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Medborgarskapets innehåll 
 
Sverker Gustavsson 
 
 
Allt är inte givet en gång för alla. Livet kan bli sådant, som vi önskar att det skall vara. 
Tillvaron är inte outgrundlig. Den går att begripa, och den går att förändra. 
 
Så ungefär brukar vi föreställa oss den skillnad i allmän inställning, som kännetecknar 
övergången från medeltiden till nya tiden – i konsten, i ekonomin och i religionen. Detsamma 
gäller i tillämpliga delar för den förändring, som har ägt rum i det politiska livet. Där är det 
framför allt två frågor, som inställer sig till följd av en sådan, allt innefattande tendens till 
sekularisering och voluntarisering. Den ena är hur effektivt det för alla bindande 
beslutsfattandet är och kan vara. I vilken utsträckning och till vilka kostnader klarar styrelsen 
att hantera de fler och fler val, som den måste träffa till följd av de nya möjligheter och 
önskemål, som undan för undan inställer sig? Människan respekterar inte i samma 
utsträckning som tidigare den av Gud givna ordningen. Det blir fler och fler alternativ att 
välja mellan, fler och fler tvister att slita. Den andra är hur auktoritativt det för alla bindande 
beslutsfattandet är och kan vara. Vad finns det för skäl att lyda styrelsen, när detta inte längre 
har någon utomvärldslig sanktion? Är det då inte bara en samling vanliga medmänniskor, vars 
synpunkter man ifrågasätts böra underordna sig? 
 
Intresset för effektivitet och auktoritet går hand i hand. Inom ramen för det allmänna 
perspektivet av politik som rationellt handlande får människor allt svårare att underkasta sig 
en styrelse, som inte åstadkommer något substantiellt eller vars förvaltning kostar orimligt 
mycket i förhållande till vad den åstadkommer. En sådan styrelse och de åtgärder den vidtar 
förlorar i legitimitet. Och, omvänt: den styrelse och den politik, som inte har stöd i en allmänt 
utbredd rättskänsla, blir utan styrförmåga eller kan bara fås att fylla sin uppgift till orimliga 
kostnader. Vad saken gäller, historiskt sett, är hur man skall kunna skapa, vidmakthålla och 
utveckla en styrelse, som är på en gång effektiv och auktoritativ. Svårigheten ligger närmare 
bestämt däri, att en lösning måste åstadkommas inom ramen för idén om idel inomvärldsliga 
antaganden. Politik som rationellt handlande utesluter varje form av hänvisning till Gud, 
Historien eller någon annan storhet av det slaget. Viljan att undvara detta slags nödutgångar 
utmärker den förändring, som inleddes under senare delen av 1700-talet i Västeuropa och 
Nordamerika och som med tiden har kommit att bli riktningsgivande för utvecklingen i större 
delen av världen (Eckstein 1982, Herwig 1984). 
 
Att låta alla människor ha samma värde är den gängse, moderna lösningen på problemet att 
förena effektivitet och auktoritet inom ramen för idel inomvärldsliga antaganden. Lösningen 
ter sig i förstone något motsägelsefull. Ty den har kommit att sökas i linje med den gamla 
religiösa idén om att alla har samma rätt. Men här rör det sig verkligen om en paradox i ordets 
mest ursprungliga och intressanta mening. Vad som ter sig som en motsägelse visar sig vid 
närmare betraktande uppenbara en överraskande och ofta förbisedd sanning. Vem han än är 
kan den kristne med tillförsikt se fram emot den yttersta domen. Ty han lever på ett löfte om 
att hans meriter i sista instans kommer att värderas oberoende av hans ställning i samhället. 
”Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna: alla ären I 
ett i Kristus Jesus”, heter det i Galaterbrevet. Den kristna jämlikhetsidén kom under 
upplysningstiden att få en världslig – i tillägg till en religiös – innebörd. I förspelet till de 
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franska och amerikanska revolutionerna började tanken på ett alla omfattande medborgarskap 
att göra sig gällande också i fråga om hur samhället här och nu borde organiseras. Principen 
tänktes böra gälla icke blott ”i Anden” utan även ”i Köttet”, som Paulus skulle ha sagt. I den 
mån människor uppfattar sig som lika berättigade i sin egenskap av fransmän, amerikaner 
eller svenskar blir det inte bara lättare för de styrande i Paris, Washington eller Stockholm att 
bli åtlydda. Det blir också lättare för de olika ländernas invånare att finna sig i de beslut som 
fattas och de uppoffringar som dessa fordrar. 
 
De rättigheter och skyldigheter, som gäller lika för alla, utsträcktes från 1700-talet och framåt 
till att omfatta allt större delar av befolkningen. Samtidigt vidgades innehållet i det, som 
ansågs böra komma hela befolkningen till del. Det första som demokratiserades var rätten till 
lika behandling inför domstol. Så småningom ansågs medborgarskapet även böra innefatta 
rätten till lika behandling vid valurnan, i försvaret och andra liknande sammanhang. Enligt 
denna senare linje är problemet inte vem som bör räknas som medborgare och vem som inte 
bör göra det utan vad som bör innefattas i det som gäller lika för alla. Vården, skolan och 
boendet är exempel på tungt vägande angelägenheter i det moderna samhället, där det 
ifrågasätts, om inte en viss bestämd levnadsstandard bör komma alla till del, oberoende av 
stånd och klass. 
 
En svensk forskare, som tidigt insåg vart förekomsten av skilda lösningar på problemet om 
medborgarskapets innehåll måste leda för statskunskapens vidkommande, var Carl Arvid 
Hessler. I festskriften till Axel Brusewitz 1941 gjorde han ett påpekande, som i dagens 
perspektiv ter sig märkvärdigt framsynt. Bakgrunden var i korthet följande. 
 
Axel Brusewitz hade alltsedan början av 1920-talet hört till de främsta och tongivande, när det 
gällde att i Norden utveckla en bredare, humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterad 
statskunskap. Dessförinnan hade ett renodlat juridiskt betraktelsesätt varit praktiskt taget 
allenarådande. Under hela den långa perioden från 1871 till 1918 hade, efter tyskt mönster, 
flertalet statsvetare begränsat sig till en analys av gällande statsrätt. Juristernas 
monopolanspråk hade nu brutits, inledde Hessler med att säga. ”Det gör sig gällande en 
strävan i nutidens statsvetenskap att vara ’realistisk’. Man vill tränga bakom statslivets regler 
och yttre former”. För den skull fick man emellertid inte föreställa sig, att den nya 
statskunskapen vägleddes av samma förhoppning om att nå fram till hemligheten om statens 
innersta väsen, som hade varit förhärskande före 1871. Inriktningen på det faktiskt givna hade 
1918 års män gemensam med juristerna. Skillnaden låg i att den generation av statsvetare, 
som hade tillkommit efter det demokratiska genombrottet, inte ville nöja sig med att betrakta 
staten som ett system av rättsregler. ”I stället känner man ett behov, långt starkare än förr, att 
komma till klarhet om de krafter, som fylla de konstitutionella formerna och bära upp den 
statliga utvecklingen” (Hessler 1941, 49). 
 
I stridens hetta var det emellertid en sak, som den nya statskunskapen hade förbisett, menade 
Hessler. Felet med sekelskiftets statsrättslärde hade inte bara varit, att de var jurister. Deras 
betraktelsesätt hade också en annan begränsning, som Brusewitz och hans lärjungar okritiskt 
hade övertagit. Vad som intresserade forskningen var fortfarande enbart maktförhållandena, 
inte vartill makten användes. På grund av denna bristande uppgörelse med föregångarna hade 
mellankrigstidens statsvetare undgått att lägga märke till den vidgning av statsverksamheten, 
som hade inträffat parallellt med att rösträtten hade utsträckts och regeringarna hade övergått 
från att vara kungens personliga rådgivare till att ha riksdagens förtroende. Önskan ”att känna 
de sociala krafterna i statslivet föder en annan. Krafterna utlösa handlingar från statens sida. 
Staten minskar eller ökar sin aktivitet. Så uppstår en önskan att vinna kunskap om staten som 
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aktiv och verksam faktor inom samhälls- och kulturlivet. Man talar om den liberala staten och 
man talar om kulturstaten. På mer än ett område är det nog så att man endast har vissa 
allmänföreställningar om vad därmed menas. Men för att få en helt realistisk bild av staten 
skulle man önska en så klar uppfattning som möjligt om vad staten verkat vid skilda tider och 
på skilda områden” (Hessler 1941, 49). 
 
Den realistiska statskunskap, som hade skjutit fart sedan juristerna tvingats medge sin 
begränsning, hade med andra ord förblivit en realism med förhinder. Det var den samlade 
innebörden av Hesslers kritik. Hans invändning gällde inte bara statsvetarna i Norden utan 
minst lika mycket ämnets utövare internationellt. Strävan att ge en mer verklighetstrogen bild 
av det politiska livet hade i praktiken kommit att inskränka sig till en rörelse från statsrätt till 
statskunskap. Lika viktigt var att ta steget från att enbart uppmärksamma ett lands 
styrelseskick till att även söka klargöra vad för slags offentlig politik, som bedrivs inom ramen 
för de maktförhållanden som råder. Dessa båda skillnader fick inte förväxlas. Alltför ofta 
skedde detta, ansåg Hessler, då man på ett mer tanklöst och vagt sätt ställde politikens ”form” 
mot dess ”innehåll”. Detta senare begreppspar förmådde inte klargöra vilka båda 
expansionsriktningar det rörde sig om. Vad som behövdes var en vidgning av ämnesområdet i 
två olika dimensioner – inte bara i en enda, som Brusewitz hade föreställt sig. 
 
Ett avgörande steg i riktning mot den tydligare bild av medborgarskapets innehåll, som 
Hessler efterlyste 1941, togs av en brittisk forskare nio år senare. I form av en historisk 
tillbakablick på den politiska utvecklingen från 1700-talet och framåt lanserade Thomas 
Humphrey Marshall år 1950 sin sedermera så berömda idé om ett medborgarskap i tre skikt, 
vilka gradvis läggs ovanpå varandra. 
 
Det första som hände, menade Marshall, när ståndssamhället började falla sönder, var att 
invånarna blev likställda i civilt hänseende. Alla fick samma rätt att svara och kära inför 
domstol. Ingen egendom och inget yrke fick längre förbehållas någon särskild del av 
befolkningen. Var och en fick sluta de avtal som han eller hon önskade och förmådde. Under 
1800-talet tillkom en politisk komponent. Medborgarskapet utsträcktes till att även avse full 
och lika del i landets styrelse. Rätten att delta i allmänna val fördelades enligt principen en 
man en röst, och ingen kunde uteslutas som förtroendevald. Under 1900-talet gäller frågan, 
vad medborgarskapet skall anses innehålla därutöver. Räcker det med jämlikhet och 
integration i civilt och politiskt hänseende? Eller bör medborgarskapet även innehålla full och 
lika tillgång till sådana sociala nyttigheter som utbildning, sjukvård och bostäder? Det 
tänkbara omfånget av dessa senare rättigheter sträcker sig, ansåg Marshall, alltifrån rätten till 
en viss grundläggande ekonomisk trygghet till rätten till full delaktighet i de framsteg som 
görs inom centrala livsområden (Marshall 1950, 10 ff). 
 
Därmed var konturerna antydda. Forskningen hade upprättat en översiktlig bild av den 
politiska utvecklingen under de senaste tvåhundra åren. Den bilden har senare väglett ämnets 
tongivande företrädare i deras stora och på det hela taget framgångsrika arbete med att lägga 
grunden till en jämförande statskunskap, där såväl ländernas styrelseskick som de civila och 
sociala arrangemangen ingår. (Av nyare arbeten se t.ex. Dahl 1982 och Alber 1982.) Praktiskt 
taget ingen statsvetare, som arbetar med frågan om medborgarskapets innehåll, argumenterar 
idag utanför den planritning, som Marshall skisserade. Enkelheten och fruktbarheten i dennes 
grundläggande uppslag är så slående, att poängen i själva insikten ständigt riskerar att 
förflyktigas. Det är som om upptäckten aldrig vore gjord. 
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Samma känsla av självklarhet i efterhand inställer sig, då man tar del av nästa principiellt 
avgörande bidrag till en tydligare bild av medborgarskapets innehåll. Det redovisades i en 
uppsats av den amerikanske ekonomen James Tobin tjugo år senare. 
 
Våra strävanden till vidgning av medborgarskapets innehåll kommer till praktiskt uttryck på 
två olika sätt, menar Tobin. Längs en första linje präglas det moderna samhället av en allmän 
strävan till vidgning av vad som anses böra gälla lika för alla. Den sortens utjämning äger rum 
i kontanter. Som resultat av detta slags breddning av medborgarskapet får den rike mindre och 
den fattige mer att röra sig med. Men vad den rike avstår ifrån och vartill den fattige använder 
sina pengar är vederbörandes ensak. Längs den andra, därmed konkurrerande linjen är 
synpunkten den rakt motsatta. Minsta gemensamma nämnare för alla särskilda strävanden är, 
att utjämningen sker in natura. Den rike bidrar inte bara med sina pengar utan även med sitt 
arbete och sitt kunnande. Och, på motsvarande sätt: den fattige får inte bara sin ställning stärkt 
genom ett ospecificerat tillskott av pengar, som han eller hon kan begagna sig av efter eget 
gottfinnande. Medborgarnas gemensamma ansträngningar inriktas på att vidmakthålla och 
vidareutveckla särskilt uppbyggda institutioner, genom vilka begreppet medborgarskap får en 
närmare preciserad innebörd. Rättsväsendet, den politiska demokratin, den allmänna 
värnplikten, skolan, vården och kollektivtrafiken är exempel på sådana institutioner, inom 
vilka fördelningen, helt eller delvis, sker på andra grunder än de önskemål medborgarna kan 
uttrycka med hjälp av sina pengar (Tobin 1970, 263 ff). 
 
Frågan är, menar Tobin, vilka skäl det kan finnas att gå utöver det likaberättigande i civilt 
hänseende, som är den enda form av jämlikhet och integration man som ekonomisk 
vetenskapsman behöver ta för given. Det tydligaste exemplet på att vi ekonomer inte har det 
inflytande vi förtjänar, ironiserar han, är förekomsten av allmän och lika rösträtt. 
Fördelningen av makt och inflytande anses i västerländska samhällen böra vara oberoende av 
medborgarnas önskemål var och en för sig. Här föreligger uppenbarligen någon form av 
paternalism och benägenhet att vilja fördela in natura. Vilken som helst studerande i 
nationalekonomi på litet högre nivå kan bevisa, säger Tobin, att fri handel med röster skulle 
gynna såväl köpare som säljare. Ändå är rätten att rösta i allmänna val inget man handlar med 
på börsen. Hur kan det komma sig? Hur är det möjligt att försvara en så djupgående 
irrationalitet i själva hjärtat av den bestående samhällsordningen? På motsvarande sätt 
förhåller det sig med skyldigheten att göra värnplikt. Under amerikanska inbördeskriget var 
det vanligt, att rika fäder hyrde ersättare för sina söner, när dessa blev inkallade. Under 1900-
talet har den möjligheten varit stängd. Även detta verkar vara ett fall, gycklar Tobin, då ett 
paternalistiskt insisterande på en jämlik fördelning tillåts ta överhanden. Vi ekonomer kan 
bevisa, att alla skulle tjäna på att tillåta fri handel med inkallelseorder. Ändå envisas 
allmänheten med att vilja låta värnplikten vara något, som tillkommer alla i lika mån (Tobin 
1970, 269 ff). 
 
Efter att ha granskat ytterligare ett antal exempel på särskilda strävanden – ransonering av 
livsmedel, folkundervisning, offentlig sjukvård och allmännyttig bostadsförsörjning – 
kommer man fram till att inte ens en ekonom kan motsätta sig varje form av utjämning in 
natura. Principen om allmän utjämning förtjänar att prioriteras för effektivitetens skull, menar 
Tobin. Men en generell hänvisning till marknadshushållningens större effektivitet duger inte 
som skäl mot alla särskilda strävanden. Förutsättningen för att en allmän utjämning skall vara 
att föredra är, att ett visst bestämt villkor är förhanden. Knappheten på ifrågavarande nyttighet 
skall kunna övervinnas genom att resurser överflyttas från ekonomin i dess helhet. I den mån 
detta inte kan ske är en särskild utjämning att föredra. Om ett importerat livsmedel 
ransoneras, därför att landet är avspärrat, är en utjämning av inkomster inget alternativ. Mera 
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pengar i handen hos pensionärer och barnfamiljer bidrar bara till att höja priset. Den 
tillgängliga mängden av ifrågavarande livsmedel ökar inte. På motsvarande sätt måste man 
resonera, menar Tobin, när det gäller principerna om en man ett gevär och en man en röst. Det 
totala antalet soldater och röster ökar inte som följd av att inkallelseorder och rättigheter att 
rösta i allmänna val görs överförbara från en individ till en annan. Därför bör man – om man 
alls önskar någon utjämning i förhållande till det utslag som en otyglad marknadshushållning 
skulle ge – föredra en särskild utjämning av plikten att försvara och rätten att utöva politiskt 
inflytande. 
 
Vården, skolan och boendet är de intressanta gränsfallen, menar Tobin. I ingetdera fallet 
gäller, att utbudet är givet en gång för alla. Det har svårt att möta en snabbt ökad efterfrågan, 
och en snabbt vikande efterfrågan lämnar kvar en betydande överkapacitet. Men omöjligt är 
det inte. Frågan är bara, hur länge man är beredd att vänta och vilken vikt man vill lägga vid 
det argument, som säger, att en avgränsad tillämpning av jämlikhetsprincipen för just dessa 
nyttigheter förbättrar produktionsförmågan på längre sikt. Samma marginella insats av 
läkaren, läraren och byggnadsarbetaren kan komma till större nytta, om fördelningen sker 
efter vilken sjukdom den vårdsökande har, efter vilka förutsättningar den studerande har och 
efter hur stor familj den bostadssökande har än om man låter betalningsvilja och 
betalningsförmåga ensamma vara utslagsgivande. Hur man ställer sig till frågan om en 
särskild sjukvårds-, utbildnings- och bostadspolitik beror på hur man väger samman dessa 
olika synpunkter. 
 
Den av Tobin föreslagna skillnaden mellan allmänna och särskilda strävanden är inte av den 
arten, att den undanröjer Marshalls uppdelning av begreppet medborgarskap i en civil, en 
politisk och en social komponent. Rätta förhållandet är snarare, att den riktar 
uppmärksamheten mot en allestädes närvarande motsättning vad gäller den sociala 
komponenten – en motsättning, som vare sig Marshall eller någon av alla de forskare, som 
denne har inspirerat, synes ha observerat. ”By the social element I mean the whole range from 
the right to a modicum of economic welfare and security to the right to share to the full in the 
social heritage and to live the life of a civilised being according to the standards prevailing in 
the society” (Marshall 1950, 11). Efter Tobins påpekande står det klart, att Marshalls sätt att 
tänka sig begreppet medborgarskap är alltför översiktligt. Hans schematisering är driven ett 
steg för långt. Som han utförde den 1950 var den mera ägnad att dölja än att klarlägga det 
avvägningsproblem, som Tobin skisserar. I vilken utsträckning bör de socialt menade 
samhällsingripandena ha karaktär av transfereringar och i vad mån bör de ha karaktär av 
uppbyggnad och vidmakthållande av särskilda institutioner? 
 
Vad debatten alltsedan 1789 har handlat om, menar Tobin, är inte om utan hur man bör söka 
höja och utjämna levnadsstandarden samt – som en spegelbild härav – sänka och utjämna 
levnadskostnaderna inom samhället som helhet. Som led i denna överordnade strävan har man 
kommit att gå fram längs två huvudlinjer. Det finns en spänning dem emellan. Men de är vare 
sig i princip eller i praktiken varandra uteslutande. Frågan har hela tiden varit i vad mån och 
på vad sätt de står i konflikt eller kan fås att ömsesidigt understödja varandra. 
 
Enligt den ena huvudlinjen är man inte motståndare till att alla får det bättre. Men hur 
förbättringarna inriktas bör vara resultatet av varje enskild medborgares fria val inom ramen 
för allmänt växande resurser. Så långt det går, menar man, bör även sådana verksamheter som 
vården, skolan och boendet regleras enligt individualismens och kontraktsrättens principer. 
Ett uttryckligt angivande i form av majoritetsbeslut om att den ena eller andra delen av 
medborgarnas individuellt avgränsbara konsumtion är fel avvägd – för stor eller för liten, för 
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dyr eller för billig, av för låg eller för hög kvalitet – är vad medborgarna då vänder sig emot. 
En sådan politik har inte bara den nackdelen, att den minskar graden av valfrihet i negativ 
mening. Ty den enskilde har definitionsmässigt inget veto gentemot sådana beslut, som fattas 
enligt majoritetsprincipen för samhället i dess helhet. Därtill kommer att varje inslag av 
rättighet bidrar med ett moment av tröghet, anser den som förespråkar en allmän höjning och 
utjämning av levnadsstandarden. Det leder till att effektiviteten inom samhället som helhet 
minskar. Den samlade levnadsstandarden blir därigenom lägre än den annars skulle bli. Det är 
kärnpunkten i det teoretiska försvaret för att enbart mäta levnadsstandarden i hur mycket 
pengar, som den enskilde har till sitt förfogande. 
 
Enligt den andra huvudlinjen är tankegången den rakt motsatta. Objektivt giltig kunskap om 
vad som konstituerar god hälsa, god utbildning och god bostad bör då tas till vara. På ett antal 
sådana, särskilt utvalda områden bör medborgarna ges tillfälle att välja oavsett 
betalningsförmåga. Medborgarnas valfrihet i såväl negativ som positiv mening ökar, menar 
man, om de samfällt på vissa särskilt utvalda områden går i bräschen för högsta tänkbara 
kvalitet. Historiskt sett är det heller inte självklart, menar de som förespråkar detta slags 
offentliga politik, att den fortskridande precisering av medborgarskapets innehåll, som har ägt 
rum under 1800-talet och loppet av 1900-talet, faktiskt har lett till en minskning av 
effektiviteten. Och även om så inte skulle vara fallet, finns det starka humanitära skäl, som 
talar för en särbehandling av vissa utvalda delar av levnadsstandarden och 
levnadskostnaderna. Effektivitetssynpunkten behöver inte alltid vara utslagsgivande. 
 
Skillnaden mellan allmänna och särskilda strävanden är inte enbart av akademiskt intresse. 
Sedan Tobin första gången reste frågan 1970 har den i hög grad utvecklats till ett spörsmål, 
som en förhållandevis bred allmänhet ställer sig. Hur kan våra skattepengar användas mer 
effektivt? Vilken metod har bäst verkan, frågar man sig, när det gäller att höja och utjämna 
levnadsstandarden? Är det uppbyggandet, vidmakthållandet och utvecklandet av skolor, 
kulturinstitutioner, sjukhus, bostadsområden och system för kollektivtrafik? Eller är det 
överföring av pengar, utan villkor och utan politiskt anlagda kvalitetssynpunkter? 
 
Oräkneliga är de teoretiska modellresonemang och empiriska studier (Le Grand 1982), som 
visar på penningöverföringarnas överlägsenhet. Det är också den praktiska slutsats många 
drar för egen del. Likafullt är det många som framhärdar i att vilja stödja allmän och lika 
rösträtt, allmän värnplikt, skolutbildning för alla, lika rätt till sjukvård, trafiksystem med 
enhetstaxa, bostad åt alla och den sortens ting. Hur skall det förstås? Är det enbart uttryck för 
en allmän irrationalism och oförmåga att tillägna sig vetenskapliga framsteg? Eller finns här 
någon faktor, som man i den litet mer populärt orienterade politiska debatten faktiskt inte 
beaktar? 
 
Här som så ofta annars riskerar den praktiska användbarheten av en distinktion att ta 
överhanden, förefaller det mig. När välfärdsstaten befinner sig under attack, som fallet har 
varit under senare år, ter sig skillnaden mellan allmänna och särskilda strävanden som det allt 
överskuggande. Debatten tenderar då att föras på de allmänna strävandenas villkor. Som följd 
härav kommer termen ”särskild” att beteckna ett residualbegrepp. Vad som ingår i detta 
begrepp har då inget annat gemensamt än att det mäts i någon annan sort än pengar. Att det 
samtidigt rör sig om särskilda strävanden av olika slag kommer man då att förbise. 
 
I den jämförande statskunskapens perspektiv är det inte den praktiska avvägningsfrågan som 
är den centrala. Debatten förs hos oss mer neutralt. Samtliga faktiskt förekommande 
tolkningar av jämlikhetsbegreppet – de må sedan höra till den allmänna eller särskilda 
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huvudkategorin – är då av lika stort intresse. Det vill med andra ord förefalla som om även 
Tobin går ett steg för långt i sin schematisering. I sin vilja att kasta nytt, levandegörande ljus 
över frågan om medborgarskapets innehåll bortser han från att termen ”särskild” tolkas på 
olika sätt inom skilda områden. Utan vidare tar han för givet, att allmänna och särskilda 
strävanden är alternativa strategier för att närma sig ett mål, som i grunden är ett och 
detsamma. För den som tänker närmare efter – och som inte har något praktiskt utan enbart ett 
teoretiskt syfte med sin kategorisering – synes detta vara ett högst diskutabelt antagande. 
 
I den allmänna delen av den offentliga politiken är det lätt att inse, vad en jämnare fördelning 
av inkomster och förmögenheter innebär. Genom progressiv beskattning, solidarisk 
lönepolitik, pensioner, barnbidrag och ersättningar i samband med sjukdom och arbetslöshet 
blir medborgarnas köpkraft och förmögenhetsställning jämnare än vad de skulle bli, om staten 
och organisationerna inte ägnade sig åt någon omfördelning av pengar över tiden och mellan 
olika delar av befolkningen. 
 
Men, vad är det som säger, att en från allmän synpunkt jämnare fördelning utan vidare låter 
sig jämföras med det slags annorlunda fördelning, som blir följden av de särskilda 
strävandena? Innebörden av dessa är ju, att man fördelar sjukvårdsplatserna efter hur sjuka 
medborgarna är, utbildningsplatserna efter hur begåvade ungdomarna är och bostäderna efter 
hur stora hushållen är. Även i dessa fall underkänner man de utfall, som skulle bli följden av 
en ren marknadshushållning. Men det är inte detsamma som att säga, att fördelningen blir 
jämnare. Är det inte snarare så, att skillnaden i utfall mellan sjuka och friska människor, 
mellan ”dyra” och ”billiga” ungdomar samt mellan stora och små familjer blir större enligt 
denna senare linje? 
 
Är det inte rentav detta, som är poängen med strävandena att låta alla ta del av det bästa som 
finns att få i precis den utsträckning de behöver och kan tillgodogöra sig? 
 
Invändningen kan förefalla ligga nära till hands. Likväl kom det att dröja ända till helt 
nyligen, innan den kom att formuleras på något teoretiskt slagkraftigt sätt. Den som framgent 
torde komma att få ta åt sig äran av att först ha förmått urskilja vad som är den principiellt 
avgörande svaghet, som vidlåder James Tobins distinktion från 1970, är den amerikanske 
statsvetaren Michael Walzer. I och med publiceringen av dennes bok Spheres of Justice 1983 
har förutsättningarna öppnats, bedömer jag, för ett tredje betydelsefullt steg framåt i riktning 
mot den mer inträngande analys av medborgarskapets innehåll, som Carl Arvid Hessler 
efterlyste 1941. 
 
Michael Walzer är en normativt orienterad forskare. Han frågar sig vilken innebörd begreppet 
medborgarskap bör ha under moderna förhållanden. Varje tendens till jämförelse över hela 
linjen förtjänar att motarbetas, hävdar han. Vad vi bör eftersträva är jämförelser inom ramen 
för klart avgränsade aspekter av mänskligt liv. Den sjukes lidande blir vare sig mer eller 
mindre beklagansvärt, därför att han har en bra bostad. Och den bostadslöse blir vare sig mer 
eller mindre berättigad att åtnjuta samhällets stöd, därför att han är frisk. Ingen får gynnas 
eller missgynnas på ett område under hänvisning till hur bra eller dåligt vederbörande har det 
med avseende på någon annan, socialt betydelsefull nyttighet. Eller, mer tekniskt uttryckt: 
”No social good x should be distributed to men and women who possess some other good y 
merely because they possess y and without regard to the meaning of x”. (Walzer 1983 a, 20). 
Ju mer sjukvård, utbildning, bostäder och den sortens ting är fördelade oberoende av stånd 
och klass – det vill saga oberoende av samhällsställning i övrigt – desto längre hunnet är 
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vederbörande samhälle i kulturellt hänseende. Varje försök att vilja reducera medborgarskapet 
till en enda, allt innefattande tolkning av jämlikhetsbegreppet representerar ett steg tillbaka. 
 
För denna normativa ståndpunkt har Walzer blivit hårt angripen. Idén om att uppfatta 
begreppet medborgarskap som ett knippe av inbördes oberoende tolkningar håller inte, menar 
hans mer naturrättsligt orienterade kritiker. Ty det förutsätter ett idéhistoriskt sätt att komma 
fram till praktiskt användbara rättesnören. Om forskaren inte hänvisar till allmängiltiga 
principer, menar dessa kritiker, är det ingen som tar honom på allvar. För att kunna fungera 
utslagsgivande måste man argumentera med stöd av en regel, som inte bara gäller för en 
bestämd nyttighet inom en avgränsad kulturell tradition. Den bör gälla över hela linjen 
(Dworkin 1983). 
 
Nej, replikerar Walzer. Så är det inte. En vida mer framgångsrik ansats i det långa loppet är 
att argumentera inom ramen för avgränsade, historiskt givna traditioner av relativt 
samförstånd på medelhög abstraktionsnivå. ”Social goods and distributive spheres have first 
to be found through a process of empirical investigation, and then they have to be understood 
through a process of interpretation. They have the forms they take in a particular society; 
there are no preordained forms. It is entirely possible, on my view, that for some goods we 
will have complex rather than unitary distributive principles; and it is possible too that the 
boundaries we draw around a particular good, our understanding of what counts as a 
commodity, an office, or a punishment, will change over time” (Walzer 1983 b). 
 
Om vi koncentrerar uppmärksamheten till frågan om hur våra västerländska samhällen 
faktiskt har utvecklats under de senaste tvåhundra åren, kan jag inte finna annat än att Walzer 
har rätt. Kanske kommer någon forskare i en oviss framtid att gå i land med uppgiften att 
fastställa vad begreppet medborgarskap bör innehålla. Men det verkar inte troligt. Och, vad 
viktigare är: en sådan bedrift vore ändå inte to the point. För Hessler 1941, Marshall 1950 och 
Tobin 1970 handlar det om vad begreppet medborgarskap faktiskt har kommit att innehålla. 
På vad sätt har principen om jämlikhet och integration olika innebörd i olika länder och vid 
skilda tider – inför domstol, vid valurnan, i sjukvården, i pensionssystemet och i fråga om 
bostadsstandarden? Det är vad frågan gäller i den jämförande statskunskapens perspektiv – 
inte om det alls bör förekomma någon variation. Huruvida Walzers inställning såsom ideal 
betraktat representerar något eftersträvansvärt kan man som empiriskt orienterad forskare 
lämna därhän. Däremot kan man, anser jag, från just precis den synpunkten hävda, att 
Walzers princip om en mer förutsättningslös tolkning av jämlikhetsbegreppet är precis vad 
den jämförande statskunskapen behöver för att kunna tränga vidare i riktning mot ”en så klar 
uppfattning som möjligt om vad staten verkat vid skilda tider och på skilda områden” (Hessler 
1941, 49). 
 
Närmare bestämt är det två idéer hos Walzer, som jag tror har framtiden för sig. Den ena är 
hans betoning av att integration är lika viktigt som jämlikhet, när det gäller att förstå vad som 
skiljer det som staten företar sig under olika historiska förhållanden. Tobins idé om att 
allmänna och särskilda strävanden utgör alternativa strategier för att uppnå ökad jämlikhet 
bygger på att man okritiskt accepterar jämlikhet i slutlig inkomst som en allt överskuggande 
strävan. En sådan idé är inte bara normativt betänklig i de allra flesta människors ögon. 
Praktiskt skulle den innebära, att man adderade den enskildes inkomst av arbete och 
förmögenhet med värdet av det som vederbörande tar ut ur den offentliga sektorn. Några av 
oss går mycket på teater. Några av oss utnyttjar i särskilt hög grad offentliga 
idrottsanläggningar. Och några bland oss har ett kroniskt njurlidande eller ett handikappat 
barn, som tar stora gemensamma resurser i anspråk. En utjämning över hela linjen är vad som 
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föresvävar många som argumenterar i Tobins efterföljd. Men den sortens nivellering är inte 
bara normativt förkastlig. Normalt menar man väl snarare, att det är tillfällena och 
tillhörigheten som skall finnas där oberoende av stånd och klass – inte att det samlade 
slutresultatet i pengar räknat skall ställa alla människor lika. Högst sannolikt är därför, att 
Tobins idé även rent empiriskt leder fel. Kategorin av socialt erkända behov är öppen - det är 
det normala. Människors känsla för vad alla behöver tar sig olika former under olika 
förhållanden. Tyngdpunkten kan i varierande utsträckning ligga på delaktighet i 
marknadssamhället rent allmänt, den nationella kulturen, boendet, de bästa vårdresurser 
samhället kan erbjuda eller den bäst organiserade kollektivtrafik man kan tänka sig. Vad man 
strider om är vad det skall anses innebära att höra till – att vara delaktig – på vart och ett av 
dessa olika områden. Bara undantagsvis förekommer det, i varje fall utanför de 
nationalekonomiska modellverkstäderna, att frågan ställs i vad mån samtliga medborgare, allt 
sammanräknat och uttryckt i samma sort, får lika mycket. 
 
Den andra fruktbara idén hos Walzer är hans tanke om att det inte bara är vissa utfall av 
majoritetsprincipen utan även vissa bestämda transaktioner på marknaden, som blockeras 
genom en på skilda sätt inriktad offentlig politik. Empiriskt sett har begreppet rättighet två 
sidor, menar Walzer. Undantag från att drabbas av majoritetsbeslut är den ena. Undantag från 
att behöva drabbas av marknaden är den andra. Detta sätt att uppfatta medborgarskapets 
innehåll möjliggör en mycket mera nyanserad beskrivning av faktiskt förekommande 
skillnader än vad som medges av Marshalls indelning i en civil, en politisk och en social del 
av begreppet medborgarskap och Tobins uppdelning i allmänna och särskilda strävanden till 
jämlikhet och integration. 
 
De är förbjudet att sälja sig som slav. Det är förbjudet att handla med röstkort och 
inkallelseorder. Domare får inte mutas. En man kan inte köpa sig rätten att ha två fruar, och 
en kvinna kan inte köpa sig rätten att ha två äkta män. Ämbeten är inte till salu. Allt detta är 
självklart i den meningen, att ungefär samma transaktioner är blockerade i samhällen som i 
övrigt är jämförbara. Men hur förhåller det sig med de principiellt mest intressanta 
gränsfallen: vården, skolan, boendet och tryggheten till liv och egendom? 
 
I samtliga dessa olika fall anses det höra till begreppet medborgarskap att åtnjuta minimum. 
Detta minimum kan inte bytas. Om en polisman begär extra betalt för att skydda de boende 
längs en gata, uppträder han som gangster. Detsamma gäller i tillämpliga delar för den lärare, 
som begär extra betalt för att ge lille Kalle de extralektioner han så väl behöver och den läkare 
som begär 2 000 kronor för att ta bort min inflammerade blindtarm. Lika litet går det för sig 
att ge tjänstemannen på bostadsförmedlingen 2 000 kronor för att vederbörande ser till att jag 
får tillfälle att hyra eller köpa den bostad, som jag är berättigad till. 
 
Det är när man går utöver minimum, som de principiellt intressanta skillnaderna uppträder. 
Hur hanterar man i olika samhällen och under olika historiska förhållanden den målkonflikt, 
som föreligger mellan valfrihet för den enskilde att själv välja sin servicenivå och det intresse 
för det allmänna bästa, som kommer till uttryck i insikten att det är lättare att höja kvaliteten 
för alla om alla är med? Där kommer man i praktiken till högst olikartade lösningar. De 
boende längs gatan, som har råd att betala, som har särskilda behov och som är särskilt 
ängsliga uppmuntras i vissa samhällen att hyra vakter och installera automatiska larm av de 
mest utstuderade slag. I andra samhällen blockeras en del av detta slags affärer för att den 
allmänna säkerheten till liv och lem inte skall sjunka alltför mycket. 
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Lille Kalles föräldrar uppmuntras i vissa samhällen att söka sig till en privat skola, som på ett 
specialiserat sätt och för särskild betalning har utvecklat den metodik, som är vad lille Kalle 
behöver. I andra samhällen motverkas privata lösningar under hänvisning till att det sänker 
kvaliteten på skolväsendet som helhet. Det drar bort de elever, föräldrar och lärare ur 
systemet, som bäst behövs för att kvaliteten som helhet skall stiga. Och likadant är det med 
sjukvården och bostadsförsörjningen. På vissa håll anser man att medborgarskapet skall gälla 
minimum. Det är bara vissa grundläggande behov, som samhället skall stödja och 
subventionera. På andra håll menar man att samhället skall ta ansvar för fördelningen av 
sjukvårdsproduktionen och bostadsbeståndet som helhet för att på så sätt integrera 
befolkningen i en kvalitativt uppåtgående spiral. 
 
Längre vill jag inte föra resonemanget i denna artikel. Det sagda räcker, hoppas jag, för att 
antyda karaktären av det slags undersökningsuppgifter och begreppsliga problem, som 
inställer sig längs denna den andra av den moderna statskunskapens båda huvudlinjer – det 
jämförande studiet av offentlig politik. Uppmärksamheten riktas här mot den civila och den 
sociala delen av begreppet medborgarskap. 
 
När det gäller den första huvudlinjen – studiet av faktiskt förekommande styrelseskick – är 
det den politiska delen av medborgarskapet, som står i centrum för forskningens intresse. Så 
var det för Axel Brusewitz och så är det alltjämt. Frågan om samspelet mellan de centrala 
statsorganen, de politiska partierna, kommunerna, organisationsväsendet och väljarna framstår 
här som det allt överskuggande. Studiet av varje land har här sitt karaktäristiska mönster. 
Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet utkämpades striden om 
parlamentarismen, heter det om Sverige. Borde regeringen åtnjuta riksdagens förtroende? 
Eller borde kungen själv få utse sina rådgivare? Samtidigt diskuterades rösträtten. Borde den 
vara allmän och lika för alla? Eller borde vissa medborgare räknas för mer? Kampen slutade i 
båda fallen med att högern och kungamakten fick ge vika. All makt utgår från folket. Alla får 
rösta. Varje röst är lika mycket värd. Det var de grundsatser, som segrade 1918. Frågan om 
hur makten borde vara fördelad blev därigenom väsentligt lättare att handskas med. Borta var 
alla invecklade resonemang om Gud, Naturen eller Historien som grund för den rådande 
ordningen. Borta var alla sinnrika diskussioner om den rätta avvägningen mellan folkmakt, 
herremakt och kungamakt. Borta var alla krångliga överväganden om hur mycket mera värd 
den ene medborgaren skulle anses vara än den andre. Allt sådant ersattes nu med de enkla 
principerna om folkmakt, universalism och jämlikhet. 
 
För den skull är det inte självklart, att dagens Sverige faktiskt är en parlamentarisk demokrati. 
Det beror på vad vi menar med ”faktiskt”. Statsrättsligt räcker det med att all makt utgår från 
folket, att alla räknas och att varje röst är lika mycket värd. För ett mer realistiskt, 
statsvetenskapligt betraktelsesätt, däremot, är problemet, hur medborgarna faktiskt utnyttjar 
sin rätt att göra sig gällande. Eller, annorlunda uttryckt: en sak är folkmakten, universalismen 
och jämlikheten i formell bemärkelse. Den är inte längre någon stridsfråga. En annan sak är 
folkmakten, universalismen och jämlikheten i reell bemärkelse. Hur långt borta ligger den? 
Och är den alls värd att eftersträva? Härom går meningarna starkt isär. Dels har vi de som 
anser, att det räcker med fri åsiktsbildning i förening med allmän och lika rösträtt samt ett 
representativt och parlamentariskt styrelseskick i grundlagens mening. Dels har vi de som 
menar, att folkmakten, universalismen och jämlikheten inte är förverkligade, förrän alla 
medborgare faktiskt har samma möjlighet att formulera, tillkännage och få sina önskningar 
lika vägda vid styrelsens utövande. Frågan kan inte avgöras, menar de, genom ett studium av 
rådande bestämmelser. Ett godtagbart svar fordrar en undersökning av hur det faktiskt 



 11 

förhåller sig – reellt och inte bara formellt, materiellt och ej blott juridiskt, statsvetenskapligt 
och inte enbart statsrättsligt. 
 
Motsättningarna kring styrelseskicket ändrade karaktär 1918. Under årtiondena dessförinnan 
hade medborgarna stridit för och emot rösträtten och parlamentarismen. Sedan dessa båda 
grundläggande krav hade tillgodosetts på det juridiska planet, uppstod frågan om hur det 
förhöll sig i praktiken. Uppmärksamheten flyttades från det formella till det reella. Det s.k. 
mångfaldsproblemet trädde därmed i förgrunden. Att vara medborgare i en demokrati är inte 
bara att ge sin mening till känna i allmänna val, började man nu säga. Det är att vara 
yrkesverksam, det är att vara boende, det är att vara särskilt intresserad. Såväl i arbetslivet 
som i boendet och i övriga delar av kampen mellan intressen och idéer verkar medborgarna 
genom specialiserade företag, institutioner och sammanslutningar. På ett intensivt men ojämnt 
sätt begagnar de sig av närings-, organisations- och yttrandefriheten. Förutom att de på 
valdagen ger sitt stöd åt den politik, som bäst svarar mot deras egen uppfattning, utnyttjar de 
sin rätt att göra sitt politiska inflytande gällande på andra vägar. Medborgarna är politiskt 
verksamma i flera olika egenskaper. Leder detta till att styrelseskicket som helhet fjärmar sig 
från eller närmar sig demokratins ideal? Om detta råder starkt delade meningar. Enligt en 
åsikt leder utnyttjandet av friheten till att skillnaden mellan ideal och verklighet ökar. Enligt 
den motsatta åsikten leder det till att avståndet minskar. Hur det faktiskt förhåller sig med den 
saken är huvudfrågan i demokratidebatten efter det demokratiska genombrottet – i Sverige 
likaväl som i alla andra länder med detta slags styrelseskick (Lowi 1969, Dahl 1982). 
 
När det gäller den offentliga politiken, däremot, förblev den huvudsakliga motsättningen 
densamma, som den hade varit redan före det demokratiska genombrottet. Den samhälleliga, 
allt innefattande avvägningen mellan jämlikhet, integration och effektivitet (Okun 1975, 
Weale 1982) är här den allt överskuggande stridsfrågan – innan likaväl som efter det att 
parlamentarismen har slagit igenom och rösträtten har blivit allmän och lika för alla. 
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