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 Abstract: 

 

This is paper is an argument analysis of citizenship and its allocation using an 

interpretation of Linda Bosniaks theory of Divided Citizenship. The starting point of this paper is 

the absence of a thorough or exhaustive legal definition of citizenship and legal binding and 

enforceable citizenship allocation laws within international migration law. Referring primarily to 

the absence of principals of social justice and global ethics within the legal framework. In total 

this leads to a multitude of different ethical problems. Therefore, there is a need for researching 

and evaluating alternative definitions and principles concerning citizenship and its allocation 

beyond the most common ones.  

 

The research material of this paper consists of chapters from two books Spheres of Justice 

by Michael Walzer and Scales of Justice by Nancy Fraser. The conclusion of this paper is that the 

combination of the “all subjected-principle” and “the membership-principle” are best suited to 

the demands that a wide definition of citizenship poses. Citizenship and its allocation are today 

less and less dependent on the state itself and can today easily be supplemented by other 

institutions depending on geographic and political needs, while still using democratic 

governance. Therefore, it is desirable to link the allocation of citizenship to the goal of 

establishing participatory parity. Deliberative democracy is the necessary foundation of all 

political organization. All other forms of citizenships and rights are necessary preconditions for 

people to be able to participate in the political process and protect all equal value of all people. 

The denial of citizenship is always the first in a long train of abuses.  

 

Keywords: Allocation of citizenship, Principles for the allocation of citizenship, Citizenship as 

participation, status, rights and identity, Citizenship studies, A theory of divided citizenship, 

Citizenship as participation, status, rights and identity, Critical theory of citizenship, 

Communitarian theory of citizenship, Distributive Justice, Participatory Parity, Anti-dominance, 

Linda Bosniak, Michael Walzer, Nancy Fraser.  
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1. Introduktion 

 

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter anser att det existerar en 

stark koppling mellan begreppen politisk demokrati, mänskliga rättigheter och 

medborgarskap. Politisk demokrati är en av FN:s universella kärnvärden och arbetsprinciper. 

Begreppen anses vara ömsesidigt beroende och förstärkande begrepp som ska utgöra mål och 

metoder för hur stater arbetar med utveckling och stärkandet av mänskliga rättigheter.1 

Statslöshet identifieras som ett globalt problem och ingen del av världen är fri från de 

praktiker som på något vis bidrar till statslöshet i det globala perspektivet. Däremot finns en 

del praktiska hinder rörande institutionalisering av dessa begrepp runt om i världen. Inom FN 

anses arbetet med skyddet av mänskliga rättigheter vara det huvudsakliga medlet för att 

politiska institutioner ska genomföra sitt arbete. Implementering av mänskliga rättigheter 

anses även vara ett sätt att arbeta för elimineringen av statslösheten. 2 Dessa antaganden är 

kontroversiella och har inte varit utan kritik. Starka motsättningar om frågan finns bland 

politiska ledare, jurister och statsvetare.  

 

Bland politiska ledare finns olika tolkningar av begreppet demokrati och därför även 

många olika statsskick som är mer eller mindre demokratiska. Idag innehåller de flesta staters 

konstitutioner någon referens till folkets intressen och säkerhet samt skyddet av mänskliga 

rättigheter i artiklarna oavsett om de är liberala demokratier, absoluta monarkier eller 

auktoritära stater. Det är idag inte möjligt för auktoritära politiker att fullständigt ignorera 

idéen om folket i teorin. Detta var möjligt innan upplysningen med att hänvisa till någon form 

av metafysisk kraft såsom en gud eller en himmelsk ordning. Förekomsten av liberala 

konstitutioner, demokratiska samhällen och mänskliga rättigheter har förändrat hur politik 

diskuteras på en global skala.  3 

 

 
1 FN. Rule of Law – Democracy and Human Rights. Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter. 2020. Hämtad: https://www.ohchr.org/en/Issues/RuleOfLaw/Pages/Democracy.aspx (2020-04-02) 
2Achiron, Marilyn. Nationality and Statelessness – A Handbook for Parliamentarians no.11.  FN:s 

Flyktingkommissariat. 2005, 7. Hämtad: 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/Nationality%20and%20Statelessness.pdf (2020-04-02) 
3 UN. Human Rights and Constitution Making. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 

2018, 24-25. Hämtad: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_EN.pdf (2020-03-19) 

https://www.ohchr.org/en/Issues/RuleOfLaw/Pages/Democracy.aspx
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Nationality%20and%20Statelessness.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConstitutionMaking_EN.pdf
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Inom medborgarskapsforskningen återkommer ofta spänningen som finns i relationen 

mellan politiskt (rättigheter, deltagande och identitet) och juridiskt medborgarskap (status). 

Många forskare och institutioner anser att dessa begrepp är ömsesidigt beroende. Dock 

hanteras oftast frågan om statslöshet som en juridisk fråga, medan frågor rörande minoriteter 

ofta uppfattas som en politisk fråga. Denna motsättning kan i sin tur bidra till oklarheter kring 

hur politiska strukturella lösningar ska åstadkommas, då det finns barn och minoriteter som 

antingen föds utan eller fråntas sitt medborgarskap på regelbunden basis i vissa länder. Detta 

kräver en politisk lösning då skapande av nya statslösa rent juridiskt redan är ett brott. 4 

Medborgarskapet juridiska och politiska aspekter går inte enkelt att särskilja från varandra, då 

idealet om en rättsstat innebär är att juridiken ska ha en tydlig och transparent relation till 

politiken och vice versa för att skydda mänskliga rättigheter och undvika parallellsamhälle 

och godtycklig politisk maktutövning.  

 

Juristerna Mirna Adjami och Julia Harrington uppmärksammar i analysen av artikel 15 

i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna förekomsten av en stor normativ klyfta 

rörande rätten att ha rättigheter och skyddet mot statslöshet. Det saknas starka mellanstatliga 

institutioner och lagar för att göra rätten att ha rättigheter mer substantiell. Immigranter, 

statslösa och utsatta minoriteter saknar ett jämbördigt skydd av sina mänskliga rättigheter 

jämfört med det skydd som medborgare i många stater åtnjuter. Författarna hävdar att i en 

situation av bristande institutionalisering så interagerar de facto statslöshet (brist på 

medborgarskap som rättigheter, politiskt deltagande och kulturellt erkännande) med de jure 

statslöshet (brist på medborgarskap som juridisk status i en viss nationalstat). Adjami och 

Harrington kallar fenomenet för statslöshetens gråzon. Gråzonen är fortfarande en relativt 

outforskad företeelse inom juridiken. 5 

 

Bland statsvetare och politiska experter går diskussionen att spegla som en konflikt 

mellan liberaler som försvarar status quo och socialister samt republikaner som vill se 

förändring. Liberalerna hävdar att den representativa demokratin blivit det dominerande 

statsskicket, statslösheten har de jure reglerats i den internationella rätten och rörligheten har 

 
4 ISI. Statelessness in numbers: 2018. An overview and analysis of global statistics. Institute on Statelessness and 

Inclusion. 2018, 3. Hämtad: https://files.institutesi.org/ISI_statistics_analysis_2018.pdf (2020-04-05) 
5 Adjami, Mirna & Harrington Julia. The Scope and Content of Article 15 of the Universal Declaration of Human 

Rights. Refugee Survery Quaterly. Vol.27, No.3, 2008, 104-108 Hämtad: https://academic.oup.com/rsq/article-

abstract/27/3/93/1515115 (2020-02-28)  

https://files.institutesi.org/ISI_statistics_analysis_2018.pdf
https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/27/3/93/1515115
https://academic.oup.com/rsq/article-abstract/27/3/93/1515115
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ökat i och med spridandet av den fria marknaden och internationella avtal. De hävdar även att 

dubbelt/multipelt eller unionellt medborgarskap ökat och att tidigare exklusiva medborgerliga 

rättigheter har i äldre demokratier i allt högre grad expanderats till icke-medborgare. 6 

Socialister och Republikaner hävdar att demokratin urholkas och vi nu ser en anti-

demokratisk utveckling i och med att politiskt deltagande minskat. De anser att den de facto 

och de jure statslösheten inte effektivt reglerats eller ökat över tid. 7 Fakta verkar stödja 

socialisterna och republikanerna. Statistiken visar att de jure statslöshet inte har minskat 

mellan 1945 8  och nu.9 Politiskt deltagande har minskat och den de facto statslösheten på så 

sätt ökat i och med ett drastiskt minskande av politiska partiers medlemsantal i många äldre 

demokratier. I många fall med upp till 75%. 10 

 

”Förvägringen av medborgarskap är alltid den första länken i en lång kedja av 

maktmissbruk”, säger politiska teoretikern Michael Walzer. 11 De facto och de jure statslöshet 

har blivit ett allt mer aktuellt problem. Detta problem leder in en på tankar kring hur ett mer 

inkluderande, demokratiskt och rättvisa medborgarskap ska konstrueras och hur 

medborgarskap bör tilldelas. Flera teoretiker har diskuterat kring denna fråga. I denna uppsats 

kommer fokuset ligga på tolkningen av Linda Bosniaks teori om splittrat medborgarskap samt 

Michael Walzers och Nancy Frasers principer för tilldelning av medborgarskap. Det som enar 

dessa teoretiker är deras kritiska förhållningssätt mot liberal förståelse av medborgarskap och 

principer för tilldelning av medborgarskap, samt deras innovativa bidrag till forskningsfältet i 

termer av nya begrepp och principer. Det som skiljer dem åt är deras förståelse av makt och 

rättvisa, därför komplimenterar teorier varandra väl.  Ambitionen är att dessa tre teoretikers 

verk ska utveckla varandra och att min tolkning ska fylla i deras resonemang. Deras verk har 

 
6 Gilbertson, Greta. Citizenship in a Globalized World. Migrationspolicy.org. 2006. Hämtad: 

https://www.migrationpolicy.org/article/citizenship-globalized-world (2020-03-14) 
7 FH. Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat. Freedom House. 2019. Hämtad: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat (2020-03-14) 
8 Vishniak, Marc. The Legal Status of Stateless People. Jews and the Post-War World. No.6, 1945, 34-36. 

Hämtad: 

https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/THE%20LEGAL%20STATUS%20OF%20STATELESS%20PER

SONS%20MARC%20VISHNIAK%201945.pdf (2020-02-28) 
9 UNHCR. Global Trends: Forced Displacement. United Nations High Commissioner for Refugees. 2018, 51 

Hämtad: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html (2020-02-28) 
10 Liddiard, Richard. Are Political Parties in Trouble. Wilson Center. 2018, 4. Hämtad: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/happ_liddiard_are_political_partie

s_in_trouble_december_2018.pdf (2020-02-28) 
11 Walzer, Michael. Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality. New York: Basic Books, 1983, 62 

https://www.migrationpolicy.org/article/citizenship-globalized-world
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat
https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/THE%20LEGAL%20STATUS%20OF%20STATELESS%20PERSONS%20MARC%20VISHNIAK%201945.pdf
https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/THE%20LEGAL%20STATUS%20OF%20STATELESS%20PERSONS%20MARC%20VISHNIAK%201945.pdf
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/happ_liddiard_are_political_parties_in_trouble_december_2018.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/happ_liddiard_are_political_parties_in_trouble_december_2018.pdf
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olika fördelar och nackdelar. Min utgångspunkt är ett substantiellt medborgarskap. Jag anser 

att demokrati förutsätter aktiva och inkluderande institutioner.   

 

1.1 Syfte 

 Undersökningen har två syften. Det första är att beskriva, diskutera och utveckla Linda 

Bosniaks teori om splittrat medborgarskap till en starkare och hållbarare teori. Det andra är att 

utifrån denna utvecklade medborgarskapsteori pröva de argument som de politiska 

teoretikerna Michael Walzer och Nancy Fraser har för och mot olika principer för tilldelning 

av medborgarskap. Ambitionen är att denna analys ska generera mer trovärdiga och hållbara 

principer för tilldelning av medborgarskap. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 

Forskningsfrågorna i denna studie är följande: 

 

• Hur bör medborgarskap förstås?   

• Hur bör medborgarskap tilldelas? 

 

Dessa forskningsfrågor kommer att vägleda arbetet genom hela undersökningen. De kommer 

att appliceras på den teoriutvecklande delen av arbetet som berör den självständiga tolkningen 

av Linda Bosniaks verk The Citizen and the Alien. De kommer också att appliceras på de två 

teoretikerna och verken som utgör studiens undersökningsmaterial, vilka är Michael Walzers 

verk Spheres of Justice och Nancy Frasers verk Scales of Justice. Slutligen kommer resultatet 

av undersökningen formuleras till svar på dessa frågor i slutsatserna.  

 

1.3 Teori 

 

 Ambitionen i denna undersökning är att skapa en teori som är inspirerad av Linda 

Bosniaks teori om splittrat medborgarskap. Linda Bosniaks teori om medborgarskap och 

utanförskap är en del av hennes övergripande arbete med internationell och amerikansk 
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migrationsrätt. Linda Bosniak är en jurist med tidigare praktisk erfarenhet från USA:s andra 

appellationsdomstol och medborgarättsfirman Rabinowitz. Hennes teori om splittrat 

medborgarskap är inte resultatet av en traditionell rättsvetenskaplig studie, utan är en kritisk 

tvärvetenskaplig medborgarskapsteoretisk studie, med inslag från språkvetenskapen, filosofin, 

sociologin, statsvetenskapen, juridiken och teologin. 12 Linda Bosniak uppfattar 

medborgarskapsforskningen som en socialt konstruerad diskurs. Diskursbrottet i hennes teori 

är introduktionen av fyra former av medborgarskap med utrymmet för fler, samt förståelsen 

av form av medborgarskap som splittrat i två motsatta delar.  13 Detta har givit henne 

möjligheten att introducera nya begrepp såsom medborgarskapets utanförskap och 

främlingens medborgarskap.14 Detta har även en påverkan på hennes diskussion om principer 

för tilldelning av medborgarskap, då Linda Bosniak lyckas lyfta fram komplexiteten i makt 

och diskurs rörande medborgarskap och statliga gränser och lyckas på så sätt rikta viktig 

kritik mot författare såsom Michael Walzer som har en strukturell syn på medborgarskap. 15 

Linda Bosniak uppfattar utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt begreppet medborgarskap som 

lika mycket ett verktyg för befrielse såsom för förtyck. 16 Detta innebär att begreppet förlorar 

sitt politiska och normativa värde. Denna poststrukturalistiska förståelse av medborgarskap 

och dess tilldelning lämnar därför en del i övrigt att önska. Detta skapar ett behov av att 

komplettera och utveckla denna teori för att göra den applicerbar på Walzers och Frasers 

principer för tilldelning av medborgarskap. Det krävs någon form av normativt värde eller 

princip som går att argumentera för.  

 

Valet av teori baseras på uppfattningen att Linda Bosniak har ett gott öga för de olika 

former av sociala förtryck samt politiska och juridiska konventioner som format 

medborgarskapsbegreppet, samt de olika former av medborgarskap som förekommer i den 

vetenskapliga diskussionen. Linda Bosniak meddelar även en kritik mot traditionella 

medborgarskapsteoretiker som sällan för en utförlig diskussion rörande problemen med 

kopplingen mellan rättvisa, medborgarskap och tilldelning. Exempel på problem är de olika 

skydd av mänskliga rättigheter som olika medborgarskap besitter: ett medborgarskap i 

 
12 RLA. Linda. S. Bosniak. Rutgers: Distinguished Law Professor. 1992. Hämtad:   
https://law.rutgers.edu/directory/view/bosniak (2020-03-19) 
13 Bosniak, Linda. The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership. Princeton : Princeton 

University Press, 2006, 18-20 
14 Bosniak, Linda. The Citizen and the Alien, 2006, 3 
15 Ibid, 48-49 
16 Ibid, 1 

https://law.rutgers.edu/directory/view/bosniak
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Sverige har historiskt sett gett helt andra förutsättningar för skyddet av en individs politiska 

rättigheter än ett medborgarskap i Ryssland. Ambitionen är att ha ett så bred förståelse som 

möjligt av medborgarskapet och Bosniaks teori ger även möjlighet att diskutera former av 

utanförskap som tidigare saknat tydlig benämning. Inkluderingen av så många olika former av 

medborgarskap och utanförskap är nödvändigt då denna uppsats ämnar problematisera olika 

principer för tilldelning av medborgarskap.  

 

1.4 Undersökningsmaterial 

 

Valet av material baseras främst på författarnas likheter och skillnader. Linda Bosniak 

har främst varit aktiv inom rättsvetenskapen och har genomfört en poststrukturell kritisk 

analys av medborgarskap. Michael Walzer och Nancy Fraser har främst varit aktiva inom den 

politiska filosofin och tillhör den kommunitarianska respektive den radikaldemokratiska 

skolan. Det som enar dessa perspektiv är deras utförliga genomgång av medborgarskap och 

principer för tilldelning av medborgarskap från ett vänsterperspektiv.  Det som särskiljer dessa 

båda teoretiker från John Rawls vilket är deras huvudsakliga polemiker är deras bredare 

förståelse av jämlikhet, enligt dessa två teoretiker räcker inte ett samhällskontrakt för att 

etablera en fungerande rättvisa.  

 

 1986 utgavs Michael Walzers verk Spheres of Justice som idag räknas till en av 

statsvetenskapens klassiker. Michael Walzer brukar benämnas som en kommunitariansk 

teoretiker. Politiskt uppfattas Walzer vara en socialdemokrat. Verket är idag populärt bland 

både studenter och forskare inom samhällsvetenskapen. Verket var ett bidrag till den samtida 

diskussionen som fördes om distributiv rättvisa, där förespråkaren av enkel jämlikhet 

liberalen John Rawls var dominerande. 17 John Rawls begränsar sin distributiva rättvisa till 

idén om lika möjligheter som stöds av två ömsesidigt kompletterande principer: frihets -och - 

differensprincipen som sammanvägt innebär en balans mellan frihet och jämlikhet som ger 

alla individer så stor som valfrihet att utforma sina liv så länge det inte missgynnar de mest 

utsatta. Utöver detta ska dessa två principer vara vägledande ideal som ska applicera på alla 

 
17 Tuckness, Alex & Wolf, Clark. This is Political Philosophy: An Introduction. Hoboken: Wiley Blackwell, 

2017, 99-100  
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möjliga distributiva situationer oavsett vad. 18 Denna multiplicering av rättigheter till liv och 

frihet är enligt Michael Walzer en fars. Människor har rätt till mer än endast liv och frihet. 

Problemet med enkel jämlikhet är att den ger politikerna och ekonomerna all makt, vilket är 

en form av tyranni. På så viss utgör hans anti-dominans-princip en kritik mot kapitalets och 

politikens maktmonopol, i de kapitalistiska och kommunistiska samhällena som existerade 

under tiden då boken författades. Istället bör en slags balans skapas mellan främst politiken 

och ekonomin för att eliminera dominans och på vis skapa ett socialdemokratiskt samhälle. 

Dominans elimineras endast ifall det även finns interna principer som styr fördelningen av 

sociala värden. Människor själva måste ha en viss självständighet att påverka fördelningen 

bortom dem som planerar samhällets utformande. Därför är det ett botten-upp-perspektiv på 

distributiv rättvisa. 19 Michael Walzer anser att jämlikhet inte ska tas bokstavligt eller hans 

egen term enkelt, som Rawls gör. Enkel jämlikhet är ett ideal som lätt kan användas för svek, 

som nämnts ovan. Enkel jämlikhet har som syfte att eliminera monopolet av värden. 

Problemet med enkel jämlikhet är att den är omöjlig att upprätthålla p.g.a. värdeskapandets 

och värdedistributionens sociala natur. Eftersom värden kontinuerligt skapas, fördelas och 

omfördelas så är det oundvikligt att den enkla jämlikheten kommer brytas så fort ett socialt 

värde skapas, fördelas eller omfördelas. Sociala värden har inte heller endast en viss 

betydelse, kostnad eller mening. Värdets mening och kostnad fastställs genom det sociala 

utbytet och ett visst socialt värde kan ha olika ekonomiskt värde beroende på individernas 

behov och föremålets sociala syfte. Det vill säga att samma värde kan ha olika betydelse i 

olika distributiva system. Därför är det inte möjligt att bryta dominansen endast genom ett 

toppen-ner-perspektiv på distributiv rättvisa. Målet med distributiv rättvisa bör därför inte 

vara eliminering av monopol, utan istället eliminering av dominans. 20 Anti-dominans är när 

inget socialt värde kan användas för att dominera andra människor. 21  

 

 Walzer vill att jämlikhet inte bara ska förstås som att alla människor är lika utan även 

på jämlik grund erkänna att alla människor också är olika. De har olika nivå av kunskap, 

styrka, visdom, begåvning, mod, vänlighet, energi och nåd. Det finns heller ingen mänsklig 

civilisation som inte innehållit en mångfald sociala värden (social goods) och en mångfald 

 
18 Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, 60 
19 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, xv 
20 Ibid, xi-xii 
21 Ibid, xiv 
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ofta komplexa distributiva system. Även till ytan enkla sociala distributiva system såsom 

exempelvis en skola, där betyget verkar vara det främsta kriteriet för fördelning av platser, 

kan vid närmare granskning ofta innehålla oförutsedda komplexiteter. Platser på skolor och 

högskolor distribueras ofta inte bara efter merit, utan även hemvist, klass, kön, ras m.m. då 

utbildningsväsendet ofta tillämpar kvoter för att diversifiera sina klasser, skolbetyg är inte 

alltid en rättvis indikator på lämplighet eller social rättvisa. Därför måste alla värden, 

distributiva system och deras kulturella kontext studeras i sin helhet och utifrån sin politisk-

historiska era. Detta innebär i förlängning att han väljer att tolka varje möjlig distributiv 

situation utifrån egna möjliga ramar, förutsättningar och principer. 22 Detta leder till att han i 

sitt verk täcker in ett brett spann av olika distributiva system och principer. Han diskuterar 

fördelning av medborgarskap, säkerhet och välfärd, värden och tjänster, ämbeten och 

befattningar, farligt arbete, fritid, utbildning, kärlek och släktskap, guds nåd och gåvor, 

kulturellt erkännande och politisk makt. 23  

 

Ur ett anti-dominans-perspektiv är det viktigt att titta på hur fördelningen ser ut på en 

viss plats och under en viss era. Idealet jämlikhet har använts för att avskaffa vissa specifika 

former av förtryck såsom aristokratiskt privilegium, kapitalistisk rikedom, byråkratisk makt, 

sexuell eller rasbaserad överlägsenhet.  Målet är att försöka motverka de värsta orättvisorna 

som ligger till grund för allt förtryck, vilket är dominans. Vi ska därför leva i ett samhälle fritt 

från bockande och bugande, darrande, grötmyndighet och relationen mellan mästare och slav. 

Idén är därför inte att göra alla lika, utan skapa ett samhälle fritt från dominans.  24  

 

Verket beskriver inte någon enda modell för ett rättvist samhälle eller en viss utopi, 

utan istället väljer Walzer ett radikalt partikularistiskt perspektiv. Enligt Walzer är rättvisan 

beroende av vår gemensamma uppfattning av skapandet, ordningen och fördelningen av 

sociala värden. Det är därför är fullt möjligt att skapa ett rättvist samhälle, genom social 

förändring. Komplex jämlikhet har ger honom en grad av teoretisk frihet att argumentera för 

och emot olika former av medborgarskap och principer för tilldelning av medborgarskap. 

Verket innehåller ett mycket utförligt kapitel om medborgarskap och principer för tilldelning 

av medborgarskap. Spheres of Justice relevans för denna undersökning är att det utgör ett 

 
22 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 3-6 
23 Ibid, vii-x 
24 Ibid, xi-xii 
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kommunitarianskt alternativ till John Rawls, Linda Bosniaks och Nancy Fraser teorier om 

medborgarskap och principer för tilldelning av medborgarskap. 25 

  

2008 utgavs Nancy Fraser verk Scales of Justice. Verket räknas ännu inte till en 

statsvetenskaplig klassiker, men är ett framstående verk om rättvisa inom den feministiska 

och kritiskt-teoretiska litteraturen. Fraser är socialdemokrat och ekofeminist. Fraser uppfattar 

den feministiska kampen som länkad till andra former av politisk kamp mot strukturellt 

förtryck. 26 Verket var ett bidrag till den samtida diskussionen som fördes om demokratisk 

rättvisa. Nancy Frasers verk är ett svar mot ett brett spektrum av författare som nämns i 

hennes andra verk såsom Jürgen Habermas, Michael Walzer, Seyla Benhabib, Philip Petitt, 

Amartya Sen, med flera27 Nancy Fraser är kritisk mot både liberala identitetspolitikens starka 

fokus på kulturellt erkännande, neoliberalismens och republikanismens bristande fokus på 

ekonomisk rättvisa, neomarxisternas alltför starka fokus på ekonomisk rättvisa och 

kommunitarianernas alltför starka fokus på nationalstaten. 28 Nancy Fraser förstår rättvisa som 

deltagandeparitet. Denna radikaldemokratiska tolkning av människors lika värde, kräver att 

sociala institutioner utformas på ett sådant vis att människor kan delta i samhällslivet på lika 

villkor.  

 

Rättvisa kräver därför att de sociala hinder som finns i samhället mot deltagandeparitet 

måste nedmonteras. Hindren kan vara av tre typer. Det första typen är ekonomiska hinder mot 

deltagandeparitet som kallas för brist på fördelning vilket är klasstrukturer. Den andra typen 

är kulturella hinder mot deltagandeparitet kallat avsaknad av erkännande såsom rasism och 

sexism. Relationen mellan dessa två former av hinder är komplext, de speglar inte varandra, 

däremot så samspelar de i hög utsträckning. Detta innebär att kampen för rättvisa inte kan 

reduceras till endast bekämpningen av antingen klasstrukturer eller sexism och rasism, istället 

måste både dessa bemötas. Den tredje typen är politiska hinder mot deltagandeparitet kallat 

avsaknad av representation, vilket är systemet av stater och mellanstatliga institutioner. Här 

uppstår problem med både avgränsningar av territorium och medborgarskapet, men även 

 
25 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 31-63 
26 Fraser, Nancy. Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. Cambridge: Polity, 

2008,114-115 
27 Fraser, Nancy. Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. New York: Verso 

Books, 2013, 194  
28 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 2-4 
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reglerna inom vissa stater för beslutsfattning, såsom politisk representation, statsskick och 

lagstiftning. Avsaknad av representation kan därför brytas ner i två delar, den ena delen berör 

reglerna för valet av politiska representanter och den andra delen berör distributionen av 

medborgarskap och territorium och kallas för enligt henne för avsaknad av instans. Avsaknad 

av instans är bland de värsta av de orättvisor som finns då det leder till ”politisk död” eller de 

jure eller de facto statslöshet, det fråntar många individer deras rätt att påverka de institutioner 

som har ett avgörande inflytande på deras liv. Deltagandeparitet är på vissa sätt likt begrepp 

anti-dominans, då det är ett botten-upp-perspektiv. Sammanvägt kräver deltagandeparitet 

vilket enligt Nancy Fraser är rättvisa ett arbete med fördelning, erkännande och 

representation. 29 Frasers demokratiska rättvisa tillåter henne att behandla ämnen såsom 

fördelningen av medborgarskap, värden och tjänster, välfärd, kultur, hemarbete, gästarbete, 

könsroller, miljöskydd med mera30 Scales of Justice innehåller ett mycket utförligt kapitel om 

medborgarskap och principer för tilldelning av medborgarskap. Scales of Justice relevans för 

denna undersökning är att det utgör ett radikaldemokratiskt alternativ till John Rawls, Linda 

Bosniaks och Michael Walzers teorier om medborgarskap och principer för tilldelning av 

medborgarskap. 31 

 

1.5 Metod 

 

 I denna undersökning ska materialet bearbetas med hjälp av argumentationsanalys. En 

argumentationsanalys består av två moment: beskrivningen och prövningen av 

argumenterande texters teser och argument. 32 Dessa två steg kompletterar varandra och 

generar i slutändan en bakgrund, översikt och analys av materialet. Argumenterande texter 

särskiljer sig från andra former av texter genom att innehålla uppfattningar och argument för 

dessa uppfattningar, istället för känslor eller upplevelser. 33  I denna undersökning är dessa 

argumentativa texter två kapitelavsnitt kallade Membership från Spheres of Justice och 

Abnormal Justice från Scales of Justice författade av Michael Walzer respektive Nancy 

Fraser.   

 
29 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 16-20 
30 Ibid, 217-224 
31 Ibid, 31-63 
32 Ibid, 283–284 
33 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 

277 



14 

 

 Den beskrivande delen börjar med en genomgång av den problemställning, teser och 

anti-teser samt argument och motargument som finns i antingen i texten eller i andra verk. 

Innan en viss argumentationsöversikt ska presenteras, genomförs ett urval av de delar 

viktigaste teser och argument som finnas i den argumenterande texten. En text har en 

problemställning, medan teserna och argumenten kan vara många. En rimlig avgränsning av 

texten måste genomföras då vissa källor kan vara för stora för att behandlas i sin helhet. 34 I 

analysen av dessa verk kommer fokusen ligga på att formulera författarnas syn på problemen 

med rättvisa och medborgarskap som en form av problemställning. Därefter kommer 

författarnas principer för tilldelning av medborgarskap att presenteras, samt ett antal exempel 

på argument och motargument de använder för att rättfärdiga sina principer. Principerna 

kommer i detta fall utgöra de olika teserna, medan deras resonemang kring dessa principer 

utgör argument för och emot teserna.  Argumenten kommer väljas ut ifrån deras relevans till 

principerna, men också ifrån deras genomslagskraft i den allmänna vetenskapliga 

diskussionen.  

 

 En argumenterande text innehåller ofta olika teser, mångtydigheter och underliggande 

premisser. Därför det viktigt att ibland tolka och klargöra vissa argument. Klargörandet av 

argumenten görs antingen med hjälp av möjliga icke-explicita premisser eller med hjälp av 

omskrivningar eller förklaringar. Denna tolkning bör vara godartad och ta hänsyn till 

författarens intentioner med texten.35 Dessa två texter innehåller tvetydigheter rörande deras 

teori om rättvisa då komplex rättvisa och demokratisk rättvisa är relativt öppna koncept. 

Därutöver innehåller Walzer en del oklarheter angående vilka som utgör hans principer för 

tilldelning av medborgarskap. Dessutom är dessa teoretiska arbeten som kan sakna empiriska 

grunder för sina argument, utan använder sig av hypotetiska eller historiska exempel. 

Slutligen saknar båda författarna en uttryckt definition av medborgarskap, vilken i denna 

undersökning kommer behöva formuleras från deras idéer om rättvisa. Detta kräver ett visst 

mått av tolkning och förklaring.  

 

 
34 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion, 2006, 278–279 
35 Ibid, 283–284 
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Det prövande momentet innebär undersökandet av argumentens hållbarhet. 

Hållbarheten hos ett argument består både av dess sanning eller rimlighet och dess relevans.  

Hur sanningen eller rimligheten av argumentet prövas beror på dess funktion. Argument kan 

ha tre olika funktioner: teoretisk, syntaktisk eller praktisk. Ett teoretiskt argument uttrycker 

viss information som kan prövas med hjälp av logik. Ett praktiskt argument uttrycker vissa 

normer eller värderingar som prövas med hjälp av empiri. Ett syntaktiskt argument är en sorts 

blandning av de båda ovannämnda argumenten som ofta provas med hjälp av logik och 

empiri. Många moraliska argument är av syntaktiska och i dessa fall är det lämpligt att pröva 

deras rimlighet snarare än deras sanning på rationella grunder.  36 Verken är fulla av moraliska 

syntaktiska argument. Därför krävs både logik och empiri för att pröva deras rimlighet. 

Rationella grunder kommer inte att vara tillräckligt. Dessa verk besitter varsin inneboende 

rationalitet som kanske inte är fullt kompatibla, men som i sig själva är rimliga. Den egna 

tolkningen av Linda Bosniaks teori kommer utgöra det viktigaste underlaget för prövningen 

av argumenten. Eftersom ambitionen är att använda sig av en så bred förståelse av 

medborgarskap som möjligt så kommer alla fyra olika former av medborgarskap vägas in när 

argumentationen prövas.   

 

 När det kommer till att pröva ett arguments relevans är det viktigt att titta på den 

logiska förbindelsen argumentet har till tesen. Ibland kan den logiska förbindelsen vara 

indirekt och då kan det vara av vikt att formulera underliggande premisser som kopplar 

argumentet till tesen. Detta kallas induktiv slutledning. I andra fall kan den logiska 

förbindelsen vara direkt då det finns överargument som kopplar samman argumentet med 

tesen. Detta kallas deduktiv slutledning. Teser är argumenterande textens slutsatser. 37 

Eftersom verkan har många argument av syntaktisk karaktär, blir klargörande av den logiska 

förbindelsen viktig.  

 

 När det kommer till den slutgiltiga kritiken och bedömningen av en viss text är målet 

intersubjektiv prövbarhet. Detta mål förutsätter inte någon absolut sanning som antingen ska 

accepteras eller falsifieras. Undersökningens resultat får inte vara fullständigt beroende av en 

viss livsåskådning. Istället ska undersökaren vara tydlig och transparent i sin bedömning av 

 
36 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion, 2006, 286–288 
37 Ibid, 288–290  
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analysmaterialet. Detta kräver att författaren prioriterad metod över teori. Författaren måste 

förbli öppen i sin prövning även om slutsatserna går emot teorins ansatser. Det skapar 

förutsättningarna för att en annan undersökare ska kunna göra en liknande undersökningen 

och få liknande resultat. 38 I denna undersökning innebär detta att beskrivningen och 

tolkningen av det teoretiska perspektivet blir viktigt för att klargöra ansatserna.  

  

1.6 Tidigare forskning 

  

 Forskning som berör medborgarskap och principer för tilldelning är omfattande och 

kallas för medborgarskapsstudier. Detta är ett tvärvetenskapligt fält som kombinerar 

statsvetenskap, sociologi, psykologi, filosofi, etik, med flera  

 

 Joseph Carens verk Ethics of Immigration är ett av de viktigaste post-nationella 

verken. Utifrån sin egen tolkning av universella mänskliga rättigheter förespråkar han öppna 

gränser. Stater besitter inte en moralisk rätt att bestämma över tilldelningen av medborgarskap 

och individers rörelsefrihet är absolut. Den enda rimlig principen för tilldelning är 

hemvistkravet. Problemet med hans resonemang är oviljan att se medborgarskapet som mer 

än en formell juridisk status. Det vill säga att diskutera medborgarskapets komplexitet. 

Hemvistkravet låter på ytan som det mest liberala av alla principer för tilldelning. Dock 

garanterar det varken social integration, dugliga livsvillkor eller nödvändig politisk kunskap. 

Öppna gränser kommer inte nödvändigtvis leda till ett bättre skydd av mänskliga rättigheter, 

då många rättighetskräkningar sker över gränser och hänger ihop med globala maktstrukturer.  

39 

 

 Richard Boyds artikel ”Boundaries, Birthright and Belonging: Aristotle on the 

Distribution of Citizenship” diskuterar utifrån ett Aristoteliskt perspektiv vanligt 

förekommande principer för tilldelning av medborgarskap och deras tillhörande privilegier. 

Aristoteles kopplar ihop begreppet medborgarskap med idén om demokrati och rättvis 

tilldelning, precis som andra rättviseteoretiker, exempelvis Walzer och Fraser. I denna artikel 

diskuteras vanliga principer för tilldelning såsom territorialprincipen, nationalitetsprincipen, 

 
38 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion, 2006, 298–299 
39 Carens, Joseph. The Ethics of Immigration. Oxford: Oxford University Press, 2013, 288-290 
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krav på demokrati, krav på social och ekonomisk jämlikhet, krav på social gemenskap, 

moraliska krav, jurisdiktionskravet, m.fl. Boyds tolkning av Aristoteles leder till slutsatserna 

att principer byggda på klass, etnicitet, kön eller andra biologiska premissers som inkluderar 

mental kapacitet inte är moraliskt acceptabla. Endast väldefinierade moraliska krav baserade 

på absolut social nödvändighet ger rätt att exkludera individer från medborgarskap. Målet är 

att en så stor del av befolkningen som möjligt inkluderas i den politiska processen. 40 

Aristoteles uppfattar att medborgarskapet främst är kopplat till rösträtten. Alla andra typer av 

rättigheter som kan vara nödvändiga förutsättningar för den politiska processen inkluderas 

inte.  En tolkning av medborgarskapet som bara rösträtt betyder inte mycket utan andra 

rättigheter. Världen präglas av globala maktstrukturer och orättvisor. Att inte ta hänsyn till 

dessa förminskar medborgarskapets normativa värde, osynliggör globala problem och även de 

nödvändiga förutsättningar som krävs för att rösta i ett demokratiskt val. 41  

 

 Forskaren Veit Bader har författat artikeln ”Fairly Open Borders” som utifrån ett 

kritiskt perspektiv med fokus på socioekonomisk rättvisa, kritiserar olika principer för 

tilldelning av medborgarskap. Han kopplar ihop begreppet medborgarskap med idén om 

rättvisa och demokrati precis som Fraser och Walzer. Veit Bader baserar sin kritik mot de 

nuvarande principerna för tilldelning av medborgarskap på föreställningen om att rika stater 

har en moralisk plikt att relativt jämlikt dela med sig av sitt välstånd, till exempel genom 

omfördelning av resurser, territorium eller medborgarskap. Global fattigdom leder till lidande 

och är kopplat till andra typer av förtryck såsom politiskt, religiöst, etniskt och könsmässigt. 42 

Mänsklighetens resurser är gemensamma, därför finns det ett moraliskt ansvar att se till att 

resurserna kommer alla människor till del utifrån rimliga krav. Bader menar att principer för 

tilldelning baserade på etnicitet, religion, kultur, 43 ideologi, värderingar, territorium, 44 

välfärd 45  och säkerhet 46  med mera kan vara omoraliska under felaktiga omständigheter. 

Den orättvisa fördelningen av resurser och medborgarskap är ett resultat av världens politiskt-

 
40 Boyd, Richard. “Boundaries, Birthright, and Belonging: Aristotle on the Distribution of Citizenship.” The 

Good Society. Vol. 22, No. 2, 2013, 226 Hämtad: http://www.jstor.org/stable/10.5325/goodsociety.22.2.0215 

(2018-05-09) 
41 Boyd, Richard. “Boundaries, Birthright, and Belonging: Aristotle on the Distribution of Citizenship,” 229 
42 Bader, Veit. “Fairly Open Borders.” I Citizenship and Exclusion, Veit Bader (red.), Basingstroke, 

Storbrittanien : Palgrave Macmillan, 1997, 30. 
43 Bader, Veit. Fairly Open Borders, 1997, 48-49 
44 Ibid, 44-46 
45 Ibid, 46-47 
46 Ibid, 43-44 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/goodsociety.22.2.0215
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ekonomiska ordning. 47 Detta innebär att fördelningen är formad av struktur och historia. 48 

Slutsatsen är att det uppstår en brist på moraliskt godtagbara principer för tilldelning av 

medborgarskap, då dessa inte uppfyller kravet på en stark global ekonomisk rättvisa. När de 

rika staterna uppfyller det minimala kravet, blir det möjligt att diskutera den moraliska 

legitimiteten hos vissa andra principer för tilldelning. 49  Veit Bader delar Joseph Carens 

uppfattning att det finns en brist på moraliskt godtagbara principer. Detta är också något som 

återkommer i Linda Bosniaks, Nancy Frasers och Michael Walzers litteratur. Dock uppstår det 

ett problem med Baders starka fokus på global ekonomisk rättvisa. Han nämner själv att de 

globala orättvisorna är skapade av socialt reproducerande maktstrukturer. Han lyckas genom 

sina förslag finna moraliskt hållbara principer för tilldelning. Dock saknas det en kritisk 

diskussion kring de avgränsningsproblemet som medborgarskapsbegreppet innebär. Utöver 

detta saknas även diskussioner kring andra koncept av det goda, förutom de strikt 

ekonomiska.  

 

1.7 Disposition 

 

Denna uppsats kommer bestå av fyra kapitel. Det första kapitlet har en 

teoriutvecklande ansats och är en beskrivning och utveckling av Linda Bosniaks teori om 

splittrat medborgarskap. Beskrivningen kommer bestå av en redogörelse av hennes teori om 

medborgarskap samt hennes analys av Michael Walzer principer för tilldelning av 

medborgarskap. Teoriutvecklingen kommer bestå av en diskussion kring de normativa och 

teoretiska brister som hennes teori har. 

 

 Det andra kapitlet kommer bestå att av en argumentationsanalys av Michael Walzers 

syn på rättvisa, medborgarskap samt principer för tilldelning av medborgarskap och deras 

argument för och emot dessa principer. 

 

 
47 Bader, Veit. Fairly Open Borders, 1997, 36 
48 Ibid, 34-35 
49 Ibid, 50 
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Det tredje kapitlet kommer bestå att av en argumentationsanalys av Nancy Frasers syn 

på rättvisa, medborgarskap samt principer för tilldelning av medborgarskap och deras 

argument för och emot dessa principer. 

Det fjärde kapitlet kommer vara de slutsatser som dras från genomförandet av 

undersökningen. Här kommer den egna förståelsen av rättvisa, medborgarskap och principer 

för tilldelning av medborgarskap presenteras.  

 

2 En teori om splittrat medborgarskap 

 

I detta kapitel ämnar jag göra en egen tolkning och diskussion kring Linda Bosniaks 

teori om splittrat medborgarskap. Jag kommer att beskriva och tolka hennes förståelse av 

rättvisa, medborgarskap och principer för tilldelning av medborgarskap. Jag kommer även att 

diskutera vissa teoretiska frågor och hur teorin ska användas för att pröva hållbarheten hos 

Walzers och Frasers principer för tilldelning av medborgarskap. 

 

2.1 Linda Bosniaks rättvisa  

 

 Linda Bosniak är som tidigare nämnt en rättsvetare som utvecklat en teori om splittrat 

medborgarskap. Inom den analytiska och normativa rättsvetenskapen är det brukligt att 

studera vad rätt är och vad rätt bör vara, medan de bredare filosofiska diskussionerna brukar 

lämnas till rättsfilosofin och andra filosofiska inriktningar. Inflytandet av rättsvetenskapen på 

hennes studie märks av, då hon saknar ett utförligt kapitel om rättvisa och om politiskt 

statsskick, dvs den politiska implementeringen av rättvisa, utanför själva lagstiftningen. 

Michael Walzer och Nancy Fraser som båda är politiska filosofer diskuterar dessa frågor i 

deras verk. Det är däremot möjligt med hjälp av en tolkning av hennes språkbruk identifiera 

en post-strukturell förståelse av rättvisa hos Bosniak. Hon benämner medborgarskapsteorier 

som en samling diskurser och talar om legala strukturer som påverkar tilldelningen av 

medborgarskap 50, samt om olika teoretikers strukturella argument.51 Hennes val av 

 
50 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 13 
51 Ibid 43, 79-80, 103 & 135  
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poststrukturalism som sin teoretiska utgångspunkt påverkar hennes uppfattning av 

medborgarskapet och principer för tilldelning av medborgarskap. 

 

 Linda Bosniak tolkning av alla centrala begrepp utgår från ett poststrukturellt synsätt. 

Detta innebär att alla begrepp är öppna och tolkningsbara, det innebär att de saknar en absolut 

mening, istället är alla begrepp relationsbaserade. Denna relation är framförallt maktbaserade. 

Detta innebär att alla begrepp saknar en fullvärdig mening, då de inte symboliserar någon 

absolut närvaro eller avsaknad av någon viss sak som de refererar till. Hon kallar utanförskap 

för en hybrid, en term som både berör den juridiska och normativa sfären. 52 I relation till 

rättvisa innebär det att rättvisa saknar någon tydlig innebörd tills en viss kontext eller tillägg 

uppkommer. Hon väljer ett öppet rättvisebegrepp i syfte att kunna kritisera 

medborgarskapsdiskursen i sin helhet. Detta baserar jag på hennes huvudsakliga ståndpunkt: 

att alla former av begränsad rättvisa är normativt och politiskt ogiltiga. Hennes teori utgör 

därför först och främst en kritik mot nuvarande förståelser av rättvisa, medborgarskap och 

medborgarskapstilldelning, utan en tydlig avgränsning av begreppet rättvisa. Däremot hävdar 

hon att tilldelningen av medborgarskap är lika mycket ett medel för förtryck som befrielse, 

hon väljer därför att se även rättvisa i förlängningen som ett splittrat begrepp. 53 Problemet 

med denna norm av rättvisa som något neutralt är att det utan resonemang kring den politiska 

implementeringen av rättvisa inte klargör var det slutliga målet med medborgarskapet är, utan 

lämnar medborgarskapet och rättvisan som ytterst splittrade företeelser.  

 

Det positiva med detta poststrukturalistiska synsätt är att det skapar möjligheten att 

med nya termer diskutera de problem som finns med inom medborgarskapsforskningen. 

Bosniak illustrerar problemet med begränsad rättvisa i med hjälp av två exempel. Det ena 

exemplet är främst nationell eller territoriell rättvisa som begränsar rättvisan till en viss utvald 

grupp eller en viss politisk gemenskap, vilket är ogiltig då rättviseanspråk inte ska begränsas 

till en endast en viss grupp eller stat. Det andra exemplet är kosmopolitsk eller neoliberal 

rättvisa som endast begränsar rättvisa främst till identitet, status eller erkännande, vilket är 

giltigt då det inte berör frågan om exempelvis ekonomisk rättvisa. Därför utgör hennes syn på 

rättvisa både ett alternativ till kommunitarianska och postnationella föreställningar av rättvisa 

 
52 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 89-91 
53 Ibid, 3-4 
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som idag är dominerande. Det som är viktigt att diskutera enligt henne är de legitima gränser 

för olika rättviseanspråk och idéen om kollektiv solidaritet. Politiska gränser och politiska 

krav av olika slag är inte enkla eller historiskt permanent företeelser, utan dessa konstrueras, 

omkonstrueras och upprätthålls genom sociala praktiker.54  

 

2.2 Linda Bosniaks medborgarskap 

 

 Medborgarskap är enligt Linda Bosniak ett begrepp som förmedlar både inkludering 

och tillhörighet, eller att medborgarskap är mjukt på insidan och hår på utsidan55, eller 

slutligen universellt och slutet. 56 Sammantaget kallar hon medborgarskapet för ett splittrat 

koncept, vilket även passar sig väl som en benämning av hennes teori. Problemet med denna 

dubbelhet är att inkludering och tillhörighet är i konflikt med varandra då föreställningen av 

vilka ämnen som politik inkluderar och vilka individer som är del av den politiska 

gemenskapen alltid är begränsade och föränderliga över tid. Detta innebär att 

medborgarskapet och dess tilldelning lika mycket ett verktyg för befrielse som för 

underkastelse. 57 Däremot nämner hon att det viktigaste idealet för begreppet medborgarskap 

sedan antiken har varit politisk befrielse och ett åtagande mot permanent underkastelse, dvs. 

kaststrukturer, etnisk segregation eller klassamhällen. Det särskiljer begreppet medborgarskap 

från närliggande begrepp som undersåteskap, slaveri, träldom och livegenskap, där människor 

inte är fria människor utan är någons temporära, men oftast permanenta egendom. 58 Detta har 

gett begreppet dess speciella och omstridda sociala värde. 

 

Det som särskiljer Linda Bosniaks teorier från den populära teorin postnationellt 

medborgarskap är den kritiska förståelsen av medborgarskapets hybriditet som består av både 

medlemskap och utanförskap. Det existerar ofta ett komplext och flytande förhållande mellan 

olika former av medlemskap och utanförskap samt dess relation till den enskilda individen. 

Postnationella teoretiker, vill enligt henne jämställa medborgarskap med juridisk inkludering, 

vilken enlig teoretikerna är lösning på rättviseproblemet med medborgarskap. Problemet med 

 
54 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 6-7 
55 Ibid, 1-4 
56 Ibid, 29-31 
57 Ibid, 1-3 
58 Ibid, 29-31 
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en sådan simplifiering av medborgarskapsbegreppet är att det ignorera andra rättviseproblem 

som påverkar frågan. Syftet med hennes perspektiv på begreppet är förtydligandet av den 

komplexa relationen som existerar mellan makt och struktur Medborgarskapet blir på så sätt 

en komplex företeelse istället för att framstå som en fråga om endast statligt medborgarskap 

och statslöshet. Detta öppnar upp för en mycket bredare och detaljerad diskussionen om 

medborgarskapets gränser och konflikter. Medborgarskapsbegreppet är enligt henne fullt av 

politiska gränskonflikter som inte går att isoleratill gränsområdet, utan påverkar i hög grad all 

annan form av politik. 59 

 

 Linda Bosniak poängterar att medborgarskapet idag fortfarande först och främst är 

nationalstatligt och inte post-nationellt. Medborgarskapsforskningens huvudsakliga fokus bör 

därför vara det nationalstatliga medborgarskapet och inte det post-nationella 

medborgarskapet. Det nationalstatliga medborgarskap är dock inte utan sina problem. Det är 

en viss historisk produkt (av huvudsakligen europeiskt ursprung, men idag av global 

omfattning), och inte heller en naturlig politisk utgångspunkt som vissa kommunitarianer eller 

liberala nationalister vill hävda. Nationalstaten är inte ett slutet socialt system, där individer, 

grupper eller själva staten har fullt självbestämmande och inte påverkas av den transnationell 

politik.60  Det liberala nationalstatliga systemets porösa gränser leder till att kritiker vill utöka 

medborgarskapets omfattning. Enligt henne existerar två huvudsakliga trender som ämnar 

förändra medborgarskapet.  Den ena trenden är att förändra medborgarskapets territoriella 

omfattning, exempelvis genom lokalt, regionalt, statligt, unionellt eller kosmopolitiskt 

medborgarskap. Den andra trenden är att förändra medborgarskapets sociala omfattning 

exempelvis genom att tilldela medborgarskap till individer eller grupper som tidigare varit 

diskriminerade på grund av exempelvis klass, ras, etnicitet, kultur, religion, kön, genus, ålder, 

handikapp, kriminalitet och art. 61 

 

Varje diskussion och definition av medborgarskap bör enligt Linda Bosniak innehålla 

ett svar på tre övergripande frågor för att fastställa dess praktiska betydelse. Dessa frågor är: 

Vad är medborgarskap? Vart sker medborgarskap? Vem är medborgare? 62  Jag väljer att 

 
59 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 9 
60 Ibid, 5-6 
61 Ibid, 35-36 
62 Ibid, 13 
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upprätthålla mig vid och besvara två av dessa frågor, vilka är Vad är medborgarskap? samt 

Vem är medborgare? Dessa frågor utgör grunden för denna undersökning. Varje 

medborgarskap är möjligt att beskriva i termer av mjuka på insidan och hårda på utsidan, 

vilket är kopplat till dess dubbla intentioner om inkludering och tillhörighet, samt dess oklara 

relationen till maktstrukturerna. Frågorna gäller medborgarskapets relation till en viss politisk 

gemenskap och tillhörande maktstrukturer. Medborgarskap kräver förekomsten av en viss 

politisk gemenskap och det politiska erkännandet av en viss individ eller grupp som 

medborgare. Det berör dock inte frågan om utanförskap. Dessa frågor är inte som precisa som 

de verkar vara vid första anblick. Linda Bosniak identifierar fyra former av medborgarskap. 

Dessa medborgarskap är politiskt deltagande, legal status, rättigheter och identitet eller 

kultur.63 Dessa fyra former av medborgarskap åtföljs av fyra former av utanförskap. Alla fyra 

nämnda former av medborgarskap är gamla och kan alla spåra sitt ursprung till Antikens 

Grekland och Rom.   

 

Det aristoteliska eller atenska medborgarskapet var den första kända formen av 

medborgarskap. Medborgarskapet associeras i detta fall med praktiken av kollektivt 

självstyre, där medborgare turas om att styra och låt sig styras.  Idén om politiskt engagemang 

eller deltagande blir därför det centrala i denna form av medborgarskap och är därför tydligt 

förknippad med själva praktiken av demokrati. Under de senaste två decennierna har det 

aristoteliska medborgarskapet återfått viss popularitet inom medborgarrepublikansk teori. 

Inom republikansk teori förstås det som det processen av demokratiskt självstyre, deliberativ 

demokrati och praktiken av aktivt engagemang i politiska gemenskapens liv. Individer som 

utövar denna typ av medborgarskap.  

 

Det romerska legalistiska medborgarskapet var den andra kända formen av 

medborgarskap. Medborgarskapet anses vara en viss formell juridisk ställning. 

Medborgarskapet är innehavet av en viss juridisk medborgarskapsstatus som medför vissa 

privilegier och skyldigheter. Här förstås därför medborgskapet som ett visst juridiskt 

medlemskap i en organiserad politisk gemenskap. Idag är denna organiserade politiska 

 
63 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 19-20 
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gemenskap främst en nationalstat. Dock kan det även vara medlemskap på den subnationella 

eller övernationella nivån exempelvis i en stadsstat, region eller politisk union. 64 

 

Det romerska legalistiska medborgarskapets fokus på privilegier och skyldigheter gav 

oss också förståelsen av medborgarskap som rättigheter även kallat socialt eller liberalt 

medborgarskap. Medborgarskapet förstås som det lagstadgade åtnjutandet av vissa rättigheter. 

Medborgaskapet kräver ägande av vissa rättigheter (ursprungligen till icke-inblandning och 

nu även till andra sociala värden). De som äger dessa rättigheter anses därför även åtnjuta 

medborgarskap. T.H Marshall är förra århundradets största teoretiker rörande idén om 

medborgarskap som rättigheter. Han skapade en teori där han delar upp åtnjutandet av 

rättigheter som medborgarskap i tre typer av rättigheter: medborgerliga, politiska och sociala 

rättigheter. Idag har denna form av medborgarskap utvecklats och expanderats av en mängd 

olika juridiska och statsvetenskapliga teoretiker.  

 

Utöver dessa tre tidigare typer av medborgarskap finns det ett fjärde kluster av 

förståelse av medborgarskap som i breda drag har att göra med hur människor uppfattar sig 

själva i kollektiva termer. Medborgarskap i detta fall används för att frammana de affektiva 

elementen av identifikation och solidaritet som människor upprätthåller med andra i den vida 

världen. Det förmedlar upplevelsen av tillhörighet, på spel är de affektiva delarna av det 

sociala medborgarskapet.  Denna form av medborgarskap kan spåra sitt ursprung till antiken, 

dock inte till Aristoteles utan istället till Platon, Markus Aurelius (och stoikerna) och 

Diogenes (och cynikerna). Stoikerna talade om att de uppfattade sig själva som 

världsmedborgare och på så sätt syftade de till att förmedla känslan av psykologiskt 

medborgarskap som i vissa fall termen medborgarskap används för att beskriva. Idag 

debatteras istället erkännandets politik med hjälp av begreppet medborgarskap. Upplevelsen 

av nationell identitet och patriotism uppfattas inom denna form av medborgarskap som en 

självklar del av medborgarskapet. 65 

 

Utöver de fyra formerna av medborgarskap för Linda Bosniak en diskussion om de 

motsvarande utanförskapen. Enligt henne kan en och samma individ besitta olika former av 

 
64 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 35-36 
65 Ibid, 19-20 
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medlemskap och utanförskap samtidigt och därför besitter alla individer någon form av 

splittrat eller hybridmedborgarskap. Dessa hybrider har hon kallat för medborgarens 

utanförskap eller främlingens medborgarskap. Detta är post-strukturalismens bidrag till 

hennes syn på medborgarskap. Utifrån poststrukturalismen finns det inga rena begrepp.66  

Hon uttrycker att bland utanförskap är status det mest viktigaste 67 och bland medborgarskap 

är det deltagande som är det viktigaste, detta inkluderar även medborgarskap som rättigheter. 

Erkännandet av rättigheter är en viktig förutsättning för deltagande. 68 Den legala statusen är 

ett politiskt erkännande som är en grundläggande förutsättning för alla andra flesta andra 

former av medborgarskap. Det existerar dock en del mindre undantag från detta. Långvariga 

åtskillnader i status mellan individer verkar förstärka och cementera kastlik stratifiering 

mellan olika sociala grupper, både inom stater och mellan stater. Med andra ord är permanenta 

skillnader mellan medborgarskapets status dagens nya form av permanent subordination. 

Detta bryter mot de normer som liberala demokratier anser sig upprätthålla. 69 Hon anser att 

dessa kategorier inte på något vis är ömsesidigt exkluderande. Hon försöker att lyfta fram 

skillnad mellan medborgarskapens aktiva och passiva former. En individ kan inneha vissa 

rättigheter, viss status, viss handlingsfrihet och även viss tillhörighet rent formellt, men av 

olika anledningar inte praktiskt kunna, vilja eller behöva nyttja dessa.  

 

2.3 Linda Bosniaks principer för tilldelning av 

medborgarskap 

 

 Linda Bosniak identifierar två principer för tilldelning av medborgarskap, en intern 

och en extern, vilka hon skapat genom en tolkning av Michael Walzers verk Spheres of 

Justice. Dessa två principer är mottagningsprincipen och den metiska principen. 

Mottagningsprincipern definierar Bosniak: samhället är i sig självt den viktigaste sociala 

värde som fördelas. Därför är nationens rätt till kontroll över insläppsrättigheterna ett 

oberoende och viktigt värde, som kraftfullt ska försvaras. Den metiska principen definierar 

 
66 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 11-12 
67 Ibid, 37 
68 Ibid, 21 
69 Ibid, 37 
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Bosniak som att varje bosatt främling ska ha rätt till medborgarskap eller en möjlig rätt till 

medborgarskap.  

 

Mottagningsprincipen innebär att rika fria och välbärgade stater har många sökande 

och bör därför välja sin egen storlek och karaktär. Mer specifikt bör medborgarna i ett sådant 

land få välja vem som ska släppas in, ska gränserna vara öppna, kan vi välja mellan sökande 

och vilka är det de rätta kriterierna för tilldelning av medborgarskap. 70 Denna princip är 

underordnad den metiska principen. 71 

 

Denna princip tillsammans den metiska principen ämnar skapa en viss balans mellan 

staters suveränitet över tilldelning av medborgarskap och de skyldigheter en stat bör ha mot 

dem som äger permanent hemvist och fast arbete på deras territorium, men som saknar 

medborgarskap. Det uppstår ett antal olika problem med denna princip utifrån Linda Bosniaks 

syn på medborgarskap som hon diskuterar. Den första frågan är ifall statlig beslutsrätt över 

migrationspolitiken är giltig rörande alla grupper. Enligt Linda Bosniak är det inte giltigt ifall 

det leder till någon form av permanent diskriminering eller utanförskap. Hon nämner att 

migrationslagstiftning och migrationspolitik är en form av juridiskt sanktionerad 

diskriminering. De flesta stater förbjuder idag diskriminering mellan olika medborgare, 

samtidigt som stater äger fri lejd att diskriminera mellan icke-medborgare. Detta paradoxala 

tillstånd har allvarliga mänskliga konsekvenser, både inomstatligt och mellanstatligt, då 

politiska och moraliska konsekvenser är omöjliga att begränsa till ett visst territorium. Hur 

omfattande denna diskriminering behöver vara behandlas från fall till fall enligt henne. 72  

 

Mottagningsprincipen har också ett antal andra problem rörande både beslutsfattande 

och rättviseanspråk. Det finns aldrig någon fullständig politisk konsensus rörande 

migrationspolitiken, och beslut rörande migrationspolitik fattas aldrig enhälligt av hela 

befolkningen oavsett styrelseskick. Därför saknar mottagningsprincipen viss politisk 

legitimitet. Rättviseanspråkets form blir också oftast begränsat i den statliga ramen, då det är 

främst parlamenten som röstar om besluten, därför blir förändringarna inom 

migrationspolitiken inte fullständigt inkluderande. Alla som berörs av beslutet har inte 

 
70 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 40-41 
71 Ibid, 45 
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möjlighet att ge sin åsikt i den politiska processen. Här är det viktigt att nämna att de som 

ansöker om medborgarskap i vissa fall rörande starka historiska orättvisor mellan stater bör ha 

en åsikt i frågan, för att nå en bättre lösning rörande rättvisa. Den statliga arenan utgör inte ett 

slutgiltigt eller naturligt format för rättviseanspråk. Migrationspolitiken bör därför inte endast 

kontrolleras av stater utan även beröra de grupper som berörs av frågan. Utanförskap är en 

hybrid kategori som binder samman de moraliska och juridiska världarna, och beror det 

centrala problemet rörande jurisdiktion. 73  

 

Problemet med statlig suveränitet rörande tilldelning av medborgarskap påverkar alla 

fyra former av medborgarskap. För det första har stater inte samma möjligheter att 

tillfredsställa medborgares politiska deltagande och rättigheter, vilket är en bidragande faktor 

till migrationen. För det andra har så utgör även stater en grund för juridiskt erkännande och 

identitetsbygge. Många etniciteter, religioner och ideologier saknar egna stater, därför finns 

det inte heller en stat för alla. För att minska statslösheten bör stater ta denna pluralism i 

åtanke när de beslutar om tilldelning av medborgarskap. De värsta dispyterna kring dessa 

frågor bör ha någon högre instans att vända sig till, då dessa frågor ofta är väldigt känsliga 

och konfliktkänsliga.   

 

Metiska principen innebär att immigranter som arbetar inom en annan stat och inte 

erkänns som medlemmar, underkastas inget annat än en form av tyranni. Individer som jobbar 

och är bosatta på en viss ort bör ha en möjlighet till medlemskap. 74 Denna princip är 

överordnad mottagningsprincipen. 75 

 

Rörande den metiska principen uppstår frågan först och främst frågan om 

inkluderingen av dem som inte är goda gästarbetare, såsom kriminella som saknar 

medborgarskap. Enligt Linda Bosniak bör det vara tillåtet att deportera dessa. 76 Utöver detta 

täcker inte Linda Bosniak på så sätt in utsatta minoriteter som saknar fast arbete, som oftast är 

socialt utsatta och därför saknar socialt medborgarskap.  Dessa två grupper skapar vissa 

problem rörande de fyra medborgarskapen som Linda Bosniak nämner.  

 
73 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 38-39 
74 Ibid, 40-41 
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Det är viktigt att poängtera att det finns en viss koppling mellan brist på socialt 

medborgarskap, kriminalitet och andra former av utsattheter. Vissa grupper som söker hemvist 

och arbete utomlands kan ofta vara socialt utsatta individer, såsom flyktingar eller 

lågutbildade. Deportation vilket är brukligt i USA kan ur detta perspektiv både vara 

problematiskt för individen i fråga och i förlängningen dennes familj, men även för landet 

som mottar den deporterade. Dessa länder har ofta ännu sämre förutsättningar att ge individen 

det socialt medborgarskap som individen förtjänar. Utöver detta så leder det i fallet av 

kriminella till en form av straffrihet ifall det inte finns ett avtal länderna staterna emellan, där 

individen får sona för sitt brott i mottagarlandet. Frågan är om deportation även vid seriösa 

våldsbrott är ett legitimt straff, då ansvarsbördan flyttas till en stat som är sämre kapabel till 

att hantera tyngre kriminalitet eller bryter mot mänskliga rättigheter i sin hantering av fångar. 

Principiellt verkar deportation ur ett medborgarskapsperspektiv och mänskliga rättigheter vara 

en relativt dålig lösning på problemet med kriminella, då det leder till en form av straffrihet. 

De kriminella inte utför någon samhällstjänst, betalar böter eller sitter i fängelse. Därför 

saknar dessa människor en chans att rehabiliteras och återintegreras i samhället. Det är möjligt 

att hävda att stater genom användning av deportation på så sätt sparar sina egna skattepengar, 

avskräcker brott och egentligen inte bär ytterst ansvar för frågan. Dock är det möjligt att 

hävda att det finns ett transnationellt ansvar att bekämpa kriminalitet oavsett var den uppstår, 

vilket redan är uppenbart då det finns en mängd multilaterala samarbeten inom 

brottsbekämpning. Utöver detta är det oklart ifall deportation har någon verklig effekt som ett 

avskräckningsmedel.  

 

En sista fråga som uppstår är hur relevant denna princip är då det idag inte finns få 

hinder mot laglydiga gästarbetares anskaffande av medborgarskap. 77 Sammantaget är det 

möjligt att hävda att den metiska principen ur ett medborgarskapsperspektiv är något 

bristande av liknande anledningar som mottagningsprincipen, då det fortfarande är statlig 

suveränitet gäller när det kommer till tilldelning av medborgarskap, och inte ger alla berörda 

en möjlighet att påverka tilldelning av medborgarskap och leder till orimliga moraliska och 

politiska konsekvenser för utsatta grupper och en viss straffrihet för kriminella. Detta minskar 
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inte avsevärt den form av diskriminering som Linda Bosniak anser vara illegitim och 

konfliktfylld.  

 

2.4 Diskurser eller ideal?  

 

 Inom denna undersökning ska en egen tolkning av Linda Bosniaks syn på rättvisa 

tillsammans med en egen tolkning av de fyra medborgarskapen användas som en form av 

grund för att pröva Michael Walzers och Nancy Frasers principer för tilldelning av 

medborgarskap. Den kritiska diskussionen kring utanförskapen kommer att användas för att 

belägga de fall där principerna för tilldelning av medborgarskap inte är rimliga, samt 

användas i slutsatserna.  

 

Det som särskiljer min tolkning av rättvisa och medborgarskap från hennes tolkning är 

att jag uppfattar medborgarskapet och rättvisan som absoluta ideal som är viktiga att sträva 

mot. Jag kommer inte se rättvisa och medborgarskap som diskurser. Diskurser kan inte ha 

någon avgörande inverkan globala maktstrukturer. Istället väljer jag att förstå tilldelning av 

medborgarskap som ett viktigt politiskt redskap för att skapa en mer rättvis värld. Mitt 

övergripande mål är att försöka finna en så optimal tilldelningsprincip för medborgarskap som 

möjligt. Både i syfte att täcka in så många individer som möjligt, men även försöka göra 

medborgarskapet så omfattande som möjligt. Med andra ord täcka in så många aspekter av 

distributiv rättvisa som möjligt såsom distribution av deltagande, rättigheter, erkännande och 

identitet. Jag anser att en rättvis fördelning av alla dessa fyra sociala värden är relevanta för 

att tilldela fullvärdiga medborgarskap. Individer som saknar något av dessa värden är inte 

fullvärdiga medborgare i ett samhälle. Fullvärdigt medborgarskap är viktigt för att kunna kalla 

en stat för en fullvärdig demokrati. Genom att använda alla fyra former av medborgarskap, 

samt det transnationella medborgarskapet som en grund för tilldelning av medborgarskap, så 

vill jag försöka överkomma de många orättvisor som kommer med ett ofullständigt 

medborgarskap och även motverka former av utanförskap som annars inte dyker upp i 

diskussioner. Genom att kombinera de politiska, sociala och kulturella delarna av 

medborgarskap med den juridiska delen så ställs ett högre rättvisekrav på processen och 

principerna för tilldelning av medborgarskap samt de politiska institutioner som tilldelar 
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medborgarskap.  Jag anser att bättre principer för tilldelning av medborgarskap kan leda till en 

minskning av statslösheten och även till en demokratisering av stater och samhällen, genom 

ökad politisk pluralism. Jag vill med hjälp av denna tolkning av medborgarskap kritisera och 

sålla bland olika intressanta och viktiga principer för tilldelning av medborgarskap som 

Michael Walzer och Nancy Fraser tillför.  

 

 Detta särskiljer min förståelse av rättvisa och medborgarskap från Linda Bosniaks är 

att jag vill förvandla hennes teori från en passiv form av kritik mot tilldelning av 

medborgarskap bestående av olika diskurser till en sammanhållen och inkluderande teori om 

medborgarskap och tilldelning som uppfattar ett inkluderande medborgarskap som ett ideal, 

värt att sträva mot. Linda Bosniak tror inte på rättvisa som ett ideal eller mål, utan anser att 

det är ytterligare en form av diskurs och därför kan göra lite för att ändra den sociala 

verkligheten. Jag vill istället använda hennes teori som ideal som kan förändra verkligheten 

till det bättre, genom ökad befrielse av människor från utanförskap, genom att förändra 

diskussion om principer för tilldelning av medborgarskap. Linda Bosniak anser att 

medborgarskapstilldelningen i sig är lika mycket ett verktyg för befrielse som för förtryck och 

att rättvisa och medborgarskap är ytterst splittrade företeelser.78 Min tolkning av hennes teori 

gör den mer användbart som ett verktyg för att pröva olika principer. De mest inkluderande 

och flexibla principerna kommer därför också vara de mest passande för min teori. Det 

passande i att utgå från just hennes teori i skapandet av min egen teori är den är bred och 

täcker in majoriteten av de olika debatter som idag finns rörande medborgarskap och dess 

tilldelning.  

 

3 En kommunitariansk teori om rättvisa och medborgarskap 

 

I följande kapitel kommer Michael Walzers syn på rättvisa, medborgarskap och principer 

för tilldelning av medborgarskap behandlas.  

Michael Walzer är en framstående politisk teoretiker och professor emeritus på 

Institute of Advanced Study (IAS) i Princeton, New Jersey samt redaktör för den progressiva 

tidskriften Dissent som behandlar politiska och kulturella frågor. Walzer är även en redaktör 

 
78 Bosniak, Linda. The Citizen and The Alien, 2006, 1 
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för tidskriften The New Republic och redaktionsmedlem på tidskriften Philosophy and Public 

Affairs. Walzer är medlem i flera filosofiska organisationer däribland American Philosophical 

Society. Walzer har skrivit om en stor mängd olika ämnen såsom rättfärdiga och orättfärdiga 

krig, nationalism, etnicitet, ekonomisk rättvisa, social kritik, radikalism, tolerans och politiska 

skyldigheter. Till dagens datum har han författat 27 böcker och över 300 artiklar, essäer och 

bokrecensioner. 79  

 

3.1 Michael Walzers rättvisa 

Michael Walzers idé om komplex jämlikhet är en form radikalt partikularistiskt 

distributiv rättvisa vars syfte är att etablera anti-dominans. Michael Walzer ser människor som 

inte bara jämlika men också olika, det samma gäller hans syn på samhällen och olika delar av 

samhället, och relationen mellan alla dessa aktörer. Det är därför ett botten-upp-perspektiv på 

rättvisa, där jämlikheten består av anti-dominans och pluralismen i det demokratiska 

utformandet av staten och de olika sociala sfärerna, så länge denna pluralism blidkar anti-

dominansprincipen. 80 

 

Michael Walzers definition av sociala värden (social goods) är bred och inkluderar 

både den ideella och materiella världen. Walzer nämner en vacker solnedgång, religion och 

bröd som sociala värden. Han nämner att ett visst objekt som exempelvis bröd kan båda vara 

vanliga föda, men det kan också vara Jesu kropp under den kristna nattvarden. Michael 

Walzer anser därför att en viss varas sociala värde, inte kommer från dess användbarhet utan 

från det värde vi tillskriver det. Det vill säga vi människor är de som skapar och fördelar 

värden mellan varandra. Utifrån detta argument blir alltså mänskliga gemenskapen och 

människors kreativa förmåga som är den viktigaste värdet, då den avgör värdet av sociala 

värden. Däremot nämner Walzer att det finns vissa värden som är nödvändiga för all mänsklig 

verksamhet såsom mat, sömn och hälsa. Michael Walzer avstånd från Marx och anser inte den 

styrande klassen besitter monopolet på meningsskapande, vilket kallas för falskt eller 

borgerligt medvetande i marxistisk terminologi. Istället är meningsskapande alltid en viss 

social och historiskt betingad process som berör hela samhället.  Därför existerar i Walzers 

 
79 Benbaji, Yitzhak & Sussmann, Naomi (red.) Reading Walzer.  Abingdon-on-Thames: Routledge, 2014, ix  
80 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 3-6 
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mening inga verkliga materiella strukturer, utan är strukturer är alltid sociala. Det finns därför 

ingen proletärkultur eller klassmedvetenhet att uppnå för att garantera en revolution. 81 

 Michael Walzer syn på distributiv rättvisa accepterar många olika principer för 

fördelning samt konflikter över dessa principer för fördelning, jämfört med perspektiv som 

ämnar etablera enkel rättvisa. Michael Walzer föredrar kombinationer av öppna distributiva 

principer såsom fritt utbyte, förtjänst och behov. 82 

 

Det finns en viktig skillnad mellan enkel och komplex jämlikhet som är viktigt att 

nämna. Enkel jämlikhet ämnar eliminera monopol inom alla former av distributioner av 

sociala värden som anses tillhöra en enad allmän distributiv sfär. Komplex jämlikhet delar 

upp världen i en mångfald olika distributiva sfärer och ämnar istället eliminerar dominans 

över sfärer. Monopol är enligt Michael Walzer ibland nödvändigt i vissa sfärer, problemet 

uppstår när en individ eller en grupp individer sitter på många flera olika monopol eller 

konverterar sina sociala värden mellan sfärer i syfte att skaffa sig dominans över flera sfärer. 

Ett exempel på detta är kapitalister som använder sig av sin ekonomiska makt för att utöka sin 

politiska makt. Ett annat exempel är tjänstemän i diktaturer som använder sig av sin politiska 

makt för att utöka sin ekonomiska. Ett tredje exempel är aristokrater som använder sina 

politiska privilegier för att utöka sin ekonomiska makt. 83 

 

Enligt Walzer ska det finnas en stark åtskillnad mellan stat och marknad. Dessa två 

olika samhällsinstitutioner ska genom en strikt separation av sfärer istället minska makten hos 

starka grupper i samhället och även utgöra en kontrollmekanism mot varandra. Politiska och 

ekonomiska intressen ska särskiljas och ska därför konkurrera mot varandra, istället för att 

samlas hos en viss specifik grupp. Detta ska på så sätt minska de starkas dominans över de 

svaga i samhället. Rörande medborgarskap innebär det att så många goda och bidragande 

människor som möjligt ska inkluderas i samhället, på så viss ska inte ekonomin få styra för 

starkt över tilldelning av medborgarskap. Demokratisk politik inom en nationalstat ska vara 

den avgörande faktorn för tilldelning av medborgarskap. Problemet med att endast fokusera 

på eliminering av monopol är att gruppers monopol kan avskaffas genom att en stark 

 
81 Ibid, 6-10 
82 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 21-26 
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omfördelning av sociala värden. Dock kommer sociala värden inom ett kort tidsspann vara 

ojämnt fördelade igen, då sociala värden alltid byter ägare på marknaden mellan människor.  

 

Utöver detta tror inte Michael Walzer att det går att etablera en enda form av 

distributivt system som alla människor kommer enas kring. Detta kräver totalt konsensus, och 

detta skulle behöva tryckas på uppifrån. Enkel jämlikhet är därför ett toppen-ner-perspektiv 

och är på så sätt ett anti-demokratiskt elitprojekt, då en central institution etablerar och 

reglerar priserna på de olika sociala värdena. Det existerar aldrig något total konsensus kring 

reglerna för distribution inom ett visst samhällskontrakt i ett demokratiskt samhälle. En 

fullständig implementeringen av enkel jämlikhet skulle kräva tyranni. Därför skulle en stark 

omfördelning av sociala värden för att eliminera monopol kräva en tyrannisk institution som 

ska ansvara för omfördelning och på sätt äger alla sociala varor. Ifall institutionen väljer att 

inte göra detta skulle istället stora samhällsklyftor snabbt etableras. Utöver detta så åtgärdar 

inte den kortsiktiga elimineringen av monopol de strukturer som fördela sociala värden. Det 

etablerar inte en form av maktbalans mellan institutionerna och kommer oundvikligen igen 

leda till tyranni, då makten tids nog ingen kommer samlas hos en priviligierad grupp individer 

som utövar dominans över samhället. Detta är anledningen för varför det är viktigt att etablera 

en strikt separation av sfärer enligt Michael Walzer. 84 

 

Antidominansprincipen ska som tidigare nämnt ska en slags balans mellan olikhet och 

jämlikhet. Det som dock blir klart i och med en djupare analys av Michael Walzer att inte 

anser att alla former av fördelning överensstämmer med hans anti-dominansprincip. Därför är 

Walzer inte radikalt partikularistisk, ifall den termen förstås kulturrelativistiskt. Anti-

dominansprincipen ställer höga krav på institutionaliseringen av samhället och framhäver 

därför hans egen partikulära syn på samhället, vilket är en form av socialdemokratiska vision. 

Ifall Michael Walzer inte använda sig av antidominansprincipen och de historiska och andra 

exemplen tagna från främst västvärlden och det judiska folket som han är väl bekant med, så 

skulle det vara möjligt att förstå Walzer som radikalt partikularistisk. Michael Walzer hävdar 

att det inte finns en enda korrekt version av jämlikhet eller partikularism, men har ändå ett 

visst urval. 85 Michael Walzer kritiserar hierarkiers tyranni i traditionella samhällen, kapitalets 
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tyranni i västerländska demokratier och politikens tyranni i totalitära samhällen.86 Han 

accepterar inte någon form av stark centralisering av makt som går utanför dess sfär. Rörande 

jämlikhet så anser Michael Walzer att folk ska bestämma och förhandla om de principer som 

finns inom en viss social sfär eller inom en viss stat. Därför har hans teori ett visst 

demokratiskt fokus. Däremot anser Michael Walzer att vissa sfärer såsom familjen, 

arbetsplatsen, marknaden m.m. ska styras av andra principer som inte är lika jämlika såsom 

förtjänst, behov och fritt utbyte. 87 Därför är det inte tal om att demokratisera alla delar av 

samhället, utan vissa sfärer ska styras av andra principer än den demokratiska. Detta är ett av 

problemen med denna fokus på distributiv rättvisa istället för demokratisk rättvisa. 

 

Michael Walzers separationsmodell med stark fokus på redan etablerade kollektiva 

identiteter och stater är problematiskt ur ett individualistiskt perspektiv. För det första är inte 

individer endast representanter för deras kultur och kulturers innehåll är alltid under 

förhandling och förändring. För det andra så finns det ingen absolut koppling mellan 

etniciteter och nationaliteter, framförallt utanför Europa. Därför är en vision av en värld av 

nationalstater något problematiskt, då det finns många fler etniciteter än det finns nationer. 

Michael Walzer lyfter genom sina principer om ömsesidig hjälp och territorial rätt fram 

behovet att ibland behöva omfördela territorium, medborgarskap och materiella resurser, samt 

alla människor rätt att till de resurser som krävs för att överleva. Problemet är dock att 

Michael Walzer inte nämner något om hur detta ska åstadkommas, utan hävdar bara att dessa 

principer är vaga.   

 

 

3.2 Michael Walzers medborgarskap 

 

Enligt Walzer är medborgarskapet det näst viktigaste sociala värde som mänskligheten 

besitter. Detta beror på detta värde är direkt kopplat till det viktigaste sociala värdet som 

mänskligheten har vilket är olika politiska gemenskaper. Politiska gemenskaper är enligt 

Walzer så fundamentala eftersom detta är den högsta formen av samarbete över sfärer och 
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inkluderar både välfärd och säkerhet. 88 Michael Walzer anser att stater har ett ansvar att 

tillförse alla som befinner sig inom deras territorium oavsett härkomst en rätt att bruka de 

lokala resurserna i syfte att överleva. Alla människor ha rätt till jord, vatten, luft osv. Detta 

kallar Walzer för territorialrätten. Medborgarskapet ska garantera mer än detta grundläggande 

skydd, som Walzer anser ofta kränks. 89 

 

 Michael Walzers idé om medborgarskap är ett medlemskap i en nationalstat som 

garanterar alla en politisk röst, säkerhet och välfärd. Statens och den distributiva rättvisans 

primära mål är att så många människor som möjligt ska vara medborgare i sådana stater. 90 

Statlig välfärd och säkerhet är absolut vitala för mänsklig fortlevnad och därför de viktigaste 

sakerna en människa behöver. Medborgarskapet ska också garantera en politisk röst och är 

därför en nödvändig plattform för att påverka alla andra former av distributioner och 

tillerkännas rättigheter. Ekonomiska distributioner är möjliga utan en stat, men statslösa eller 

icke-medborgare är oerhört utsatta då de kan utsättas för alla möjliga kränkningar och 

övergrepp från staters sida och från andra aktörer, såsom våld eller tvångsförflyttning. 91 

 

Michael Walzer utgångspunkt är att så många individer som möjligt bör besitta ett 

statligt medborgarskap. Stöd för detta stärker han i idéen om att tilldelningen av 

medborgarskap till främlingar och tilldelning av medborgarskap vid födelsen har mycket 

gemensamt. Michael Walzers idé om medborgarskapet är normativt begränsat främst till 

nationalstaten och hävdar inga starka krav på samarbete över gränserna som tidigare nämnts. 

Hans idé om medborgarskap är också politiskt begränsat på ett liknande sätt, då den politiska 

rösten utanför nationalstatens gränser inte verkar vara en viktig fråga. Han lyckas dock täcka 

in alla fyra typer av medborgarskap, vilka som tidigare nämnt är politiskt deltagande, legal 

status, rättigheter och identitet. Dock har hans starkast fokus på de tre sista formerna. Detta 

gör att Walzers diskussion om medborgarskap främst avgränsas till skillnaden mellan 

statslöshet och medborgarskap, utan en diskussion om andra former av utanförskap som Linda 

Bosniak nämner. Michael Walzer accepterar ganska stora materiella och andra skillnader både 

mellan medborgare och mellan stater i och med sin antidominansprincip. Dock 
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91 Ibid, 32 



36 

uppmärksammar Michael Walzer statslösheten som ett viktigt problem, utan någon stark 

internationell lösning på detta problem.  

 

 

3.3 Michael Walzers principer för tilldelning av 

medborgarskap  

 

Michael Walzer behandling av principer för tilldelning av medborgarskap innehåller 6 

olika principer. Dessa principer är ömsesidig hjälp, politisk rättvisa, nationalitet, släktskap, 

moraliskt kamratskap och ideologi samt en motprincip om öppna gränser, fritt flöde av 

arbetskraft och värden. I analysen av dessa principer använder sig Walzer både av historiska 

exempel såsom antikens Aten, 1800-talets Australien, 50–60-talets Europa men även tre 

metaforer vilka Walzer kallar för klubbar, familjer och grannskap. Walzer nämner att principer 

för tilldelning av statligt medborgarskap främst ska överensstämma med de regler som 

klubbar och familjer använder. 92 Grannskapet är rimligt inom en viss bestämd stat, då alla 

medborgares grundläggande säkerhet och välfärd redan är garanterad av staten, för att 

garantera en rimlig rörelsefrihet och pluralism rörande utbudet av boende. 93 Alla ovannämnda 

principer ämnar komplettera varandra och täcka in de flesta tänkta fall och situationer som 

kräver en tilldelning av medborgarskap. Därför existerar en ganska rak relation mellan 

distributiv rättvisa och tilldelning av medborgarskap i Michael Walzers kapitel om tilldelning 

av medborgarskap. Principerna går enklast att dela upp i två kategorier som Linda Bosniak 

skapat vilka är interna och externa principer. Principen om ömsesidig hjälp, principen om 

politisk rättvisa och principen öppna gränser, fritt flöde av arbetskraft och värden är externa, 

där stater är moraliskt och politiskt skyldiga att tilldela medborgarskap eller andra sociala 

värden utifrån dessa principer. Dessa kan anses var utifrån påtvingade principer som också är 

absoluta. De resterande 3 principerna: nationalitet, släktskap, moraliskt kamratskap är interna, 

det innebär att tilldelningen av medborgarskap och andra sociala värden bygger på frivillighet 

och demokratiskt nationellt självbestämmande. Dessa principer kan anses vara genererade 

inifrån då de är kopplade till den medborgarskapets förståelse av sig självt. Skillnaden mellan 
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principerna ska uppnå någon form av balans mellan nationellt självbestämmande och 

pluralism. 94 

Principen om ömsesidig hjälp innebär att stater anses vara moraliskt skyldiga att 

hjälpa utsatta ifall dessa ber om hjälp och kostnaderna är relativt låga för staten. Detta innebär 

att stater är skyldiga att erbjuda antingen materiella resurser, medborgarskap eller territorium 

till utsatta ifall behovet uttrycks. Detta är enligt Walzer den viktigaste, men också den vagaste 

principen för tilldelning av medborgarskap, då den ämnar utgöra en grundprincip för 

tilldelning av medborgarskap när det saknas andra principer eller samarbeten. Den statliga 

suveräniteten över tilldelning av medborgarskap är grunden de resterande principer.    

Denna princip ämnar vara en extern princip för tilldelning av medborgarskap som inte 

är kopplat till staters självbestämmande. Syftet med denna princip är att komplettera andra 

interna principer såsom nationalitet, släktskap, moraliskt kamratskap och ideologi, genom att 

ställa krav på distributiv rättvisa över gränser. Det unika med denna princip är att det inte 

finns någon motsvarig princip inom den internationella migrationsrätten. Denna princip 

introducerar behovet av en utökad transnationell distributiv rättvisa.  

Walzer nämner att medborgarskap ofta uppfattas antingen främst som en form av 

välgörenhet som ges ut till behövande flyktingar eller som en form av belöning till hårt 

arbetande invandrare. 95 Detta är något Bosniak nämner och kritiserar, detta blir en ganska 

hård normativ begränsning som ur ett globalt perspektiv verkar ogiltigt.96 Rättvisa rörande 

medborgarskap, territorium och andra sociala värden är oftast något som förstås utanför den 

internationella migrationsrätten. Det brukar inkluderas i biståndsprogram, lån eller 

specialisthjälp av militärer, politiker, ekonomer och andra rådgivare. Annars har 

omfördelningen av dessa värden även en viss koppling till diplomati eller regelrätta väpnade 

konflikter. 

Michael Walzer använder sig av det historiska exemplet om vita Australien kan behöva 

omfördelas utifrån sydostasiaternas behov. Vita Australien har i detta fall en stor yta, rikt och 

fredligt, medan Sydostasien är väldigt tättbefolkat, fattigt och präglat av konflikter.97 Dock 

nämner inte han inte till vilken grad territorium, medborgarskap eller rikedomar bör 
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omfördelas, utan anser att det gäller att göra en kostnadsanalys som bör garantera att det vita 

Australien ska behålla sin invanda levnadsstandard. Problemet som Walzer inte lyfter är hur 

hotet av politisk och militär konflikt ska hanteras, och vilka former av regionala och globala 

institutioner som skulle krävas för att motverka eller bearbeta sådana distributiva situationer 

och dess konfliktbelägenhet.  

Walzer nämner även att människor bör ha rätt till obebodd mark för att garantera sin 

egen överlevnad. 98 Denna stödprincip lider av samma problem som det ovannämnda 

historiska exemplet, då författaren inte bearbetar dessa frågor i sin text. 

Det positiva med denna princip är att den både är transnationell och att den förutsätter 

omfördelningen av alla fyra former av medborgarskap på ett globalt plan vid behov. Principen 

ämnar trots allt att etablera ett så jämlikt förhållande mellan individer och stater, med respekt 

för en viss mellanstatlig och inomstatlig pluralism. Detta ska uppnås med hjälp av anti-

dominans-principen. Här kan vi se att denna princip har respekt för tre former av 

medborgarskap på både nationellt och internationellt plan. Medborgarskap som rättigheter, 

status och identitet behandlas. Problemet här ser vi är att det inte talas om internationellt 

deltagande, vilket är en viss brist. Detta påverkar också de samtliga andra formerna av 

medborgarskap. Individer som inte kan påverka internationell politik genom ett mer 

transnationellt medborgarskap och deltagande kan inte heller rimligen identifiera sig som 

fullständiga medborgare på det globala planet och kan inte heller påverka globala 

maktstrukturer som begränsar deras rättigheter. Det är viktigt att se idén om människovärdet 

utanför ramen för det statliga medborgarskapet. 99 Statslösa kan inte heller påverka sin 

avsaknad av juridisk status, utan hjälp av globala institutioner eller välvilliga stater. 

Principen om nationalitet innebär att individer har rätt att tilldelas medborgarskap 

utifrån sin nationalitet. Det existerar en historiskt komplicerad relation mellan etnicitet, 

territorium och stat. En nationalitet äger kollektivt demokratisk rätt till ett visst territorium i 

form av en nationalstat. Denna nationalstat ska vara en nationell fristad för andra landsmän. 

Den äger rätt att bestämma sin kollektiva livsstil, samt vilka individer eller grupper som ingår 

i denna. Det finns en naturlig koppling mellan folk och jord, då det krävs en viss geografisk 

närhet för att etablera kollektiva identiteter.  

 
98 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 43–44 
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 Denna princip är författarens viktigaste princip för tilldelning av 

medborgarskap. Michael Walzer tror på systemet av starka nationalstater. Han anser att social 

sammanhållning är absolut nödvändigt för att skapa en viss stat. Att denna sammanhållning 

inte behöver utgå från en homogen etnicitet är något som författaren klargör i sin text.  

Däremot argumenterar han för behovet av nationella fristäder för utsatta folkgrupper. 

Historien präglas av folkmord och Michael Walzer ser nationalstaten som garant för dessa 

grupper välfärd och säkerhet. 100 Detta låter vid första anblick som ett mycket rimligt 

argument, då folkmord är bland de grövsta och mest kontroversiella brott mot mänskliga 

rättigheter som skett i modern historia.   

Dock är det viktigt att lyfta frågan om hönan och ägget. Varför sker folkmord? Är 

orsaken avsaknaden av nationella fristäder eller bidrar tanken om nationalstater till folkmord? 

Det existerar en komplex relation mellan stater och etnicitet. Stater är förlängningar av 

kollektiva identiteter. Systemet av nationalstater med statsspråk, statsreligion och en 

gemensam majoritetsetnicitet kallat den westfaliska ordningen är en specifik historisk produkt 

av europeiskt ursprung och har även varit en framstående politisk fredsteori. Idén är ifall varje 

etnicitet har sin egen nationalstat så skulle grunden för mellanetniska konflikter elimineras. 

Problemet med denna idé är att samtida freds-och-konfliktforskning visar att orsaken till 

väpnande konflikter inte enkelt går att härleda till mellanetniska spänningar, utan det finns 

alltid andra bidragande faktorer såsom sociala, ekonomiska och politiska. Därför är denna 

teori idag något förlegad. Istället är idag den demokratiska fredsteorin populär. Michael 

Walzer berör inte denna diskussion, men nämner han att fullständig etnisk homogenitet inte är 

nödvändigt eller ens önskvärt i en nationalstat, utan förespråkar behovet och framgången av 

stater med en begränsad kulturell, religiös och etnisk pluralism. 101. Stater är idag allt mer 

mångkonfessionella och multietniska, därför finns det ingen tydlig orsak till att just 

nationalitetsprincipen ska vara den bärande principen för tilldelning av medborgarskap. 

Michael Walzer anser att staten främst ska få reglera sin befolkningsstorlek och endast i andra 

hand och med icke-tvingande åtgärder reglera dess sammansättning. 102 

Det talas om att vi lever i postwestfalisk värld. Det är istället möjligt att hävda att en 

demokratisk inkludering av så många människor som möjligt och en viss känslighet inför 
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etnisk och religiös pluralism är viktigt för att öka skyddet av mänskliga rättigheter. Idag 

existerar även EU, som är en multilateral institution och ger ut unionsmedborgarskap till 

nationsmedborgare av de länder som faller under dessa organisationers jurisdiktion. 103 

Individer bör oavsett sin nationalitet har rätt till alla fyra former av medborgarskap, 

och det ter sig ganska svårt att skapa så många stater som krävs för att ge alla etniciteter sin 

egen nationella fristad. Detta skulle behöva innebära radikala omfördelningar av både folk, 

territorium och sociala värden, för att nå en acceptabel lösning. Det finns inte heller någon 

direkt koppling mellan etnicitet och nationalitet i många av världens stater. Många stater 

innehåller en stor blandning av olika etniciteter, språk, kulturer och religioner.  

Principen om släktskap innebär att individer som tillhör samma familj eller släkt ska 

ha rätt till medborgarskap i samma land. Denna princip anknyter både till principen om 

nationalitet, moraliskt kamratskap och ideologi samt politisk rättvisa. Familjer anses ha rätt 

till en viss sammanhållning. Kedjemigration och familjemigration anses vara en naturlig 

kostnad för stater som är villiga att ta emot individer som bidrar till deras samhällen.   

Denna princip är till för att skydda familjeinstitutionen och familjen är för de flesta 

människor ett av de mest centrala distributionsnätverken som finns, inom familjen delas ofta 

de nödvändiga värdena som människor behöver för deras fortlevnad, dvs social intimitet, föda 

uppfostran och identitet. Enlig Walzer är splittring av familjer omoraliskt. Denna poäng har 

nog starkt gensvar hos de flesta familjer runt om i världen. Familjebostaden är ett storts skydd 

under orostider, vilket är snarlikt argumentet om nationella fristäder.  

 Det är också en form av komplement till principerna om nationalitet och moraliskt 

kamratskap och ideologi då det tar i beaktan en form av kollektiv identitet och social 

institution som anses vara värd att skydda. Det är också ett komplement till principer som 

grundas på arbetskraftsmigration såsom politisk rättvisa, då det erkänner att stater måste vara 

redo att kompensera den arbetskraft som kommer in i landet genom att tilldela medborgarskap 

till släktingar och på så sätt bidra till en kedjemigration. Släktskapsband är bland de starkaste 

formerna av sociala band som och identitetsskapande institutioner som en människa kan vara 

del av, och ha en avgörande påverkan på människors välfärd och säkerhet. Detta anser 

Michael Walzer är viktigt att ta i beaktan rörande tilldelning av medborgarskap. 104 
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Rörande tilldelning av de fyra medborgarskapen är det inte lika självklart att släktskap 

och familjer oavsett konsekvenser måste vara intakta ur ett perspektiv av distributiv rättvisa. 

Utan detta beror på hur gynnsamma dessa nätverk är för alla inblandade. Vissa familjer är inte 

bra distributiva nätverk för alla parter, de kan tvärtom vara källor till osäkerhet och ofärd. Det 

är även viktigt att fastslå definitionen av begreppet familj eller släktskap. Olika kulturer har 

olika definitioner och normer rörande begreppet. Detta är en diskussion som hos Walzer, men 

som Bosniak tar upp i en diskussion om kritiskt medborgarskap som identitet. Istället blir 

bilden av familjen eller släkten en slags självklarhet, vilket jag inte håller med om. Det är 

därför möjligt att hävda att familjen i alla lägen ur ett rättviseperspektiv är en korrekt enhet 

för tilldelning av medborgarskap. Förhållandet mellan migration, familj och medborgarskap är 

komplext. Migrationen mellan från underutvecklade stater till mer utvecklade stater kan för 

vissa förtryckta och utsatta individer vara en av de få möjliga lösningarna på deras 

familjeproblem om det fattas andra lösningar på plats. Mer utvecklade stater kan ge individer 

sociala möjligheter som saknas i mer fattigare och mer traditionella samhällen. Familjen är 

ofta det viktigaste nätverk som människor har bortom sina olika bekantskapskretsar.  

Denna princip lider liknande brister som andra kollektivt baserad principer för 

tilldelning av medborgarskap gör. Familjen som andra sociala institutioner kan både vara ett 

verktyg för befrielse och förtryck beroende på kontext. Det är viktigt att ta människor 

individuella förutsättningar i beaktan. Det krävs med andra ord olika andra distributiva 

nätverk som kan hjälpa individer som utsatts för olika former av hedersförtryck. 105 

Principen om politisk rättvisa innebär att alla individer som faller inom en viss stats 

jurisdiktion ska på sikt ska tilldelas medborgarskap eller möjligheten till att ansöka om 

medborgarskap utifrån krav på hemvist och arbete. Syftet med denna princip är att ge bofasta 

gästarbetare lika rättigheter som medborgare. Individer som bidrar till samhällets ekonomi ska 

också ha rätt till en politisk röst. 106 

Denna princip ämnar utgöra en ytterligare en extern princip för tilldelning av 

medborgarskap som inte är kopplat till staters självbestämmande eller vissa gruppers identitet.  

Syftet med denna princip är att komplettera andra principer såsom nationalitet, släktskap, 

moraliskt kamratskap och ideologi, genom att ställa krav på högre distributiv rättvisa för den 
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arbetsförande delen av befolkningen oavsett ursprung och medborgaskapsstatus, som är den 

viktigaste delen av befolkningen, då den utgör ett viktigt stöd inte bara för sig själva utan även 

för den icke-arbetsförande delen av befolkningen såsom barn, funktionshindrade, pensionärer 

och arbetslösa.  

Syftet med principen är att laglydiga och arbetande människor inte ska vara utan en 

politisk röst. Detta är till för att skydda dessa individer mot låga löner och dåliga arbetsvillkor. 

Michael Walzer identifierar en viss koppling mellan gästarbetares brist på politisk röst och 

deras sociala medborgarskap. Individer som inte kan organisera sig eller rösta för politisk 

representation kan inte heller påverka sina egna arbetsvillkor och löner. Utöver detta existerar 

det konstanta hotet av avsked, förlusten av arbetsvisumet och deportation. Eftersom dessa 

individer saknar rätten till deltagande på lika villkor som medborgare så diskrimineras de på 

arbetsmarknaden och tvingas ta löner som är lägre än landets genomsnittslön. Dock är ofta 

gästarbetarna villiga att ge upp sitt medborgarskap i termer av deltagande för att få ett bättre 

medborgarskap i termer av rättigheter, inom en viss begränsad period. Arbetets löner och 

villkor må vara sämre än de vanliga medborgarnas, men kan vara bättre än de löner och 

villkor so finns i deras hemländer. Därför etableras ett sorts permanent kast av gästarbetare, 

vilket inte bara gynnar gästarbetarnas sociala medborgarskap, men också gynnar företag i 

länderna de arbetar inom. 107 

 Företag inom farliga och smutsiga yrken, men också inom bristyrken gynnas av 

gästarbetarna, då det är på så sätt är möjligt att hålla ner kostnaderna inom dessa sektorer. 108  

Detta leder till en form av vissa medborgares tyranni över gästarbetarna. Dock kan detta 

missgynna arbetare inom dessa sektorer och det resterande samhället, då stratifieringen ökar 

mellan de rika och fattiga. Minskade löner och sämre arbetsvillkor för gästarbetare påverkar 

ofta allas arbetsvillkor inom samma sektor. Detsamma gäller bristen på politisk röst. Om 

statliga och finansiella institutioner blir vana att förneka individers politiska rättigheter och 

deras rätt till deltagande, så påverkas landets politiska kultur och det leder det på sikt till allt 

större inskränkningar av allas rättigheter och deltagande, beroende av lokala omständigheter. 

109 En jämlik tilldelning av medborgarskap till alla som befinner sig och arbetar inom en viss 

jurisdiktion är därför att föredra. 
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Det största problemet med denna princip är att den på vissa sätt är inaktuell i många 

rika länder. Det finns egentligen ganska få hinder för gästarbetare att naturaliseras och 

integreras in i samhället om de följer alla regler. Problemen med integrationen idag handlar 

snarare om socialt utsatta grupper som av olika anledningar saknar arbete eller inte följt alla 

hårda krav och regler som ofta ställs på individer som vill naturaliseras. Dessa grupper saknar 

ofta medborgarskap inom alla fyra former. Detta gör att kriminell eller annan olaglig 

verksamhet såsom svartarbete blir de enda möjligheterna de har för att täcka in sina behov. 

Frågan handlar därför snarare om hur dessa grupper ska behandlas, i synnerhet om dessa 

grupper blivit parallellsamhällen som präglas av kronisk kriminalitet eller livsstilskriminalitet. 

Problemet här som med andra kollektiva principer såsom släktskapsprincipen är att individer i 

ett samhälle inte lever avskilt från varandra, utan exempelvis kriminellas handlingar påverkar 

hela samhället i stort. Det är bättre att leva i ett fredligt och laglydigt samhälle istället för att 

leva i ett samhälle som präglas av våld, fattigdom och kriminalitet. 110 

Principen om moraliskt kamratskap och ideologi innebär att individer som delar en 

viss statsideologi, majoritetsreligion eller andra värderingar ska ha rätt till medborgarskap 

ifall dessa kämpar för samma mål och förtrycks i sina hemländer.  

Denna princip är som flera av den ovannämnda principer främst en intern princip som 

ska garantera fria människors skydd från förtryck i auktoritära regimer. De som slåss för ökad 

politisk frihet ska ha möjlighet att söka skydd från dessa regimer. Denna princip är delar en 

del likheter med principen om ömsesidig hjälp då den fokusera på att hjälpa utsatta 

människor. Skillnaden här är att den är baserad främst på välgörenhet och välvilja och 

begränsas endast till tilldelning av medborgarskap. Principen har inte samma omfattande 

rättviseanspråk som ömsesidig hjälp eller politisk rättvisa. 111 

Människors politiska åsikter och aktivitet är ofta något som tas i beaktan idag rörande 

tilldelningen av asyl och uppehållstillstånd till flyktingar. Ur en rättvisesynpunkt kan denna 

princip tes sig relativt oproblematisk, då det är rimligt att skydda flyktingar, speciellt sådana 

som varit dissidenter, från övergrepp. Dock är sanningen ofta att asyl kan vara väldigt svårt att 

få beroende på omständigheter i mottagarlandet. Speciellt om det saknas ett trängande 

politiskt behov. 112 Frågor uppstår kring både behov och merit. Rörande merit uppstår frågan 
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hur relevant eller viktig den politiska kampen är för mottagarlandet. Hur den politiska kampen 

sett ut? Har det begåtts brott mot grundläggande mänskliga rättigheter? Har asylsökaren ett 

kriminellt förflutet? Är personen verkligen i behov av skydd? Finns det ett hot mot persons 

liv? Kopplingen till våld och ansvar är mycket komplex. Kraven blir därför ganska stringenta. 

Om tilldelningsprincipen används som ett redskap för krigsbrottslingar eller andra kriminella 

att undvika rättvisa i sina hemländer, blir principens moraliska legitimitet ifrågasatt, därför 

blir också frågan om orsak och verkan viktig. Vad driver kriminella till deras handlingar? Har 

dessa individer fullt ansvar för sina handlingar? Ökad global rättvisa är att föredra framför 

ökad migration från fattigare länder till rikare lände, då migration har en stark inverkan på 

fördelningen av andra resurser både i ursprungsländer och mottagländer. Rörande frågan om 

behov uppstår också tanken om vilka människor som förtjänar välgörenheten av ett 

medborgarskap istället för att tala om distributiv rättvisa. Är det främst de politiska aktörerna, 

eller är det människor som förblivit passiva åskådare och offer som påverkas av politiska 

aktörers handlingar, men kanske inte är i någon direkt fara för sina liv?  

Denna princip lider därför av samma problem som de andra interna principerna för 

tilldelning av medborgarskap. De fyra medborgarskapen är på många sätt sammanlänkade och 

det kan vara svårt att se hur de gynnas av hårda krav och stark selektion om individerna så att 

säga röstat med sina fötter (genom att migrera) istället för att kunna ge uttryck till sina 

problem på plats med hjälp av en global rättviseinstitution.  

Principen om öppna gränser och fri tillgång: ett fritt flöde av människor och sociala 

värden innebär att stater inte på något vis ska ha en juridisk och politisk rätt att begränsa 

migration och tilldelning av medborgarskap. Medborgarskapet ska vara fritt för alla 

kommande. Endast marknaden har rätt att påverka folks hemvist.  

Denna princip utgör en motprincip mot alla andra principer och är den princip som 

Michael Walzer ställer sig mest kritisk till. Principen ämnar skydda den fria marknaden och 

fri rörlighet. En värld utan gränser är enligt Walzer för det första antingen en socialistisk 

(världsstat) eller libertariansk utopi (världsanarki) där alla besitter ett jämlikhet 

medborgarskap eller medborgarskap är en icke-fråga.  

Det positiva med principen är att frågorna om medborgarskap som juridisk status och 

identitet skulle bli oviktiga. Däremot är det svårt att se hur medborgarskap som politiskt 

deltagande och rättigheter inte skulle påverkas negativt i en gränslös värld. De statliga 
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institutionerna skulle för att bli handlingslösa gentemot ekonomins påverkan i form av ökad 

fattigdom, men också rörande korruptionen av politiken. Individer med mycket pengar skulle 

ha total frihet att utforma sina liv med minimala byråkratiska och legala hinder. Problemet 

uppstår dock kring själva fördelningen av pengar. I en gränslös värld skulle kapitalet snabbt 

koncentreras hos en rik elit ifall det inte fanns en stark global stat å ena sidan, vilket skulle 

göra stora delar av världsbefolkningen oerhört fattiga. Problemet med en stark global stat å 

andra sidan skulle vara att denna stat skulle ha obegränsade maktbefogenheter för att det inte 

finns någon annan institution som utgör en motvikt mot den. Ifall denna stat lyckas att 

omfördela stora delar av alla världens resurser, kommer detta ske på en väldigt stor bekostnad 

av människors privatliv och privata egendom. Därför verkar dessa två utopier orimliga ur ett 

medborgarskapsperspektiv. En socialistisk utopi skulle begränsa allas deltagande för mycket, 

medan en libertariansk utopi skulle gynna kapitalets deltagande på bekostnad av alla andras 

deltagande. Förekomsten av stater är därför enligt Michael Walzer ett viktigt instrument för 

gruppers distributiva rättvisa.113 

Enligt Linda Bosniak kan vi också se ett visst behov av en balans mellan olika stater 

och sociala värden för att kunna garantera de fyra olika medborgarskapen. Linda Bosniak går 

även längre än Walzer genom att tala om andra lösningar än separationsmodellen. Problemet 

med en gränslös värld är det faktum att inkluderingen och exkluderingen av främlingar skulle 

ske på en arbiträr grund. Det är viktigt att förstå koppling mellan integration och tilldelning av 

medborgarskap. Alla människor oavsett medborgarskap bör ha rätt att få sin sak prövad och 

bör ha rätt till en röst. 114 Det är därför möjligt att se ett behov av en viss balans mellan olika 

former av medborgarskap och behovet av globala rättviseinstitutioner.    

 

3.4 Michael Walzers argument för och emot principerna  

 

Michael Walzer tar i sitt kapitel upp ett stort antal olika för och motargument mot de 

olika principerna. Jag har valt att ta med och pröva de viktigaste stödargumenten och 

motargument och har begränsat dessa i antal till åtta viktiga argument, som utgör grunden för 

Walzers argument. Dessa argument utgör förankras ofta med hjälp av historiska argument 
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eller olika metaforer och bidrar sammantaget till Michael Walzers vision om rättvis tilldelning 

av medborgarskap.  

  

Stater och nationer är som familjer, det existerar en naturlig koppling mellan folk och 

land. Etniciteter bör ha rätt till egna nationella fristäder. Detta argument är en slags historisk 

organisk och auktoritär liknelse av hur stater uppstår. Detta argument är ett stöd till de interna 

principerna.  Det förvandlar systemet av nationalstater till något slags naturtillstånd. För att 

enklast beskriva tanken är det en förlängning av den patriarkala familjestrukturen. Fadern är 

förmyndare och yttersta instansen gällande alla viktigare beslut. Anfadern är källan till den 

kollektiva identitet och denna identitet är densamma för alla hans ättlingar. Därför har fäderna 

en stark auktoritet i samhället och tar hand om styret. Nationen är bara en förlängning av 

familjen. Det är en form av utomfamiljärt släktskap. Territoriell närhet blir därför här kopplat 

till reproduktion. Människor behöver leva tillsammans i närhet för att kunna skapa familjer, 

stater osv. 115 

Då denna liknelse är biopolitisk så har den historiskt och fortfarande idag ett väldigt 

starkt genomslag. Social sammanhållning är en viktig grund för samarbete och reproduktion 

vilka är nödvändig för att skapandet och upprätthållandet av en fungerande stat, dock blir 

också dess nackdel är denna närhet som leder till exkludering. 116 Problemet med denna 

liknelse är att den identitetsmässigt är exkluderande och tillåter sällan pluralism, och den blir 

alltmer problematisk ju större och mer definierad den blir. Idén om den rena härkomsten och 

härkomstens överlägsenhet är ofta väldigt problematiska idéer, pga. dess inneboende 

exkluderande tendenser. Medborgarskap bör inte vara en fråga om familj eller etnicitet utan 

bör helst begränsas utifrån merit och behov. Vilket täcks in under de fyra medborgarskapen 

Detta skulle innebära att fler olika typer av människor får tillgång till medborgarskap. 

Slutligen vet vi också att familjer och stater inte är några naturliga strukturer, utan dessa 

behöver skapas och förstärkas via av ömsesidigt acceptabla normer och regelverk. Det finns 

gott om exempel på auktoritära familjestrukturer och samhällen där tilliten är låg och 

sammanhållning är dålig. Där fadern eller ledaren styr med järnhand och är tyrannisk. Därför 

är rättvis distribution mer beroende av andra distributiva nätverk än endast familjen eller 

staten. Rättvis distribution kräver tolerans för olikhet och ett acceptabelt regelverk.  
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Rika och fria stater är som populära universitet och bör ha rätt att begränsa och välja 

bland sina sökande. Endast individer av god moralisk karaktär, med rätt lojaliteter, rätt 

ursprung och rätt utbildning ska tilldelas medborgarskap. Detta argument förmedlar en tanke 

om att merit och är ett stöd till de interna principerna. Stater som är framgångar förtjänar att 

förbli framgångsrika genom att välja sin karaktär och sammansättning. Stater ska också främst 

se till sina egna behov framför andras behov.  

Problemet med denna gränsdragning är uppenbar. Människans framgång beror inte 

endast på deras självständighet, utan också på relationer med andra människor och deras 

sociala, materiella och historiska arv. Därför spelar många faktorer in i människors framgång. 

Detsamma gäller stater. Därför är det inte orimligt att se att vissa rika och framgångsrika 

stater kanske väldigt mycket på andras bekostnad blivit framgångsrika. Därför är det möjligt 

att hävda att framgångsrika stater äger visst ansvar att hjälpa misslyckade stater, då alla stater 

tillhör samma gemensamma värld. Alla människor tillhör samma mänsklighet och äger och 

förvaltar jordens resurser gemensamt och bör därför kunna komma överens så att så många 

som möjligt kan komma dessa resurser till del. Många människor i misslyckade stater har ett 

verkligt behov av sociala resurser och värden som de inte har tillgång till, och därför lever 

mycket hårda liv jämfört med dem som lever i framgångsrika stater. Detsamma gäller frågan 

om medborgarskap i stater. Vissa stater befinner sig på platser som har dåliga förutsättningar 

för mänskligt liv, i sådana stater är medborgarskapet inte mycket värt. Människor bör ha 

någon form av inneboende rätt att leva på platser som kan garantera någon sorts minimal 

frihet och välstånd. 117 

 

Stater bör inte ha rätt att med kränkande ingrepp ändra befolkningens karaktär som 

gjorts tidigare i form av tvångsdeportationer, våld och orimliga kvoter. Stater har främst rätt 

att begränsa befolkningsantalet. 118 Detta argument förmedlar en tanke om mänsklig rätt till 

sin identitet och kropp. Detta ämnar stödja principer som bygger på statlig skyldighet. Staten 

är skyldig att respektera individers rätt till identitet och kropp. Detta argument ter sig rimligt 

då det måste finnas en viss respekt för pluralism i alla dess former för att respektera 
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grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa former av kränkningar berör alla fyra former av 

medborgarskap. Tilldelning av medborgarskap bör vara så neutralt som möjligt. 119 

 

Problemet med detta argument uppstår på två olika plan. Det första planet rör 

internationella institutioner. Implementeringen av denna statliga skyldighet kräver någon form 

av institution som kan se över att stater respekterar den. På det andra planet så finns det 

identiteter som inte är acceptabla då de innebär kränkningar mot andra människor. Olika 

former av politiska extremister och kriminellas identitet kan inte äga samma rättigheter som 

laglydiga och hårt arbetande medborgare. Rörande dessa individer så bör staten kunna 

begränsa dessa människors rättigheter och deltagande i samhället, då de utgör en fara mot 

andra människors rättigheter och deltagande. Det samma gäller den juridiska statusen. 

Individer som sysslar med transnationell brottslighet och politisk extremism bör kunna 

avvisas från landet om de saknar medborgarskap och understöds av främmande stater. 120 

 

Begränsad pluralism har varken en tydligt god eller negativ effekt på samhällets 

intellektuella kultur, dess konfliktbenägenhet eller dess levnadsstandard. Istället så kan en stat 

exempelvis USA gynnas av sin begränsade etniska, kulturella och religiösa pluralism. 121 

Detta argument förmedlar en tanke om att migrationslagstiftning bör vara lagom balanserad. 

Detta argument är stödargument till alla principer samt ett huvudstödargument för själva 

tesen.  Det är viktigt att nå en rimlig balans mellan öppenhet och slutenhet. Detta är ett högst 

rimligt argument på alla plan rörande fördelande av medborgarskap både inom och mellan 

stater. Det enda problemet är att detta typ av argument också bör ta i beaktande transnationell 

distributiv rättvisa.  Det uppstår allvarliga problem i vissa stater rörande deras möjlighet att ge 

sin befolkning fullvärdiga medborgarskap. Vissa stater har lite kapital och kan därför inte 

hjälpa utsatta sociala grupper. Andra stater innehåller stora förtryckta etniska och religiösa 

minoriteter som inte erkänts ett fullvärdigt medborgarskap. Ytterligare andra stater har 

förtryckande statsskick som kraftigt begränsar invånarnas möjlighet att delta i samhällslivet. 

Alla dessa faktorer bör också vägas in.  

 

 
119 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 43-44 
120 Ibid, 50-51 
121 Ibid, 36-40 
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Problemet som uppstår är att det finns en stor skillnad mellan stater i termer av sociala 

värden. Därför är det viktigt att även beakta behovet av internationella institutioner som kan 

garantera denna balans inte endast inom stater, utan även internationellt. För närvarande tillåts 

en alldeles för stor skillnad mellan stater i sina möjligheter att ge sina medborgare ett värdigt 

liv. 122 

 

Alla människor har rätt till ett likvärdigt politiskt inflytande i den stat de befinner sig i 

utifrån merit och hemvist.  Alla hårt arbetande och bidragande individer bör ha en rätt till en 

politisk röst för att förbättra sina arbetsvillkor. Detta argument handlar om att inga hårt 

arbetande laglydiga människor bör i denna värld vara utan en politisk röst. Det är en form av 

förtryck som vanligtvis påverkar gästarbetare och migranter som söker jobb utomlands. 

Utöver detta tillåter denna form av förtryck mellan stater och grupper, som är orimlig och är 

kopplad till användning av billig arbetskraft. Istället för att en stat försöker lösa sina 

strukturella ekonomiska problem genom någon form av politisk lösning eller ekonomisk 

innovation, så blir billig arbetskraft ett enkelt alternativ att hålla ner kostnader. Eftersom 

gästarbetarna saknar en politisk röst kan de inte påverka sina arbetsvillkor, medan 

medborgarna på vissa sätt gynnas av gästarbetarna, med billig och utbytbar arbetskraft och 

lägre kostnader på varor. De missgynnas av att deras statsmakt kränker gästarbetares 

mänskliga rättigheter. Stater som kränker mänskliga rättigheter hos en viss grupp, tenderar att 

med tiden kränka andra gruppers rättigheter på andra grunder, ifall dessa institutioner inte 

reformeras.  123 

Problemet med denna princip är att den inte tar i beaktan socialt utsatta minoriteter och 

kriminella som förtjänar lika medborgarskap som andra grupper. Det är svårt hur nekandet av 

medborgarskap eller deportationen av sådana grupper gynnar resten av samhället och den 

distributiva rättvisan, framför exempelvis fängelsestraff eller andra rättssanktioner. Speciellt 

om de bott i landet länge.   

 

Alla människor har rätt till grundläggande fysisk säkerhet och materiell standard 

utifrån hemvist. Alla människor har en inneboende rätt till liv. Denna princip bygger på idéen 

 
122 Bosniak, Linda. The Citizen and the Alien, 2006, 37 
123 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 56-60 
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om att lika människovärde och att alla människor har rätt att bruka jorden så att de kan 

överleva, då jorden på något viss tillhör alla människor. Denna princip utgör ett stödargument 

till de principer för tilldelning som bygger på skyldighet. Det är moraliskt svårt att förneka att 

människor inte bör svälta eller mördas. 124 

  

 Detta påverka främst människors grundläggande former av alla medborgarskap. När 

människor inte tillåts leva förnekas de alla former av medborgarskap. Därför bör det vara en 

prioritet att förändra världen så att alla människor har de mest grundläggande former av 

medborgarskap, och att de aktörer som kränker dessa medborgarskapsformer ska stå till svars 

för sina handlingar. Utan rätten till liv så existerar inga andra former av medborgarskap, då 

medborgarskapet är knutet till individen blir det uppenbart.  

 

Alla människor har rätt till total rörelsefrihet, fri association och fri tillgång till 

resurser. Jorden är fri och mänskligheten äger jorden gemensamt. Detta argument ämnar 

utgöra ett stöd för principen om en gränslös värld. Om vi ser till hela mänskligheten verkar 

denna form av statsbygge vara det mest universella, då det inte egentligen skulle behövas vare 

sig medborgarskap eller stater. Dock är problemet att detta skulle på olika sätt som tidigare 

nämnts inte vara en möjlig värld då detta skulle kräva antingen en tyrannisk världsstat som 

kontinuerligt omfördelar alla resurser eller så skulle världen vara anarkisk. Vilket gör 

diskussionen om olika principer för tilldelning för medborgarskap irrelevant. Problemet är se 

hur dessa världar skulle kunna generar en bra nivå av frihet i termer av deltagande och 

jämlikhet i termer av rättigheter för alla. 125 

 

En gränslös värld skulle leda till en global statskollaps, Demokrati i dess nuvarande 

form kräver en viss form av slutenhet i form av nationalstater.  126 Detta är argument ämnar 

utgöra ett motargument mot principen om gränslöshet. Detta verkar finnas goda historiska 

belägg för detta argument då gränsdragning ofta leder till konflikter och att världen genom allt 

tydligare gränsdragningar och statlig jurisdiktion blivit en fredligare plats. Grunden för 

mellanstatliga konflikter har oftast varit frågan om gränser. Innan uppkomsten och 

utvecklingen av den westfaliska ordningen fanns det gott om terra nullius i världen och dessa 

 
124Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 43 
125 Ibid, 45-48 
126 Ibid, 39 & 43 
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platser var laglösa. Det talas ofta i historiska källor om konflikter mellan olika grupper och 

även angrepp från rövare i dessa platser. 127 

 

Problemet med detta argument är följande att även om orsaken bakom gränskonflikter 

eliminerats så finns idag fortfarande många svaga stater som i mångt och mycket liknar terra 

nullius, då dessa platser är outvecklade och saknar grundläggande infrastruktur. Dessa platser 

är fortfarande relativt laglösa och präglas av konflikter och kriminalitet.  

 

 På vissa sätt är världen fortfarande gränslös i synnerhet på vissa outvecklade platser. 

Frågan är därför snarare hur en god balans nås så att alla stater kan gynnas av de gränser som 

dragits och de resurser som de besitter. Det är snarare en fråga om starkare stater kontra 

svagare stater som är viktig att ta hänsyn, än hur öppna eller stängda gränserna är. Den 

globala kontexten är avgörande.  

  

4 En kritisk teori om rättvisa och medborgarskap 

 

I följande kapitel kommer Nancy Frasers syn på rättvisa, medborgarskap och principer 

för tilldelning av medborgarskap behandlas.  

 

Nancy Fraser är professor i filosofi och statsvetenskap på New School for Social 

Research i New York. Fraser arbetar med social, politisk, socialistisk och feministisk teori, 

samt fransk och tysk modern filosofi. Fraser har författat 13 böcker 128 och mer än ett 40-tal 

artiklar. Fraser är även en medredaktör på tidskriften Constellations. 129 

 

 

 

 
127 Walzer, Michael. Spheres of Justice, 1983, 39 & 43 
128 NSSR. Nancy Fraser.The New School for Social Research. 2020, Hämtad: 

https://www.newschool.edu/nssr/faculty/Nancy-Fraser/ (2020-04-15) 
129 Switala, Kirsten. Feminist Theory Website: Nancy Fraser. Center for Digital Discourse and Culture. 1999,: 

https://www.cddc.vt.edu/feminism/Fraser.html (2020-04-15) 

https://www.newschool.edu/nssr/faculty/Nancy-Fraser/
https://www.cddc.vt.edu/feminism/Fraser.html
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4.1 Nancy Frasers rättvisa 

 

Nancy Frasers använder sig av en samling olika begrepp i sin diskussion om rättvisa. 

Hon beskriver först själva rättvisans ontologi (väsen) eller historia. Enligt henne finns två 

typer av historiska epoker av rättvisa, normal och onormal rättvisa. Normal rättvisa är en 

period där det finns något av en konsensus kring hur rättvisa ska förstås och implementeras. 

En sådan period är tiden efter den westfaliska freden fram till första världskriget, då den 

westfaliska ordningen ansågs vara det primära verktyget för att implementera rättvisa. Den 

europeiska idéen om nationalstaten som tidigare behandlats, ansågs vara det primära 

verktyget. Innan och efter denna period kallar Fraser för onormal rättvisa. Det som präglar en 

period av normal rättvisa ett stabilt system av nationalstater, där retoriken är präglad av 

nationalism. Det som präglar perioder av onormal rättvisa är när nationalstatssystemet är 

svagt och den politiska retoriken präglas av en konflikt mellan nationalism och 

internationalism eller i andra ord mellan stater och världssamfundet.   

 

Nancy Frasers teori om rättvisa är en teori för rättvisa i tider av onormal rättvisa, där 

den westfaliska ordningen är otillräcklig för att bemöta de rättviseanspråk som existerar inom 

den politiska debatten. Hon påstår att den westfaliska ordningen är ett historiskt undantag 

eller tillfällighet och att världen främst präglats av onormal rättvisa. Detta argument är en 

form av kritik mot den westfaliska ordningen, då Fraser anser att den westfaliska ordningen är 

normativt och politiskt begränsande och är ämnad att förr eller senare fallera. Det som prägla 

den tidigare epoken av normal rättvisa var enligt henne är en fokus på främst ekonomisk 

rättvisa inom en viss nationalstat. 130 

 

 Det vi idag ser i en tid av onormal rättvisa är en allt bredare diskussion om rättvisa 

som breddats både territoriellt och sakpolitiskt. Territoriellt har rättviseanspråken breddats 

från nationalstaten till det internationella samfundet. Sakpolitiskt har rättviseanspråken 

breddats från ekonomiska frågor till att täcka in sociala, miljömässiga och kulturella frågor. 

Detta har på sikt lett till en urholkning av deltagardemokratin då det blivit svårare för politiska 

rörelser att genomföra förändring då de i allt högre grad saknar tydliga ramar för sina 

 
130 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 55-57 
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rättviseanspråk. Detta har i sin tur bidragit till ökad polarisering och stratifiering av samhället. 

För att bemöta denna ökade orättvisa krävs en ny syn på rättvisa och nya politiska 

institutioner för implementeringen av denna rättvisa. 

 

 Nancy Fraser anser att många politiska teoretiker misslyckats med att fånga 

komplexiteten av de rättviseproblem som präglar vår samtid. Många teoretiker har en för 

enkel syn på rättvisa, med för starka territoriella och sakpolitiska begränsningar och saknar 

därför effektiva verktyg för att bemöta problemen. 131 Nancy Fraser teori om rättvisa täcker in 

tre olika former av rättvisa respektive orättvisa. Politisk orättvisa kallat avsaknad av politisk 

representation innebär att vissa gruppers och individers saknar politisk representation och 

politiskt inflytande över institutioner som påverkar deras liv. Kulturell orättvisa innebär 

avsaknaden av socialt erkännande vilket bidrar till vissa individers eller gruppers sociala 

exkludering. Kulturell orättvisa berör den kulturella sfären och olika statushierarkier. 

Ekonomisk orättvisa kallad avsaknad av politisk-ekonomiska medel. Ekonomisk orättvisa 

berör den ekonomiska sfären samt klasskillnader. 132  

 

Arbetet med dessa tre olika former av orättvisa ska bidra till vad Nancy Fraser kallar 

för deltagandeparitet (vilket med enklare ord innebär politiskt och socialt deltagande på lika 

villkor). Detta är den viktigaste formen av distributiv rättvisa och formar alla andra typer av 

fördelningar såsom politisk representation, socialt eller kulturellt erkännande och distribution 

av sociala värden. En balans mellan dessa tre former av rättvisa leder är en grundförutsättning 

för politiskt deltagande i ett demokratiskt statsskick. Deltagandepariteten är inte begränsad till 

endast nationalstatlig nivå utan ska implementeras överallt. Vilket överensstämmer med 

radikaldemokratiska anspråk.133 

 

Demokratiseringen av stater och det internationella samfundet med hjälp av 

transnationella rättviseinstitutioner ska åtgärda det strukturella hinder mot ytterligare 

distributiv rättvisa som det hierarkiska systemet av nationalstater bidrar till.  Många gruppers 

politiska deltagande begränsas av det faktum att de lever i fattiga och odemokratiska stater. 

Ett exempel på hur en viss transnationell rättviseinstitution skulle kunna utformas är ett 

 
131Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 49-51 
132 Ibid, 58-60 
133 Ibid, 65-66 
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demokratiskt råd med representanter från det globala syd på världsbanken för att bemöta de 

strukturella ekonomiska orättvisor som präglar regionen. Dessa individer har tidigare saknat 

alla de tre former av rättvisegrunder för att kunna påverka den institution som för närvarande 

har störst inflytande på deras nuvarande situation. 134  

 

Nancy Fraser har även en bred demokratisyn. Enligt henne används ofta argument om 

idén om en viss form av rationalitet som motargument mot de rättviseanspråk som radikala 

och populistiska politiska rörelser kommer med. Denna rationalitet är att deras rättviseanspråk 

inte är realistiska eller rationella att implementera, utan riskerna överväger vinsterna. Enligt 

Fraser är syftet med demokrati inte nödvändigtvis att en viss förutbestämd dagordning eller 

politisk agenda, med fastställda punkter som ska avhandlas och röstas om, vilket är 

karaktäristiskt för den valdemokratiska processen. Istället lägger Fraser vikt vid en rationell 

argumentation i politiska samtalet mellan konflikterande parter. Genom en form av deliberativ 

demokrati kommer parterna för eller senare komma fram till en tillfredsställande lösning på 

problemet och kan senare fortsätta bearbeta den politiska konflikten genom ett kontinuerligt 

samtal om den. Fraser ser ingen slutgiltig lösning på politiska konflikter genom val, utan 

uppfattar istället behovet att tala om dem som en process för att bemöta dem. När parterna till 

slut inte behöver samtala om ämnet längre kommer den globala rättviseinstitutionen att läggas 

ner och nya institutioner kommer uppstå kring andra viktiga politiska frågor. 135  

 

Detta är en flexiblare förståelse av politiska institutioner än vad som är i brukligt idag. 

Många politiska institutioner och stater strukturer ses idag som orubbliga och permanenta, 

vilket också bidra till den strukturella orättvisan. På så sätt är det enligt Nancy Fraser möjligt 

att se multipla och temporära medborgarskap i olika politiska institutioner. Den nuvarande 

utformningen är därför inte på något vis naturlig utan är ett resultat av sociala processer. 

Därför förespråkar Nancy Fraser ett mer aktivt och pragmatiskt tillvägagångssätt rörande 

dessa institutioner.136 

 

I Nancy Frasers rättviseteori är det möjligt att se tydliga paralleller med Linda 

Bosniaks breda syn på rättvisa och de fyra olika medborgarskapen. Nancy Fraser lyckas täcka 

 
134 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 68-71 
135 Ibid, 60 & 72-73 
136 Ibid, 65-66 
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in alla former av orättvisa och medborgarskap som Linda Bosniak behandlar i sin teori. Vilket 

är positivt då det finns mycket som överlappar i deras bild av rättvisa. Både teoretiker 

uppfattar rättvisa som än mer komplext än Michael Walzer och ställer sig kritiska till en tydlig 

separationsmodell i förståelsen av rättvisa.  

 

4.2 Nancy Frasers medborgarskap 

 

Nancy Fraser uppfattar först och främst medborgarskapet som en historiskt statlig 

produkt, och utvecklar i likhet med Michael Walzer ingen utarbetad definition av 

medborgarskapet. Dock blir det klart vid närmare läsning av Nancy Frasers förståelse av 

rättvisa och principer för tilldelning av medborgarskap att medborgarskapsbegrepp är 

bredare än endast det statliga och främst statusmässiga medborgarskapet. Nancy Fraser har 

en bred syn på medborgarskap och det är möjligt att identifiera tre trender. Den första är det 

inkluderande och permanenta statliga medborgarskapet, den andra är förekomsten av nya 

temporära former av medborgarskap i nya globala rättviseinstitutioner, och den tredje är det 

identitetsmässiga, sakpolitiska och territoriella breddandet eller omförhandlandet av 

begreppet medborgarskap genom den deliberativa demokratiska processen. 137 

 

Globala rättviseinstitutioner kommer på sikt förändra medborgaskapsbegreppet. Detta 

skapar en intressant dynamik och reflexivitet som motsvarar de fyra medborgarskapen som 

Linda Bosniak nämner. Det blir tydligt att Nancy Fraser genom sin diskussion om avsaknad 

av politisk representation, ekonomisk omfördelning, och socialt erkännande samt 

deltagarparitet (socialt och politiskt deltagande på lika villkor) berör alla fyra former av 

medborgarskap som politiskt deltagande, legal status, rättigheter och identitet eller kultur. 

Hon bidrar även med de politiska redskap via stater och globala rättviseinstitutioner som är 

nödvändiga för att försöka i högre grad sprida dessa former av medborgarskap till så många 

individer och grupper som möjligt. Nancy Frasers demokratiska rättvisa är på så sätt radikal 

och ställer höga krav på strukturering av stater och globala politiska institutioner samt 

tilldelningen av medborgarskap. 138 

 

 
137 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 63-67 
138 Ibid, 58-60 
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Nancy Fraser har därför precis som Linda Bosniak tagit ett avstånd från 

medborgarskap byggt på separationsmodellen. Där dessa författare skiljer sig åt är idéen om 

inkludering. Linda Bosniak har som tidigare nämnts även tagit avstånd från 

inkluderingsmodellen, då hon anser att medborgarskap är lika mycket ett verktyg för 

befrielse som förtryck. Detta är något jag lyft i min diskussion kring hennes 

medborgarskapssyn, där jag lutar åt Frasers syn på medborgarskap, rättvisa och principer för 

tilldelning av rättvisa. Genom att använda sig av deliberativa demokrati-begreppet och idéen 

om globala rättviseinstitutioner, skapar Fraser förutsättningar för en bredare inkludering av 

medborgarskap. Istället för att ställa sig kritisk till själva medborgarskapsbergreppets 

befrielsepotential ser Fraser tilldelningen av medborgarskapet som ett medel för att uppnå 

målet om deltagarparitet.139 Det är därför möjligt att se Frasers begrepp som goda 

komplement till Bosniaks fyra olika medborgarskapsbegrepp. Utöver detta är det också 

möjligt att se Frasers principer för tilldelning av medborgarskap som goda komplement till 

Bosniaks ganska två vaga principer för tilldelning av medborgarskap som tagits från en 

analys Walzer. 140 Bosniak har gjort något av ett intressant val av Walzers principer för 

tilldelning av medborgarskap, då jag anser att dessa två teoretiker starkt skiljer sig åt i sin 

förståelse av medborgarskap och rättvisa. Frasers syn på medborgarskap, rättvisa och 

principer för tilldelning av medborgarskap har mer gemensamt med Bosniak. Dessa är båda 

kritiska teoretiker, medan Walzer är en kommunitariansk teoretiker. 

 

 

4.3 Nancy Frasers principer för tilldelning av medborgarskap 

 

Nancy Fraser behandling av principer för tilldelning av medborgarskap innehåller 4 

olika principer för tilldelning av medborgarskap. Två av dessa principer utgör stöd för hennes 

bild av en rättvis tilldelning av medborgarskap, som ska fungera i tandem. De två andra 

principer utgör alternativa principer för tilldelning av medborgarskap som hon motbevisar i 

sin text. Fraser belägger sina principer med hjälp av sin egen syn på rättvisa och olika samtida 

praktiska exempel på nuvarande problem med dessa principer. 141 

 
139 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 68-71 
140 Bosniak, Linda. The Citizen and the Alien, 2006, 43-48 
141 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 58-61 
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 Medlemskapsprincipen innebär att medborgarskap tilldelas utifrån nation eller 

residens. Principens syfte är att garantera fortlevnaden av det nuvarande systemet av 

nationalstater och på så sätt tilldela medborgarskap då främst till de barn som medlemmarna i 

dessa stater fött. Detta är för närvarande även den viktigaste och äldsta principen för 

tilldelning av medborgarskap. Utöver detta är principens syfte att utgöra ett mer permanent 

och fast komplement till den mer temporära och flexibla alla underställda principen. 

 

 Det positiva med denna princip är att den är beprövad och historisk. Det är bland de 

första tilldelningsprinciperna som uppstått och troligtvis den mest hållbara och konsekventa.  

Principen kräver endast tilldelning av medborgarskap erkända medlemmar i gemenskapen 

eller barn till erkända medlemmar i gemenskapen. Principen är därför mycket exkluderande 

och kan enkelt vara ett diskriminerande politiskt verktyg för en viss grupp att behålla sina 

ansamlade rikedomar och privilegium, vilket är problematiskt ur ett rättviseperspektiv. 142 

 

Principens exklusiva nationalism berör alla former av orättvisa som Nancy Fraser 

nämner och de fyra formerna medborgarskap. Bosniak nämner att alla fördelning korsar 

gränser och påverka en stor mängd grupper och individer på olika sätt, därför är det av vikt att 

hitta en fungerande balans. 143 Nationalstaterna uppfattas som naturliga historiska produkter 

med fasta gränser som helst inte ska ändras. Detta har nämnts tidigare i och med diskussionen 

om gränser och konflikter i kapitlet om Walzer. Detta leder inte bara till diskriminering av de 

etniska grupper som saknar en egen stat och är etniska minoriteter eller diasporor i andra 

stater. Det leder också tyvärr även till diskriminering och spänningar mellan olika 

nationalstater då vissa nationalstater är mer välutvecklade än andra stater. Detta gör inte bara 

utvecklade stater mer lukrativa för migranter i termer av levnadsstandard och skapar ett behov 

av att begränsa migrationen till dessa stater. Det bidrar även till även bidrar till den misär och 

de konflikter som präglar livet i fattiga stater som driver människor på flykt. Detta innebär i 

praktiken att fördelningen som den ser ut idag av alla fyra former av medborgarskap ser 

väldigt olika ut både inom stater mellan olika grupper, men också mellan stater, beroende av 

främst statsskick och ekonomi. 144 

 
142 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 63 
143 Bosniak, Linda. The Citizen and the Alien. 2006, 4 
144 Ibid, 27-28 & 47-49 
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Denna princip som ämnar förstärka och fortsatt framhäva denna exklusiva nationalism 

stöter på många problem, vars syfte de inte har att lösa. Den kan inte bidra till en bättre 

fördelningen av medborgarskap över gränser. Därför är det av stor vikt som Fraser har gjort 

att komplettera denna princip med alla underställda principen.  

 

 Alla underställda-principen innebär att medborgarskap tilldelas utifrån jurisdiktion. 

Denna princips syfte är att radikalt expandera omfattningen av tilldelning av medborgarskap, 

både rörande områden såsom politisk representation, socialt eller kulturellt erkännande och 

juridisk status, utan även rörande politiska institutioner från stater till globala 

rättviseinstitutioner och det globala samfundet. Utöver detta är principens syfte att utgöra ett 

mer temporärt och flexibelt komplement till den mer permanenta och rigida 

medlemskapsprincipen.  

 

Taget från diskussionen om Frasers rättvisa är det tydligt att detta inte endast ämnar 

demokratisera statliga, regionala och globala politiska institutioner, med redan fastställd 

politisk representation, utan det är att utöka det politiska deltagandet till institutioner som 

tidigare saknat ett demokratiskt styrelseskick men som ändå starkt påverkat den distributiva 

rättvisan såsom storbanker, storföretag, globala lantmätare, globala domstolar, transnationella 

militära samarbeten, m.m. En annan aspekt tagen från diskussionen om Frasers idé om 

rättvisa är också institutioners och rättvisefrågors flexibilitet. Istället för att se politiska 

institutioner som permanenta och naturliga, vill också Fraser se till att distributionen blir mer 

omfattande, genom att göra dessa institutioner både öppnare och mer ömsesidigt beroende av 

andra institutioner, men även mindre permanenta, genom att skapa olika demokratiska projekt 

kallade rättviseinstitutioner så är det möjligt att förändra strukturerna. 145 Öppnare och 

föränderligare globala maktstrukturer gör att rättvisan blir mer åtkomlig för alla. Fasta och 

rigida maktstrukturer leder ofta till enkel jämlikhet eller distributiv orättvisa, vilket egentligen 

bidrar politiskt och ekonomiskt tyranni. Här ser vi en stark likhet mellan just deltagandeparitet 

och anti-dominans. Mer komplexa strukturer bidrar också till en mer komplex rättvisa.  

Enkelhet döljer med andra ord ofta tyranni. 
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 Denna princip i kombination med medlemskapsprincipen som Frasers föreslår är som 

jag ser det den bästa principen för tilldelning av medborgarskap, då politiskt deltagande 

skyddas på en global skala. Denna princip som bygger på deliberativ och radikal demokrati 

och kan komma att bidra till att så många individer som möjligt runt om i världen får tillgång 

till de fyra medborgarskapen som tidigare nämnts. Genom att skapa en så komplex struktur 

som möjligt utan att ha några permanenta avgränsningar och genom att sprida ut 

medborgarskapen till så många olika institutioner som möjligt blir det möjligt att i dessa olika 

fall bemöta den mängd olika orättvisor och brister på olika medborgarskap som finns. Ifall en 

viss etnisk grupp saknar politisk röst i en viss stat, så kan en rättviseinstitution skapas för att 

försöka bemöta den frågan, där representanter för den etniska gruppen kan diskutera både 

med staten i frågan, men även det internationella samfundet om olika alternativ för att lösa 

detta. Antingen genom nationell självständighet eller genom ökat medborgarskap för 

minoriteter i staten i fråga. Detta samma gäller alla andra frågor rörande bristen på de fyra 

olika formerna av medborgarskap. Genom att ha ett teoretiskt holistiskt och praktiskt flexibelt 

tillvägagångssätt blir det möjligt att bearbeta de olika orsakerna till att statslöshet och brist på 

medborgarskap existerar i olika gruppers enskilda fall. Det kanske inte är möjligt att eliminera 

varje individuellt fall av statslöshet och brist på medborgarskap med hjälp av denna princip, 

dock är det nog möjligt att komma en bit på vägen. 146 

 

 Den första kritiken jag uppfattar av denna princip är att den kan anses vara dyr, 

opraktiskt eller oförnuftig, vilket inte nödvändigtvis är fallet, såsom Fraser själv nämner i sina 

tankar kring rättvisa. Detta är ofta en sorts ursäkt för varför en viss form av rättvisa inte ska 

implementeras. Den andra kritiken är att den möjligtvis skulle fragmentisera samhället i olika 

grupper och leda till ökade konflikter. Dock anser jag att detta är bättre att ha inkluderande 

samtal som kan leda till verbala konflikter än att undvika dem och på så sätt bidrar till 

desperation som troligtvis leder till fysiska konflikter. Tom i fall av väldigt grava fysiska 

konflikter såsom väpnade konflikter är diplomatiska samtal och militära insatser att föredra 

framför endast militära insatser. Därför är själva idéen om det politiska samtalet så starkt. 

Muntlig kommunikation är bland de starkaste politiska instrument vi har att förändra 

samhället. Det är svårt att genomföra ett politiskt beslut utan någon form av diskussion.147  

 
146 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 65 
147 Ibid, 68-69 
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 Humanistprincipen innebär att medborgarskap tilldelas utifrån mänsklighet. Denna 

princip är att den vanligaste motsatsen till alla former av vanliga avgränsningar som baseras 

på nationell kollektiv identitet av något slag. Det intressanta med denna princip är att den till 

synes är den mest universella av alla principer, då alla människor delar någon form av 

mänsklighet, samt rörande tilldelningen av medborgarskap är det något som är värt att sträva 

efter, att alla människor har ett likvärdigt medborgarskap. 148 

 

 Problemet är att det finns starka argument mot denna princip. Både i termer av att 

avgränsningen är för stor och även för vag. Makten blir här någon form av världsmakt och 

inte mer konkreta institutioner. Det är på många viss både praktiskt och teoretiskt möjligt att 

ifrågasätta idéen om en kollektiv mänsklighet. En tilldelning av medborgarskap på en global 

skala i form verkar kräva antingen en global stat eller avsaknad av behovet att tilldela 

medborgarskap då det inte existerar någon eller några stater alls, vilket verkar vara väldigt 

opraktiskt. Det kan leda till en för stark centralisering av makt i en enda institution, då 

världsstaten kommer ha en oinskränkt makt över alla människor och det inte kommer finnas 

någon alternativ institution som kan prövas dess beslut eller balansera ut dess makt. Det kan 

också leda till att politiskt, ekonomiskt och socialt svaga grupper utsätts för stora risker, då de 

saknar en stat som kan representera och handla å deras vägnar på den globala arenan. Dessa 

individer helt enkelt är oskyddade i den politiska och ekonomiska anarkin som då existerar. 

Detta är ett argument som Michael Walzer fört om den gränslösa världen. En värld där 

medborgarskap endast tilldelas utifrån mänsklighet är enligt min tolkning en gränslös värld 

och därför även en laglös värld, där de starka förtrycker de svaga. 149 

 

 Teoretiskt är det möjligt att diskutera ifall mänskligheten i sig är ett rimligt kriterium, 

då människor som på något viss är funktionsnedsatta antingen via sjukdom eller ren ålder 

besitter samma mänsklighet som fullt fungerande människor. De besitter i vissa fall inte 

samma förmågor som friska människor. Oftast förknippas idéen om mänsklighet med 

kapaciteten till förnuftigt och konsekvent tänkande. Politiskt deltagande kräver utöver detta 

ofta en viss uppsättning kunskaper. Inte alla människor i vår värld besitter de nödvändiga 

 
148 Fraser, Nancy. Scales of Justice, 2008, 64 
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61 

kunskaper (exempelvis. förmågan att uttrycka sig i tal och skrift, vissa grundläggande 

värderingar och vissa bakgrundskunskaper om samhället osv.) som krävs för att kunna delta i 

ett samhälle på en jämlik nivå med andra. Det behöver tas i beaktan när vi talar om 

mänsklighet. Slutligen är det viktigt att poängtera att exempelvis inom djurrättsrörelsen finns 

en idé om att mänsklighet i sig är ett för smalt kriterium för tilldelning av medborgarskap. 

Vissa djur har förmåga till att känsla känslor, smärta, en viss nivå av intelligens eller viss nivå 

att uttrycka sig i med hjälp av läten och rörelse, så därför bör de också besitta medborgarskap. 

Detta kan på ytan te sig rimligt, då vi människor har väldigt stark makt över deras öden. Den 

största frågan som alltid kvarstår är deras bristande möjlighet att uttrycka sig på ett för alla 

människor förståeligt och förnuftigt sätt. 150 

 

 I och med den ganska omfattande kritiken så ter sig denna princip ohållbar, då den 

verkar vara opraktisk, då det verkar krävas ytterligare någon ytterligare identitetsmarkör 

förutom människa för att tilldela medborgarskap ifall vi ska tala om social sammanhållning 

och politiskt deltagande och leder till många svårbesvarade frågor om definitionen av 

mänsklighet.  

 

 Alla berörda-principen innebär att medborgarskap tilldelas utifrån maktstruktur.  

Denna princip är ett intressant sätt att försöka komma runt frågan om nationalstater och deras 

tilldelning av medborgarskap. Genom att fokusera på maktstrukturer så ämnas orättvisan 

kommas åt direkt. Målet med Frasers teori är också att förändra maktstrukturer. Detta är målet 

med all distributiv rättvisa. Därför bör det vara rimligt att fokusera på förändringen av 

maktstrukturer från ett rättviseperspektiv.  

 

 Problemet med detta argument är av två slag som båda är kopplade till det som Fraser 

nämner som fjärilseffekten. Det är inte helt möjligt att avgränsa varken hierarkin av varor 

eller social värden i en viss maktstruktur, då alla strukturer i sig är kontinuerliga distributioner 

av sociala värden och även av människor i viss mån. Därför är det svårt att avgränsa vilka 

som berörs av en viss maktstruktur. Maktstrukturer är också något som kontinuerligt 

upprätthålls genom social praktik. Därför blir varianter av exempelvis ekonomisk 

omfördelning inom ramar för nationalstater ganska ineffektiva för att tackla olika former av 
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politiskt tyranni eller för att tackla olika globala maktstrukturer.  Detta har blivit alltmer 

uppenbart i och med det ökade globala informationsutbytet. På mycket liten skala kan det 

verka enklare att avgränsa vem som berörs av vilket beslut, dock ju större skalan blir desto 

otydligare blir det. Därför blir principen svår att arbeta med. Det är därför enklare att jobba 

med alla underställda-principen eller medlemskapsprincipen då avgränsningen redan är gjord 

på förhand både rörande institutioner och befolkningar.  Det är därför enklare att avgöra vilka 

sociala klasser som faller inom en viss institutions jurisdiktion och därefter göra jämförelser 

och dra slutsatser.  Alla berörda principen har inga tydliga gränser både rörande vilka som 

berörs av frågan men också vilka institutioner som utgör den makt som berör deras liv. Denna 

diskussion har inget logiskt slut, utan kan pågå i all evighet. 151 

 

4.4 Nancy Frasers argument för och emot principerna  

 

Nancy Fraser tar i sitt kapitel upp ett stort antal olika för och motargument mot de 

olika principerna. Jag har valt att ta med och pröva de viktigaste stödargumenten och 

motargument och har begränsat dessa i antal till åtta viktiga argument, som utgör grunden för 

Fraser argument. Dessa argument utgör förankras ofta med hjälp av historiska, politiska och 

moraliska resonemang och bidrar sammantaget till Nancy Frasers vision om rättvis tilldelning 

av medborgarskap.  

 

 Medlemskapsprincipen förstärker de rikas och mäktigas exkluderande nationalism, 

vilket utesluter oönskade krafter och skyddar dem från kritiken av det nuvarande hierarkiska 

systemet av nationalstater, bidragande till den nuvarande globala orättvisan. Detta argument 

utgör ett starkt motargument mot medlemskapsprincipen och äger stark legitimitet. Systemet 

av nationalstater har en stark påverkan på den nuvarande globala orättvisan och 

upprätthållandet av denna hierarkiska struktur utan några omförhandlingar kommer bara 

fortsätta ökning av de globala orättvisorna och skillnaderna.  

 

Det enda problemet med detta motargument är att stater samtidigt utgör bland de 

viktigaste sociala institutioner som existerar för stora delar av världsbefolkningen som inte är 
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ekonomiskt, politiskt och socialt oberoende och självförsörjande. 152 Därför kan det inte vara 

ett argument för avskaffandet av stater, utan främst ett argument för en större distributiv 

rättvisa mellan stater.  En gränslös eller statslös värld är inte heller ett giltig alternativ till 

medlemskapsprincipen. 153För att ge så många som möjligt en chans att få någon 

tillfredställande nivå av de fyra medborgarskapen måste det skapas en större balans i världen 

mellan länderna, men som samtidigt tillåter förekomsten av ganska markanta skillnader 

mellan stater och grupper. 154 

  

Medlemskapsprincipen överensstämmer med det nuvarande etablerade institutionella 

ordningen. Detta argument utgör ett starkt stöd för medlemskapsprincipen. Detta argument 

hänvisar till tradition, men tar inte tydligt upp den vikt stater har haft i utvecklingen av 

mänskligt liv på olika platser på vår planet.  

 

Det stämmer att nationalstatssystemet är det nuvarande etablerade systemet för 

distribution. Dock så existerar det oerhörda orättvisor mellan rika demokratiska stater och 

fattiga auktoritära stater eller fallerande demokratier. Denna glidande skala gör det svårt att 

hävda att tradition i sig är ett gott argument för tilldelning av medborgarskap till främlingar 

och utsatta. Olika former av mer eller mindre transnationella distributiva nätverk är 

nödvändiga för att förändra distributionen av medborgarskap. 155 

 

För att komplettera detta argument går det att uttrycka att krävs en viss kontinuitet i 

relationen till fördelningen av medborgarskap, då social sammanhållning i former av djupa 

samarbeten är viktiga för att fördela sociala värden till andra. Därför går det inte heller att 

avfärda att tradition saknar mening. Det är just denna långvariga samlevnad och samarbete 

inom en grupp som lett till skapandet av stater och sociala värden. Stark social 

sammanhållning och konkurrens mellan stater har hjälpt till att generera de sociala värden 

som är viktiga för människors överlevnad och utveckling. 156 
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Alla underställda principen innebär att alla individer som faller under en 

förvaltningsstruktur har en moralisk rätt till rättvisa gentemot denna struktur, vilket är en 

tydlig avgränsning gällande urval, struktur och sfär. Principen inkluderar, alla större statliga, 

regionala och internationella organisationer har en inverkan på livet hos stora 

internationella befolkningssegment. Detta argument är ämnat som ett starkt stödargument för 

varför just alla underställda principen är den bästa principen för tilldelning av medborgarskap. 

Genom att etablera temporära rättviseinstitutioner blir det möjligt att både förhandla om och 

sprida de fyra olika formerna av medborgarskap till grupper som tidigare av olika strukturella 

skäl saknat medborgarskap.  

 

Styrkan i detta argument är att det presenterar en praktisk lösning på problemen med 

konvergens och separationsmodellerna. Medborgarskap är ett splittrat fenomen, och behöver 

någon form av brygga mellan dessa modeller. Genom att etablera en förhandlingsplattform i 

form av temporära rättviseinstitutioner skapas det rum att förändra de mer permanenta 

institutionerna som bidrar till de maktstrukturer som påverkar den distributiva rättvisan. De 

fyra medborgarskapen, demokrati och distributiv verkar kräva en viss balans mellan mer 

permanenta institutioner och temporära institutioner, samt nationella och globala institutioner. 

157 

 

Det är möjligt att föreställa sig att vissa grupper fortfarande kommer sakna någon av 

de fyra medborgarskapen i vår värld även vid denna typ av institutionalisering, då vissa 

människor fortfarande kommer hamna utanför den globala distributionen av sociala värden. 

Anledningar till detta är att de fortfarande saknar möjligheten till representation eller 

deltagande i dessa institutioner. Dock är detta ett bra ramverk för att jobba med de största och 

viktigaste frågorna. Det tidigare exemplet som Nancy Fraser lyfter är mycket talande. 

Människor i Afrika som i stor utsträckning saknar medborgarskap som rättigheter.  

 

Medlemskapsprincipen lider av exkluderande nationalism, alla berörda principen av 

fjärilseffekten, humanistprincipen av för stor vaghet, medan alla underställda principen 

avgränsar både rörande organisationer och politiskt sakområde som gör den brukarbar med 

hjälp av deliberativ demokrati.  Detta argument är ämnat som ett ytterligare ett starkt 
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stödargument för varför just alla underställda principen är den bästa principen för tilldelning 

av medborgarskap. Detta argument är också ett starkt motargument mot de andra två 

varianterna av global rättvisa. Alla berörda-principen och humanistprincipen lider av väldigt 

starka praktiska problem. Humanistprincipen är för bred och skulle kräva en gränslös värld, 

vilket är problematiskt då det är en utopisk idé. Alla berörda-principen lyckas inte ska en 

tydlig gräns mellan olika grupper, och kan därför inte skapa någon enande motkraft som är 

nödvändig för att kunna implementera strukturella förändringar. Rättviseinstitutionerna skulle 

av dessa anledningar vara för tandlösa. Det skulle vara oklart vad själva rättviseanspråket 

skulle vara i både dessa fall. Humanistprincipen skulle vara för bred både rörande de olika 

frågorna som skulle behöva behandlas, samt det urval av människor som skulle behöva 

politisk representation. Alla berörda-principen skulle vara för temporär och förhandling då 

själva dagordningen skulle vara oklar då rättviseanspråket hela tiden skulle omförhandlas då 

det är svårt att definiera maktstrukturer och vilka som berörs av vilken maktstruktur. Endast 

alla underställda-principen löser detta genom att sikta in sig på redan etablerade institutioner 

och arbetet med att förändra dessa redan förekommande institutioner. 158 

 

Det enda problemet jag ser med alla underställda-principen är hur demokratiseringen 

ska ske ifall viljan saknas i dessa institutioner att genomföra dessa nödvändiga reformer och 

lyssna på dessa grupper. Det finns många möjligheter att sabotera eller senarelägga reformer. 

Detta är ett problem som Michael Walzer också lyfter i och med sin diskussion om 

separationen mellan sfärer, vilket saknas i Nancy Fraser diskussion. Det är inte självklart hur 

det skulle vara möjligt att få stop på korruption på denna nivå. 159 

 

Alla underställda-principen utgör en god motvikt mot medlemskapsprincipens 

exklusiva nationalism. Detta argument är ämnat som ett ännu ett starkt stödargument för 

varför just alla underställda principen är den bästa principen för tilldelning av medborgarskap. 

Detta argument lyfter fram behovet av just temporära globala rättviseinstitutioner och är ett 

bra stödargument för den alla underställda principen. Det skulle troligtvis vara ett bra 

komplement till medlemskapsprincipen då det skulle åtgärda de problem som finns på den 

globala och mellanstatliga nivån i termer av tilldelning av medborgarskap.  160 
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Alla berörda-principen kräver att tilldelning av medborgarskap ska ske utifrån 

maktstrukturer. Rättvisa ska därefter tillämpas på dessa kausala samband. Detta argument 

utgör ett stöd för alla berörda principen. Förändringen av maktstrukturer är något som 

distributiv rättvisa kräver. Dock är det viktigt att förstå att dessa strukturer även har en mycket 

viktig funktion då de tillåter och förenklar distributioner av sociala värden. De är också i 

många fall viktiga demokratiska plattformar där medborgare kan få sina behov tillfredsställda 

och även arbeta för att förändra den sociala verkligheten. En värld utan maktstrukturer skulle 

också vara en värld utan stater och utan skillnader, vilket i sig skulle vara en eliminering av 

just de sociala värden som många människor är i behov av. Det finns en relevans i att behålla 

pluralismen av stater och maktstrukturer. 161 

 

Problemet med alla berörda-principen är att den lämnar frågan om vem öppen bred 

politisk tolkning. Detta gör att maktstrukturerna blir mycket svåra att avgränsa. Detta är ett 

mycket starkt motargument mot alla berörda principen som ämnar inte bara visa på 

svårigheten att avgränsa maktstrukturer, men också lyfta fram behovet av stater och sociala 

värden. Maktstrukturer är också sociala värden. Fokuset bör inte vara på elimineringen av 

dessa strukturer utan istället att göra dessa strukturer mer rättvisa. Genom att göra så att alla 

människor få tilldelas en miniminivå av alla fyra former av medborgarskap. 162 

 

Humanistprincipens skala är för stor, abstrakt och ohistorisk, den döljer nuvarande 

och historiska maktstrukturer. Den stänger ute möjligheten för att olika frågor kan behöva 

olika ramar eller rättvisemått. Detta är starkt motargument mot humanistprincipen som 

framför idén om att mänskligheten inte är en enda definierbar samling, utan mänskligheten i 

sig är socialt komplex. Därför krävs det olika sociala institutioner för olika människor och 

därför olika former av medborgarskap för alla människor. Humanistprincipen kan inte i sig 

vara ett medel för att tilldela sociala värden eller medborgarskap för då skulle själva 

medborgarskapstanken förlora sitt sociala värde. Värde bygger på någon form av pluralism 

och människors olika behov och viljor. 163 
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5 Slutsatser 

 

5.1 Egen definition av medborgarskap 

 

Efter att ha genomfört en egen tolkning av Linda Bosniaks teori och en 

argumentationsanalys av de två författarna med hjälp av min egen tolkning av Linda Bosniaks 

teori om medlemskap och utanförskap. Är det möjligt att se att min definition av 

medborgarskap skiljer sig något åt från Linda Bosniaks ursprungliga teori.  

 

Jag har kommit fram till jämlikt politiskt deltagande oberoende av statligt 

medborgarskap bör vara det övergripande målet med principer för tilldelning av 

medborgarskap. Alla andra varianter av medborgarskap oberoende av sin typ, dvs 

medborgarskap som rättigheter, status eller identitet, eller statligt till kosmopolitiskt 

medborgarskap bör medel för att underlätta människors politiska och sociala deltagande både 

inom sina stater men även globalt. Detta beror på det faktum att både globala institutioner och 

stater har en avgörande påverkan på människors liv och kan både utgöra hinder men även vara 

till hjälp för människor som saknar privata medel och möjligheter att delta i sina samhällen på 

en jämlik grund med andra medlemmar av sin stat, men även jämfört med andra länder. 

Rättvisemässigt bär de enda verkliga hindren mot politiskt deltagande bör antingen vara 

antingen fysiska, dvs ha med antingen kroppens funktion att göra, eller andra kroppars 

funktion att göra, eller mentala dvs bero på den fria viljan. Här inkluderar jag förstås också ett 

behov av ömsesidighet mellan människor. Människor som utgör ett direkt hot mot andra 

människors fri och rättigheter bör ha sitt medborgarskap begränsat, helst genom någon 

juridisk sanktion på den plats där de äger hemvist.  

 

Det som särskiljer min analys mest från Linda Bosniaks teori är mitt avståndstagande 

från hennes pessimism rörande medborgarskapsbegreppets användbarhet. Istället hävdar jag 

att det är möjligt med hjälp av Nancy Frasers kombination av både stater och globala 

rättviseinstitutioner att drastiskt öka antalet individer med ett mer komplett medborgarskap. 

Genom att ha denna politiska struktur av både stater och rättviseinstitutioner blir det möjligt 

att omförhandla de strukturella samband som skapar de allvarligaste formerna av utanförskap 
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såsom statslöshet, fattigdom, brist på demokrati, rättvisa och representation. Jag ser dessa 

former av utanförskap som till stor del strukturella och sammanbundna. Deliberativ demokrati 

är ett verktyg för att kunna omförhandla och omstrukturera den politiska verkligheten som vi 

lever i. Detta verktyg är främst till för att ge tidigare marginaliserade grupper den politiska 

röst de tidigare saknat. Det är däremot möjligt att se att kunna se att mindre grupper och 

individer skulle fortsätta sakna vissa av de fyra formerna av medborgarskap även framöver. 

Detta beror på det faktum att identiteter fortfarande behöver formas nya frågor lyftas. Idén 

med dessa globala rättviseinstitutioner är främst temporära och som tidigare belagt är enkel 

jämlikhet en omöjlighet, då distributioner är sociala och förändras snabbt. Detta innebär att 

risken för olika utanförskap fortfarande återstår, då människor kan delta i distributioner som 

av olika anledningar missgynnar dem.  

 

Som vi ser så skiljer sig min syn av medborgarskap ganska drastiskt från den 

traditionella synen på medborgarskap som främst en juridisk status i en viss stat. Jag uppfattar 

medborgarskapet främst som ett visst handlingsutrymme baserat på idén om den politiska 

människan som med hjälp av sin politiska röst har möjlighet att förändra sina 

livsförutsättningar. Eftersom jag använder mig av fyra olika medborgarskapsbegrepp så 

fokuserar jag istället på möjligheterna snarare än utanförskapen, därför blir medborgarskapet 

ett ideal som alla människor bör eftersträva och som det politiken bör eftersträva att tilldela 

alla individer. I min vision av världen så kommer det saknas fullt medborgarskapslösa 

människor då alla människor kommer ha politisk representation i någon form av institution, 

vare sig den är statlig, regional eller global. Detta kommer på sikt förhoppningsvis även 

minska antalet statslösa, då målet för den deliberativa demokratin inom rättviseinstitutionerna 

kommer vara att skapa ett så lika medborgarskap som praktiskt möjligt för alla människor.  

Utöver detta kommer den deliberativa demokratiska processen inom rättviseinstitutionerna 

också åtgärda de faktorer som bidrar till andra former av utanförskap än det statusmässiga, 

såsom fattigdom, brist på deltagande för minoriteter och brist på kulturellt erkännande. Stater 

och andra institutioner som är för orättvisa genom att begränsa fördelningen av sociala 

värden, blir tvungna att på sikt i större omfattning dela med sig av dessa sociala värden till 

behövande.  
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5.2 Egen princip för tilldelning av medborgarskap  

 

Utifrån argumentationsanalysen av Michael Walzers och Nancy Frasers olika principer 

för tilldelning av medborgarskap har jag kommit fram till att Nancy Frasers kombination av 

medlemskapsprincipen och alla underställda-principen är det bästa valet av principer för 

tilldelning av medborgarskap. Detta baserar jag utifrån min egen tolkning av Linda Bosniaks 

medborgarskapsteori. Dessa två principer bör vara vägledande i utformandet av andra mindre 

nationella principer för tilldelning av medborgarskap. Genom att använda sig av dessa två 

principer förankrad i idéen om lika deltagande blir det möjligt att i olika instanser utforma 

olika temporära principer för tilldelning av de fyra olika formerna av medborgarskap som 

skapar en bättre balans mellan olika gruppers innehav av de fyra olika formerna av 

medborgarskap. Migrationslagstiftning idag är främst baserad kring medlemskapsprincipen 

och andra nationella principer för tilldelning av medborgarskap. Genom att ha den alla 

underställda-principen som ett komplement till principer baserad på nationalitet, blir det 

möjligt att diskutera medborgarskap i en kontext av distributiv rättvisa på ett praktiskt plan 

genom dessa internationella rättviseinstitutioner. Medborgarskap går från att vara endast en 

nationell angelägenhet och en form av välgörenhet som stater ger till grupper som de anser 

vara värdiga denna välgörenhet till en diskussion om global distributiv rättvisa. Målet med 

global rättvisa och principer för tilldelning av medborgarskap bör vara att så många 

människor som möjligt kan få ett så bra medlemskap som möjligt. Detta gynnar 

implementeringen av mänskliga rättigheter på ett globalt plan. Tilldelningen av 

medborgarskap bör inte bara var en fråga om nationell tillhörighet utan bör handla främst om 

en ambition att utöka det politiska deltagandet genom att skapa de nödvändiga förutsättningar 

som alla människor behöver för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Alla människor bör ha 

de nödvändiga förutsättningarna som är nödvändiga för att kunna var fullvärdiga medborgare 

i sitt samhälle och deltagandet bör främst beror på individers fria val.  

 

Det är viktigt att poängtera att alla tre författares kombinationer av favoritprinciper är 

ganska lika. Skillanden mellan Michael Walzers nationalitetsprincip och princip som 

ömsesidig hjälp eller Linda Bosniak mottagningsprincip och metiska princip eller Nancy 

Frasers medlemskapsprincip och alla underställda-princip är inte så stor. De bygger alla på 

någon form av balans mellan den interna rätten till självbestämmande och behovet av global 
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rättvisa. De starkaste argumenten för att Nancy Frasers två principer är att föredra framför 

Michael Walzers och Linda Bosniaks principer för medborgarskap är tvåfaldiga. För det första 

så tillför idén om deliberativ demokrati och globala rättviseinstitutioner en viss praktisk 

lösning på problemet med tilldelning av medborgarskap på ett överstatligt plan. För det andra 

så inkluderar Nancy Frasers principer institutioner och medborgarskap som går bortom endast 

det politiska och det statliga, vilket stämmer väl överens med min breda tolkning av 

medborgarskapsbegreppet. Bristerna i Michael Walzers och Linda Bosniaks principer berör 

främst första punkten, de har inte formulerat någon praktisk lösning på problemet med global 

tilldelning av medborgarskap. Michael Walzers princip om ömsesidig hjälp skulle kunna vara 

tydligare formulerad med genom att utveckla den för att inkludera globala 

rättviseinstitutioner. Problemet som jag ser det utgår inte från tanken om icke-dominans som 

jag anser utan problem skulle ha rum för globala rättviseinstitutioner, utan det är snarare 

Walzers kommunitarianskt statliga fokus. Det är viktigt att poängtera att kommunitarianism 

inte behöver vara statlig, utan skolans huvudfokus är relationen mellan individer och politiska 

gemenskaper, vilket lämnar stort utrymme för tolkning. Den överdrivna fokus på staten som 

den viktigaste politiska institutioner är inte helt oproblematisk. Varken ur ett globalt 

rättviseperspektiv, då starka nationalstater är exkluderande institutioner, eller ur ett praktiskt 

politiskt perspektiv. Globala institutioner har idag ett starkt inflytande på människors 

medborgarskap i nationalstater. Det har också av samma anledning blivit svårare idag att 

avgöra vart gränsen för stater går. Konceptet stat har alltid varit något av en definitionsfråga, 

dock har det blivit svårt att säga vart gränsen för statens makt går. Detta är tydligt rörande 

frågan om politiska unioner, där EU är en form av överstat som har stark inverkan på 

människors liv, där också EU-medborgare har en politisk röst och regelbundet genomför 

demokratiska val. Nancy Fraser särskiljer sig här från Walzer genom att hävda att vi idag 

lever i den post-westfaliska eran, då tiden där nationalstater varit den huvudsakliga politiska 

institution är över Däremot är Nancy Fraser ännu radikalare än bara tanken om politiska 

unioner då hon ser möjligt att demokratisera andra institutioner vars politiska karaktär inte är 

lika uttalad, såsom banker, företag med mera. Detta är en utvecklig som vi ännu inte sett 

institutionaliseras. Dock har vi sett internationaliseringen av politiken genom mångfalden och 

ökningen av transnationella politiska rörelser, såsom Occupy-rörelsen.  
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Då dessa nya institutioner skulle kräva att moderna individer i många fall besitter 

multipla medborgarskap, vilket i allt högre grad annars också blivit en verklighet. Så blir 

frågan om dessa olika medborgarskap inte borde ha olika tidsmässiga utformningar. Jag 

tänker mig att det främst statliga medborgarskapet är mer eller mindre ett permanent 

erkännande och status, medan de globala medborgarskapen blir av mer temporär karaktär, där 

individer tilldelas medborgarskap och rösträtt i en viss global rättviseinstitution tills frågan i 

sig är löst. Medborgarskapet blir därför tydligare länkat till politiskt deltagande istället för att 

vara anknutet till medborgarskap som rättigheter.  

 

Den övergripande slutsatsen för hela arbetet blir därför att det finns ett behov av nya 

former av politisk representation och nya former av medborgarskap och principer för 

tilldelning av medborgarskap framöver för att tackla problemet med av den idag ganska 

orättvisa tilldelningen av medborgarskap i världen. Ett starkare institutionaliserat globalt 

politiskt deltagande är nödvändigt för att tackla den demokratibrist och de distributiva 

orättvisor som finns på den globala politiska nivån.  
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