt om i världen. Bara under 2009 genomfördes 
ett stort antal konferenser som specifikt handlade om relationen mellan sociala 
medier och ett stärkt medborgarskap.205 

Det finns säkert många fler exempel. Det viktiga är att visa att det finns ett mycket 
stort intresse för frågor som handlar om att stärka medborgarskapet med en kopp-
ling till ny teknik i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Vissa av dessa event 
stannar inte heller vid diskussioner utan arbetar också med att utveckla funktioner 
som på olika sätt kan stärka medborgarskapet. 

                                                      
205  Några exempel kan hittas här eDemocracy camp: http://www.barcamp.org/ eDemocra-
cyCamp2; Transparency camp: http://¬transparencycamp.org/; Localgovcamp: 
http://localgovcamp.com/; Young Rewired State: http://rewiredstate.org/young; Govcamp: 
http://www.govcamp.org/index-.php/Main_Page; Hackathon: http://www.sunlightlabs 
.com/hackathon09/; Changecamp: http://wiki.changecamp.ca/; Participation: 
http://participationcamp.pbworks.com/; Social innovation camp: Skottland: 
http://www.sicamp.org Slovakien: http://sicamp-cee.net/; Science Foo Camp: 
http://www.nature.com/natureconferen¬ces/scifoo/index.html; GovHack: http://govhack. 
org/; Blogcamp: http://rising.global¬voicesonline.org/projects/abidjan-blog-camps/; Bar-
camp: http://www.barcamp.org/; Cloudcamp: http://www.cloudcamp.com/; PodcampEU-
rope: http://podampeuro¬pe.pbworks.com/; Thatcamp: http://thatcamp.org/; Healthcamp: 
http://health-camp.net/ Länkarna kontrollerade 2010-01-03. 
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Samtalen inom de sociala medierna ägnas åt alla sorters ämnen. En del är politiska, 
inom ett smalt politikbegrepp, och betydligt fler är politiska, inom ett vitt politik-
begrepp. Detsamma gäller de grupper som bildas. Det finns gott om exempel på 
politiska opinionsgrupper som mycket snabbt samlat mycket stora skaror för en el-
ler annan politisk fråga. 

Opinionsbildning och politisk handling 
Det finns också mycket gott om nätburna grupperingar som arbetar specifikt med 
politiska frågor. Två exempel: 

• Ushahidi (betyder ungefär vittnesmål på swahili) arbetar med olika typer 
av krishantering och startades 2008 som en reaktion mot oroligheter och 
våld i samband med ett val i Kenya. Syftar till krisövervakning och försvar 
för mänskliga rättigheter. Samlar vittnesmål (därav namnet) med hjälp av 
mobil kommunikation som sedan sammanställs och används. Ushahidi 
används nu av organisationer över hela världen. Startades och utvecklades 
av engagerade medborgare, främst i USA. (http://www.ushahidi.com/ 
2010-01-03) 

• Avaaz (betyder röst på många asiatiska och östeuropeiska språk) arbetar 
främst med miljöfrågor och försvar för mänskliga rättigheter. Startades 
2007 och har i dag ca 3,5 miljoner medlemmar. Arbetar med petitioner, e-
postkampanjer men också möten i verkligheten. Bara i september 2009 ar-
rangerades 2 600 event i 135 länder kring klimatfrågan. Har också samlat in 
många miljoner som används främst till demokratiutvecklingsprojekt i ut-
satta länder. Startades av enskilda medborgare från flera länder med visst 
stöd av organisationen Res Publica som i sin tur startades 2001 i Sierra Le-
one. Res Publica är i dag en internationell sammanslutning, främst bestå-
ende av människor som arbetar inom offentlig sektor, som syftar till att ut-
veckla ”good governance, civic virtue and deliberative democracy”. 
(http://www.avaaz.org/ 2010-01-03, http://therespublica.org/ 2010-01-03) 

Denna typ av grupperingar arbetar främst med politisk opinionsbildning men går 
också i många fall vidare i politisk handling. Det finns många exempel på nätburna 
grupperingar som arbetar direkt med politisk handling. 

Ett exempel från ett centralt politikområde, rättsväsendet, är CrimeReports som 
startade i San Jose i USA i slutet av 2007 och som i dag finns över hela USA, direkt 
kopplade till över 600 polismyndigheter. CrimeReports betraktar sin själva som ett 
redskap för brottsbekämpning och har som mål att stärka medborgarnas förmåga 
att ta väl informerade beslut om hur de kan medverka till ett säkrare samhälle 
(http://www.crimereports.com/ 2010-01-03). 
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Ett annat exempel från det polisiära området är MyBikeLane som startades av en 
privatperson 2006 men som har samlat irriterade cyklister från många håll och som 
i dag finns för flera hundra städer runt om i världen. Idén är att fotografera bilar 
som parkerat på cykelbanor med mobiltelefonen och skicka in bilderna som publi-
ceras, inklusive registreringsnummer. Händelserna visas också på kartor och man 
för register över vilka bilar som oftast hindrat cyklister. Topplistor för de mest fre-
kventa syndarna finns också. Även om man inte förfogar över det offentliga rätts-
väsendets dömande och straffande funktioner så finns här en socialt straffande 
funktion som kan vara väl så kännbar (http://www.mybikelane.com/ 2010-01-03). 

Inom ett annat stort politikområde, sjuk- och hälsovård, finns gott om exempel på 
grupperingar som rör sig mellan gränserna för information, opinionsbildning, och 
handling i form av diagnos och behandling. Bara ett litet exempel: Under 2009 
fanns ett stort intresse för den så kallade svininfluensan runt om i världen. Minst 
två grupperingar, Flutracker och Flutrackers, etablerade en verksamhet för att kart-
lägga influensans spridning och konsekvenser i den uttalade meningen att stärka 
medborgarnas möjligheter att skydda sin hälsa. (http://www.flutrackers.com/, 
http://flutracker.rhizalabs.com/ 2010-01-03) 

Även här tjänar exemplen bara som illustration. De finns i tusentals varianter inom 
de flesta politikområden och ambitionen är inte att kvantitativt mäta det som hän-
der. En rimlig fråga är om detta verkligen är något nytt. För att ta CrimeReport 
som exempel så kan det möjligen betraktas som en sorts medborgargarde, i större 
skala, och medborgargarden har alltid funnits. Jag menar dock att skalan, föränd-
ringshastigheten och det rumsliga oberoendet gör att det som sker sannolikt förtjä-
nar att betraktas som något nytt. Verksamheterna får snabbt en i högsta grad pu-
blik karaktär på ett sätt som inte skett tidigare. 

Statens decentralisering 
De aktörer som står bakom dessa aktiviteter är av olika karaktär men har ofta sitt 
ursprung i ett antal medborgare som förenats av samtal kring ett gemensamt in-
tresse för ett specifikt område. Verksamheter kan utvecklas vidare i olika före-
ningsformer eller ibland som kommersiella företag. I På jakt efter medborgarna 
sammanfattades en ståndpunkt från Michael Walzer så här: 

För att decentralisera staten bör många olika sorters aktörer, som inte härstammar 
från den politiska sfären, ta över ”politiska” uppgifter. Det kan handla om en pri-
vatisering där företag tar över vissa uppgifter, ”den tredje sektorn” med olika typer 
av föreningar och kooperativ som tar över andra uppgifter, familjer, religiösa för-
samlingar et cetera. 

Det är exakt detta som vi nu ser hända. Möjligen är ”ta över” en tveksam beskriv-
ning eftersom många av de politiska verksamheter som uppstår, inte ”tar över” 
något från den traditionellt sett politiska sfären, utan etablerar en ny, politisk, 
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verksamhet. Under många år har vi, bland annat kopplat till inriktningen New 
Public Management, kunnat se hur olika former av outsourcing, eller privatisering 
av delar av offentlig verksamhet luckrar upp gränserna mellan det som beskrivs 
som politiskt och det som beskrivs som icke-politiskt. Det vi beskriver här är dock 
något annat och det är något som har sin grund i just samtalet. Det handlar om 
människor, medborgare, som finner varandra i gemensamma intressen och som ut-
för politiska handlingar, utan att dessa handlingar någonsin får någon direkt rela-
tion till det politiska, betraktat enbart som form eller procedur. Det är alltså varken 
verksamhet som härstammar från den traditionellt politiska sfären eller verksam-
het som kommer att föras in i den politiska sfären, men det är likafullt politisk 
verksamhet, utförd av medborgare som ser det som en del av sin medborgerlighet. 

eGovernment 
Hur reagerar då den traditionellt politiska sfären på denna utveckling? Det område 
som främst engagerat sig är det som normalt kallas eGovernment. Det är ett fält 
som är stort och snabbt växande, både inom praktik och inom forskning. Det som 
är viktigt att förstå, enligt min mening, är att detta fält har sin grund i generella 
frågor om IT-baserad verksamhetsutveckling, inte om en förändring av samtalets 
karaktär. Det är alltså en process som följer likartade mönster i alla organisationer, 
privata såväl som offentliga. I ett första steg handlade det om att använda ny tek-
nik för att förenkla och rationalisera interna processer. I ett andra steg handlade 
det om att använda ny teknik för nya former av externa relationer, främst kundre-
lationer. I ett tredje steg utvecklas dessa relationer på ett sätt som innebär att tekni-
ken inte bara är ett stöd för kärnverksamheten utan att kärnverksamheten mer el-
ler mindre flyttar ut på nätet, tjänsterna blir nätburna. 

Det finns likartade mönster mellan privat och offentlig utveckling. Så länge man 
väljer att betrakta den offentliga förvaltningen som vilken tjänsteproducent som 
helst, den bara ”råkar” vara offentligt ägd, och de människor som nyttjar tjänsterna 
betraktas som kunder, fungerar också det gemensamma i denna privat/offentliga 
strategi relativt väl. De problem som uppstår är likartade med de som uppstår i 
privat verksamhet och kan handla om att viss tjänsteutveckling kanske inte är så 
väl anpassad till efterfrågan, att de interna konsekvenserna för förvaltningens or-
ganisation kan vara oväntat svåra att hantera och att ledningsfunktionerna ofta 
ställs inför oväntat stora utmaningar. Detta ger en mycket förenklad, men i sam-
manhanget tillräcklig, bild av en mångårig utveckling av fältet eGovernment. 

Som jag hoppas framgår finns det dramatiska skillnader mellan denna bild av ut-
vecklingen för eGovernment och den utveckling som i övrigt diskuterats i detta 
avsnitt. Den förändring av samtalets karaktär som skisserats ovan, drivs av männi-
skor som i mycket högre utsträckning är medborgare än de är kunder. Om offentlig 
förvaltning uppträder som vilken tjänsteleverantör som helst är det svårt att hitta 
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några rimliga motiv till varför människor skulle vara mer lojala med denna leve-
rantör än vilken leverantör som helst. Kanske det också kan vara en förklaring till 
varför dessa samtalande människor skapar nya former för politisk, medborgerlig, 
verksamhet?  

Aktuell policyutveckling 
De tydliga konflikter som uppstått mellan tjänsteperspektivet och medborgar-
skapsperspektivet är också något som präglar dagens policyutveckling inom prak-
tisk politik. 

18 november 2009 fastställde EU en ”Ministerial Declaration on eGovernment”. 
Den fokuserar tre områden: (i) Stärka medborgare och företag (”empowerment”) 
med hjälp av tjänster som utvecklas i samproduktion med andra aktörer, ökad 
transparens samt ökat externt deltagande i den politiska policyprocessen. (ii) 
Minska betydelsen av gränserna mellan EUs medlemmar med hjälp av likartade 
och integrerade tjänster som gör det möjligt för medborgare och företag att leva 
och verka var som helst inom EU. (iii) Effektivisera den offentliga tjänsteproduk-
tionen för att minska administrativa kostnader och förbättra organisatoriska pro-
cesser. Några dagar tidigare, 10 november, fastställde EU ”The Visby Declaration” 
som mer generellt handlar om målen att göra EU till en ledande kunskapsekonomi 
i världen, med hjälp av den IT-relaterade utvecklingen, men även här finns formu-
leringar om denna utvecklings betydelse för att stärka demokrati och yttrandefri-
het samt för att stärka medborgare och företag. 

8 december 2009 lanserade Obama-administrationen i USA ett ”Open Government 
Directive”. Det är tre områden som fokuseras: Transparens som ska stärka med-
borgarnas möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande, Deltagande i den mening-
en att medborgarna ska kunna bidra med idéer och kunskaper och Samproduktion 
som handlar om hur olika aktörer inom den federala nivån, aktörer på olika nivåer 
inom den offentliga sfären och aktörer utanför det offentliga, medborgare och före-
tag ska kunna samproducera publika nyttigheter. Direktivets tolv sidor ger relativt 
detaljerade regler för vad som ska göras. Public, participation, collaboration, transpa-
rency är ord som återkommer mycket frekvent. 

Ytterligare ett exempel som kan vara värt att nämna från samma tidsperiod är ”An 
Open Declaration on European Public Services”, ett europeiskt medborgarinitiativ 
som lanserades 19 november 2009. Denna deklaration inleds med ett konstateran-
de om att dagens samhälleliga behov är alltför komplexa för att de ska kunna lösas 
av den offentliga sfären, för att klara det krävs samproduktion, transparens och 
kunskapsutbyte mellan alla sektorer i samhället. I övrigt betonar denna deklaration 
också transparens, deltagande samt stärkande (empowerment) av medborgare och 
företag. 
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Dessa få exempel visar att det pågår en policyutveckling där man inser den kon-
flikt som beskrivits här och söker vägar för att hantera denna konflikt. Min analys 
är dock att dessa policydokument inte visar någon insikt i hur djup denna perspek-
tivkonflikt i realiteten är. 

Ett annat exempel på hur den traditionellt politiska sfären reagerar är EUs PSI-
direktiv, Public Sector Information, som kom redan 2003 men vars tillämpning gått 
relativt långsamt. PSI-direktivet syftar till att tillgängliggöra offentliga data på ett 
sätt som innebär att företag, och andra, ska kunna utveckla tjänster baserade på 
dessa data. Ett område som utvecklats starkt är olika typer av GPS-orienterade, 
kartdatabaserade, tjänster. För många andra områden går utvecklingen långsam-
mare. Processen är ändå ett exempel på hur den politiska sfären i vissa fall bejakar 
den uppluckring vi här diskuterat och inbjuder andra än offentliga aktörer att ut-
veckla tjänster med offentliga nytta, baserade på offentliga data. Detta trots att 
man här i stor utsträckning saknar möjlighet att kontrollera att den verksamhet 
som utvecklas följer någon önskvärd policy, en möjlighet som finns i viss mån när 
det gäller traditionell outsourcing eller privatisering. 

Vi kan alltså tydligt se att den i traditionell mening politiska sfären agerar på de 
förändringar som sker. Utöver de delar som redovisats här har det också under re-
lativt lång tid funnits ett e-demokratiskt spår, som en mindre delmängd av fältet 
eGovernment. Tidigt startade många kommuner, och andra politiska aktörer, olika 
typer av diskussionsforum på nätet och det finns relativt gott om exempel på för-
sök att få in meningsyttringar eller genomföra omröstningar på nätet. Generellt sett 
har dessa försök inte varit speciellt framgångsrika. Medborgarna har visat ett rela-
tivt svalt intresse. Jag menar att dessa försök primärt kan betraktas som en del av 
ovan redovisade steg två i utvecklingen av eGovernment, det vill säga som en ut-
veckling av ”kund”-relationer där politiska aktörer generellt varit mindre fram-
gångsrika än en del privata aktörer i utveckling av aktiva kundrelationer och 
framgångsrika kundlojalitetsprogram. 

Myten om e-demokrati 
Det har också under lång tid funnits en ganska romantisk föreställning om inter-
nets demokratiska potential. Möjligen kan Barbers virtuella agora ses som ett ex-
empel på detta, där tesen om att alla äntligen ska få göra sin röst hörd är vanligt 
förekommande. I sin The Myth of Digtal Democracy från 2009 tar Matthew Hindman 
effektivt död på denna föreställning, eller myt som han själv kallar det. Han visar 
tydligt att det är väldigt få som får göra sin röst hörd på internet och att det poli-
tiska innehållet är minst lika elitistiskt på nätet som det är i andra sammanhang. 
Alla kan prata, men väldigt få blir hörda, är en av hans slutsatser. Han visar också 
att det är en minimal del av trafiken på internet som har något politiskt innehåll 
(Hindman, 2009). Hindmans teser är väl underbyggda, det gäller bara att vara 
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uppmärksam på vad han egentligen mäter. Hans perspektiv är detsamma som vi 
tidigare mött där nätet betraktas som en stödstruktur till den politiska sfären där 
man i beskrivningen av det politiska använder ett smalt, procedurorienterat, poli-
tikbegrepp. Det Hindman egentligen säger är att det som händer på nätet inte är 
särskilt politiskt betydelsefullt utifrån det perspektiv som han använder sig av. Det 
som vi diskuterat här, samtalets förändrade karaktär och de effekter detta kan få, 
ligger i huvudsak utanför hans perspektiv. En aspekt kan dock vara viktig att ta 
med från Hindman och det är att den nya politiska verksamhet som skapas i detta 
förändrade samtal naturligtvis inte med automatik behöver vara mindre elitistisk 
eller aristokratisk än den verksamhet som traditionellt beskrivs som politisk. 

Vi kan alltså se två helt olika processer, som bägge är helt kopplade till informa-
tionssamhällets utveckling. Den ena handlar om hur den i traditionell mening poli-
tiska sfären använder ny teknik, internet, de sociala medierna, för sin verksam-
hetsutveckling, för att stärka sina ”kund”-relationer, för att skydda sin legitimitet 
et cetera.  

Den andra processen handlar om samtalets förändrade karaktär och hur denna 
förändring påverkar medborgarskapet. Det finns en uppenbar konflikt mellan des-
sa två processer, men eftersom processerna pågår på olika spelplaner och är base-
rade på helt olika perspektiv på politik är det svårt att se hur denna konflikt kan 
hanteras. 

För tillfället stannar vi där. Den viktigaste slutsatsen från detta appendix är: Samta-
let är en viktig beståndsdel i ontologisk människosyn och i medborgarskapsideal. I 
dagens informationssamhälle pågår en förändring av samtalets karaktär. På dessa 
två påståenden följer logiskt att samtalets förändrade karaktär också påverkar 
människosyn och ideal. Detta är ett fält som bör vara av intresse att följa och stude-
ra, också utifrån de perspektiv som använts här. 
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