
 
 

 

 

 

 

 

 

Mälardalens Högskola 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST 

Statsvetenskap 61-90 (SSK102) 

Kandidatuppsats i Statsvetenskap, 15 hp  

VT-2015 

Författare: Karola Bast 

Handledare: Mikael Axberg 

Examinator: Terence Fell 

 

 

 

Medborgarskap och inklusion  

 

Vägen till ett mer inkluderande medborgarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Is it possible to create a more inclusive citizenship? The main objective of this essay is to 

explore the different possible ways of how to create a more inclusive society and citizenship 

based on the two principles of jus soli and jus sanguinis and how these principles are con-

nected to the question of distributive justice. The method used is primarily a qualitative text 

analysis of academic literature. Theories in the field of political science such as theories of 

justice, theories of democracy- and citizenship have been implemented in the essay to 

achieve a more complete analysis of possible ways to create a more inclusive citizenship. 

The result of this research was that with inclusion follows exclusion and that it is impossible 

to create an inclusive citizenship from neither principles nor content. Citizenship is a hu-

man right according to The Universal Declaration of Human Rights. Many theorists agree 

on that with citizenship there should also be freedom, rights and obligations. Therefore, a 

part of the study will examine how large a roll the state should play in terms of positive and 

negative freedom. To illustrate how the two priciples and the citizenship content can be 

used in real life, two contries will demonstrate how citizenship can be used in practice. The 

two contries are Sweden and the United States of America. The conclusion is that how to 

become a citizen and the question of justice are intimately connected, but that the puzzle of 

inclusion and exclusion can not be finally solved within the nation state. 

Keywords: Citizenship, Inclusion, Jus Soli, Jus Sanguinis, Rights, Duties,  
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1.  Inledning 

 

Jag har under en lång tid funderat över synen på medborgarskap, främst då i Sverige och vem 

som är ”svensk”, vad det är som avgör det och om det är viktigt med ett nationellt medborgar-

skap. Mitt val av ämne består i ett intresse av medborgarskap och om det går att konstruera 

medborgarskap för att skapa ett mer inkluderande samhälle.  

Att vara medborgare i en stat är en mänsklig rättighet (United Nations, 2015). Idag behövs 

medborgarskapet även för att få fullt medlemskap i de flesta moderna samhällen vilket även 

T.H. Marshall (1992) betonar. Begreppet medborgarskap är omtvistat ur olika teoretiska in-

fallsvinklar vilket Robert Dahl (2009), Iris Marion Young (2010) och Chantal Mouffe (2009) 

belyser. Samtidigt är medborgarskapet en grundläggande förutsättning i ett demokratiskt sam-

hälle för att kunna tillgodose sig de rättigheter staten erbjuder, men även fullgöra de skyldig-

heter staten kräver (Marshall & Bottomore, 1992). Det behövs för att exempelvis kunna delta 

i politiska val, ha rätt till socialt skyddsnät och att kunna ta del av vad samhället har att er-

bjuda handlar därför till stor del om de förmåner det ger att vara medborgare, hävdar exem-

pelvis Bueker (2009) och menar även att medborgarskap inte nödvändigtvis är ett kvitto på att 

medborgaren inkluderas och det finns ofta en exkluderingsproblematik som medborgarskapet 

inte alltid adresserar.  

I denna uppsats vill jag klargöra utvalda frågor kring medborgarskap samt argumentera för 

hur medborgarskapet kan utformas för att skapa ett mer inkluderande samhälle och vad som 

menas med ett inkluderande medborgarskap. Jag vill även bidra med något nytt och har under 

arbetets gång upptäckt att medborgarskap och inklusion är ett relativt outforskat område (Si-

mon, 2013). Därför är min ambition att lyfta medborgarskapsfrågan och mitt bidrag blir att 

sammanföra två frågor som medborgarskap ställer: HUR det går till att bli medborgare och 

VAD medborgarskapet innehåller när det gäller individens förhållande till staten avseende fri-

, rätt- och skyldigheter. Sverige och USA används som illustrerande exempel. De får visa hur 

medborgarskapet utifrån två principer tillsammans med innehåll kan se ut i praktiken och må-

let är inte att göra någon fördjupande studie av länderna, utan endast ge en illustrerande posit-

ion (se Tabell 1, s. 6). Det sista steget blir att sammanföra de två delarna HUR och VAD med 

inklusion för att undersöka om graden av inklusion för medborgare går att påverka genom hur 

vi väljer att utforma medborgarskapet. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur medborgarskapet är utformat med avseende på dess grund och in-

nehåll, samt hur valet av utformning påverkar graden av medborgarskapets inklusion. 

1.2 Frågeställning  

Syftet med denna uppsats kan delas upp i tre olika frågeställningar.  

1. Hur bör medborgarskap grundas enligt olika tänkbara principer? 

2. Vad bör medborgarskapet innehålla med avseende på dess omfattning? 

3. Vilken grad av inklusion följer av de två första frågorna om hur medborgarskapet bör 

utformas?  

1.3 Disposition 

I kapitel 2 kommer metod, material, tillvägagångssätt och avgränsning presenteras. Kapitel tre 

tar upp hur medborgarskap ser ut och utgår från två principer om medborgarskap: territorial- 

och härstamningsprincipen. Kapitlets andra del tar upp medborgarskapets innehåll med avse-

ende på de olika fri- och rättigheter medborgarskap kan innehålla. I kapitel fyra kommer teori 

och inklusionsbegreppet behandlas, vad det är och innebär i praktiken för medborgare och 

medborgarskapet utifrån olika demokratiteorier. Kapitel fem binder ihop kapitel tre och fyra. 

Här utgår studien ifrån vilken typ av exklusionsproblematik som kan uppstå beroende på med-

borgarskapets utformning, både med avseende på HUR grunden till medborgarskap ser ut och 

VAD medborgarskapet innehåller. Uppsatsen avslutas med en diskussion om hur medborgar-

skapet bör utformas för att skapa ett mer inkluderande samhälle. 

 

2. Metod och material 

 

I följande avsnitt kommer jag att förklara vilken metod, vilket material, mitt tillvägagångssätt 

och den avgränsning som gjorts.  

2.1 Metod 

Jag har valt att göra en normativ frågeställning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 

2007, s. 44) i hur medborgarskapet bör utformas och hur utformningen i sin tur kan påverka 

graden av inklusion för medborgare för att ämnet är högst relevant med tanke på hur debatten 
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förs i samhället om utanförskap och medborgarskap. Jag har gjort frågeställningen normativ 

för att problematisera medborgarskapets inklusion i hur det är utformat och om det går att ut-

forma medborgarskapet på olika vis för att maximera inklusionen. Studien har även en kvali-

tativ ansats då jag valt att utgå från vissa specifika delar av medborgarskapet, vissa specifika 

förhållande och utvalda principer utifrån Esaiassons et al. modell (2007, s. 237). Jag har i min 

uppsats använt mig av en kvalitativ textanalys av mitt material samt gjort en normativ studie 

inspirerad av Esaiasson et al. (2007, s.44) i hur medborgarskapet bör utformas för att skapa ett 

mer inkluderande medborgarskap, det vill säga en normativ analys av hur det går att argumen-

tera om hur medborgarskapet bör vara utformat och en empirisk studie av hur medborgar-

skapet är i realiteten. Sverige och USA har fått vara två förenklade och illustrerande exempel.  

Uppsatsens tredje kapitel har belyst hur medborgarskapet bör utformas genom en systematise-

rande och klargörande kvalitativ textanalys. Systematiseringen har inneburit att klargöra tan-

kestrukturen i texterna och lyft fram det väsentliga innehållet och gjort medborgarskap och 

inklusion mer lättförståeligt enligt Esaiassons et al. modell (2007, s. 238). Tanken var att nor-

mativt analysera hur det gick att utforma medborgarskapet, vilka argument kunde tänkas fin-

nas för att utforma medborgarskapet på olika sätt.  

Uppsatsens fjärde kapitel har behandlat den teoretiska referensramen och därför utgick meto-

den från att klargöra teoriernas begrepp. Det femte kapitlet har behandlat inklusion och ex-

klusion och i denna del var metoden att logiskt ordna och analysera argumentationen i texter-

nas innehåll samt kritiskt granska texterna på det vis Esaiasson et al. (2007, s. 238) belyser 

och jag har även gått in i debatt med vad författarna skrivit. I kapitlet har metoden dessutom 

utgått från en mer idékritisk analys av texterna där Ludvig Beckmans (2005) bok Grundbok i 

idéanalys legat som grund. Där belyser Beckman (2005) vikten av att idékritiskt granska tex-

ter för att kunna förstå texter, uttalanden och argument gällande debatten om hur samhället 

bör utformas för att ge ett mer inkluderande medborgarskap. Jag har även använt mig av Esai-

assons et al. (2007) redogörelse för begreppet idékritik vilken lyder en ”idékritisk analys går 

ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en given argumentation lever upp till bestämda 

normer - rationella eller moraliska” (2007 s. 239), vilket varit syftet med denna studie.  

I det avslutande kapitel 6 har en normativ studie gjorts vilken var inspirerad av Esaiasson et 

al. (2007, s. 44) om hur samhället bör utforma medborgarskapet för att bli mer inkluderande. 

Uppsatsens avslutande kapitel har därför präglats av egna resonemang om olika ståndpunkter, 

reflektioner, argument och idéer om hur det skulle kunna gå att utforma samhället för att 

skapa ett mer inkluderande medborgarskap som bygger på argument från slutsatserna.  
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En alternativ metod för studien hade kunnat vara en diskursanalys av hur maktstrukturer på-

verkar medborgarskapets inklusion. Argumentet för att den kvalitativa textanalysen slutligen 

valdes var för att diskursanalys belyser maktförhållanden i samhället, idén om att språk är 

med och formar verkligheten samt att mänskliga intryck är av avgörande betydelse i hur män-

niskor uppfattar världen och att det aldrig riktigt går att nå verkligheten utanför diskursen 

(Esaiasson et al. 2007, s. 239). En diskursanalys skulle inneburit att forskningsfrågorna besva-

rats på ett annat vis, nämligen försökt påvisa att det finns dolda strukturer som påverkar män-

niskors agerande enligt Esaiasson et al. (2007, s. 239). I den här studien hade det inneburit att 

medborgarskap och inklusion skulle studerats på ett annat sätt där själva medborgarskapets 

utformning och principerna spelat en mindre roll, vilket inte överensstämde med denna stu-

dies syfte. Fokus har istället legat på det mer specifika i medborgarskapets utformning och in-

klusion. Därför valdes den kvalitativa textanalysen med fördel för att systematisera innehållet 

och klargöra tankestrukturen i texterna samt idékritiskt granska dem. 

2.2 Material 

Kopplingen mellan medborgarskap och inklusion är ett relativt outforskat område och det har 

varit svårt att ta fram material om medborgarskap i teori och praktik i sin helhet, materialet 

har oftast handlat om antingen eller. Min utgångspunkt var att analysera normativa akade-

miska artiklar och böcker som förespråkar territorialprincipen eller härstamningsprincipen, 

samt akademiska texter om olika fri- och rättigheter och vad medborgarskap bör innehålla. 

Jag har använt textmaterial som undersöker medborgarskap, dess villkor och effekter. För att 

exemplifiera hur medborgarskap kan se ut har jag valt att jämföra två länder: Sverige och 

USA i dess mest renodlade form.  

För att söka fram det material som ligger till grund för studien har jag genomfört sökning i da-

tabaserna Worldwide Politikal Science Abstracts och Academic Search Elite där jag sökt efter 

akademiska texter om medborgarskap, territorial- och härstamningsprincipen och statens in-

blandning. De kriterier som använts är att enbart innefatta peer-reviewed artiklar i alla databa-

ser. Sökord: Citizenship, Citizenship USA, inclusion, jus soli, jus sanguinis, citizen rights och 

citizen duties. Sökresultaten var mycket omfattande gällande medborgarskap och när urvalet 

gjordes fokuserades främst på artiklar som inriktade sig på juridiskt, socialt medborgarskap i 

USA samt inklusionsbegrepp och artikelurval gällande Sverige användes litteratur av svenska 

författare samt ordsökning på riksdagens hemsida. Sökord: medborgarskap, Svenskt medbor-

garskap, territorialprincipen, härstamningsprincipen, rättigheter och skyldigheter. De artiklar 

som valdes bort tog upp invandring och ekologiskt medborgarskap.  
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Materialurval gällande medborgarskapets innehåll har främst fokuserats på vilka friheter, rätt- 

och skyldigheter samt vilka synsätt som präglar olika medborgarskap med sökorden: liberal-, 

radikal- samt postmodern demokratiteori, social rättvisa, rättviseteori och differensprincipen.  

2.3 Tillvägagångssätt  

För att klargöra de frågeställningar studien behandlat preciseras tillvägagångsättet på följande 

sätt. Den första frågan avsåg att klargöra hur en person blir medborgare och hur medborgar-

skap ser ut enligt territorialprincipen och härstamningsprincipen. Genom att skapa ytterligare 

en dimension för att kunna svara på hur medborgarskapet bör utformas för att skapa mer in-

klusion, var det viktigt att klargöra vad individen får ut av ett medborgarskap eller vad som 

ingår i och med medborgarskapet. Den andra frågan handlade därför om den roll staten borde 

ha och de fri-, rätt- och skyldigheter som medföljer samt om inblandning från eller genom sta-

ten har kunnat underlätta för medborgarskapets inklusion. För att studien inte enbart skulle bli 

en deskriptiv uppsats där redan självklara fakta presenterats var det viktigt att tänka på hur det 

skulle kunna gå att använda dessa två delar och tillföra något mer än enbart det deskriptiva. I 

den tredje frågeställningen valde jag att koppla samman de två första frågeställningarna med 

inklusionsbegreppet. 

För att illustrera hur olika medborgarskapet har kunnat utformas har Sverige och USA använts 

som renodlade exempel, vilka medvetet förenklats och beskrivningarna generaliserats för att 

förtydliga resonemangen.   

2.4 Avgränsning 

Valet att fokusera på USA och Sverige som exempel, gällande utformandet och förståelsen av 

medborgarskap, skapade en ideologisk polarisering i texten. Materialet från USA framstod 

som mer liberalistiskt laddat medan materialet från Sverige mer socialistiskt, därför har jag 

avgränsat mig genom att inte ta upp andra ideologiska uppfattningar. Arbetet har dessutom 

avgränsats genom att fokusera på vad som händer när en individ föds och vad som därmed av-

gör barnets medborgarskap beroende på föräldraskap eller territorium. Att bli medborgare 

som flykting, invandrare eller genom asyl var en annan typ av problem som inte behandlats i 

denna uppsats, men är något som generellt måste beaktas när det gäller hur medborgarskapet 

bör utformas för att skapa mer inklusion. Integrationsdebatten som förs om hur vi ska inte-

grera flyktingar, invandrare och asylsökande på ett bättre sätt och den oro som uppstått i och 

med de EU-migranter som sökt sig till Sverige var inte något jag valde att lägga fokus på även 



6 
 

om den debatten också är väldigt intressant. Frågor om demokrati och medborgarskap, exem-

pelvis global demokrati och kosmopolitiskt medborgarskap har inte varit fokus, det vill säga 

frågor som ställs om nationalstaten kontra världsmedborgarskap, även om sådan koppling 

görs i den avslutande diskussionen. Jag har inte heller tagit ställning om frågor om relevansen 

om nationalstaten och dess gränser och aktuell diskurs om universell liberalism och kommu-

nitarism. Nationell identitet, nationalitet och att känna tillhörighet i ett samhälle är en förut-

sättning för medborgarskap, vad nationell identitet är och vad det innebär har inte varit upp-

satsens fokus. Jag har inte heller varit ute efter att gå in på djupet på länderna jag valt. Det är 

ingen studie av USA och Sverige i sig, utan länderna får tjäna som illustrerande exempel för 

de teoretiska resonemangen. 

 

3. Medborgarskapets utformning 

 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (United Nations, 2015) hävdar alla 

människors lika värde och varje människas rätt till en nationalitet och ett medborgarskap. 

Samhället har en skyldighet att leva upp till dessa rättigheter som nationalstater och om med-

borgarskapet nekas förvägras dessutom individers inklusion in i samhället. För många är det 

viktigt att känna tillhörighet med en nation och att hamna i utanförskap är ett stort problem 

inte bara för individen utan för hela samhället (Bueker, 2009). Att inkluderas blir därför en 

oerhört viktig faktor för alla länder och arbetet med att integrera människor behöver därför ut-

vecklas. Medborgarskapets utformning kan tänkas påverka graden av inklusion. Det skulle ex-

empelvis kunna utformas enligt territorial- eller härstamningsprincipen för att skapa ett mer 

inkluderande samhälle och typen av inklusion skulle därför kunna variera beroende på flera 

olika faktorer, vilket jag avser att redogöra för i kapitel tre, fyra och fem. 

Tabell 1  

HUR - grund VAD – innehåll 

Negativa friheter 

 

Positiva friheter 

Territorialprincipen USA  

Härstamningsprincipen  Sverige 

 

Tabellen ovan illustrerar hur det går att använda och placera in de två länderna som varandras motpoler.  
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3.1 Medborgarskapets grund - HUR 

I följande avsnitt ska jag redogöra för beskrivningen av hur medborgarskapet ser ut och hur 

det går att bygga i olika länder. Vad medborgarskap innebär är svårt att definiera för det finns 

lika många tankar och idéer som det finns människor. Vissa tycker att medborgarskapet ska 

skydda individer från för mycket statlig inblandning så som Robert Nozick (2001) exempelvis 

förespråkar, medan andra tycker att det är med hjälp av staten medborgaren blir fri, T.H. 

Marshall (1992) som ett annat exempel. Andra anser att det inte borde finnas medborgarskap i 

dagens globala världssamhälle där nationalstaten spelat ut sin roll och att det behövs ett kos-

mopolitiskt medborgarskap, det vill säga ett världsmedborgarskap. Några exempel på med-

borgarskap är feministiskt medborgarskap vilket Ruth Lister (2003) skriver om, multikultu-

rellt medborgarskap, enligt Will Kymlicka (1998), nationellt eller globalt medborgarskap är 

något David Miller (2000) problematiserar och socialt medborgarskap där T.H. Marshall 

(1992) varit en förlaga, bara för att nämna några.  

Ruth Lister (2003) beskriver medborgarskap som ett förenklat uttryck gällande förhållandet 

mellan individ och stat. Vad medborgarskapet innehåller eller hur det utformas är olika bero-

ende på land och samhällets uppbyggnad och struktur. Status, olika rättigheter och identitet är 

starkt kopplat till medborgarskapet och beroende på hur medborgarskapet är utformat medföl-

jer vissa rättigheter och skyldigheter som kan variera från nation till nation (Lister, 2003). I 

allmän betydelse handlar medborgarskap om ett medlemskap i samhället, vilket Marshall 

(1992) tar upp. Medlemskapet eller gemenskapen innehåller olika delar som rätt- och skyldig-

heter, delaktighet och identitet. Statens Offentliga Utredning (SOU 2013:29) beskriver bland 

annat att hur medborgarskapet utformas kan ses som två delar. Den första delen bygger på 

medborgarskapets formalitet och status - HUR medborgarskapet grundas, vilken princip det 

ska bygga på och vilka lagar medborgarskapet grundar sig på inom nationalstaten. Den andra 

delen handlar om VAD medborgaren får i och med sitt medborgarskap: vilka fri-, rätt- och 

skyldigheter du som medborgare har. Avsnittet nedan kommer titta på medborgarskapets for-

malitet och HUR medborgarskapet byggs utifrån två olika principer.  

Territorial- och härstamningsprincipen 

För att få en aktuell betydelse i vad de två principerna innebär har jag främst hämtat informat-

ion från Statens Offentliga Utredning (SOU 2013:29) i vilken begreppen förklaras utförligt. 

Sedan antikens Grekland och Rom finns två huvudprinciper för hur medborgaskap kan förvär-

vas. Den första tanken grundar sig på att individen ska få sitt medborgarskap för att kunna 
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delta i den politiska gemenskapen och kunna rösta. Medborgarskapet ska förvärvas genom 

arvsrätten, det vill säga genom härstamning, för att säkra upp att medborgare behåller sin sta-

tus i flera generationer. Den andra tanken innebär att individen ska förvärva medborgarskap i 

det territorium eller område där individen föds för att kunna vara en delaktig medborgare 

(SOU 2013:29). Dessa idéer lever kvar än idag.  

Den första principen, Jus Sanguinis betyder blodets rätt eller härstamningsprincipen, och in-

nebär att en nyfödd individ får sitt medborgarskap genom härkomst, arv och familjeband. 

Härstamningsprincipen grundar sig på det nationella medborgarskap föräldrarna har och blir 

därmed barnets medborgarskap (SOU 2013:29). Denna princip användes främst för att bibe-

hålla och säkerställa medborgarskap generation efter generation för de välborna ätterna, 

främst i Storbritannien och Frankrike (Simon, 2013). Den andra principen heter på latin Jus 

Soli och betyder jordens rätt, även kallad territorialprincipen och bygger på inom det område 

eller territorium en viss stat har där ett barn föds där blir barnet också medborgare, det territo-

riella medborgarskapet (SOU 2013:29). Denna princip innebär en permanent koppling till lo-

jalitet mellan stat och individ, menar Thomas Simon (2013).  

Det finns utöver dessa två sätt även ett tredje sätt att få sitt medborgarskap, vilket kallas 

naturalisation. Det innebär att vuxna individer kan ansöka om medborgarskap i det land/stat 

där de önskar bli medborgare. De flesta länder har regler om hur en naturalisation ska gå till. 

Det är framför allt olika villkor för hur vuxna personer får bli medborgare och bygger vare sig 

på härstamnings- eller territorialprincipen. Det utgår istället från att individen ska bott i landet 

en viss tid (SOU 2013:29).  

Principerna återspeglar en viss grundtanke om ett medborgarskap som utgår från samhörighet 

med landet. Historiskt sett har många nationalstater anpassat sina lagar efter antingen territ-

orial- eller härstamningsprincipen, men efter andra världskriget har fler länder försökt mot-

verka de negativa konsekvenser som följer av principerna i deras renodlade form. Många 

europeiska länder som grundar sitt medborgarskap på härstamningsprincipen har till exempel 

försökt underlätta för statslösa barn att erhålla medborgarskap och infört lagar som bygger 

mer på territorialprincipen. Det blir allt vanligare i dagsläge att länder inför en kombination av 

de båda principerna och det går därför inte att säga att medborgarskapslagarna bygger renod-

lat på den ena eller andra principen (SOU 2013:29). Enligt Statens offentliga utredning (SOU 

2013:29) finns det en risk med att bygga medborgarskapet kring en enda princip fullt ut. Det 

kan bli antingen underinkluderande eller överinkluderande när det gäller samhörighet mellan 
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individ och stat. Överinkludering innebär att medborgarskap erhålls trots att det inte finns nå-

gon samhörighet mellan individ och stat. En underinkluderande lagstiftning exkluderar istället 

individer från medborgarskap trots att samhörighet med staten är så stark att de borde klassas 

som medborgare. Om lagen utgår enbart från härstamningsprincipen innebär det underinklu-

dering eftersom medborgarskapet utesluter individer i stater där föräldrarna inte är medbor-

gare. Då tas inte hänsyn till hur länge individen eller dennes föräldrar bott i staten. De stater 

som bygger lagstiftningen kring territorialprincipen är istället underinkluderande på grund av 

att barn som föds utomlands blir exkluderade från medborgarskap eftersom de genom föräld-

rarnas medborgarskap eller boende har samhörighet med staten, men nekas medborgarskap 

ändå. När en lagstiftning gällande medborgarskap grundar sig på en rent utformad härstam-

ningsprincip kan konsekvensen bli ett överinkluderande medborgarskap på grund av att med-

borgarskapet går i arv i generation efter generation där individer som föds utomlands inte kän-

ner samhörighet med staten de förvärvar medborgarskap i. En medborgarskapslagstiftning 

som enbart grundas efter territorialprincipen blir i sin tur överinkluderande när ett barn blir 

medborgare även om vistelsen enbart är tillfällig och samhörighet med staten saknas. Det kan 

därför hävdas att båda dessa principer är orättvisa i sin utformning och det är troligtvis den 

största anledningen till att länder utformar medborgarskap utefter en kombination av de båda 

(SOU 2013:29). Det är denna problematik jag anser lyfta i kapitel fem, med hänvisning till 

hur syftet är uttryckt: att undersöka hur medborgarskapet är utformat med avseende på dess 

utformning, samt hur den valda utformningen påverkar graden av medborgarskapets inklus-

ion.  

USA och Sverige – Två exempel 

USA: Ett barn som föds inom USA:s gränser blir automatiskt medborgare oavsett om föräld-

rarna är medborgare eller ej. Territorialprincipen är ett gammalt system som finns kvar sedan 

kolonialtiden då de som kom till Amerika ville stärka bandet till det nya landet. Det hör även 

ihop med att man ville bryta sig loss från den engelska kronan och för att engelsmännen inte 

skulle få fortsatt inflytande genom arvsrätt infördes territorialprincipen. Lagen om hur landets 

medborgarskap skulle förvärvas utvecklades efter det amerikanska inbördeskriget och kom då 

att även innefatta fria slavar i the Civil Rights Act of 1866. Lagen finns reglerat i det 14:e till-

ägget i konstitutionen (United States Senate, u.å.). I USA är det därmed territorialprincipen 

som råder. Dock kompletteras lagen om medborgarskap med inslag av härstamningsprinci-

pen. Till exempel kan ett barn som föds utanför USA:s gränser, men där båda föräldrarna är 

amerikanska medborgare, är gifta och där ena föräldern har bott i USA innan barnet föddes, 
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ändå få amerikanskt medborgarskap vid födseln (SOU 2001:82). För att en individ ska kunna 

bli medborgare efter födseln finns dock två alternativ, då måste individen ansöka om medbor-

garskap om föräldrarna har medborgarskap eller att individen själv ansöker om naturalisering 

(Department of Homeland Security, 2013). Det tyder på viss härstamningsprincip, men är mer 

ett undantag och säger inget om att det appliceras när individen föds. En icke-medborgare kan 

ansöka om naturalisering. Det är den process där amerikanskt medborgarskap beviljas efter att 

individen uppfyllt de krav som finns. De kraven är fastställda av kongressen. Det är även möj-

ligt att ansöka om naturalisering om en individ varit fast bosatt i USA i minst fem år och om 

individen uppfyller ett antal behörighetskrav. Individen ska varit fast bosatt minst i tre år och 

dessutom exempelvis vara gift med en amerikansk medborgare eller en tjänst inom den ameri-

kanska armén (Department of Homeland Security, 2013). Denna regel grundar sig även på 

territorialprincipen eftersom den hänvisar till att vara bosatt inom landets gränser eller ha an-

knytning till landet på annat sätt. 

Sverige: Sverige grundar sitt medborgarskap på härstamningsprincipen och lever kvar sedan 

flera hundra år tillbaka då landet styrdes av kungar. Då kunde exempelvis nationsgränser änd-

ras i och med territoriella erövringar och för att då säkerställa sin nationalitet och härkomst 

ansågs det vara mest lämpat om medborgarskapet följde genom arvsrätt. Särskilt viktigt an-

sågs härstamningsprincipen vara för att skydda de rika ätternas framtida arvsrätt (SOU 

2013:29). Enligt Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap kan svenskt medborgarskap för-

värvas på olika sätt.  

Enligt 1 § (SFS 2001:82) är det svenska medborgarskapet ”ett rättsligt förhållande mellan 

medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter.” Den 

svenska medborgarskapslagen handlar även om att förena alla medborgare och betonar vikten 

av samhörighet med Sverige. Den representerar även det formella medlemskapet i samhället 

och är för folkstyrelsen själva grunden (SFS 2001:82). I 1 § uttrycks bra förhållandet mellan 

individ och stat samt att medborgarskapet även medför både rättigheter och skyldigheter, vi-

dare att det bör finnas en samhörighet som förenar medborgare. 2 § menar att en nyfödd indi-

vid förvärvar svenskt medborgarskap om ena föräldern till barnet är svensk medborgare, eller 

om en av föräldrarna till barnet avlider och var svensk medborgare vid sin död (SFS 2001:82). 

I 2 § uttrycks tydligt att Sverige utgår från härstamningsprincipen och inte territorialprincipen. 

I 6 § kan ett statslöst barn som fötts i Sverige förvärva svenskt medborgarskap genom anmä-

lan. Antingen av den eller dem som har vårdnaden om barnet, om barnet har permanent uppe-

hållstillstånd och bor i landet. Anmälan måste dock göras innan barnet fyllt arton år (SFS 
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2001:82). 6 § hänvisar till territorialprincipen i och med att det uttrycks att barn som fötts 

inom Sveriges gränser, men är statslös förvärvar medborgarskap. En utländsk medborgare kan 

beviljas svenskt medborgarskap och naturaliseras efter anmälan om han eller hon kan styrka 

sin identitet, är arton år fyllda och innehar permanent uppehållstillstånd i Sverige. Den som 

efter fyra år är statslös eller bedöms vara flykting sedan fem år och har haft och kommer 

kunna förväntas fortsätta leva efter de svenska lagarna kan erhålla svenskt medborgarskap 

(SFS 2001:82). I denna paragraf om naturalisation hänvisas inget till vare sig den ena eller 

andra principen, utan beskriver hur individer kan förvärva medborgarskap efter ansökan som 

vuxen.  

I Sverige har det på senare tid inkommit motioner till Sveriges Riksdag om huruvida barn 

födda inom Sveriges gränser skall erhålla automatiskt medborgarskap vid födseln oavsett för-

äldrarnas härstamning eller medborgarskap. Exempel på förslag om införande av territorial-

principen är motioner skrivna av bland annat Maria Ferm med flera från Miljöpartiet (Motion 

2013/14:K394), Ziita Eriksson från Moderaterna (Motion 2013/14:Sf252) och en motion skri-

ven av Birgitta Ohlsson & Maria Weimer från Folkpartiet (Motion 2014/15:406). Dessa mot-

ioner förespråkar en territorialprincip liknande den som tillämpas i USA. Motionerna har dock 

avvisats, men nya utredningar görs vilket tyder på att många politiska partier ser ett behov i 

att utveckla medborgarskapets utformning mer mot territorialprincipen. 

3.2 Medborgarskapets innehåll - VAD 

Att vara medborgare innebär att du som del av en gemenskap har, förutom de grundläggande 

mänskliga rättigheterna som regleras bland annat i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter (United Nations, 2015) där det i artikel 15 står att ”Var och en har rätt till en nat-

ionalitet”, dessutom olika medborgarskapslagar vilka finns reglerade i de flesta länder. I de 

nationella lagarna finns även förklarat att du som medborgare har vissa rätt- och skyldigheter 

som exempelvis rösträtt, yttrandefrihet, organisationsfrihet, och tryckfrihet. I Sverige regleras 

medborgares rättigheter i Regeringsformen (SFS 1974:152) kapitel två Grundläggande fri- 

och rättigheter och i USA finns dessa reglerade i The Constitution of the United States of 

America och i dess tillägg eller de så kallade Amendments (The White House, u.å.).  

Ruth Lister (2003) menar att vilken tyngd dessa rätt- och skyldigheter har beror på hur landet 

ser på individers rätt till rättigheter och vilken roll staten har för att förverkliga eller möjlig-

göra dessa. Det finns olika teorier gällande medborgarskapets innehåll och om vad innehållet 

bör vara. Jag kommer presentera de mest välkända teorierna med fokus på T.H. Marshalls 
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(1992) definition om olika rättigheter samt Isaiah Berlins (1984) idéer om frihet. Det finns 

även olika rättviseteorier värda att belysa tillexempel John Rawls (1993) och Robert Nozicks 

(2001). Jag kommer även titta på hur det ser ut i Sverige och USA och vilka fri- och rättig-

heter som har mest tyngd och vilken roll staten har i respektive land. En till aspekt som är vik-

tig är synen på social rättvisa vilket kommer belysas med hjälp av David Millers (2009) teori. 

Det som går att konstatera är att alla verkar vara överens om att medborgarskapet bör innebära 

olika fri-, rätt- och skyldigheter. Var fokus borde ligga råder delade meningar om. 

T.H. Marshall 

Marshall definierar det ideala medborgarskap som fullt deltagande i samhället och skiljer 

även på den politiska definitionen av att vara medborgare genom relationen till staten och på 

den sociala definitionen med fokus på relationen mellan medborgaren och stat i sin helhet 

(Marshall & Bottomore, 1992). Medborgarskap enligt Marshall (1992) är en status som enbart 

ges till dem som är fullvärdiga medlemmar i ett samhälle. Alla som uppnått denna status an-

ses jämlika och får tillgång till de rättigheter och skyldigheter som denna status ger. Det finns 

inga givna regler som säger vilka dessa rättigheter eller skyldigheter ska vara, men de flesta är 

överens att det ska finnas bägge delar (Marshall & Bottomore, 1992). Denna medborgarstatus 

är önskvärd, menar Marshall (1992), och kopplar dessutom ihop medborgarskapet med social 

klass. Social klass är ett uttryck för strukturell ojämlikhet.  

Marshall (1992) beskriver hur medborgarskapet historiskt har utvecklats i tre olika steg. Det 

första steget, under 1700-talet, var det civila medborgarskapet då trenden gick åt att fokusera 

på rättigheter i större utsträckning än tidigare. Det handlade om rätt till individuell frihet, rätt 

till egendom och rätt till juridisk prövning i domstol. Denna fas kan även ses som det första 

steget i utvecklandet av idén om mänskliga rättigheter, menar Marshall (1992). Nästa steg 

som utvecklades under 1800-talet var, enligt Marshall, det politiska medborgarskapet, vilket 

byggde på rätten att delta i politiska val både som valbar och väljare. Fortfarande var medbor-

garskapet begränsat till att enbart innefatta vita män med bra inkomst. Det tredje och sista ste-

get var, enligt Marshall (1992), det sociala medborgarskapet och grundades under 1900-talet. 

Det handlade främst om rätten till ekonomisk trygghet och sträckte sig även över rättigheten 

till social välfärd och utbildning. Marshall (1992) menade att det var i det sista steget som 

hans eget bidrag var att introducera sociala rättigheter kopplat till medborgarskap. Det hade 

inget med social klasstillhörighet eller individens behov att göra utan grundade sig helt på att 

inneha en status som helt byggde på medborgarskapet. Marshall (1992) menar att de sociala 

rättigheterna inte accepterades innan som en medborgerlig rättighet. De sociala rättigheterna 
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är, enligt Marshall (1992), själva grunden för det moderna samhället genom att se till att det 

finns en välfungerande sjukvård, ett utbildningssystem samt att alla medborgare är lika 

mycket värda. Det fungerar även som ett skydd, menar Marshall (1992), för kvinnor och barn 

att erhålla det mest livsnödvändiga som samhället kan erbjuda och inte enbart är till för de 

vita priviligierade männen i samhället. Rätten till utbildning och vikten av att barn utbildar sig 

till att bli fullvärdiga och upplysta medborgare är en av den mest väsentliga poängen med so-

ciala rättigheter, menar Marshall (1992, s. 16). Marshalls rättigheter har lagt grunden för sy-

nen på medborgarskap och han refereras till av många. Idag talas det ofta om Marshalls tre 

rättighetstyper och då är det dessa som åsyftas.  

John Rawls 

I En teori om rättvisa (1993) föreställer sig John Rawls en situation i vilken varje individ be-

finner sig bakom en "en okunnighetens slöja", innebärande att han eller hon inte känner till 

sin status. Utifrån den föreställda situationen skulle de flesta välja ett samhälle utan några 

större sociala skillnader eftersom de inte vet om de själva kommer att bli placerade längst ner, 

i mitten eller högst upp på samhällsstegen. Rawls har utifrån denna föreställda situation ut-

vecklat en rättviseprincip som kan delas upp i två delar: frihetsprincipen och differensprinci-

pen. Den första handlar om att alla människor ska ha rätt till så stor frihet som möjligt utan att 

det inskränker någon annans frihet. Den andra principen går ut på att sociala och ekonomiska 

ojämlikheter enbart kan rättfärdigas om de sämst ställda alltid gynnas och får det så bra som 

möjligt oavsett de ekonomiska skillnaderna. Så länge som de sämst ställda följer med den 

uppåtgående kurvan är det rättfärdigat med en viss ojämlikhet (Rawls, 1993). Det finns dock 

ett behov, menar Rawls, att skilja på rättvisa och jämlikhet. Rättvisa är att ha rätt till sin egen-

dom eller från ett individuellt perspektiv få samma möjlighet att lyckas i livet som någon an-

nan. Jämlikhet handlar om att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ha samma möjlig-

heter då det finns strukturella skillnader i samhället beroende på samhällsklass och social 

miljö (Rawls, 1993). 

Robert Nozick  

Robert Nozicks (2001) rättviseteori skiljer sig från Rawls (1996) och tillhör den neoliberala 

skolan. Människans naturliga rättigheter är dennes liv, frihet och egendom. Dessa rättigheter 

får inte kränkas utan ska beskyddas av den minimala nattväktarstaten, där statens roll enbart 

är att beskydda individen och dess egendom. Robert Nozick betonar i Anarki, stat och utopi 

(2001) att äganderätten är en av de mest fundamentala rättigheterna. Varje stat som är större 
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än den minimala kränker människors rättigheter då den förutsätter omfördelning av resurser 

vilket kränker äganderätten (2001, s. 244). Rättvisa handlar i grunden om två saker, menar 

Nozick (2001). Äganderätten kan förvärvas genom arbete och legalt förvärv genom frivilliga 

affärer. Staten ska inte lägga sig i individers privata sfär och rättvisa är äganderätten. Staten 

ska inte omfördela resurserna för det inte finns något att omfördela, menar Nozick (2001). Att 

betala skatt är, enligt Nozicks filosofi, ett tvång och en kränkning av den privata egendomen. 

Du har därför ett ansvar att vara din egen lyckas smed och inte förlita dig på statens hjälp. Det 

går även att förvärva något genom exempelvis ett arv (Nozick, 2001). 

Negativ frihet och USA 

Isaiah Berlin (1984) talar om två frihetsbegrepp: den negativa och den positiva friheten. Den 

negativa som ska behandlas här är, enligt Berlin (1984), grunden för det moderna samhället 

med bland annat religionsfrihet, yttrandefrihet och friheten att tänka fritt. Enligt Sofia Näs-

ström (2009), som i sin tur refererar till Berlin (1984) är den negativa friheten ofta kopplad till 

den privata sfären och friheten att göra det individen själv vill utan inblandning av andra. Det 

är den liberala synen på frihet. Tanken är att individen är fri att avgöra vad som är bäst för 

denne och inget ska få stå i dennes väg. Negativ frihet, menar Berlin (1984), är att inte vara 

förhindrad att göra något vilket individen annars skulle kunna göra. Individen vet bäst själv 

vad som ligger i hans eller hennes intresse och det är statens roll att skydda människans rätt 

att följa sin egen vilja. I den liberala debatten är just själva gränsdragningen för vart gränsen 

går mellan frihet och statens inblandning i centrum. Rätten till yttrandefrihet får inte ske på 

bekostnad av att den inskränker någon annan, hävdar Berlin (1984).  

I denna idé om negativ frihet finns en paradox, menar Näsström (2009), vilken innebär att fri-

het ska vara en frihet från staten, men likväl ska staten samtidigt se till att individen beskyd-

das för att kunna vara fri. En kritik mot det negativa frihetsbegreppet, menar Näsström (2009), 

är att individen får ett orimligt fokus där individens förmågor och intressen tas förgivet. Indi-

viden är alltid en del i ett samhälle, fortsätter Näsström (2009), med olika värderingar och 

strukturell maktordning där inte alla har samma möjlighet att få sina behov uppfyllda. Anled-

ningen kan bero på olika socioekonomiska förutsättningar, men även individens egen själv-

känsla, där vi kan vara våra egna största fiender genom att hindra oss själva från att göra sa-

ker. Frihet är därför inte bara yttre hinder utan det finns även interna hinder i form av den inre 

kritiska rösten, menar Näsström (2009 s. 63-119).  
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USA: Amerikas förenta stater, även kallat USA, är känt för att vara ”The Land of the Free” 

vilket går att hitta i den amerikanska nationalsången (Department of Homeland Security, 

2014). Landet har sina rötter i den liberala idétraditionen, vilket blir tydligt i citatet nedan: 

The Constitution of the United States of America 

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, 

establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, 

promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves 

and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States 

of America (United States Senate, u.å.). 
 

Citatet är den första frasen i den amerikanska konstitutionen. USA är en republik med presi-

dent, kongress och lagstiftande domstolar och värderar individens fria val som det yttersta och 

tillämpar därför den negativa friheten (Berlin, 1984) där staten ska ha minimal inblandning 

(Nozick, 2001) och endast se till grundläggande beskydd. Medborgarskapets innehåll och in-

dividens frihet från staten är hela tanken om USA just att staten inte ska lägga sig i privata an-

gelägenheter (Nozick, 2001). Staten ska dock se till att tillhanda ha skola och omsorg, men 

har ingen skyldighet att finansiera dessa utan där har du som individ ansvaret att betala för 

välfärden och skolgången (United States Senate, u.å.). I den amerikanska konstitutionen, vil-

ken är en av världens äldsta grundlagar, dikteras medborgarnas fri- och rättigheter. Det finns 

totalt 27 amendements eller tillägg. De första tio the Bill of Rights är de äldsta och handlar om 

yttrandefrihet, rätten att bära vapen och olika juridiska rättigheter. Jag har valt ut några av till-

äggen som betonar individens rättigheter (The White House, u.å.). 

The First Amendment provides that Congress make no law respecting an 

establishment of religion or prohibiting its free exercise. It protects freedom of 

speech, the press, assembly, and the right to petition the Government for a re-

dress of grievances (The White House, u.å.). 
 

Det första tillägget beskriver rätten till religionsfrihet, yttrandefrihet och juridisk rätt. 

The Second Amendment gives citizens the right to bear arms (The White House, 

u.å.). 

Det andra tillägget ger medborgare rätten att bära vapen. 

The Fourth Amendment protects citizens from unreasonable search and seizure. 

The government may not conduct any searches without a warrant, and such war-

rants must be issued by a judge and based on probable cause (The White House, 

u.å.). 
 

Det fjärde tillägget skyddar individers egendom från att bli genomsökt av statlig myndighet 

utan skäliga bevis och efter husrannsakan som en domare utfärdat.  
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The Seventh Amendment provides that civil cases also be tried by jury (The 

White House, u.å.). 

Det sjunde tillägget tillstyrker rätten att civila fall ska prövas inför en jury (The White House, 

u.å.). 

Tilläggen i konstitutionen visar tydligt på att USA värderar individens frihet främst och att 

staten ska ha en mindre aktiv roll. 

Positiv frihet och Sverige 

Huvudfrågan i begreppet gällande positiv frihet, menar Berlin (1984), är själva idén om vem 

det är som styr. Positiv frihet genom staten, fortsätter Berlin (1984), går ut på att vi endast kan 

uppnå frihet genom demokratiska handlingar, att själva delta och ha kontroll över makten och 

tillåta oss att bli styrda på ett sätt som ger oss frihet. Berlin (1984) menar att positiv frihet är 

en självstyrande stat där individen kan vara med och påverka, medan den negativa friheten ta-

lar om en icke-inblandning av staten. Positiv frihet innebär möjligheten att genomföra något 

önskvärt. Positiv frihet kan ses som möjligheten att förverkliga sin egen potential genom sta-

ten. Det kan även beskrivas som en individs frihet och rätt att kunna uppnå mål oavsett be-

gränsningar (Berlin, 1984).  

Det som går att utläsa av Berlins (1984) begrepp om positiv frihet är att det inte bara handlar 

om personligt handlingsutrymme utan också kräver ett politiskt deltagande för att själv kunna 

inneha kontrollen över sitt liv rent politiskt. Det blir då i sin tur en kollektiv handling för indi-

viders bästa, men det handlar även om att ifrågasätta sina egna motiv för handlandet. Kritik 

mot den positiva friheten, menar Näsström (2009), är att den handlar både om ett individuellt 

självstyre samt ett kollektivt självstyre. Ta kontroll över de inre hindren för individen och den 

yttre friheten för samhället. Det är därför av största intresse vem som har kontroll över dag-

ordningen i samhället. Den positiva friheten kräver i sin tur därmed en demokratisk ordning. 

Ytterligare en kritik är att människor kan säga att de vill en sak men den inre viljan kanske är 

något helt annat. Ambivalensen kan då medföra att folk blir tvingade att göra något mot sin 

vilja för att det gagnar samhället, när det i själva verket strider mot den egna viljan (Berlin, 

1984; Näsström, 2009). 

Sverige: Sverige har sedan början av 1900-talet utgått från den socialistiska ideologin där vik-

ten legat på en stark stat med väl fungerande institutioner för att säkerställa välfärden i sam-

hället. Att landet vilar på den starka staten står tydligt beskrivet i Regeringsformen (SFS 
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1974:152) vilken är en av landets fyra grundlagar. Den första paragrafen i Regeringsformen 

lyder: 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas ge-

nom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna (SFS 1974:152). 
 

Paragrafen visar tydligt att all makt utgår från folket och utövas under lagarna. Det bygger på 

åsiktsfrihet och allmän och lika rösträtt och förverkligas genom staten vilket tyder på positiv 

frihet. 2 § innebär att värna:  

/.../ Alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och vär-

dighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 

trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 

trygghet och för goda förutsättningar för hälsa /.../ (SFS 1974:152). 
 

Denna del betonar individens frihet att genom staten, ”den offentliga verksamheten” och ”det 

allmänna” förverkliga denna frihet. 

/.../ Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom sam-

hällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det all-

männa ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlik-

het i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka dis-

kriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-

sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ål-

der eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person /.../ (SFS 

1974:152).  
  

Den andra delen handlar även om ”det allmänna” som ska se till att individer inte diskrimine-

ras och att samhället lever upp till en samhällelig jämlikhet. Rättigheter i Sverige är även re-

glerade i Regeringsformen och berör områden som innefattar rösträtt, opinionsfriheter, 

kroppslig integritet och rörelsefrihet, rättssäkerhet, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, egen-

domsskydd och allemansrätt, upphovsrätt, näringsfrihet, utbildning och forskning, Europa-

konventionen samt förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter. En medborgares 

skyldigheter i Sverige är att gå i skola, betala skatt och tidigare även att göra värnplikt (SFS 

1974:152). Förutom Regeringsformen finns Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469) och 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) vilket tillsammans utgör tre av Sveriges fyra grund-

lagar. I dessa lagar är landets fri-, rätt- och skyldigheter uttryckligen specificerade.  
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3.3 Social rättvisa och David Miller 

Social rättvisa handlar i grunden om socioekonomisk omfördelning och hur man ska fördela 

resurser, menar Miller (2009). Det finns dock olika ideologier och teorier som ser annorlunda 

på vad social rättvisa innebär. Till exempel anser Robert Nozick (2001) att social rättvisa är 

äganderätten och den är inte distributiv utan alla har rätt till det dem tillskaffat sig legalt.  

David Miller 

David Miller (2009) skriver i sin artikel Demokrati och social rättvisa att idén om den liberala 

demokratin där liberalismen har en inneboende motsättning i det att man är för politisk jäm-

likhet, men vill samtidigt låta marknaden inom ekonomi bygga på en förtjänstprincip som 

handlar om var och en efter förtjänst. I en marknad kommer oundvikligen ojämlikhet uppstå, 

vilket i sin tur skapar incitament för företagande, men Miller (2009) menar att utan ekonomisk 

jämlikhet kommer även den politiska jämlikheten urholkas. Det blir en jämlikhet i en formell 

mening, men inte en reell. Medborgarskapet måste därför kopplas till nationen (Miller, 2009).  

Miller (2009) hävdar även att frågan om vad social rättvisa är kan besvaras utifrån olika ideo-

logiska utgångspunkter. En socialist skulle hävda att social rättvisa är en sak medan en liberal 

skulle hävda en annan. Det handlar även om att vara kritisk i sin hållning, menar Miller 

(2009), när man avgör vad social rättvisa innebär och att det i många fal kan bli en paradox 

när det handlar om demokrati eller hur samhället ska byggas. Miller (2009) menar att för den 

klassiskt liberala traditionen innebär social rättvisa att sociala förmåner ska delas efter för-

tjänst, vilket motstrider sig själv då de anser att människor är värda olika mycket utefter sin 

förmåga. Individen har dessutom rättigheter som yttrandefrihet och likhet inför lagen. ”Om de 

formella rättigheterna inte vore lika, skulle vissa människor börja livet med oförtjänta fördelar 

och belöningarna skulle inte motsvara deras förtjänst” (Miller, 2009 s. 172). Om det då skulle 

fördelas jämlikt skulle det inte heller bli rättvist. Miller förklarar den klassiska liberalismens 

paradox på följande vis: 

Jämlikhet vad gäller formella rättigheter tillsammans med ojämlikhet vad gäller 

konkreta rättigheter vilka fördelas på grundval av envar individs förtjänst. Varje 

människa har en jämlik (formell) rätt till egendom exempelvis, men hur mycket 

egendom hon äger (den konkreta rätten) bör vara beroende av förtjänst - hennes 

förmåga, arbetsinsats etc. Om denna kombination av jämlikhet och ojämlikhet 

verkligen har förverkligats i det slags samhälle som liberaler föredrar är en fråga 

som faller utanför denna artikel (Miller, 2009, s. 172). 
 

Han fortsätter sitt resonemang genom att hänvisa till de äldre liberala föreställningarna om att 

demokrati är förkastligt och att det är en ”politisk meritokrati där makten ligger i de som har 
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rätt slags förtjänster.” (Miller, 2009, s. 173). Vilket innebär att de som är mest kompetenta ska 

styra. Inom den moderna liberalismen har idén utvecklats och liberaler vill istället att: ”Med-

borgarskapet måste inte innebära att alla sociala förmåner ska fördelas på grundval av behov, 

men behoven måste åtminstone vara uppfyllda till det sociala minimum som säkerställer med-

borgerlig status.” (s. 174). Miller (2009) fortsätter med att hävda att det inte finns någon logik 

mellan principen om politisk jämlikhet och den liberala uppfattningen om social rättvisa.  

Liberalerna hävdade att människor som inte var oberoende och därför inte hade 

någon egen vilja, inte heller hade rätt att delta i statens styrande. Den demokra-

tiska omvändningen av detta argument är att alla har rätt att delta och att sam-

hället därför måste organiseras på ett sådant sätt att varje medborgares obero-

ende garanteras (Miller, 2009, s. 187).  
 

Miller (2009) framhäver att Rousseau var ett bra exempel på den nya liberalismen för sin tid 

och att Rousseau i sin tur hävdade att den allmänna viljan endast kunde komma till utryck i 

den politiska debatten. Det var därför viktigt menade Rousseau att staten lagstiftade för att 

skydda jämlikheten mellan medborgare (Miller, 2009 s. 187). Miller (2009) hävdar dessutom 

att innebörden av Rousseaus argument innebär att om social ojämlikhet hotar de fattiga med-

borgarna från att delta i det politiska, bör staten ingripa för att dämpa denna ojämlikhet och 

förse var och en med rätten att kunna försörja sig själv. Resonemanget strider dock mot den 

liberala uppfattningen att i den fria marknaden ska de som förtjänat det belönas och de oför-

tjänta bestraffas, menar Miller (2009). I det moderna samhället är vikten av politisk jämlikhet 

oerhörd då det innebär att de som står utanför den drabbas av förlorad självkänsla. Den poli-

tiska jämlikheten knyter sedan Miller (2009) ihop med social rättvisa då det finns grader av 

social och ekonomisk fattigdom som leder till minskat självförtroende även inom det politiska 

området. ”Behov måste ersätta förtjänst som grundval för fördelningen av åtminstone några 

av samhällets resurser”. (Miller, 2009 s.189)  

 

 4. Inklusion i olika demokratiteorier 

 

Demokratiteori, medborgarskap och inklusion 

Det är inte helt lätt att fastställa vad medborgarskap är eftersom det går att angripa begreppet 

från olika håll och de flesta verkar överens om att medborgarskap är relationen mellan stat 

och individ och att med ett medborgararskap medföljer rättigheter och skyldigheter (se kapitel 
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2 och 3). Att vara medborgare innebär inte automatiskt medlemskap eller att automatiskt bli 

upptagen socialt i ett samhälle, menar Catherine Simpson Bueker (2009), utan det finns en ut-

bredd exkludering, systematisk eller omedveten, som skapar klyftor mellan medborgare och 

därför är inklusion en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati och ett funge-

rande medborgaskap. I följande avsnitt kommer inklusion som begrepp att behandlas och pro-

blematiseras utifrån tre demokratiteorier: liberal-, radikal- och postmodern demokratiteori.  

4.1 Liberal demokratiteori och inklusion 

Robert Dahl (2000), förespråkar den liberala demokratiteorin, tar upp i sin bok On Democracy 

olika kriterier som han anser nödvändiga för att uppnå demokrati som en idealtypisk besluts-

procedur vi kan sträva efter. Kriterierna används i syfte att uppnå politisk jämlikhet. Ett av de 

mest centrala kriterierna är inklusion av vuxna som i sin tur syftar till att uppnå ett inklude-

rande medborgarskap där alla räknas lika. Enligt Dahl (2000, s. 37-38) innebär inklusion att 

alla vuxna bör kunna vara med och påverka styrelsen i samhället.  

Historiskt sett har dock olika grupper systematiskt uteslutits, slavar, kvinnor, fattiga och olika 

minoritetsgrupper (Dahl, 2000). ”Om du inte har en röst, vem ska då föra din talan?”, menar 

Dahl (2000, s. 76) och fortsätter: ”om en individ eller grupp utesluts ur beslutsfattandet eller 

inte ges lika chans att påverka riskeras att beslutsfattarna inte tar hänsyn till de som står utan-

för, just på grund av att de inte kommer till tals och därmed belyses inte deras situation till-

räckligt” (Dahl, 2000). Att vara inkluderad fullt ut innebär att i en demokratiskt styrd stat ska 

alla vuxna bli inkluderade under lagarna med undantag för dem som inte kan ta hand om sig 

själva (Dahl, 2000, s. 78).  

Dahls modell kan ses som en måttstock eller ramverk för hur en demokrati bör se ut, men det 

är få stater idag som kan säga att de uppfyller kriterierna fullt ut. I vardagligt tal, menar Dahl 

att det finns andra generella kriterier som kräver vissa grundläggande politiska fri- och rättig-

heter med fria och rättvisa val och yttrandefrihet för att kunna uppnå demokratins idealtyp 

(2000, s. 85). Centralt är även här ett inkluderande medborgarskap. Dahl (2000, s. 86) lyfter 

behovet av inklusion som inkluderande medborgarskap som handlar om att ingen vuxen som 

bor i ett land och lyder under lagarna kan nekas dess grundläggande rättigheter. Dahl (2000) 

lägger därmed stor vikt vid medborgares rättigheter, politisk jämlikhet och den representativa 

demokratin, även kallad Polyarkisk demokrati: styre av många (s. 90).  
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Dahl menar att ett inkluderande medborgarskap behövs på grund av att politisk jämlikhet och 

grundläggande fri- och rättigheter avgör hur demokratiskt ett land är. Det inkluderande med-

borgarskapet är avgörande när det gäller i vilken grad ett land ska kunna kallas för demokrati 

(2000, s. 98). Demokrati som instrumentell modell där flest människor får sitt behov tillgodo-

sedda är inte tillräckligt, utan möjligheterna i att vara med och påverka är värdefullt i sig, me-

nar Dahl (2000, s.62-80).  

Dahl är känd för sin liberala demokratiteori och lyfter demokrati som struktur där det finns få 

strukturella hinder, sitt försvar av politisk jämlikhet och som försvarare av demokratin, men 

menar samtidigt att demokrati inte säger något om dess innehåll (Dahl, 2000). Dahls modell 

är något Iris Marion Young (2010) kritiserar. Hon menar att demokrati inte bara är bara en be-

slutsprocedur, utan att demokratins innehåll faktiskt är mer väsentligt och att Dahls modell är 

exkluderande. (s. 16-17). 

4.2 Radikal demokratiteori och inklusion 

Demokrati är, enligt Iris Marion Young (2010), idén om att medborgare ska försöka hitta den 

bästa tänkbara lösningen för alla på ett kollektivt problem. För att nå den bästa lösningen 

krävs inklusion för att få ett rättvist beslut. Alla ska kunna delta på samma villkor och ha 

samma beslutsrätt som alla andra. Ingen röst ska vara mer värd eller väga tyngre än någon an-

nans och är vad Young kallar politisk inklusion (2010, s. 4-5). Behovet av att vara inkluderad 

i det politiska beslutsfattandet, menar Young (2010, s. 6), uppstår när en grupp känner sig ex-

kluderad i att kunna vara med att påverka besluten eller att deras åsikter inte tas på allvar. Ex-

empel på exklusion är rösträttsdebatten för afroamerikaner i USA under 1960-talet och kvin-

nors kamp för rösträtt i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Young (2010) lyfter 

även att det finns en strukturell maktordning i samhället kopplat till kön, klass och etnicitet 

som skapar en systematisk ojämlikhet. Den liberala demokratimodellen bidrar till att åter-

skapa och upprätthålla dessa maktstrukturer och bidrar till ett mer exkluderande samhälle 

(2010, s. 19-21).  

Young förespråkar den deliberativa demokratimodellen där debatt och dialog är vägen för en 

mer politisk jämlikhet (2010, s. 17). Denna modell utgår från: Inklusion - där demokratiska 

beslut får legitimitet endast om alla som blir påverkade av beslutet är inkluderade i beslutsfat-

tandet. Politisk jämlikhet - att vara inkluderad i beslutsfattandet på lika villkor. Lika rätt att 

uttrycka sina åsikter och ifrågasätta argument och även vara fri från dominans. Rimlighet (el-



22 
 

ler reasonableness) - att kunna argumentera för sin ståndpunkt och även lyssna och ta in and-

ras åsikter för att förstå för att ompröva egna argument och sedan ta ställning till vad som är 

rätt beslut och slutligen Offentlighet – vilket innebär att om beslut fattas i det offentliga går 

det inte att endast lyfta egna intressen, utan behovet blir då att argumentera på det vis att 

andra kan ställa sig bakom argumenten. Offentlighet tenderar att förhindra själviska motiv och 

filtrera bort fördomar, menar Young (2010, s. 23-25).  

Även här lyfts inklusion som en väsentlig del av demokratin och, enligt Young (2010), hör 

deliberativ demokrati ihop med social rättvisa. Den deliberativa modellen ser till att alla får 

göra sina röster hörda och få möjlighet att ta ställning till olika ståndpunkter. Young (2010) 

tänker att de normativa idealen har en koppling till kriterierna och tar vi bort ett av dessa kri-

terier kan vi inte uppnå de andra. Om det inte finns krav på offentlighet uppstår inga incita-

ment att ha reasonableness, eller att lyssna eller ta till sig andra argument, menar Young 

(2010). Tanken är att demokratiprocessen blir något mer än en maktuppvisning där samtalet 

inte endast går ut på att räkna röster, utan blir ett samtal om vilka argument som är bäst för 

alla (Young, 2010).  

För att uppnå en inkluderande demokratisk kommunikation, menar Young (2010) att det be-

hövs en struktur för hur vi bemöter varandra. Det behövs greetings eller ett erkännande ge-

nom respektfullt bemötande, en retorik som accepterar olikheter i politiska framträdanden och 

narrativ eller personliga berättelser som berikar och ger förståelse för utsatta gruppers posit-

ion i debatten. Det finns ett samband mellan ekonomisk och social ojämlikhet, menar Young 

(2010), och de som har ekonomiska och sociala fördelar kommer använda den demokratiska 

processen i större utsträckning än de som inte har samma förutsättningar just på grund av att 

de befinner sig i en politisk ojämlikhet.  

Young (2010) och den deliberativa demokratimodellen vill skapa en större politisk jämlikhet 

för att låta fler komma till tals i den politiska processen. Dahl förespråkar den liberala demo-

kratiteorin medan Iris Marion Young står för den radikala demokratiteorin. Chantal Mouffe 

(2008) menar att det behövs mer än dessa två och är mer postmodern i sin teori.  

4.3 Postmodern demokratiteori och inklusion 

Chantal Mouffe menar i boken Om det politiska (2008) att deliberativ demokrati, som Young 

förespråkar, handlar om att nå kompromisser och därmed förtrycker avvikande åsikter som är 

värda att belysa. Att eftersträva konsensus bör inte vara ett mål i sig, eftersom antagonism och 

konflikt är själva förutsättningen och livsnerven i demokratin, menar Mouffe (2008).  



23 
 

Mouffe kritiserar den liberala demokratimodellen och menar att formen exkluderar genom att 

med varje inklusion skapas en exklusion (2008). Strukturen blir omöjligt att bryta och det 

finns fundamentala företeelser i samhället som vi måste förstå. Antagonism och konflikt är 

fundamentala företeelser i samhället mänskligt som inte går att bygga bort. Vi måste skapa en 

modell, menar Mouffe (2008), som gör antagonismen möjlig att hantera. Denna modell måste 

kopplas till kollektiva identiteter: en ”vi och dem” diskurs, vänner och fiender. När en grupp 

börjar se andra grupper som fiender blir det farligt för samhället och fiender måste istället för-

vandlas till meningsmotståndare med olika gruppers åsikter, anser Mouffe (2008). Det är av 

yttersta vikt att kommunicera och låta människor ha olika åsikter, men istället för att kriga 

med sin fiende ska vi lyssna på och respektera varandras olikheter. Konsensus måste inte upp-

nås, menar Mouffe, utan det finns plats för allas åsikter (2008) vilket hon benämner som 

agonistisk pluralism. Det moderna samhället är uppbyggt på kulturell mångfald där vi måste 

behandla varandra jämlikt oavsett meningsskiljaktigheter (Mouffe, 2008). Även Young (2010, 

s.49) går med på resonemanget och citerar Mouffe samt lyfter att fiender bör omvandlas till 

meningsmotståndare för att inte ses som en fiende att förgöra, utan som en meningsmotstån-

dare att argumentera med. Konflikter måste tillåtas ta plats inom systemet och bemötas för att 

inte skapa yttre fiender som anses utgöra ett hot mot det förbestämt normativa, hävdar Mouffe 

(2008). Enligt Mouffe (2008) blir det därför väsentligt att låta bli att hänvisa till dessa röster 

som ett hot mot demokratin.  

Demokratin är den konsensuspolitik som tvingar systemet att utesluta de som inte delar den 

etablerade samsynen. Det blir därför en konsensuspolitik som eftersträvas. Alla bär sin egen 

sanning och sanningsbild och med den får sanningen uttryck där varje sanning eftersträvar 

egen hegemoni, menar Mouffe (2008), därför bör inte konsensus vara målet utan acceptans av 

olika individers åsikter.  

Dessa tre författare ovan är förespråkare av olika demokratiteorier, men enas om idén av att 

en demokrati förutsätter politisk jämlikhet och inklusion, men har olika uppfattning om vägen 

till målet. Som både Young (2010) och Mouffe (2008) tar upp föder inklusion även exklusion. 

Alla tre eftersträvar politisk jämlikhet, men ju mer inkluderande ett samhälle blir desto mer 

exklusion föds.  

Nu är alla tre delar presenterade HUR, VAD och inklusion och jag har nu för avsikt att sam-

manföra dessa. Medborgarskapets utformning d.v.s. dess grund samt innehåll kan bindas ihop 

genom inklusion. 
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5. Medborgaskap - inklusion eller exklusion? 

 

Begreppet inklusion kan ha olika betydelser, medborgares inklusion i samhället, känsla av till-

hörighet, men även mod eller förmåga att våga ta för sig av det samhället har att erbjuda. För 

att kunna känna det modet krävs i sin tur att medborgaren känner sig delaktig, har en egen röst 

och bemöts som likvärdig medlem i samhället (Bueker, 2009). Medborgarskap är ett första 

steg in i denna gemenskap. Medborgare har olika rättigheter och skyldigheter, exempelvis rät-

ten till politiskt deltagande, rätten (men även skyldigheten) att rösta och rätten att själv ställa 

upp i politiska val. Inklusion är det politiska deltagandet och det är även en social acceptans 

över att vara en jämlik medborgare, att vara värd lika mycket som någon annan. Det kan även 

vara en moralisk kompass som bör efterföljas och alla människor ska känna sig inkluderade 

och delaktiga i samhället. Trots goda intentioner och vilja att skapa ett gott samhälle följer in-

klusion med dess motståndare: exklusion. Det ena kan inte existera utan det andra, menar 

Mouffe (2008) och Young (2010).  

5.1 Medborgarskapets och inklusionens problematik 

Problemet med medborgarskap och representativ demokrati för att skapa inklusion, menar 

Magnus Dahlstedt i ett avsnitt från Statens offentliga utredning (SOU 2004:49) är att om det 

talas om ett annorlundaskap förstärks bilden och då kommer tankemönstret bli kvar och in-

stitutionaliserat i samhället som norm, vilket då medför att tankemönstret blir svårt att bryta. 

Dahlstedt (SOU 2004:49) menar att representativitet endast är EN viktig del, av flera, i arbetet 

med att bekämpa de invanda strukturerna som fortsätter motarbeta och försvåra det politiska 

arbetet för många med ”annorlunda” tillhörighet.  

Medborgarskap föder exklusion, menar Dahlstedt (SOU 2004:49), och vi behöver göra oss av 

med ”vi och dem” tänket som Mouffe (2009) uttryckte det och istället se att folk med annan 

etnisk bakgrund än majoriteten är en del av samhälle och har lika mycket rätt att delta och få 

samma förutsättningar att delta på lika villkor. Mouffe (2009) menar att antagonismen är en 

nödvändighet som inte ska eller bör byggas bort utan förvandlas till meningsmotståndare vi 

kan möta med respekt, men risken blir då att vi förstärker exklusionen. Det finns ändå en risk 

med att tro att alla personer med invandrarbakgrund har samma förutsättningar att lyckas 

inom politiken, menar Dahlstedt (SOU 2004:49). Finns det ingen tilltro till systemet är det 
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svårt att tro att medborgare själva kan vara med och påverka. Det handlar även om sociala, ci-

vila och politiska rättigheter, men framförallt utbildning har en betydelse för den underprivile-

gierade ska våga ta steget att ge sig in i politiken, menar Dahlstedt (SOU 2004:49). Genom att 

tala om det blir du själv delaktig i att förstärka bilden om utanförskap, ”de andra” och ”in-

vandrare”. Talas det inte om det finns det istället en risk för att ingen tar upp dessa frågor om 

att det saknas representation. Samma fenomen kan ses inom feminismen, jämställdhet och 

ojämlikheten, anser jag. Genom att peka på problemen görs invandrare och kvinnor till offer. 

På detta sätt förstärks bilden av maktstrukturer istället för att sudda ut dem. Till exempel kan 

de stereotypa bilderna av kvinnans underordnade position bidra till att hålla fast vid och negli-

gera den strukturella maktordningen. 

Det sociala och politiska medborgarskapet 

Catherine S. Bueker (2009) skriver i sin artikel The Limits of Political Citizenship om det po-

litiska medborgarskapets gränser i USA och om vikten att bli upptagen av ett samhälle. Det 

formella medborgarskapet är att vara en del av samhället. Hon betonar även T.H. Marshalls 

(1992) definition av rättigheter, de civila, politiska och även hon lyfter de sociala rättigheterna 

som de mest väsentliga. Genom att lyfta det sociala medborgarskapet kommer samhället bli 

mer fullkomligt, menar Bueker (2009) och kommer i sin tur innebära ett större politiskt delta-

gande och ett större mod att ta för sig av de civila rättigheterna.  

Det formella och lagliga medborgarskapet är dock endast en väg in i samhället, menar Bueker 

(2009). Genom att se till exempel det politiska medborgarskapet som en upphöjd status över 

de två andra bidrar det politiska medborgarskapet till att skapa social ojämlikhet på grund av 

att alla inte ges samma möjlighet i samhället genom att skolas in i den politiska sfären eller de 

som står utanför innebär att få får chansen att nå denna status. De med högre utbildning och 

inkomst är mer troliga att delta politiskt än de som inte har de fördelarna. Bueker (2009) me-

nar att det politiska deltagandet eller icke-deltagandet bidrar inte enbart till att göra de socioe-

konomiska klyftorna större utan även de politiska klyftorna i den meningen att individer som 

står utanför den politiska sfären inte inser värdet av att vara delaktiga eller tron på förmågan 

att kunna delta. Generellt gäller det även integration i samhället, menar Bueker (2009), då de 

med hög utbildning ser till att integreras i samhället just på grund av sitt politiska självförtro-

ende. Det finns därmed en konflikt mellan det politiska medborgarskapet och det sociala.  

Bueker (2009) fortsätter sina resonemang genom att poängtera att de som är mest gynnade är 

de som drar ner mest på skola, vård, välfärd och andra sociala skyddsnät och de som blir mest 
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drabbade är låginkomsttagare som bor i förorter. De är även de som sätter sina barn i de 

största skolorna med minst resurser som reser kollektivt och är mest troligt arbetslösa eller i 

jobbtränaraktiviteter. Ju mer välfärden försvagas desto mindre engagerar sig dessa människor 

politiskt. Det sociala medborgarskapet glider ifrån dem och därmed även det politiska med-

borgarskapet. Tron på det politiska systemet försvagas och blir mer begränsat. Det skapas där-

med en ond cirkel som är svår att bryta, anser Bueker (2009). En högre utbildning och mer 

ekonomiska resurser innebär att individer tar för sig mer i den politiska sfären. Bueker (2009) 

avslutar med att lyfta det sociala medborgarskapet som en förutsättning för att öka det poli-

tiska och civila deltagandet för alla medborgare i samhället bland fler grupper. Det sociala 

medborgarskapet ökar och får i sin tur får en effekt av människor börjar hävda sina sociala, 

civila och politiska rättigheter vilket möjliggör för en uppåtgående spiral. Dessa sfärer hänger 

ihop och ingen får vara mer framträdande än den andra, det måste finnas en bra balans mellan 

dem och om någon sfär skulle ställas över de andra, menar Bueker (2009) att det i så fall 

måste vara den sociala för att de andra två inte ska bli urholkade.  

Social rättvisa och exklusion 

Veit Bader (1995) ifrågasätter nationalstatens suveränitet, medborgarskapet och dessa para-

doxer i sin artikel Medborgarskap och exklusion. Både nationalstaten och medborgarskapets 

gränser föder inklusion samt exklusion i båda former. För individer som saknar medborgar-

skap har gränserna suddats ut och som icke-medborgare går det att ta del av samhället, men 

dock inte fullt ut, menar Bader (1995). Ett exempel kan det vara ett begränsat politiskt delta-

gande. Det mångkulturella samhället särskilt när nationsgränserna allt mer suddas ut i exem-

pelvis EU ger i sin tur upphov till ett växande behov av nationell identitet bland befolkningen 

och behovet att bevara sina traditioner och bevara ”sin” kultur blir för vissa grupper mer bety-

dande nu än tidigare vilket i sin tur föder nationalism och främlingsfientlighet. Bader (1995) 

menar att Rawls (1993) differensprincip behöver nå över nationsgränserna och menar att med-

borgarskap via territorial- och eller härstamningsprinciperna inte är moraliskt försvarbara mer 

än någon annan princip baserad på kön, sexuell läggning eller etnicitet eller liknande. Han 

menar även att nedärvt medborgarskap ökar eller minskar chanserna i livet och att ojämlikhet 

inte heller är moraliskt försvarbart. Social rättvisa kräver rättvis fördelning av resurser samt 

öppna gränser och att det finns moraliska argument för omfördelningen, så som social välfärd 

för alla, menar Bader (1995).  
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Realister menar att för att bekämpa fattigdom måste samhället stänga gränserna, vilket Bader 

motsätter sig genom ovannämnda anledningar. Stängda gränser leder till nationalism och ex-

klusion och de moraliska aspekterna väger tyngre (1995). Det är lätt att framhäva kulturella 

och nationsbundna traditioner och kollektiv gemenskap som anledning för att stänga gränser 

och hålla människor utanför, men Bader menar att stater inte är kulturellt homogena eller to-

talt och fullständigt demokratiska och att då försöka legitimera den moraliska och etniska ex-

klusionen är rent felaktigt (1995).  

Medborgarskap som vapen 

I artikeln Citizenship as a weapon lyfter Thomas Simon (2013) frågan om det juridiska med-

borgarskapet. Han menar att vi bör se medborgarskapet som ett vapen och samtidigt som ett 

skydd för att kunna utnyttja det sociala och politiska medborgarskapet. Det han menar är att 

staten kan använda medborgarskapet som en morot eller sköld för att inkludera eller utesluta 

individer som står innanför eller utanför medborgarskapets gräns. Simon (2013) lyfter även 

det faktum att medborgarskap i teori och praktik och relationen dem emellan i princip är obe-

fintlig i den akademiska litteraturen. Det kan bero på att medborgarskap i praktiken är ojämlik 

eftersom vissa föds in i ett priviligierat liv med fördelar och där staten kan använda medbor-

garskapet som ett vapen för att bibehålla de privilegierna för vissa av staten utvalda. Det 

skydd som medborgarskapet antas ges, menar Simon (2013) aktualiseras främst när individer 

befinner sig utomlands och hamnar i juridiskt trångmål eller blir sjuk där staten då kan välja 

att hjälpa eller att individen får klara sig själv. Det innebär att har staten oerhörd makt och det 

går tydligt att se metaforen i att medborgarskapet kan användas som ett vapen i internationella 

sammanhang när det handlar om en individ blivit skadad eller där de mänskliga rättigheterna 

kränkts. Han lyfter även hur medborgarskapet medför rättigheter och att icke-medborgare i 

USA står utanför de medborgerliga rättigheterna.  

I USA finns de grundläggande rättigheterna reglerade i konstitutionen (the White House, u.å.) 

och hur lagarna ser ut i praktiken varierar från olika delstater inom USAs gränser. Trots att en 

invandrare fått medborgarskap i USA har de inte samma juridiska rättigheter eller yttrandefri-

het bara på grund av att de blivit medborgare, de rättigheterna hade de även innan de blev 

medborgare, men inte som en rättighet utan som ett privilegium, menar Simon (2013). De be-

talar även skatt oavsett medborgarstatus, men rätten till att rösta ligger fortfarande inte i själva 

medborgarskapet utan ligger på själva staten. Här kan även själva röstningen bli en fiende ge-

nom att stänga en stats gränser och införa antiimmigrationslagar och begränsa statens invand-

ringspolitik och kan därmed begränsa hur brett medborgarskapet kan nå, hävdar Simon 
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(2013). Om medborgarskapet medverkar till att skydda den nationella identiteten sker det på 

bekostnad av dem som står utanför. Det skapas en konflikt mellan medborgare och icke-med-

borgare. Simon (2013) menar även att de båda medborgarskapsprinciperna, territorial- och 

härstamningsprincipen, säkrar det reproduktionen av territoriellt medborgarskap som håller 

fast vid strukturell ojämlikhet. Simon (2013) är väldigt kritisk till den nationella identiteten 

just på grund av dess exklusion av icke-medborgare. Den nationella identiteten, menar han, är 

hjärtat av själva problemet: att knyta medborgarskapet till någon sorts identitet som i sin tur 

delar upp människor i dem som tillhör identiteten eller står utanför den. Det handlar exempel-

vis om kulturell identitet, religiös identitet i form av kanske dess mer extrema form funda-

mentalister, nationalism och etnisk identitet. Simon (2013) refererar även till Bader (1995) 

som menar att rika stater har ett (dubbel)moraliskt ansvar och en skyldighet i att se till att be-

kämpa den globala fattigdomen och samtidigt släppa in människor i landet (2013). Kontrollen 

över vem som får bli medborgare som en stat har är tvådelad och kan användas för eller mot 

människor, där mer striktare medborgarskapslagar sätter upp gränser och väggar för att 

”skydda” de redan priviligierade inom landets gränser (2013). Slutligen, menar Simon att in-

dikationer på behovet att utvidga medborgarskapets rättigheter och gränser tyder på både nå-

got positivt, men även negativt. Det blir meningsfullt i den meningen att landet försöker öka 

möjligheterna för människor som söker sig till landet och öka deras möjlighet till socialt 

skydd och andra rättigheter, men samtidigt används det som ett vapen för att staten kontrolle-

rar de politiska rättigheterna och kan begränsa dessa rättigheter för missgynnade grupper. Si-

mons (2013) slutkläm blir att medborgarskap exkluderar i och med dess existens och menar 

att medborgarskapet bör överges.  

Att ärva medborgarskap ur moralisk aspekt 

I artikeln Medborgarskap som nedärvd egendom av Ayelet Shachar och Ran Hirschl (2007) 

skriver författarna om att säkra upp ett medborgarskap knutet till födsel är att strukturellt dis-

kriminera dem som inte föds in i ett land med goda ekonomiska och sociala förutsättningar. 

Det är att strukturellt tillåta ojämlikheten i världen och på så vis fortsätter vissa få bättre möj-

ligheter i livet, generation efter generation. Det går därför att se medborgarskapet som en 

nedärvd egendom och frågan är om det är rimligt att förvärva medborgarskap genom arv, me-

nar Shachar och Hirschl (2007). De kritiserar både territorial- och härstamningsprincipen, och 

framförallt den sistnämnda då denna princip är föråldrad i den aspekten att den lever kvar se-

dan feodalsamhället och är väldigt exkluderande i sin utformning.  
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Det är främst den moraliska aspekten av medborgarskapets utformning i vad som dessutom 

ingår i och med medborgarskapet och vad som inte ingår för dem som står utanför eller har 

”oturen” att födas i ”fel” land. För att utjämna den globala ojämlikheten presenterar Shachar 

och Hirschl (2007) ett antal intressanta förslag där jag finner de två sista mest fördelaktiga. 

Förslagen går ut på att via skatt ta ut avgifter och omfördela de ekonomiska resurserna eller 

snarare de ekonomiska fördelar de som föds i de rikare länderna per automatik åtnjuter för att 

de är födda i ”rätt” land och med hjälp av omfördelning och beskattning kan de rikare län-

derna kompensera de länder med mindre resurser för att skapa en mer globalt moraliskt rättvis 

värld. Det skulle exempelvis enligt Shachar och Hirschl (2007) kunna regleras beroende på 

hur många som föds i respektive land. Det skulle också innebära att fler tog ett globalt ansvar 

i välfärdssystemet och deltog mer aktivt på grund av de akademiska förutsättningar de trots 

allt drar fördelar av till skillnad mot de länder där utbildningssystemet inte är lika väl utveck-

lat, menar Shachar och Hirschl (2007). 

 

6. Resultat och analys 

 

Syftet har varit att undersöka hur medborgarskapet är utformat med avseende på dess grund 

och innehåll, samt hur utformningen påverkar graden av medborgares inklusion. 

För att svara på min frågeställning har jag valt att utveckla svaren här nedan. 

1. Hur bör medborgarskap grundas enligt olika tänkbara principer för att skapa 

ett mer inkluderande samhälle? 

Studien har visat att medborgarskap inte kan grunda sig enbart på territorial- eller härstam-

ningsprincipen utan att de flesta länder har skapat en blandning mellan dem (SOU 2013:29). 

Att utgå enbart från territorial- eller härstamningsprincipen har även visat sig vara problema-

tiskt, då de olika principerna innebär över- eller underinkludering beroende på vilken typ av 

princip landet väljer att utgå ifrån, vilket förklarades i kapitel två (SOU 2013:29). Svaret på 

denna fråga är att båda principer behövs men att medborgarskap föder exklusion, enligt Veit 

Bader (1995), Shachar och Hirschl (2007). Att säkra upp medborgarskap knutet till födsel är 

att strukturellt diskriminera de människor som föds i länder med mindre ekonomiska och soci-

ala förutsättningar, menar Scachar och Hirschl (2007). De ifrågasätter även om det är mora-

liskt försvarbart att erhålla medborgarskap baserat på territorial- och härstamningsprincipen 
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och kommer med konkreta förslag om omfördelning av ekonomiska resurser där länder får 

kompensera för ojämn ekonomisk resursfördelning. 

2. Vad bör medborgarskapet innehålla med avseende på dess omfattning för att 

skapa ett mer inkluderande samhälle? 

Även denna fråga var mer komplicerad än vad jag föreställde mig. Inte bara med tanke på vil-

ken utgångspunkt och ideologi vi väljer att utgå från (Miller, 2009) utan även det faktum att 

själva medborgarskapet i sin tur föder exklusion så som Young (2010), Mouffe (2008), Bader 

(1995), Simon (2013), Shachar och Hirschl (2007) alla ställer sig bakom. Om målet med 

denna fråga är att skapa ett mer inkluderande samhälle utifrån ett socialistiskt perspektiv är en 

möjlig förklaring social rättvisa och positiv frihet så som exempelvis Miller (2009) framhäver. 

Om målet däremot är av liberal karaktär där individen själv har det yttersta ansvaret så som 

Nozick (2001) förespråkar är det istället den negativa friheten som bör lyftas. Därför blir sva-

ret på denna fråga: Det beror på vilket samhälle vi vill skapa. Ytterligare en faktor som spelar 

in i utformningen av hur medborgarskapet bör utformas är vilket typ av samhälle det är vi vill 

eftersträva enligt Millers (2009) idé om liberalism och social rättvisa. De olika vägvalen kan 

uppnå samhällelig inklusion. Å ena sidan kan det liberala sättet orsaka andra utestängnings-

mekanismer vilket innebär att inklusionen blir ojämlik, å andra sidan kan det socialistiska sät-

tet innebära en överinkludering (SOU 2013:29) vilket i sin tur kan skapa andra typer av pro-

blem som växande nationalism och främlingsfientlighet (SOU 2004:49). 

3. Vilken grad av inklusion följer av frågorna om hur medborgarskapet bör utfor-

mas utifrån utgångspunkten av att skapa ett mer inkluderande samhälle?  

Det går att dela upp denna fråga i fyra olika fält där graden av inklusion varierar: 

Tabell 2  

HUR - grund VAD – innehåll 

Negativa friheter 

 

Positiva friheter 

Territorialprincipen 1) Territorial/Negativ 

Inklusionen beror på in-

dividens förmåga. 

2) Territorial/Positiv 

Mest inkluderande med 

risk för överinklusion 

Härstamningsprincipen 3) Härstamning/Negativ 

Minst inkluderande 

4) Härstamning/Positiv 

Medborgarskapet är 

både under- och 

överinkluderande. 
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1) Territorialprincipen med negativ frihet – USA som exempel – Du är inkluderad som med-

borgare om du är född inom landets gränser (Department of Homeland Security, 2014), men 

får klara dig själv, staten ska inte blanda sig i (Berlin, 1984; Nozick, 2001). Inklusionen beror 

på dig som individ. Medborgarskapet blir både överinkluderande om du endast är på genom-

resa och samhörigheten med staten saknas och samtidigt underinkluderande om din förmåga 

att ta hand om dig själv är begränsad (SOU 2013:29). Det blir även underinkluderande då 

barn som föds utomlands blir exkluderade från medborgarskap eftersom de genom föräldrars 

medborgarskap har samhörighet med staten, men nekas till det ändå (SOU 2013:29). Den ne-

gativa friheten (Berlin, 1984) handlar om att beskydda individens rätt utan inblandning av 

andra där statens ansvar enbart är till för att skydda dig som individ. Alla som föds i landet 

blir medborgare, men staten har inget ansvar att se till att medborgarna klarar sig, vilket tyder 

på stor exklusion (Bueker, 2009) 

2) Territorialprincipen med positiv frihet – Du är född inom landets gränser (SOU 2013:29) 

och staten har ett ansvar för din välfärd (Berlin, 1984). Inklusionen verkar optimal i fält num-

mer två, men det finns även här över- och underinkludering (SOU 2013:29). Det är denna mo-

dell flertalet svenska partier skrivit motion om (Motion 2013/14:K394; Motion 

2013/14:Sf252; Motion 2014/15:406). Problemet här blir överinklusion (SOU 2013:29) om 

alla som föds i landet har rätt till välfärd. Det blir till stor del en ekonomisk fråga. Det kan 

även bli överinkluderande när ett barn blir medborgare även om vistelsen enbart är tillfällig 

och samhörighet med staten saknas (SOU 2013:29). Underinklusion kan uppstå för dem som 

föds utanför landets gränser och inte inkluderas som medborgare med hänvisning till territori-

alprincipen trots samhörighet med staten finns genom föräldrar (SOU 2013:29). Risken är 

även att landet kan komma att stänga sina gränser för att inte allt för många människor ska 

kunna bli medborgare (Bader, 1995; Simon, 2013; ). Man kan därmed komma att begränsa in-

vandringen och skapa mer nationalistiska argument för att bevara exklusionen (Bader, 1995). 

Positiv frihet genom staten går ut på att vi endast kan uppnå frihet genom demokratiska hand-

lingar, att själva delta och ha kontroll över makten och tillåta oss att bli styrda på ett sätt som 

ger oss frihet (Berlin, 1984). Denna modell är mest optimal om målet är att maximera den po-

litiska gemenskapen. 

3) Härstamningsprincipen med negativ frihet – Du är inkluderad genom härstamning (SOU 

2013:29), men du får klara dig själv (Berlin, 1984), staten ska inte lägga sig i (Nozick, 2001). 

Modellen är minst inkluderande. Den är underinkluderande (SOU 2013:29) då människor som 

har medborgarskap och icke-medborgare har svårt att komma in i samhället då staten inte har 
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något ansvar. Samtidigt är den överinkluderande då individer som föds utomlands förvärvar 

medborgarskap, trots att dessa individer inte känner samhörighet med den staten de förvärvar 

medborgarskap (SOU 2013:29). Den negativa friheten handlar om att staten ska beskydda in-

dividens rätt att agera utan inblandning av andra, vilket innebär att vi är fria att handla efter 

eget huvud utan att någon eller något hindrar oss så länge vår frihet inte gör någon annan ofri. 

(Berlin, 1984; Nozick, 2001) 

4) Härstamningsprincipen med positiv frihet – Sverige som exempel – du är inkluderad i lan-

det genom härstamning (SOU 2013:29) och staten har ansvar för din välfärd (Berlin, 1984). 

Inklusionen är stor men är både över- och underinkluderande (SOU 2013:29). Överinklude-

rande på grund av att medborgarskapet går i arv genom generation efter generation där indivi-

der föds utomlands, trots att dessa individer inte känner samhörighet med den staten de för-

värvar medborgarskap (SOU 2013:29). Underinkluderande då medborgarskapet utesluter 

icke-medborgare trots att individen kan vara född i landet, men vars föräldrar inte är medbor-

gare och samhörigheten till staten finns (SOU 2013:29). Positiv frihet genom staten enligt 

Berlin (1984) går ut på att vi endast kan uppnå frihet genom demokratiska handlingar, att 

själva delta och ha kontroll över makten och tillåta oss att bli styrda på ett sätt som ger oss fri-

het. 

Social rättvisa, politisk jämlikhet och representativ demokrati är den mest moraliskt riktiga 

kompassen för hur ett inkluderande samhälle bör se ut, menar förespråkare som Dahl (2000), 

Young (2010), Mouffe (2008), Bader (1995), Simon (2013), Shachar och Hirschl (2007). En 

representativitet är viktig, men inte en garanti för att det blir mer jämlikt och rättvist, menar 

Dahlstedt (SOU 2004:49). I och med att vi skapar sociala konstruktioner och delar in männi-

skor i olika kategorier förstärks bilden av att det finns problem som bör lösas (Mouffe, 2008). 

När vi pratar om problemen förstärker vi dem och återskapar maktstrukturer, menar Dahlstedt 

(SOU 2004:49). Inklusions- och exklusionsretorik förstärker därför det som försöker motver-

kas liksom både Dahlstedt (SOU 2004:49), Mouffe (2008) och Young (2010) hävdar. Med-

borgarskap föder därför exklusion, menar Dahlstedt (SOU 2004:49) i samma andetag som vi 

gör en ”vi och dem” diskurs så som den postmoderna demokratiteorin förespråkar. Genom att 

tala om det blir du själv delaktig i att förstärka bilden om medborgare och icke-medborgare, 

olika social tillhörighet eller kvinnor som grupp bidrar med att förstärka fördomar i och med 

att bilden av utanförskap förstärks. Om vi låter bli att prata om problem kommer de inte per 

automatik sluta existera och pratar vi inte om dem är risken att dessa gruppers intressen inte 

lyfts på dagordningen då ingen tar tillvara på dessa individers unika situation och därför får 
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fördomar och strukturell diskriminering fortgå (Dahl 2000; Dahlstedt SOU 2004:49; Mouffe 

2008; Young 2010). Jag vill därför lyfta frågan: hur går det att motverka utestängningsmekan-

ismerna utan att själv bidra till den? Att tala eller inte tala om problemen? Det är frågan! Jag 

anser dock att det är av yttersta vikt att fortsätta tala om problemen, men vi behöver vara med-

vetna om att det skapar exklusion vilket även måste adresseras. Diskussionen i sig föder ett 

utanförskap och är en lärdom att ta med sig i all diskurs oavsett område. Så länge vi pratar om 

medborgarskap i nationalstatens mening kommer det bli en nödvändighet att skapa en vi och 

dem diskurs och det i sig väcker frågan om inklusion och medborgarskap. Vi tenderar även 

till att göra minoriteter till dockor som förväntas föra hela gruppens talan, men vilka minori-

tetsgrupper ska representeras? Är det inte samma sak för exempelvis HBTQ-personer när det 

gäller att bli representerade? Om alla människor i kommunfullmäktige skulle sitta där i form 

av olika representation skulle det bli väldigt många människor. Om alla dessa grupper i sin tur 

sedan skulle vara procentuellt representerade i varje nämnd, då skulle det till exempel behö-

vas otroligt stora nämnder. Vad är representativt och vad är rimligt?  Jag ställer mig frågan: 

representativ demokrati av vad då? Hur ser vi till att alla grupper blir representerade och hur 

ska detta tillgodoses? En representativ demokrati för att maximera inklusionen av medborgare 

är en idé om hur medborgarskapet bör utformas, men är inte oproblematiskt. Det kanske finns 

andra system som klarar utmaningen bättre. 

Den kritik som kan ställas mot mina slutsatser är att jag möjligen varit snäv i min analys och 

enbart riktat fokus mot det som kan lyfta mig egen övertygelse, men ju fler författare jag tagit 

mig igenom desto mer har jag upptäckt att även de håller med om att den sociala rättvisan, 

den Miller (2009) förespråkar, är likvärdig eller borde värderas högre än de andra två rättig-

heterna (Marshall, 1992) vilka jag tog upp i kapitel 3.2.  

 

7. Avslutande diskussion 

 

Om det är så att medborgarskap exkluderar, kan det då vara ett alternativ att avskaffa det helt? 

Att tala om ett världsmedborgarskap så som jag i min avgränsning sa att jag inte skulle göra, 

eller är det också lika med att sopa problemen med social orättvisa under mattan, och har nat-

ionalstaten spelat ut sin roll? Som medborgare i ett priviligierat land anser jag i likhet med 

Thomas Simon, Veit Bader, Shachar och Hirschl att vi i dessa rika länder har en moralisk 
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skyldighet att hjälpa människor som inte haft samma tur att födas i ett rikt land (se kap. 5). 

Det är den moraliska aspekten här som spelar den största rollen. Medborgarskapet som ideal 

är lockande och har i teorin mycket att erbjuda, men på nära håll finns det stor problematik 

och det är ett bedrägligt begrepp, menar Simon (2013). Svaret behöver inte nödvändigtvis 

vara ett system med total ekonomisk utjämning där alla tjänar exakt lika mycket oavsett an-

strängning, men i dagens samhälle är vissa människor orimligt rika och andra orimligt fattiga. 

Det är efter de slutsatser jag dragit i denna studie med stöd av författarnas argument jag är av 

uppfattningen att ojämlikheten bör försöka motverkas, minska de socioekonomiska klyftorna 

och försöka jämna ut skillnaderna så mycket som möjligt i samma tankespår som Bueker 

(2009) för att uppnå ett mer inkluderande, men även globalt medborgarskap. Jag tänker på 

John Rawls (1993) differensprincip på global nivå så som Bader (1995) lyfter. Det är inte mo-

raliskt försvarbart att ha global fattigdom, menar Shachar och Hirschl (2007) och Bader 

(1995) för att ta ett par exempel. Det är inte heller moraliskt försvarbart, fortsätter Shachar 

och Hirschl (2007) att människor, som råkar födas i ett land med underutvecklad ekonomi, 

som råkar få föräldrar med sämre ekonomiska förutsättningar eller de som inte har förmåga 

att på egen hand förvärva resurser på grund av exempelvis nedsatt funktionsförmåga, ska bli 

förpassade till sin livslott. I Robert Nozicks (1992) anda skulle det låta: du hade otur och det 

är inte mitt problem. Syftet med studien var att undersöka hur medborgarskapet bör utformas 

för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Mitt resultat visade att medborgarskapet i sig är 

exkluderande och det blir då svårt att besvara frågeställningarna utifrån denna vetskap. Med-

borgarskapets exklusioner väcker återigen frågan om behovet om det globala medborgar-

skapet och om det i sig är en lösning på mina frågor eller om det återigen blir att sopa problem 

under mattan? Är det därför rimligt att stänga ute människor med hjälp av medborgarskap? 

Frågan är komplex och öppnar för diskussion av flera frågor med moraliska implikationer.  
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