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Abstract 

Increased immigrant movement from conflict stricken areas to the liberal west, has led to 

challenges involving increasing multicultural group claims on the liberal democratic state, 

leading to the destabilization of its foundation. The conflict lay in the opposing world views 

culturally, ethnically and religiously that the new citizens have, seeing the “group” first and 

foremost whereas the individual in western democracy has always been seen as the principal 

rights recipient.  

 

The purpose of this study has been to examine the challenges multicultural group claims from 

immigrants have had on the liberal democratic state on a theoretical level and what possible 

approaches that should be used to resolve this challenge from the standpoint of the liberal 

democratic state. To answer this on a theoretical level the study uses a qualitative text analysis 

of three acclaimed political philosophers on the subject, the communitarian Charles Taylor, 

the egalitarian liberal philosopher Brian Barry and the liberal philosopher Will Kymlicka 

whom takes a middle ground on the subject of multicultural group rights. The three of them 

are seen as liberal political philosophers, but share opposing views on the question of groups 

and their related multicultural rights claims.  

 

The study first critically analyzes the three different philosopher’s outlooks to extract the 

different views and suggestions for the proper approach that should be taken by the liberal 

democratic state. By then comparing these views firstly to a constructed ideal type of a liberal 

democratic state and then critically comparing them to each other we finally answer the last 

question of the study.  

 

The results show us that though the three philosophers have different outlooks on the grounds 

of their opinion on group rights and claims, in the case of immigrants they agree to a large 

extent. What they agree on is that, whilst the liberal democratic state and the immigrants both 

wish for complete integration as citizens, the liberal democratic state will treat immigrants the 

same as the majority, as individual rights recipients. All this whilst making required efforts 

for the simplification of the integration process. That is why acceptance of certain 

multicultural rights regarding food, culture, traditions and language in the “private” sphere as 

well as certain exceptions in the “official” sphere can be accepted, as long as they adhere to 

the liberal democratic framework of free association, whilst normative multicultural group 

claims cannot.  

 

So we find that a communitarian philosophy which encourages multicultural group claims 

actually does agree that the liberal democratic state’s current approach in the case of 

immigrants is enough. 

 

 

 

 

Key words: Multiculturalism, Normative multiculturalism, Liberalism, Liberal democracy, 

Human rights, Right claims, Multicultural challenges, Identity, Ethnicity, Religion, Collective 

rights, Immigration, Immigrants 
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Del 1 – Bakgrund och teoretisk översikt 

1. Inledning 

Rörelsen av människor världen över har aldrig varit så stor som den är idag. Anledningen 

är inte oväntat globaliseringen och den tekniska utvecklingen på en rad områden som 

underlättat resor och kommunikation och därmed har gjort att statsgränser blivit alltmer 

porösa. Inte bara globaliseringen utan också stora flyktingströmmar och en, i många stater 

restriktiv flyktingpolitik, har lett till att vissa länder fått ta emot fler flyktingar än andra. 

Nationalstaten som entitet visar enligt en överväldigande forskning sig vara som mest stabil ju 

mer homogen befolkningen är i ett land.
1
  

Från att enbart haft en arbetskraftsrelaterad invandring, för att täcka behovet efter andra 

världskriget, så har den mesta invandringen till liberaldemokratiska välfärdsstater i väst 

därefter bestått av människor från de stora flyktingströmmarna i slutet av 1980-talet och 

framåt. Dessa har varit flyktingar från bl.a. f.d. Jugoslavien, Somalia och från Mellanöstern. 

Detta tillsammans med en kraftig omstrukturering från industriell- till serviceekonomi och 

strategiska omprövningar ideologiskt för den extrema högern och vänstern politiskt efter kalla 

krigets slut i västeuropeiska stater har resulterat i dagens liberaldemokratiska dilemma.
2
 

 Med en alltmer mångkulturell befolkning i liberala demokratiska stater, där det nu finns 

invandrare födda och uppvuxna i landet men som trots detta kanske inte känner sig som, eller 

om de nu gör det, inte ses som en del av majoriteten så ökar identitetsproblemenen för 

personerna i fråga. Detta gör tillsammans med den ökade känslan av heterogenitet att 

stabiliteten i det demokratiska samhället hotas. Ett bra exempel på att inte ses som 

medborgare i ett land är REVA-projektet där polisen, på uppdrag av regeringen, aktivt sökt 

fram papperslösa för utvisning.  

 

”Metoderna legitimerar ett fortsatt utpekande av alla som inte upplevs ha ett svenskt utseende 

och skapar ett samhälle där misstänksamheten mot varandra växer och där medmänskligheten 

minskar.”
3
 

Känslan av att inte kunna delta i samhället, få sin röst och sina anspråk hörda. Att inte 

heller känna att man har någon kontroll över sin livssituation leder till slut till spänningar som 

                                                           
1
 Johansson Heinö 2009 s.17 

2
 Bauhn och Demirbag-Sten 2010 s.10-12 

3
 http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/jakten-pa-papperslosa-intensifieras-i-stockholm/ 

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/jakten-pa-papperslosa-intensifieras-i-stockholm/
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sedan är gnistan som gör att det hela övergår till fullskaliga konflikter.
4
 Exempel på detta är 

Husbybränderna hösten 2013, som genom en spill-over effekt, sedan spreds till resten av 

landet.
5
  

Politiska ledare låter ekonomi- och konjunktursfrågor samt den allmänna opinionen och 

den egna viljan att bli omvald användas som styrmedel rörande retoriken av 

mångkulturalismens för- och nackdelar i den offentliga retoriken. Exempel på detta är David 

Cameron och Angela Merkels tydliga förkastande av multikulturalism som ett misslyckat 

projekt som sedan Frankrikes dåvarande president Sarkozy anslöt sig till.
6
  

Genom de senaste årens lågkonjunktur, den ökande arbetslösheten och kapandet av 

sociala förmåner i form av statliga besparingspaket, så ser man också en alltmer missnöjd och 

hopplös europeisk befolkning. Missnöjet visar sig i form av alltmer omfattande stöd för 

främlingsfientliga partier som har fått en allt större plats i många europeiska staters parlament, 

med Sverigedemokraterna som exempel i Sveriges riksdag. 

Man kan t.ex. se hur det i de största svenska dagstidningarna de senaste åren står alltmer 

om ökad främlingsfientlighet, ökande missnöje med utökade krav från invandrargrupper 

gällande religionsfrihet med konsekvensen av en ökande spänning som uppstår mellan 

religionsfrihet och yttrandefrihet. Balansgången som en liberaldemokratisk stat måste hålla 

mellan grupprättighetsanspråk från invandargrupper på kulturell kollektiv grund, med krav på 

religionsfrihet och grupprättigheter kontra individuella demokratiska fri- och rättigheter som 

t.ex. yttrandefrihet som ibland tvingas begränsas på det förstnämndas bekostnad. Detta 

exemplifieras kanske bäst av att titta på de konsekvenser publiceringen av Lars Vilks 

Muhammedkarikatyrer i danska Jyllandsposten fick världen över
7
 eller hur diskussionerna 

förts angående böneutropen i moskén i Fittja i Stockholm
8
.  

Tredje generationen av mänskliga rättigheter är den nyaste och rör kollektiva 

grupprättigheter men där utmaningen ligger i att de tar upp grupprättigheter med 

individperspektivet i fokus; en individs rätt i gruppen snarare än gruppens rätt som helhet. 

Frågor som rör allt från gruppanspråk med syfte att reproducera sin kulturella sociala 

gruppkontext i det nya landet helt och hållet till mildare anspråk på att få behålla språk- och 

mattraditioner rubbar liberaldemokratins grundpelare som alltid haft fokus på individen. 

                                                           
4
 Wallensteen 2007 s.38-39 

5
 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19391&artikel=5547079 

6
http://www.dn.se/nyheter/varlden/cameron-tar-avstand-fran-multikulti/och 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ett-sent-farval-till-multikulturalismen_5531189.svd 
7
 http://www.ne.se/rep/muhammedteckningarna-karikatyrkrisen  

8
 http://www.svd.se/nyheter/stockholm/moske-i-fittja-kan-bli-forst-med-boneutrop_7533906.svd 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=19391&artikel=5547079
http://www.dn.se/nyheter/varlden/cameron-tar-avstand-fran-multikulti/
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ett-sent-farval-till-multikulturalismen_5531189.svd
http://www.ne.se/rep/muhammedteckningarna-karikatyrkrisen
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/moske-i-fittja-kan-bli-forst-med-boneutrop_7533906.svd
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1.1 Problemformulering 

Forskningsläget gällande välfärdsstat och demokrati visar en stark koppling mellan 

nationell homogenitet, identitet och stabilitet och samtidigt hur demokratin utmanas genom 

kulturell mångfald.
9
 En liberal demokratisk stat bygger på liberala friheter och värden med 

mänskliga rättigheter och parlamentariska fria val som grund. Individbaserade rättigheter, till 

skillnad från grupprättigheter, står i centrum med jämlikt bemötande som ledord. Religionen 

och kyrkan är kraftigt åtskilda medan sekularism, individuella fri- och rättigheter - där 

yttrandefrihet idag står i spetsen - ses som grundläggande hörnstenar i den demokratiska 

västerländska välfärdsstaten.
10

  

I en alltmer mångkulturell värld med invandring från områden där värderingarna skiljer 

sig så starkt från den liberala demokratins och där balansgången mellan individuella 

rättigheter och friheter och de krav som de nya medborgarna kräver ibland starkt skär sig mot 

de liberala grundvärdena, så ställs idag allt högre krav på den liberala välfärdsstaten. Med en 

alltmer heterogen befolkning utmanas stabiliteten och den säkerhet som alltid funnits hos den 

homogena befolkningen. Beviset återfinns i det allt större stödet för främlingsfientliga partier 

som suger åt sig missnöjesröstena.  

Allt fler politiska filosofer med liberal huvudinriktning har också i allt större grad höjt 

sina röster i kritik mot en liberal individidinriktad politik som inte tar hänsyn till minoritets- 

och gruppanspråk. Dessa grupprättsuppmuntrande politiska filosofer har olika inriktningar 

men delar en liberal utgångspunkt. De anser att minoritetsgrupper ska få rätt att begära 

utökade grupprättigheter och politiskt grupperkännande trots att grundpelarna i 

liberaldemokratiska stater alltid utgått från individuella rättighetsanspråk. Destabilisering blir 

ett faktum som måste hanteras och frågan vi ställer oss blir hur långt den liberala 

demokratiska staten egentligen kan sträcka sig och uppmuntra tolerans och pluralism 

samtidigt som den av rädsla för destabilisering också tvingas acceptera mång- och 

multikulturella gruppanspråk.  

Begränsandet av en gång så självklara rättigheter som yttrandefrihet sker på bekostnad 

av religionsfrihet och rädslan för å ena sidan fundamentala strömningar och å andra sidan 

diskriminerande krafter som äventyrar en lyckad integration. Hur länge kan dessa liberala 

principer frångås innan staten som entitet blir instabil? Hur löser man detta 

liberaldemokratiska dilemma?  

                                                           
9
 Johansson Heinö 2009 s.11ff 

10
 Bobbio 1993 s.34-37 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har två syften. 

1. Syftet med denna uppsats är att på filosofisk nivå, genom en innehållslig idéanalys, 

först undersöka hur tre välkända politiska filosofer förhåller sig till de utmaningar på 

en liberaldemokratisk stat som multikulturella grupprättighetsanspråk skapar. 

 

2. Det andra syftet med denna uppsats är att granska respektive filosofs ståndpunkter, för 

att genom en kritiskt jämförande analys av dessa med en konstruerad 

liberaldemokratisk idealtyp, undersöka vilket perspektiv som bäst beskriver hur en 

liberaldemokratisk stats förhållningssätt på multikulturella invandraranspråk bör se ut.   

 

Frågeställningar 

1) ”Hur bör en liberaldemokratisk stat förhålla sig till multikulturalismen och dess anspråk på 

grupprättigheter?” 

2) ”Vilken politik bör en liberaldemokratisk stat arbeta för; ett assimileringsideal eller en 

gruppanspråksuppmuntrande politik?”  

3) ”Visar en mångkulturell, gruppanspråksinriktad filosofi att en liberaldemokratisk stats 

förhållningssätt faktiskt räcker?”  

1.3 Disposition 

Studiens disposition är utformad i kronologisk ordning där del ett börjar med inledning, 

problemformulering, syfte och frågeställningar som ställts för att tydligt presentera vad som 

ska undersökas. Därefter följer en teoretisk översikt som, utöver tidigare forskning, å ena 

sidan ger en överblick och samtidigt ger en problematiserande fördjupning av de ämnen som 

behandlas i denna studie. Syftet med överblicken är också att utgöra en diskussion av 

relevanta begrepp som konkret sedan kommer operationaliseras i ett analysschema som 

återfinns i slutet av del två. Del ett avslutas med en konstruerad idealtyp för liberaldemokrati 

som kommer ligga till grund för kritisk jämförelse och granskning i analysens andra steg. 

Del två utgör metod- och material delen, där argumentation för och förklaring av metod 

följer en presentation av och motivering för de politiska filosofer och det empiriska material 

som kommer analyseras i del tre. Andra delen avslutas genom en presentation av de 

analysverktyg, bestående av ett analysschema med klara begreppsdefinitioner och 
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analysfrågor som kommer utgöra grunden för analysredovisningen av de tre filosofernas 

lösningsförslag som presenteras i del tre.  

Den tredje delen av denna studie består av analys- och redovisningsdelen där den 

kvalitativa textanalysen för respektive författare presenteras i tre separata kapitel i form av 

svar på respektive analysfrågor med utgångspunkt och enhetliggörande grundat i analysramen 

för begreppsdefinitioner. Lösningsförslagen sammanfattas sedan i en modell för förenklad 

översikt av svaren från respektive författare. Dessa lösningsförslag analyseras sedan genom 

att jag utgår från idealtypen för liberal demokrati och kritiskt jämför dem med den och sedan 

med varandra. Studien avslutas med en slutdiskussion där uppsatsens frågeställningar tydligt 

ställs upp och besvaras och övergripande slutsatser dras. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att hantera tre välkända, i grunden liberala, politiska 

filosofers verk i form av analyserandet av två böcker, en essä och en artikel för att se hur man 

ska förhålla sig till grupprättighetsanspråk från invandrare i en liberal västerländsk stat.  

Dessa tre liberala politiska filosofer är dels en med en tydligt egalitär liberal inriktning, 

Brian Barry med boken ”Culture and Equality: An egalitarian critique of Multiculturalism”, 

en kommunitär särartsuppmuntrande filosof, Charles Taylor med sin välkända essä 

”Erkännandets politik” och med en relevant artikel publicerad i ”Journal of Democracy” med 

titeln ”The Dynamics of Democratic Exclusion” samt den liberala filosofen, Will Kymlicka 

med sin bok ”Mångkulturellt medborgarskap. Will Kymlicka är en liberal politisk filosof med 

kommunitära tenderser till accepterandet av vissa grupprättighetsanspråk som vi kommer se. 

Avgränsningen mellan en egalitär liberal, en kommunitär och en liberal 

grupprättisinriktad liberal filosof har medvetet gjorts för att en överskådlig och jämförande 

granskning av deras lösningsförslag ska kunna göras. Motsatsförhållandet i sig uppmuntrar till 

en jämförande diskussion. Analysen av deras mest grundläggande politisk filosofiska texter 

håller denna uppsats på teoretisk politisk filosofisk nivå, snarare än som bestående av 

fallstudier. Begrepp som används i analysschemat och som formar idealtypen avgränsas till att 

bygga på tidigare forskning som definieras och operationaliseras in tillsammans med frågor 

som ställs till empirin. Resultatet av den empiriska analysen kommer sedan i ett andra steg 

därefter ställas mot idealtypen för en kritisk jämförelse. 

 Studien avgränsar sig till att främst fokusera på invandrares grupprättighetsanspråk 

gentemot den liberala demokratiska staten och går därmed inte alltför djupt in på minoritets- 
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och ursprungsbefolkningars rättighetsanspråk eller på andra diskriminerade gruppers 

rättigheter t.ex. homosexuellas rättigheter eller feminism, även om dessa nämns i de politiska 

filosofernas egna exempel. 

 Begrepp som främlingsfientlighet och rasism kommer inte att tas upp i studien mer än att 

diskrimineringsproblematik kommer att nämnas i samband med utmaningar som 

mångkulturella samhällen står inför.  Assimilering, integration samt politisk jämlikhet är 

andra begrepp som kommer nämnas och appliceras på statsnivå som möjliga utmaningar och 

lösningsförslag. Studien avgränsas till att enbart handla om frågor på teoretisk nivå om mång- 

och multikulturella utmaningar på en liberaldemokratisk demokrati.  

Studien avgränsas till att handla om en idealtyp av en liberalpolitisk demokratisk stat och 

inte kosmopolitisk rättvisa där avlägsnandet utav statsgränser ses som målet och inte enbart en 

stats ansvar gentemot sina medborgare. Idén är att granska den liberala demokratiska 

idealtypen, utifrån liberalt ursprungna politiska filosofer, med olika uppfattningar rörande 

grupprättigheter, för att nyanserat undersöka vilket lösningsförslag som bäst besvarar hur 

staten ska förhålla sig till de allt mer ökade mång- och multikulturella krav som utmanar de 

grundläggande delarna av vad en liberal demokrati består av.  

2. Teoretisk översikt 

I denna del så presenteras dels viss tidigare forskning som haft liknande 

frågeställningar som de som kommer tas upp i denna studie och dels så kommer för denna 

studie relevanta begrepp att undersökas. Detta för att å ena sidan ge en generell överblick över 

ämnesområdet och dess problematik och dels för att diskutera begreppsdefinitioner som i del 

två, tillsammans med ett antal analysfrågor kommer bilda mitt analysschema. Analysschemat 

kommer sedan användas vid analysen för klargörandet av möjligt diffusa termer som kan 

framkomma i analysredovisningen i del tre. Utöver detta så kommer även nedanstående 

demokratidiskussion och problematisering utgöra grunden för en liberaldemokratisk idealtyp 

som de tre filosofernas ståndpunkter ska jämföras med. 

2.1 Tidigare forskning 

I jakten på litteratur så fann jag en hel del ämnesspecifik litteratur inom områdena 

mångkulturalism-, pluralism- och identitetsfrågor.  

"Speciellt har identitetsfrågor kring det mångkulturella samhället fått en stor uppmärksamhet i nutida 

vetenskaplig och politisk debatt och diskussionerna har bland annat gällt hur mer gruppöverskridande 
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nationella identiteter (och så kallade medborgarskapsidentiteter) kan växa fram i pluralistiska 

samhällsmiljöer.”
11

 

 

 menar Hans Ingvar Roth i sin egen forskningsgenomgång över ämnesområdet.  

Jag kan inte annat än hålla med honom. Allt fler kritiska inriktningar mot liberal tradition, till 

fördel för en mer gruppinriktad variant, har fått stort genomslag de senaste decennierna. Av 

dessa har jag till denna studie, av utrymmes- och tidsskäl för min analys fått göra ett urval och 

nöja mig med att analysera verk av Taylor och Kymlicka och ha främst Michael Walzer som 

stöd för vissa begreppsdefinitioner. I det motsatta perspektivet, det egalitära, har i denna 

studie valet gått till Brian Barry då han är den störste förespråkaren för det egalitära 

perspektivet i dessa frågor och John Rawls har fått väljas bort.  

I sökandet efter tidigare forskning i mitt valda ämne och för min specifika 

frågeställning så hittade jag en doktorsavhandling vars frågeställning var mycket snarlik den 

som jag har valt för denna studie. Den är skriven av Anders Johansson Heinö och heter ”Hur 

mycket mångfald tål demokratin – Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige”. 

Genom tre stora berättelser; ”Berättelsen om nationalstaten”, ”Berättelsen om det 

mångkulturella samhället” och ”Berättelsen om den villkorade toleransen” skapar han 

idealtypiska bakgrundsmodeller som han sedan, genom en idékritisk analys utifrån den 

svenska kontexten, använder sig av för att lösa tre dilemman.  

Dessa dilemman är de utmaningar som mångkulturalism haft i den svenska kontexten; 

uteslutandets-, anpassningsens- och legitimitetens dilemma.
12

 Några av de slutsatser han drar 

utifrån svaren på sina dilemman är bl.a. att man måste utvidga det svenska ”demos” för att 

göra plats för fler varianter och att man inser att den svenska identiteten är begränsad. För 

detta kan man, menar han, förslagsvis använda bindestrecks- eller hybridvarianten t.ex. 

irakier-svensk istället för den allvarligt förhindrande dikotomin svensk-invandrare. Han 

menar också att för att få en gemensam politisk sfär behövs klara gränser för vad som 

förväntas både rättighets- och skyldighetsmässigt när man blir svensk medborgare.
13

 

I boken ”Mångkulturalismens utmaningar” så går Hans Ingvar Roth, utifrån ett 

historiskt- och ett människorättsperspektiv, igenom de främsta minoritetspolitiska 

utmaningarna som ställts på demokratiska stater då globaliseringen lett till allt mer migration 

och rörelse mellan länder. Han avslutar sin genomgång med ett sammanfattande av de hinder 

och lösningsförslag som historiskt sätt funnits för att motverka negativa förhållanden i form 
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13
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av segregering, isolering, assimilation och underordning.  Dessa, menar han, kan sedan 

användas av stater som en verktygslåda för att, efter att ha kommit över det viktigaste som är 

identifierandet av utmaningen, därefter välja och kombinera de tidigare identifierade 

lösningarna till ett som passar den samhällsformation det gäller.
14

 

2.2 Mänskliga rättigheter: historiskt, lagmässigt och individbaserat 

Mänskliga rättigheter kommer i denna uppsats definieras som de grundläggande 

anspråk och krav som utgår från idén om alla människors lika värde och som kan hävdas mot 

det allmänna, dvs. för staten, att uppfylla i form av förpliktelser. Rättigheterna reglerar således 

förhållandet mellan stat och individ och ger staten i uppgift att uppfylla en rad skyldigheter 

för att respektera, skydda och infria mänskliga rättigheter.
15

  

Mänskliga rättigheter har i västvärlden sitt ursprung i 1700-talets naturrätt där 

upplysningsidéer och den moderna humanismen om människans fria natur och rationalitet, 

lika värde och ett förnuft som gav dem förmåga att fatta egna beslut utan auktoritär påverkan, 

byggde på tankar från bl.a. John Locke, Rousseau och Immanuel Kant.
16

  

En viktig del av de humanistiska idéerna är uppfattningen om människan som en 

individ i sig själv, avskild från andra människor och grupper. Byggd på antikens och 

upplysningens idéer ses varje människa som en unik individ som inte kan begränsas till att 

bestå av enbart t.ex. kön, etnicitet eller sin sociala ställning i världen, utan har ett egenvärde 

som människa. Fokus ligger på människan som individ och gör att grupper, både då och nu 

inom rättighetsdiskursen, först och främst betraktas som sammanslutningar av fria individer.
17

  

I utvecklingen av tre rättighetsgenerationer för mänskliga rättigheter så behandlar den 

första politiska- och medborgerliga rättigheter, den andra ekonomiska-, sociala- och kulturella 

rättigheter och den en tredje och sista generationen mänskliga rättigheter tar upp så kallade 

grupprättigheter.
18

 De rättigheter som rör ämnen relaterade till denna studie, dvs. kultur och 

grupprättigheter hör hemma i andra och tredje generationen rättigheter. Samtidigt är rätten till 

kultur kopplat till andra rättigheter för att kunna förverkligas. Dessa är bl.a. yttrandefrihet, 

religionsfrihet, grupprättigheter för minoriteter och rätten till utbildning. Rätten till kultur, 
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religionsfrihet och för anti-diskriminering hittas i internationella regleringar, t.ex. ICESCR:s 

art. 27, i ICCPR och i förbud mot diskriminering i FN stadgans (UDHR:s) artikel två.  

Rätt till kultur i den nämnda konventionen är indelad i tre delar där första delen 

nämner rätten till deltagande i det kulturella livet. Staten är därmed skyldig att respektera och 

främja individers och gruppers rätt till att uttrycka sin kultur genom t.ex. utövande av 

traditioner, tala sitt språk och att få utöva sin religion (ICCPR art 27).  

Förutom att främja kulturella rättigheter så ska staten se till att ingen annan kränker 

dem heller. Frågan blir hur mycket en liberaldemokrati kan göra detta?  

Diskriminering definierades i ICERD redan 1965. I dess art 1:1 framgår att  

”I denna konvention avser uttrycket rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning 

eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som 

har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller 

utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”.
19

 

 

Rättigheter som hamnar i konflikter med varandra, samt hur staten ska garantera det 

ena utan att för den sakens skull diskriminera någon annan grupp av individer, samt de 

spänningar som uppstår då staten måste avgöra gruppanspråk från grupper snarare än ”individ 

i grupp” som rättigheterna egentligen är ämnade för, är frågor som denna studie analyserar. 

Det kan röra allt från frågor om uniformsbestämmelser för yrken där religiösa huvudbonader 

hamnar i kläm, till halalslakt, rörande rätten till omskärelse på religiös grund och krav för 

jämställande av den egna kulturen med majoriteten i en stat.  

I ICERD så får stater som ratificerat rättigheterna en skyldighet att motverka fördomar 

och traditioner som är diskriminerande.
20

 Dessa dubbla skyldigheter förklarar de 

mångkulturella utmaningar vi står inför idag, som spänningen mellan religionsfrihet och 

yttrandefrihet jag nämnde i inledningen.  

Andra svårigheter är de som uppstår när begrepp som kultur, som fram till nyligen inte 

var klart definierade utan är skrivna med ett brett språk i syftet att uppmuntra fler stater att 

ratificera dem, får en specifik definition. Just det breda språket och de universella värdena i de 

mänskliga rättigheterna i syftet att de ska gälla världen över, oavsett värden och 

samhällskontexter, har kritiserats starkt av kulturrelativister som menar att det inte går att 

formulera kulturövergripande värden.
21
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Staten är inom mänskliga rättigheter den som ska garanterna individens 

rättighetsanspråk. Detta sker i form av positiva- och negativa rättigheter. När staten garanterar 

negativa rättigheter genom att garantera individer friheten att leva sitt eget liv innebär det 

garanti för:  

”rättigheter som förhindrar varje illegitim begränsning av de mänskliga handlingar som annars 

skulle kunna utföras av individer” och positiva rättigheter blir då ”De rättigheter som å 

andra sidan skall möjliggöra vissa handlingar… alltså rättigheter till”.
22

  

 

2.3 Mångkulturalism eller multikulturalism? 

“Multiculturalism is not about difference and identity per se but about those that are embedded in and 

sustained by culture; that is, a body of beliefs and practices in terms of which a group of people 

understand themselves and the world and organize their individual and collective lives.”
23

  

 

Begreppet multikulturalism började användas tidigast under 1960-talet men har börjat 

användas flitigt först de senaste decennierna. Ordet multikulturalism har i sig själv varit 

problematiskt då det innehåller både en normativ och en deskriptiv dimension. Den 

deskriptiva dimensionen talar om ett samhälle med två eller fler kulturer och den normativa 

menar att det är positivt med flera kulturer inom ett samhälle.
24

   

En starkare lydelse av normativitet hittar vi i Bauhn och Demirbag-Stens version av det 

normativa multikulturalistiska samhället där  

”gäller inte idealet om alla medborgares lika rätt till frihet. Här är det istället jämlikhet mellan kulturer som 

premieras. Som en följd av denna målsättning kan olika grupper av individer ges olika legala rättigheter 

beroende på deras kulturella tillhörighet. Vissa grupper av medborgare kan också kräva undantag från regler som 

alla andra medborgare är skyldiga att respektera med hänvisning till att dessa regler är oförenliga med deras 

kulturella identitet”.
25

   

 

Ord som i litteraturen har använts för att beskriva begreppet är mångfald, 

mångkulturalism, kulturell mångfald, multikulturalism och normativ multikulturalism.  

Multikulturalism i den normativa betydelsen (hädanefter bara multikulturalism) som 

kommer användas i denna uppsats utgår från Bauhn och Demirbag-Stens tolkning, och gäller 

de grupprättighetsanspråk som ställs på staten utifrån detta, av oftast ortodoxa kollektiva 

minoriteter. Dessa grupprättighetsanspråk försöker begära undantag från rådande lagstiftning 

för att kunna reproducera sin kultur på samma nivå som i hemlandet. Rättighetsanspråk här 

kan vara rätten till den egna kulturens lika värde och utövande, trots ojämlik behandling inom 
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gruppen, krav på begränsning av yttrandefrihet inom gruppen och för övrig befolkning med 

grund i religionsfrihet och anti-diskriminering samt rätten till öppnandet av religiösa skolor.
26

 

I beskrivandet av den deskriptiva formen, hädanefter enbart mångkulturalism, så 

definieras begreppet i denna studie som rättighetsanspråk på ett samhälle med olika kulturer, 

som trots olika värdesystem, lever tillsammans under ett tolerant samhällsklimat utan krav på 

assimilering eller normativa gruppanspråk. Mångkulturella rättighetsanspråk för grupper blir 

då ett sätt att, istället för att försöka reproducera sin kultur i ett nytt land i sin helhet, istället 

att på ett så smidigt sätt som möjligt som invandrare försöka integreras och samtidigt kunna 

behålla vissa kulturella och språkmässiga traditioner. Dessa rättighetsanspråk är oftast vad 

som täcks under privata sfären i en stat och kan t.ex. vara religionsfrihet och rätt att äta och 

klä sig som man vill. Ibland kan dock dessa rättigheter korsas med multikulturella anspråk 

och förändras, när t.ex. halalslakt och djurens rätt står på spel. I en liberaldemokratisk stat 

uppstår då just det dilemma denna studie undersöker och vi ska se längre ned vad de politiska 

filosoferna anser. 

Bauhn och Demirbag Sten menar att grundvillkoret för en liberal stat och grupprättigheter 

är att individer både ska kunna ifrågasätta och revidera sitt eget grupperspektiv och sin egen 

livsstil, lika mycket och lika fritt som de samtidigt ska ha möjligheten att lämna den egna 

kulturen helt skadefritt.
27

  

2.3.1 Multikulturell identitet: ”jag” som individ eller ”vi” som i grupp? 

En av de starka orsakerna till varför det är 

relevant att diskutera mång- och multikulturalism på 

ett nytt sätt är etablerandet av en modern diskurs 

rörande identiteter som saknar motsvarighet.  

Den personliga identiteten, som förr enbart sågs 

som ett öde baserat på ens sociala status, 

karaktäriseras idag som ett fritt val där själva 

valmöjligheterna och väljandet i sig självt utgör en 

människas väg till utveckling och 

självförverkligande. Detta har blivit något 

nödvändigt i och med individualiseringsprocessen i 
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Figur 1. De delar som ingår i uppbygganden av en 

individs identitet.
29 
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demokratiska stater som samtidigt som normupplösningen rörande respekt för traditioner och 

ekonomiska-, politiska, religiösa-, kulturella- och personliga sfärer har urholkats, sedan har 

ersättas av det personliga valet och dess förverkligande.
28

 

Det mångkulturella samhället är dels ett samhälle av kollektiva identiteter och mångfald 

men förhållandesättet är samtidigt både politiskt och vardagligt. Det man missar är däremot 

att det centrala begrepp som varje situation om mång- och multikulturalism handlar om, inte 

handlar vare sig om mångfalds- eller kulturfrågan – den handlar om identitet.
29

 

Annick Sjögren talar om kulturens roll i identitetens byggande och beskriver vad som 

ingår i hur en individuell identitet, till skillnad från hur en gruppinriktad kulturellt baserad 

identitet, skapas:   

”Identitetsbyggande är ett givande och tagande. Identitet formas utifrån individens egenskaper 

och handlingar, men också i samspel med omgivningens uppfattning av personen och den 

spegelbild som skickas tillbaka samt det mottagande personen ger den.”
30 

 

Efter en invandringsprocess som påverkar en person 

väldigt starkt mentalt, psykologiskt och känslomässigt, 

så krävs det ett mycket stort arbete av invandraren för 

att bygga upp en säker identitet i det nya landet. Detta 

kan ta flera generationer och upplevs under processen 

som stigmatiserande av majoritetsbefolkningen.  

Hur en människa ser sig själv i jämförelse med den 

övriga världen utgör kärnan i identitetsbyggande och är 

något som tidigt införlivas i en. Identitetsbyggande sker 

också utifrån de samhällsvillkor personen lever i och i 

samverkan med den egna livshistorien och de egna 

levnadsvillkoren.
31

    

Med en individcentrerad ideologi så har människan 

som individ prioritet framför människan som en social 

varelse. Då individen prioriteras kommer gruppen på 

andra plats och vi kan se att detta synsätt kan liknas 

starkt med hur människorättsdiskursen fokuserar på individ-begreppet och rättighetsanspråk. 
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Figur 2. Hur en individ ser sig själv enligt en 

gruppcentrerad ideologi jämfört med en individcentrerad 

ideologi
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Grundläggande värden är här individen som ansvarfull och oberoende och är något som 

samtidigt som kollektivistiska fenomen, folkrörelserna och nationalismen, utvecklades på 

1800-talet. Därmed kan man vara en individ i ett kollektiv.  

Gruppcentrerad ideologi, som är den som många invandrare har med sig från sina 

ursprungsländer, utgår däremot från den sociala varelsen där människan definierar sig utifrån 

relationen till andra människor i gruppen. Framförallt är det familjen och släkten som är 

huvudgruppen och personen inordnar sig i gruppen. Här definieras moralen utifrån och 

handling, snarare än intention, avgör vad som är rätt och fel.
32

  

Frågan är snarare hur fri en individ, i förhållande till det kollektiva, är i formandet av sin 

egen identitet. Vad är individen utan sin kulturella identitet? I vilken mån ska politiskt 

beslutsfattande ta sin utgångspunkt i individuella och kollektiva identiteter?  

Michael Walzer kritiserar den befintliga liberala synen på individen med att den inte tar 

hänsyn till de ofrivilliga anknytningar som startar tidigt, som formar en människa och som 

trots en liberal frihet att lämna gruppen oftast utformar en individs grundvärderingar som 

ofrivilligt förs vidare till deras barn. Motsatsförhållandet kan vara att man i en kulturell 

identitetskris klamrar sig fast vid dessa värderingar och istället fördjupar sin förbindelse. Han 

menar att vi inte är födda fria, utan hur vi än gör, inte kommer ifrån vår bakgrund. Dessa 

ofrivilliga anknytningar som man inte kan påverka är familjen och den sociala levnadsmiljön 

man föds in i, kulturellt avgörande över tillgängliga gruppstrukturer, medlemskap i en politisk 

gemenskap och en inre moralisk röst (ff. anm. som jag tolkar som ett samvete).
33

 

Det är svårt att definiera grupp-begreppet i forskning menar Johansson Heinö då vi om vi 

tar vardagsspråkets definition av det enbart får en forskning som reproducerar fördomar och 

generella karaktärsdrag som referensram för en grupp. Att ta en praktisk förklaring och 

försöka lyfta det på en teoretisk nivå är ett stort misstag, menar han.  

 

”Nationalitet, etnicitet och sexualitet är sociala, kulturella och politiska kategorier vilka reproduceras 

diskursivt och genom enskilda individers identifiering med eller kategorisering in i dessa. Det är däremot 

inga holistiska storheter, inget mer än summan av dess enskilda medlemmars gemensamma föreställningar 

om samhörighet.”
34 

 

Identitetens fortlevande är baserat på två nivåer; de levs individuellt och de konstrueras 

diskursivt och det är hur individen definierar sig på diskursiv nivå som avgör hur den kommer 
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handla. Detta, till skillnad från gruppkategorin, är något som man empiriskt kan mäta i 

verkligheten.
35

  

I en värld av snabba förändringar försöker människor att hantera den förvirring som 

uppstår genom att luta mot fasta och många gånger nyuppfunna identiteter baserade på 

etnicitet, religion eller nationell kultur. Rädslan från majoritetssamhällets medlemmar, som är 

sekulärt liberala, består av det påstådada hotet från t.ex. islam vilket i själva verket är rädslan 

för att förlora den egna identiteten och de gemensamma etiska, kulturella eller religiösa 

banden. Rädslan är den destabilisering som detta ofta kan medföra och som utmanar den 

liberaldemokratiska välfärdstaten. 

2.3.2 Utmaningar i den multikulturella debatten 

Bhiku Parekh identifierar tolv seder och bruk rörande samexistens med och krav på 

mång- och/eller multikulturalism och hur de senaste åren kraftigt har utmanat hur liberala 

stater och dess majoritetsbefolkning ska förhålla sig till dessa. De är; kvinnlig omskärelse, 

polygami, halal-slakt enligt muslimsk och judisk tradition, arrangerade eller påtvingade 

äktenskap och äktenskap med nära släktingar som t.ex. nära kusiner; att av kulturella eller 

religiösa skäl märka kinder eller andra kroppsdelar på barn, att som muslimsk flicka inte få 

delta i simundervisning eller gymnastik samt det muslimska kravet på att bära slöja för 

flickor/kvinnor, sikhers krav att få bära den traditionella turbanen, romers och Amish-folkets 

förhindrande av att skicka sina barn till den allmänna skolan under vissa perioder eller helt, 

hinduiska kravet på kremering av sina döda samt kvinnors underordnande och dess 

konsekvenser.
36

 Problematiken uppstår däremot när kunskap inte sprids om alternativ. 

Parekh menar att assimilation inte är en hållbar lösning för den demokratiska staten då 

det ofta är svårt att veta vad minoriteterna- eller invandrarna ska assimilera sig till. Samhället 

är, precis som kultur, något som hela tiden är i förändring.  

Förspråkarna för assimileringsidealet utgår från en bild av samhället som en 

sammanhängande och kulturellt enhetlig moralisk konstruktion, vilket endast i få fall 

stämmer. Medan det finns en kärna i samhället som har en solid konstruktion så menar Parekh 

att det inte är någon homogenitet eller enande helhet.
37

  

Michael Walzer menar att mång- och multikulturella anspråk handlar om människors 

behov av att få stöd och skydd i en kulturell gemenskap för att kunna leva ett värdigt liv, att 
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kulturella gemenskaper är komplext sammansatta entiteter som skapas över flera generationer 

med styrka och hängivenhet från många, att män och kvinnor inte själva väljer sina kulturer 

men samtidigt har en stark koppling till dem både moraliskt och känslomässigt och till sist att 

skilda samhällen ger uttryck åt värderingar som, trots att de inte kan graderas enligt någon 

specifik skala, kan kritiseras.
38

  

Kritiker menar att multikulturalism som ideologi är en missriktad idé där alla som 

kritiserar moraliska värderingar i kulturer, mot de främst från länder utanför EU, ses som 

rasister. Ideologin har sin bas i att invandrare uppmuntras att hålla sig till sina förfäders 

traditioner som inte enbart ses som lika giltiga som de västerländska, utan t.o.m. bättre.  

Ett motsatsförhållande råder när det kommer till identitetskrisen där känslan av 

förankring för människor i väst gått förlorad p.g.a. globala nätverk, multinationella företag 

och överstatliga byråkratier. Oron baseras enligt kritiker av den multikulturella ideologin på 

invandringen och växande globala strömmar av resurser och tjänster.
39

   

2.4 Tolerans 

Att tolerera och tolereras är ett verk av demokratiska medborgare. Det finns två olika 

former av tolerans, dels attityden och dels i praktiken, varav den senare kan utövas på olika 

sätt. Medan toleransen gör olikheten möjlig så gör olikheten att toleransen blir nödvändig.  

Walzer menar att trots att sociala-, kulturella och politiska olikheter är något han uppskattar så 

måste varje toleranssystem ha en viss grad av enhetlighet för att väcka 

samhällsmedlemmarnas lojalitet. ”Samexistens kräver ett politiskt stabilt och moraliskt legitimt 

arrangemang”.
40

 En demokrati kräver alltså en viss mån av homogenitet för att vara stabil. 

Exempel på kännetecken för tolerans som attityd genom historien har varit religiös 

tolerans i fredens intresse, en passiv tillåtande likgiltighet inför olikheten, ett principiellt 

erkännande av utövande av ”de andras” rättigheter trots en motbjudande känsla över 

utövandesättet, den nyfikna, toleranta och öppna attityden och slutligen en entusiastisk attityd 

som omhuldar det liberala mångkulturella uttryckssättet för självförverkligande på 

individnivå.
41

  

De lösningsförslag som kommer undersökas i denna studie genom analys av empirin 

kommer, som tidigare nämnts, stå mellan de två sorters toleransformer som förespråkats av de 

                                                           
38

 Walzer 2004 s.55 
39

 Walzer 1998  s.128ff 
40

 Walzer 1998 s.11-13 
41

 Walzer 1998 s.24ff 



21 

 

valda politiska filosoferna och som den demokratiska staten idag måste förhålla sig till; 

individuell assimilation eller erkännande av grupprättigheter. De uppfattas oftast i ömsesidigt 

uteslutande termer där individer befriar sig själv genom att lämna gruppen bakom sig eller att 

grupper hindras från att bli osynliga och förföljda genom att leva i samexistens. 

I nationalstater används toleranssystem för att medborgare i det offentliga ska kunna ses 

som jämlika och även här har individen företräde. Det finns ett starkt och oftast lyckat 

assimileringstryck och minoriteter betraktas i dessa stater med misstänksamhet där stereotypa 

föreställningar utgör bakgrunden.
42

 Walzer medger att de nya nationalstatssamhällena, med 

kraftigt tryck av invandring i främst den första generationen, kommer leda till ett vakuum som 

en identitetskris utgör. Där blir utmaningen förhindrandet av att dessa grupper av människor 

går över till det extrema fundamentala i sina rötter, i jakten på samhörighet.
43

  

2.5 Liberaldemokrati: hörnstenar och medborgarskap i en modern 

västerländsk stat 

Definitionen av begreppet demokrati har alltid varit omtvistat. Ordet i sig själv betyder 

självstyre. Misstaget i många definitioner har bl.a. varit att man blandar ihop frågan om vad 

demokrati är med det normativa värdet om demokrati som något gott och hur mycket av det 

som är bra. Något som däremot inte kan diskuteras är vilka grundprinciper som en demokrati 

utgår ifrån, vilket är huvudkärnan.
44

 Grundvärdet för demokratin är ett gemensamt folkstyre 

över kollektivt beslutfattande där huvudprinciper att utgå ifrån är att alla medborgare är 

berättigade till en röst i det offentliga rummet. Både genom deltagande i det civila samhället 

och genom medverkandet i styrelsen av staten, med grundprincipen jämlikhet för alla. 

Jämlikhet ska vara dels mellan medborgare och genom gemensam medborgerlig kontroll över 

de delade sakfrågorna genom ett jämlikt medborgarskap.
45

  

John Stuart Mill ansåg att demokratisk politik var en av de bästa mekanismerna som 

fanns för att individer skulle kunna utveckas moraliskt. Han menade att genom en 

representativ (liberal) demokrati, som idag har blivit det ledande styrelsesättet i moderna 

välfärdsstater, så kunde individer i frihet utveckla sig själva med stöd av att en stat vars 

ekonomiska- och politiska relationer baserade på konkurrens och jämlikt utbyte, inte skulle 
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försöka hindra dem. Under förutsättningen att individer inte skadade andra så måste de, enligt 

Mill, vara fria från sociala och politiska hinder och själva få välja hur de vill leva sina liv.
46

 

Folket utövar den yttersta kontrollen över styrelsen genom representanter som de i 

återkommande val själva väljer. Medan andra former av demokratiskt styre, t.ex. 

direktdemokrati, kräver en hel del deltagande av medborgarna och kan kritiseras för att inte 

rent logistiskt kunna fungera i stora stater med stora befolkningar där alla då måste komma till 

tals, så kan den representativa demokratin genom återkommande val av folkvalda 

representanter mer än väl underlätta medborgares deltagande.
47

  

Westfaliska freden 1968 och den territoriella gränsdragningen, som var grunden till den 

idag utmärkande suveränitetsprincipen, skapade en territoriell identitet och den moderna 

staten med en stabilitet i homogenitet.
48

  

”Citizenship is a unitary, unmediated and homogeneous 

relationship between the individual and the state. Since it involves abstracting 

away cultural, ethnic and other identities and seeing oneself solely as a member 

of the state, all citizens are directly and identically related to the state, not 

differentially and through their membership of intermediate communities. 

…They may be divided along ethnic, cultural and other lines, but these are 

politically irrelevant and do not detract from the fact that they are one 

people…”
49

  
 

. Ett hot uppstår dock när staten och dess medborgare möter välorganiserade etniska eller 

religiösa gruppanspråk och den heterogenitet som uppstår. Denna heterogenitet utmanar 

medborgerlig jämställdhet och likhet inför lagen och statens acceptans av de mänskliga 

rättigheter som tillerkänns varje medborgare i den moderna europeiska staten som 

självständighet och såsom yttrande- och religionsfrihet. Den moderna staten är helt enkelt en 

Europeisk skapelse som upphöjer individen över religiös, etnisk eller annan 

gruppmedvetenhet för att ge individuella rättigheter och friheter men samtidigt utmanas när 

homogeniteten rubbas. I homogena demokratier fattas gemensamma beslut kollektivt och 

staten leder det hela i form av skapad nationskänsla formad av kulturella och 

utbildningsmässiga påtryckningar för att individen ska låta sin territoriella identitet komma 

först. Den moderna staten är en marknadsekonomi med liberaldemokrati som uppmuntrar, det 

jag i denna studie kallar mångkulturalism, men insisterar på enbart individ som medborgerlig 
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identitet.
50

 Modern demokrati går inte bara att förena med liberalismen utan är också i många 

avseenden att betrakta som en naturlig fortsättning på den.
51

 

Liberal demokrati och mänskliga rättigheter är universella, tätt sammankopplade och 

ömsesidiga, snarare än enbart komplettära eller enbart empiriskt sammanhållna. Utan 

politiska eller medborgerliga mänskliga fri- och rättigheter så kan inte medborgare uppfylla 

sin roll och ta plats i den demokratiska samhällsstyrningen. Förutsättningen är samtidigt en 

gemensam medborgaridentitet. Samtidigt så utgår allt från ”rätten till liv” då det även krävs 

ekonomiska och sociala rättigheter för att individer dels ska kunna förtjäna sitt uppehälle och 

känna sig som produktiva samhällsmedborgare med frihet, samtidigt som hälsa och utbildning 

i sig är en förutsättning för att kunna delta och förstå hur en demokrati fungerar. Ekonomisk 

jämlikhet behöver inte vara fullständig mer än att man som medborgare med rikedom inte ska 

kunna förvränga maktutövandet i en demokratisk stat genom orättvisa medel som mutor etc.
52

 

Liberal demokrati definieras av en modern västerländsk liberal välfärdsstat där jämlikt 

medborgarskap, jämställdhet och individuella rättigheter och skyldigheter, står i centrum och 

där statsstyret sker genom regelbundna val där medborgare väljer representanter som ska fatta 

de gemensamma besluten å deras vägnar. Dessa bygger på bl.a. John Stuart Mills idé om 

representativ demokrati och visas i nedanstående idealtypsmodell.  

2.6 Idealtyp för Liberal demokrati 

Idealtypen för liberaldemokrati som skapats och presenteras nedan kommer i ett andra 

steg av analysen i del tre, efter presentationen av den kvalitativa textanalysen som redovisas i 

en sammanfattande analysmodell, att kritiskt jämföras med de lösningsförslag som de tre 

valda politiska filosoferna har på den utmaning som ställs på den liberaldemokratiska staten 

gällande bevarandet av dess grundvärden och stabilitet. Detta återföljs av en jämförelse för 

respektive författare för att se vilket de bästa lösningsförslaget är.  

Idealtypsmodellen bygger dels på demokratidiskussionen som fördes i den teoretiska 

översikten i del ett och också på den politiske filosofen David Helds sammanfattade modell 

för representativ ”utvecklande demokrati”
53

 ur boken ”Demokratimodeller – Från klassisk 

demokrati till demokratisk autonomi”, för att gemensamt forma en idealtyp av begreppet 

liberaldemokrati och vad den består av ”idealt”. Idealtyper bygger på frågan; Vad är mest 
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utmärkande för det undersökta fenomenet generellt sätt? Svaret på detta redovisas 

sammantaget i nedanstående modell: 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänna förutsättningar Utmärkande drag Motiveringsprinciper 

Oberoende civilsamhälle med  

minimal statlig inblandning 

Nationalstatssystem med utvecklade 

internationella relationer 

En kunnig, skolad och engagerad 

medborgarkår med tillit för 

medmedborgarna 

Politiskt engagemang 

Jämlik statlig behandling av 

medborgare och jämlikt 

medborgarskap 

Upprätthållande av lag och ordning 

Grundläggande MR  

Ett enat ”folk” med en gemensam, 

socialt- och kulturellt oberoende, 

upphöjd ”territoriellt” definierad 

medborgarskapsgrundad identitet 

Medborgerliga skyldigheter 

för deltagande i den 

offentliga sfären; rösta, 

omfattande deltagande i 

lokala styrningen, 

deltagande i offentliga 

diskussioner och beslut 

Gemensam grundlag och 

konstitution m garanti för 

MR 

Allmän rösträtt 

Regelbundna, fria och 

rättvisa val 

Representativt styre med 

folkvalda ledare 

 

Privat/offentlig sfär 

Marknadsekonomi 

Medborgarskap som medför vissa 

fördelar och åtaganden med 

medborgarskapet som bas 

Individuella friheter och fördelar. 

T.ex. individuellt avgöra och leva 

efter sin egen syn på ”det goda 

livet”  

 

Mänskliga rättigheter t.ex. 

yttrandefrihet, förenings- och 

religionsfrihet 

Säkerhetsställande av det 

fortsatta åtnjutandet av de 

individuella fri- och rättigheterna 

Gemensam medborgerlig 

solidaritet och ömsesidigt 

beroende för funktionella 

demokratiska institutioner 
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Del 2 – Metod och analysverktyg 

3. Metod och material 

Som nämndes ovan så består denna studie av en analys av tre politiska filosofer varav en 

med tydlig egalitär liberal inriktning, Brian Barry med boken ”Culture and Equality: An 

egalitarian critique of Multiculturalism” samt en liberal och grupprättsuppmuntrande politisk 

filosof Will Kymlicka med sin bok ”Mångkulturellt medborgarskap” och Charles Taylor en 

urtypisk kommunitär politisk filosof, med sin välkända essä ”Erkännandets politik” och 

artikeln ”The Dynamics of Democratic Exclusion”. Huvudsyftet med valet av politiska 

filosofer har varit att nyansera olika liberala inriktningar som kritiserar den rådande synen för 

liberalpolitisk filosofi för att inte vara tillräcklig för att lösa de nutida problem som denna 

studie ämnar undersöka.  

Med sin politiska tillhörighet i den vänsterliberala inriktningen (som vanligtvis 

förespråkar multikulturella rättigheter) så blir Brian Barrys kritik än mer betydelsefull. Han är 

den första som går till direkt attack från egalitärt liberalt håll mot de multikulturella anspråken 

och med ett jämlikhetsideal i bakgrunden kritiserar han i sin bok bl.a. multikulturalism för att 

vara djupt bristfällig då den är självmotsägande i sin moraliska relativism med t.ex. lagar som 

ger vissa kulturer rätt till könsstympning av sina barn och hindrande av romska barn att få en 

fullständig utbildning baserat på kulturella skäl.
54

  

Will Kymlickas är en liberal kanadensisk filosof med kommunitära böjelser, som i sina 

verk vill dämpa de oenigheter som kan finnas mellan liberalismens principer och olika 

grupprättighetsanspråk. Hans fokus ligger på i vilken mån liberalismens grundläggande 

principer rörande den individuella friheten kan förlikas med minoritetskrav och gruppanspråk 

och menar att de kan stödjas så länge de är kompatibla med den individuella friheten och 

autonomin.
55

  

Charles Taylor är urtypen för en kommunitariansk filosof och har, förutom fokus på 

politisk filosofi, också varit aktiv statsman i kanadensisk politisk. I sin karriär har han bidragit 

med en hel del inom mänskliga rättigheter, multikulturalism och kommunitarianism. Förutom 

att skriva om modernitet och sekularism så har han genom att ha skrivit mycket om Hegel 

samtidigt också inspirerats mycket av hans idéer.
56

 Han använder sig av Hegels begrepp 
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”erkännande” och är den första att föra in det i multikulturalismdebatten med essän som ska 

analyseras i denna studie. Skillnaden är att han utgår från hur den tyska idealismens filosofer, 

som först använde det, i diskussionen om hur det intersubjektiva skapandet av identitet skapas 

i konfronterandet och interagerandet med ”den andre”. Han menar att sociala rörelser har 

målet att vinna erkännande för speciella krav på identitet då det som avgör identiteten är det 

erkännande, icke-erkännande eller ”miss-kännande” som ”de andra”, dvs. den bild det 

omgivande samhället eller majoriteten, har av dem. Detta gör samtidigt grupper och personer 

sårbara i processen om bilden av dem skulle vara en inskränkt eller felaktigt tolkad.
57

  

3.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ textanalys har inte den kvantitativa forskningens fördelar att med hårddata 

enkelt kunna återskapa både representativa och pålitliga resultat för att generalisera dem. 

Både en utmaning och en förutsättning för den kvalitativa textanalytiska 

undersökningsmetoden, där forskaren utgår från sig själv och sina egna förutsättningar i 

tolkandet av texter vilket kan vara ett hinder för att återskapa samma undersökningsresultat 

utifrån läsning av samma text.  Därför ställer den kvalitativa textanalysen större krav på att 

forskaren tydligt redovisar utgångspunkt och användning av teoretisk ansats i form av 

exempelvis en tydlig begreppsapparat där klara definitioner av begrepp redovisas. Vid 

återskapandet av samma undersökningsformat blir fördelen då att man nyanserar samma 

forskningsproblem.
58

  

Förutsättningen från uppsatsförfattarens håll vid val av område för denna studie är en 

bakgrund uppvuxen i en västerländsk liberal stat med invandrarbakgrund och rötter från ett 

arabisktalande land i Medelhavsområdet. Att ha varit en av de flyktingar som kom till Sverige 

i mycket ung ålder och sedan ha vuxit upp med fötterna i både öst- och västerländskt tankesätt 

och som själv fått brottats med identitetsproblem och de funderingar som detta medfört. En 

stor hänsyn har därför tagits från författarens sida då utgångspunkten i en kvalitativ 

forskningsprocess i själva verket är de fördomar och den uppfattning som forskaren själv har 

om en företeelse med bakgrund i erfarenheter, utbildning eller annat vetenskapligt arbete, 

samtidigt måste förhålla sig så objektiv som möjligt. I forskningsprocessen möts den 

hermeneutiska cirkeln, bestående av värdebaserade uppfattningar, med de uppfattningar som 

undersökningsenheterna består av. Vid ett positivt möte så måste de egna uppfattningarna 
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samtidigt kritiskt prövas och svårigheten som uppstår vid analys är att man inte enbart 

fokuserar på och finner det som bekräftar de egna fördomarna.
59

 Tendensiöst tänkande blir 

resultatet om man som forskare frestas att dra alltför förhastade slutsatser av sina resultat.
60

 

Genom att tydligt skilja på objektspråk och analysspråk samt tydligt redovisa belägg för 

tolkningar etc. så kan författaren därmed överbygga det mesta av den subjektiva kritiken som 

kvalitativ textanalys många gånger fått stå ut med och göra det mer transparent. Att också 

använda källor som visar olika delar av samma begrepp överbygger också en del av 

partiskheten som egna val av källor innebär.
61

  

3.1.2 Innehållslig idéanalys 

För att uppnå syftet med denna studie, som är att undersöka hur tre politiska filosofer 

förhåller sig till de multikulturella utmaningar som ställs på en idealtyp för liberaldemokrati, 

så kommer denna studie använda sig av metoden innehållslig idéanalys. Målet med denna 

kvalitativa textanalytiska metod är att tolka och beskriva samt att tolka och få förståelse för 

innehållet i texten man analyserar. Därför blir författarens uppgift att dels ge en klargörande 

översikt över innehållet i texten och dels att därefter ge tolkningsförslag för de sorters uttryck 

i texten som kan förstås på mer än ett sätt.
62

 Denna sorts analys är en beskrivande analys som 

har som syfte att systematisera tankestrukturen hos aktörerna, dvs. mina valda politiska 

filosofers lösningsförslag, för att lyfta fram och begripliggöra det viktigaste innehållet i de 

valda texterna. Därefter sker en kritisk granskning av innehållet.
63

 Svårigheter som kan uppstå 

och som redan nämnts är tolkningssvårigheter utifrån de förutsättningar som tolkaren av 

materialet kommer ifrån och de problemställningar som har ställts. Detta löser vi bäst med 

hjälp av en tydlig redovisning av tolkningarna och de ställningstaganden vi gör, vilket visas 

nedan i analysverktygen som kommer användas. 

3.1.3 Analysschema med begreppsdefinitioner 

För att enkelt kunna skilja på objektsspråk, dvs. det språk som används i de olika texter 

som har analyserats och analysspråk, som är det ”metaspråk” som den som tolkar och återger 

resultat måste använda sig av vid redovisning av det analytiska materialets begrepp, 
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distinktioner och termer, så krävs ett analysschema.
64

 För att göra detta kommer de tre utvalda 

politiska filosofernas verk att analyseras utifrån ett kvalitativt utformat analysschema, som 

kommer bestå av operationaliserade begreppsförklaringar baserade på diskussionen som 

framfördes i den teoretiska översikten, formulerade som väldefinierade begrepp som empirin 

sedan kan jämföras med vid oklarheter. Dessa begreppsdefinitoner kommer, tillsammans med 

ett antal frågor som ställs till de till analysen valda texterna, utgöra analysschemat som svaren 

på min innehållsliga idéanalys kommer sättas in i. Därefter kommer respektive filosofs 

lösningsförlag och liberaldemokratiska definition att i ett andra steg jämföras med en av 

uppsatsförfattaren utformad idealtyp över en liberaldemokratisk stat. Slutligen kommer en 

sammanfattande kritisk och jämförande diskussion föras mellan de olika författarnas likheter 

och olikheter för studiens resultat för att å ena sidan nyansera och problematisera och å andra 

sidan slutligen besvara studiens frågeställningar. 

3.1.4 Idealtyp som ”idealet” 

Idealtyp i den vanligaste metodologiska bemärkelsen innebär att man karaktäriserar det 

aktuella föremålets, i denna studies fall en liberaldemokratisk stats, mest utmärkande 

egenskaper. Idealtypen finns inte i verkligheten utan är en renodling av vissa bestämda 

egenskaper rörande verklighetens motsvarighet. En förenklad beskrivning som samtidigt är en 

tänkt extrembild av fenomenet. Frågan man ställer sig vid utformandet av sin idealtyp är vad 

som är mest representativt för det undersökta fenomenet generellt sett. Exempelvis så blir 

bilden av en ”typisk” femåring en idealtyp till skillnad från en definition utifrån ett 

klassbegrepp som skulle definierat ”femåring” som ”varje varelse som åldersmässigt befinner 

sig mellan sin femte och sjätte födelsedag”.
65

 

3.2 Material- och källkritik 

Med utgångspunkt i väldefinierade begrepp och analysfrågor så kommer jag genom en 

innehållslig idéanalys att ställa ett antal frågor till analyslitteraturen för att undersöka hur 

dessa liberalt ursprunga politiska filosofers lösningsförslag ser ut angående nivån på mång- 

och multikulturella anspråk på en liberaldemokratisk stat. Ska en liberal demokrati arbeta för 

ett jämlikhetsideal- eller ett assimileringsideal, eller ska den ha en gruppmedveten 

pluralistiskt inriktad politik för att kunna förbli en så stabil demokrati som möjligt? Därefter 

kommer resultatet från idéanalysen att ställas mot min, på tidigare forskning uppbyggda 
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idealtyp av en liberal demokrati, för att genom en jämförande analys granskas och se vilket 

lösningsförslag som mest rimligt går ihop med de liberala demokratiska värdena och som bäst 

skulle leda till en stabil demokrati. 

Genom att ha en egalitär filosof, en rent kommunitär filosof samt en liberal filosof med 

kommunitära tendenser och sammanlagt fyra verk som ska analyseras (dvs. fyra 

primär/förstahandskällor) så blir fördelen möjligheten att nyanserat kunna utreda de olika 

författarnas specifika idéer om hur en liberal stat ska fungera. En annan fördel är att alla tre är 

i grunden liberala tänkare med stor kunskap i liberalismens förutsättningar och begräsningar, 

medan jag själv håller uppsatsen på en teoretisk nivå. Nackdelen är att jag inte har valt annat 

än vita nordamerikanska män och inte använt mig av någon kvinnlig liberalpolitisk filosof 

eller filosofer från helt andra traditioner som t.ex. Bhiku Parekh. Dessa återfinns dock till viss 

del i den teoretiska översiktens begreppsdefinitionsdiskussion som ligger till grund för 

analysschemats definitioner. Alltså har vald litteratur och tänkare valts med ”mest lika” som 

grund. Intresset har legat i att ta dessa filosofers lösningsförslag och jämföra dem, genom att 

utgå från ett kärnproblem rörande spänningen mellan liberaldemokratiskt individinriktad 

politik utmanandes av kollektiva grupprättighetsanspråk, genom att definiera 

lösningsförslagen för respektive filosof och därefter använda sig av deras olika inriktningar 

som filosofer med liknande bakgrund och som mest använda inom internationell 

statsvetenskaplig utbildning. Syftet blir att ställa deras lösningsförslag mot den konstruerade 

idealtypen för liberaldemokrati för att se hur de olika filosoferna väljer att nyansera bilderna 

av för- och nackdelar med gruppanspråk och en liberal stat utifrån sin utgångspunkt och 

undersöka om och hur en liberaldemokrati ska förhålla sig.  

Resten av det valda materialet som valts till denna studie består av å ena sidan 

primärkällor i form av facklitterära böcker inom politisk filosofi som kommer användas som 

grund i förklarande bemärkelse inför definitionsuppgiften för begreppsapparaten och för att 

nyansera den jämförande diskussionen efter idealtypsanalys och å andra sidan sekundärkällor 

i form av bl.a. tidningsartiklar från DN och SvD. Den valda analyslitteraturen är skriven av 

politiska teoretiker som främst anger sina egna teoretiska argument och är därför ur ett 

källkritiskt perspektiv mycket tillförlitliga. Genom ett brett urval av källor både för 

analyslitteratur, för tidigare forsking och som underlag för begreppsdefinitioner så har detta i 
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källkritisk bemärkelse också motverkat skevheten som skulle uppstått vid ett alltför snävt 

urval.
66

  

4. Analysverktyg 

4.1 Analysschema 

4.1.1 Definitioner 

Med utgångspunkten i den begreppsdiskussion som fördes i del ett, under den teoretiska 

översikten, så definieras nedan ett antal begrepp konkret för att tillsammans med 

analysfrågorna bilda det teoretiska ramverk för analysen av det valda empiriska materialet 

som kommer presenteras i del tre. Definitionernas syfte är att enhetliggöra viktiga begrepp vid 

tillfällen där de utvalda politiska filosoferna möjligtvis valt att använda sig av olika begrepp 

för samma företeelse.  

Två krav på definitioner av vetenskapliga termer är att deras omfång stämmer samt att de 

inte är vaga. Omfånget för definitionen får inte bara för vid eller för snäv, alltså varken 

inkludera för mycket eller för uteslutande av relevanta delar. Definitionen måste vara 

preciserad för att ha en exakt gräns som avgör vilka företeelser som hamnar under 

definitionen. Definition kan göras genom att antingen skapa synonymer som ska falla under 

definitionen eller genom att peka ut vad som faller under termen, varav det senare är bäst om 

man vill bevara en bred definition.
67

 I denna uppsats definieras   

 Multikulturalism som grupprättighetsanspråk med syfte att som kulturell eller 

religiös minoritet reproducera sitt hemlands kultur i sin helhet i det nya landet. Krav 

på undantag från gemensamma lagar gällande t.ex. religionsfrihet och kulturell 

autonomi där kulturen och gruppen överordnas individen.   

 Mångkulturalism som rättighetsanspråk från invandrargrupper eller enskilda 

individer rörande krav på grupprättigheter som underlättar integrationen i det nya 

landet. Rättigheterna rör t.ex. rätten att behålla och utöva sin religion och tala sitt 

hemspråk i det nya hemlandet. 

 Tolerans som det förhållningssätt en liberal stat använder sig av i sin inställning till 

rättighetsanspråk från invandrare. Toleransnivån och lösningar för de spänningar som 

skapats av liberaldemokratiska stater, enligt respektive författare, är något av 

huvudsyftet för denna studie. 
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  Mänskliga rättigheter som grundläggande anspråk och krav som individer kan 

hävda mot det allmänna och som förpliktigar staten att uppfylla individens krav 

grundat på varje individs rätt till frihet, jämlikhet och egenvärde.  

 Diskriminering som varje skillnad, undantag och inskränkning eller företräde som 

med grund i yttre attribut, etniskt, nationellt ursprung eller härkomst, sexuell läggning 

eller trosåskådning som syftar till förhindrandet, inskränkandet eller åtnjutandet av 

jämlika friheter och grundläggande rättigheter och bemötande som tillkommer varje 

människa. 

 Identitet som känslan av ”jaget” som varje individ har om sig själv och vem den är 

 Invandrare som en person som permanent immigrerat till ett nytt land av olika skäl, 

men som samtidigt inte kan återvända hem på mycket lång tid, om någonsin.  

 Assimilering som total anpassning av alla särskiljande kulturer och medborgare till 

den existerande majoritetetskulturen, utan undantag. 

 Integration som den självvalda införlivningen av personer till den större kulturen där 

krav på fullständig kulturanpassning inte krävs förutom i den offentliga sfären och 

personer kan behålla sin kultur och tro i privata sfär så länge rådande lag efterlevs. 

 

4.1.2 Analysfrågor 

 

Frågor i analysverktyget som kommer ställas till analyslitteraturen i denna studie är: 

1. Hur ser X på grupprättigheter i allmänhet? 

2. Vilken är X syn på liberal demokrati? 

3. Vilka grupprättigheter anser X kan accepteras i en liberaldemokratisk stat; 

mångkulturella eller multikulturella?  

4. Vilken sorts politik är bäst att föra enligt X? Assimilerings/integrations-politik 

eller accepterande av gruppanspråk? 

 

Dessa analysfrågor kommer att besvaras genom kvalitativ textanalys av empirin som 

kommer redovisas i del tre med ett kapitel för respektive författare. Därefter kommer svaren 

att redovisas i ett sammanfattat analysschema för att klart redogöra för de politiska 

filosofernas syn och lösningsförslag, innan de jämförs med nedanstående idealtyp för 

liberaldemokrati och en kritiskt jämförande analys följer. 
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Del 3 – Analys och resultat 

5. Will Kymlicka och ”Mångkulturellt medborgarskap” 

1. Hur ser Kymlicka på grupprättigheter i allmänhet? 

Kymlicka åskådliggör den bristande förmåga som finns i försöken att föra in invandrar- 

och minoritetskrav under den kategori som traditionella mänskliga rättigheter utgör. Han 

menar att dessa rättigheter inte räcker för att kunna hantera de mer krävande och 

kontroversiella krav som ställts på främst liberala demokratiska välfärdsstater.   

Traditionella mänskliga rättigheter med sitt brett skrivna universella språk ter sig som en 

hänvisning snarare än den användarmanual som stater skulle behöva för att kunna lösa dessa 

grupprättsinriktade krav och veta vad som är acceptabelt, menar han. Kraven rör allt från 

avgörandet om vilket språk som ska talas i ett lands lagstiftande och beslutande organ och 

domstolar, om modersmålsundervisning på statens bekostnad ska finnas tillgänglig till varje 

etnisk eller nationell gupp; om det är möjligt att flytta ned den offentliga makten från central 

till mer regional eller lokal nivå för att möjliggöra ett bestämt minoritetsstyre rörande känsliga 

frågor som invandring, kommunikation och utbildning för minoritetsfolk; om politiska 

uppdrag ska fördelas utifrån en proportionalitetsprincip för nationell eller etnisk 

representation och slutligen, frågor rörande vilket mått av integration som krävts för 

invandring och flyktingar innan de kan få medborgarskap.
68

  

Rätten till yttrandefrihet, exemplifierar han, som bristande i att inte kunna visa vilken den 

mest lämpliga tillämpningspolitik som finns, lika lite som rätten till rörelsefrihet beskriver hur 

invandrings- och naturaliseringspolitik ska genomföras. Resultatet är staters enskilda 

implementeringsbeslut med konsekvenser som Kymlicka konstaterar är, förutom en ökande 

sårbarhet och utsatthet för kulturella minoriteter från majoritetshåll, även orsaken till en tydlig 

skärpning av etno-kulturella konflikter. Kymlickas försök till en rättvis lösning på detta är en 

komplettering av de i sig självt otillräckliga traditionella människorättsprinciperna med en 

teori om invandrar- och minoritetsrättigheter.
69

   

Förutom universella rättigheter tilldelade individer oavsett bakgrund så anser han att det i 

en mångkulturell rättighetsteori som ser sig som heltäckande krävs en rad gruppspecifika 

rättigheter åt de olika kulturella grupperna. Han undersöker dels hur minoritets- och 
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invandrares rättighetsanspråk kan samexistera med MR och vill samtidigt se hur dessa kan 

begränsas av demokratiprinciper, individuell frihet och social rättvisa.
70

  

 

”Ett system för rättigheter för minoriteter som respekterar dessa båda begräsningar anser jag 

vara oklanderligt liberalt. Det är förenligt med, och främjar rentav, grundläggande liberala 

värden.”
71

  

 

I sitt lösningsförslag menar Kymlicka att å ena sidan är individuell frihet knutet till 

medlemskapet i den egna nationella gruppen men att å andra sidan så kan gruppspecifika 

rättigheter också främja jämlikhet mellan grupper i minoritet och majoritet.
72

 

Kymlicka identifierar tre olika slags rättigheter som etniska och nationella grupper har 

möjlighet att kräva men som han menar felaktigt ofta beskrivs som kollektiva rättigheter.  

Medan nationella minoriteter å ena sidan ofta krävt rätt till självstyre och där frågan i sig rört 

delegering av makt som resulterat i någon form av federalismlösning, så har å andra sidan de 

undantag och krav som kommit från invandrares håll rört ekonomiskt stöd och juridiskt skydd 

för vissa sedvänjor, som associerats med vissa etniska eller religiösa grupper. Dessa slags 

rättighetskrav kallar Kymlicka för polyetniska och dess innehåll omdefinieras utan svårighet 

med analysschemats definition för mångkulturella rättighetskrav. Slutligen finns det särskilda 

regler för representation rörandes t.ex. garanterandet av platser för etniska eller nationella 

grupper i den större statens offentliga och lagstiftande institutioner.
73

 

Kymlicka håller inte med många andra liberaler om existensen av någon inneboende 

konflikt rörande individuella rättigheter. Medan han dels vill visa att gruppdifferentierade 

rättigheter kan kombineras med individuella liberala rättigheter så menar han samtidigt att 

kollektiva rättigheter som begrepp har sporrat människor till att förenkla och missuppfatta vad 

dessa rättigheter handlar om.
74

 Definitionen av kollektiva rättigheter måste ske på två olika 

nivåer menar han istället. Den ena nivån är ”inre restriktioner” där kollektiva rättigheter syftar 

på rätten för en grupp att begränsa den individuella friheten för dess egna medlemmar i 

gruppsolidariteten eller kulturenhetens namn. ”Inre restriktioner” motsvarar analysschemats 

definition för multikulturalism. Den andra nivån, som han döper till ”yttre skydd”, definierar 

kollektiva rättigheter som t.ex. begränsningen av den ekonomiska eller politiska makt som det 

större samhället tillämpar över en grupp för säkerhetsställandet av att gruppens resurser och 

de institutioner som minoriteten är beroende av inte skadas av majoritetsbeslut.  
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Kymlicka anser att ”yttre skydd” inte behöver strida mot den individuella friheten. Han 

menar att det som i själva verket utmärker en ”liberal” teori för minoriteters rättigheter just är 

dess acceptans av vissa yttre skydd för etniska grupper och nationella minoriteter men med 

stor skepsis gentemot ”inre restriktioner” just p.g.a. inskränkningsmöjligheten av 

medlemmars grundläggande medborgerliga- och politiska rättigheter.
75

  

De tre gruppdifferentierade rättigheterna som det görs anspråk på är rättigheter för ”yttre 

skydd” alla tre. De har alla avsikten att reducera minoriteters sårbarhet från det större 

samhällets påtryckande ekonomiska och politiska makt och beslutstagande. Vid polyetniska 

rättighetskrav sker det genom krav av skydd för speciella religiösa eller kulturella traditioner 

och sedvänjor som annars inte skulle uppmärksammas eller få marknadsstöd; att få medel för 

att kunna genomföra modersmålsundervisning eller kreativa uttryck som konst och att t.ex. få 

undantag för uniformsregler för vissa yrken. Vid särskild representationsrätt i de större 

samhällspolitiska institutionerna så rör det sig istället om nationella och etniska gruppers rätt 

att inte förbises vid beslut som tas på riksnivå. Rätten till självstyre för nationella minoriteter 

är krav på att inte vara förhindrade att fatta nödvändiga beslut eller röstas ned vid frågor som 

rör deras gruppöverlevnad, dvs. frågor rörande t.ex. utbildning, språk och invandring.
76

  

Utnyttjandet av polyetniska rättigheter för införande av vissa ”inre restriktioner” har skett 

genom krav från etniska och religiösa grupper på att använda sig av sin juridiska makt för att 

påtvinga sina medlemmar traditionella sedvänjor. Kymlicka menar att å ena sidan har detta 

skett enbart av ett fåtal med krav rörande allt från etniska gruppers vilja att ta sina barn ur 

skolan innan åldern för den obligatoriska skolplikten har nåtts för att minska medlemmars 

möjlighet att lämna gemenskapen, till att få fortsätta traditionella seder som kvinnlig 

omskärelse eller tvångsäktenskap. Å andra sidan menar Kymlicka att Amish har varit 

undantagna skolplikt för sina barn med bas i historiska överenskommelser och inte p.g.a. 

polyetniska krav, medan rättighetskrav som strider mot rådande västerländska lagar om 

informerat samtycke kraftigt har förkastats av västerländska demokratier och därmed 

olagliggjorts och därför avgjorts ändå. Vart problemet egentligen ligger, menar han, är 

kritikers övertygade om att dessa krav på ”inre restriktioner” är en logisk utveckling av den 

mångkulturella politiken vilket Kymlicka ser som ett misstag. ”Inre restriktioner” utgör ett 

verkligt hot mot individuella rättigheter men förkastas av samtida mångkulturell politik som 

däremot har en tillåtande attityd mot att låta invandrare uttrycka sin etniska identitet, för att 
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förhindra assimileringspåtryckningar, men bara så långt som uttrycken av dessa är frivilliga. 

Därmed menar Kymlicka att det därför är helt logiskt att acceptera dessa syften samtidigt som 

man förkastar gruppers rätt till ”inre restriktioner” på medlemmar som inte vill behålla 

sederna.
77

  

Samtidigt anser Kymlicka att nationella minoriteter har legitima anspråk som invandrare 

inte har. Nationella minoriteter består av grupper vars hemland ofrivilligt införlivats genom 

erövring, kolonisering eller federation. Medan invandrare måste återskapa sin identitet i ett 

nytt land är de nationella minoriteterna redan historiskt, språkligt, institutionellt och 

levnadsmässigt definierade i berättelser som sträcker sig över alla aspekter av det sociala livet 

definierandes i en alternativ livsstil från majoritetens för dess medlemmar. Etniska grupper, 

dvs. invandrare ska ha rätt till, och kräver samtidigt oftast enbart, polyetniska rättigheter. 

Problemet är istället Kymlickas definition av invandrare där han tilldelar polyetniska 

rättigheter till invandrare med det stödjande argumentet att de frivilligt har valt att komma till 

en västerländsk demokrati och därmed har avsagt sig rätten till autonomi eller 

självbestämmande grupprättigheter.
78

  

Flyktingar eller ekonomiska migranter från fattiga u-länder som ofrivilligt tvingats iväg 

från hemlandet, beskrivs av Kymlicka att på teoretisk nivå, ha rätt till lika rättigheter som 

minoriteter om de är tillräckligt många för att kunna bilda ett avgränsat självständigt område 

med ett modersmål. Verkligheten är däremot en annan, menar Kymlicka. Invandrare och 

flyktingar är antingen för spridda, blandade eller integrerade redan och det är osannolikt att ett 

land skulle tillåta det idag. Det är inte heller rättvist mot de redan halvintegrerade invandrarna 

eller flyktingarna.
79

 Det bästa flyktingar kan förvänta sig är att bli behandlade som invandrare 

med motsvarande polyetniska rättigheter och hopp om att kunna återvända till hemlandet så 

snart som möjligt.
80

 

2. Vilken är Kymlickas syn på liberal demokrati? 

Enligt Kymlicka så har liberalism gått hand i hand med en ökad nationskänsla. Kulturell 

identitet blir ett ankare för hur människors självidentifikation och trygghetskänsla 

säkerhetssälls i en tillhörighetsföreställning grundad på den aktning den enskildes egna 

nationella grupp får åtnjuta och som sedan binds samman med dennes självrespekt. Kymlicka 
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hänvisar även till hur Charles Taylor har liknande argument för hur den nationella 

tillhörigheten används som stöd för värdighetskänsla och självidentifikation.
81

 Det som 

däremot är viktigt att påpeka är att nationella grupper inte är härstamningsbaserade utan är 

neutrala och exemplifieras med den engelsspråkiga majoriteten i USA.
82

  

Kymlicka pekar på att den frihet som liberaler har krävt i form av individbaserade 

rättigheter inte främst är frihet att överskrida deras egna språk eller tradition, utan snarare 

handlar om en frihet att röra sig inom den egna samhälleliga kulturen genom att distansera sig 

från specifika kulturella roller och själva få välja vilka kulturellt grundade egenskaper som är 

mest värdefulla att utveckla och vilka som de anser vara oanvändbara. Kymlicka förnekar det 

kommunitaristiska klingandet i ovanstående då han menar att de förkastar liberal syn på 

vikten av friheten att revidera sina mål som han förespråkar.
83

 

En ”samhällelig kultur” är enligt Kymlicka en kultur som ger sina medlemmar ett 

meningsfullt levnadssätt som sträcker sig över alla delar av deras vardag, alltifrån det sociala 

livet och utbildning, till religion och ekonomi och spänner sig alltså över både den offentliga 

och privata sfären. Dessa, oftast territoriellt koncentrerade kulturerna, bygger vanligtvis på ett 

gemensamt språk, gemensamma minnen och värden, men också på gemensamma institutioner 

och traditioner och de skapades historiskt i och med moderniseringen. Skapandet av dessa 

kulturer, menar Kymlicka, avspeglar hur dagens moderna demokratiska stater har ett behov av 

en hög grad av solidaritetskänsla. En demokratisk välfärdsstad kräver att medborgarna är 

starkt enade i en känsla av gemensam identitet och tillhörighet till den grad att de är villiga att 

göra uppoffringar för varandra. Kymlicka menar alltså att denna slags identitet verkar 

förutsätta å ena sidan ett gemensamt språk och historia och å andra sidan att spridningen av en 

gemensam kultur utgör ett krav för det moderna engagemanget för lika möjligheter. Det 

senare visar sig t.ex. utbudet av en offentlig standardiserad utbildning som blir en avgörande 

faktor för garantin av lika möjligheter mellan människor.
84

  

Medan Kymlicka hävdar att majoriteten av samtida liberaler ser samhälleliga kulturer 

som den enda gemensamma kulturen för en stats medborgare (ff. anm. som jag tolkar som den 

offentliga sfären) så menar han att, trots att det är en möjlighet, så är det främst nationer som 

definieras som samhällelig kultur. Medan han erkänner att USA:s befolkning delar en 

samhällelig kultur med ett gemensamt språk så ser han begreppet främst som definierandes 
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för nationella minoriteter i USA som, till skillnad från ”frivilliga” invandrare vid tiden för 

erövring, utgjorde en enskild fungerande samhällelig kultur vid sidan av den engelskspråkiga. 

Dessa grupper har kämpat för bevarandet av sin existens och borde få den rättigheten, anser 

Kymlicka, till skillnad från invandrare som han menar berikar snarare än har införlivats i en 

samhällelig kultur och därmed enbart kan göra anspråk på polyetniska rättigheter.
85

 

De senaste decennierna har majoriteten av liberala demokratier ansträngt sig för att till 

viss del ge utrymme åt etniska och nationella olikheterna, där mångkulturell politik till större 

delen handlat om accepterandet av vissa ”yttre skydd” och avvisandet av ”inre restriktioner”. 

Kymlicka menar att en liberal stat antingen kan vara polyetnisk (dvs. mångkulturell) eller 

mångnationell, men oftast är både ock.
86

 Liberalismens grundläggande princip, menar han, 

handlar om individuell frihet. Den garanterar människor ett antal grundläggande rättigheter 

och även en stark garanti för individer i ett brett spektrum av valfrihet i levnadssätt, där den 

enskilde avgör vad ”det goda livet” utgör och därefter kan revidera beslutet när de vill, för 

möjligheten att anpassa det till det bättre, under sitt liv. Paradoxen i denna valfrihet gör att vi 

därmed kan ändra oss och det i sig, menar han, är ett starkt argument för friheten men också 

krav på att ha kapaciteten att kunna korrigera det som inte är fortsatt värt lojalitet. 

  

”Vi har alltså två förutsättningar för att leva ett gott liv. Den första är att vi måste leva våra liv 

från insidan, i överensstämmelse med vår tro om vad som ger livet värde (.…) Den andra 

förutsättningen är att vi måste vara fria att ifrågasätta dessa trosföreställningar, att undersöka 

dem i ljuset av den information och de exempel och argument som vår kultur kan erbjuda.”
87

  

 

Uppfyllandet av dessa två förutsättningar i en liberal demokrati kräver att individerna 

enligt Kymlicka, i det första fallet har de resurser och de friheter som krävs för ett levnadssätt 

som uppmuntrar värdetron, utan att frukta att de diskrimineras eller straffas på minsta sätt.  

Han menar att individer å ena sidan också behöver de förutsättningar som är avgörande 

för att kunna bygga medvetenhet om olika föreställningar om det goda livet och å andra sidan 

även förmågan att på ett intelligent sätt kunna granska dessa föreställningar. För att få detta 

och för att den enskilda individen ska kunna avgöra vad som är värdefullt för den, så menar 

Kymlicka att liberalismen erbjuder utbildning och förenings- och yttrandefrihet. Han 

exemplifierar också vikten av religionsfrihet som tillåter individer att antingen tro, samla nya 

anhängare till sin tro, byta tro helt och hållet, att lämna en tro och även att lära sig om andra 
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trosföreställningar. Genom yttrandefriheten kan individen byta livsstil och lära sig om andra 

levnadssätt, vilket liberalismen genom obligatorisk skolgång även kräver att barn får göra.
88

  

 

3. Vilka grupprättigheter anser Kymlicka kan accepteras i en liberaldemokratisk stat; 

mångkulturella eller multikulturella? 

”Kraven för en del grupper överstiger vad liberalismen kan acceptera. Liberala demokratier kan ge utrymme för 

och omfatta många former av kulturell mångfald men inte alla”.
89

  

 

I majoriteten av dagens länder med en mångkulturell befolkning så har denna mångfald 

skapat en rad problematiska frågeställningar för dagens demokratier där jakten på moraliska 

och politiskt hållbara lösningar är den största utmaningen demokratierna står inför. Frågorna 

som skapar denna spänning mellan minoriteter och majoritet och ökar konflikterna dem 

emellan rör t.ex. landanspråk, språkrättigheter, politisk representation, läroplaner i skolor, 

invandrings- och naturaliseringspolitik och kan sträcka sig så långt som till att gälla val av 

allmänna helgdagar och nationella symboler.
90

  

Kymlicka anser att vissa rättigheter inte på ett rättfärdigat sätt kan krävas av invandrare, 

jämfört med de grunder som nationella minoriteter har. Ändå har det alltså uppkommit en del 

mer fundamentala grupper som velat ha mer ”inre restriktioner” som inte kunnat accepteras 

och har avgjorts genom att västerländska liberala demokratier sett anspråken som olagliga.  

Kymlicka anser inte att invandrare, och rent realistiskt i dagsläget inte heller flyktingar, 

kan, vill eller borde få utkräva andra möjliga rättigheter än enbart polyetniska 

gruppdifferentierade rättigheter från en liberaldemokratisk stat. Kymlicka exemplifierar detta 

med USA, det ursprungliga invandrarlandet, vars grundläggande existens i själva verket har 

krävt en nödvändig tvångsinriktad assimilering för möjliggörandet av den amerikanska 

samhälleliga kulturens fortsatta överlevnad. Trots detta menar han att amerikanska 

invandrare, under de senaste decennierna, har lyckats utmana denna likriktningspolitik som i 

praktiken inneburit att alla delar av medborgares tidigare etniska arv frångåtts och integrerats 

in i existerande normer och traditioner. Han menar att protesterna från invandrarna mot detta 

först visades i deras krav att fritt kunna få uttrycka sig kulturellt utan att rädslas över 
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samhällets fördomar eller diskriminering. De mångkulturella kraven sades kunna gå ut på att 

skilja ”politiken” från ”nationaliteten” som sekularism gjort med religionen.
91

   

Å andra sidan menar han att amerikanska liberaler enbart stödde och legitimerade dessa 

krav fram tills vad han kallar för den ”etniska renässansen” på 1970-talet. Så fort 

invandrarkraven då gick från de legitima möjliggjorda polyetniska rättighetskraven till 

fördjupade krav på den amerikanska staten om tillåtelse att få bilda egna nationer och vägra 

grundläggande nödvändiga integrationskrav, så utmanades stabiliteten i den 

liberaldemokratiska staten. Konsekvensen blev, menar Kymlicka, skärpta krav på invandrare 

som medborgare att integreras, att lära sig det engelska officiella språket och att lära sig prata 

det i skolorna. Kymlicka menar samtidigt att den liberala amerikanska rädslan om invandrares 

krav på att bli separata självstyrda autonoma nationer är en misstolkning av den etniska 

renässansen innebörd och menar istället att:   

”Inte ens de mest politiserade etniska grupperna är intresserade av att återbilda sig som separata samhällen 

eller självstyrande nationer vid sidan av normalsamhället. Tvärtom är den etniska renässansen i huvudsak 

en fråga om självidentitet och självuttryck, utan anknytning till några anspråk på att återuppliva eller skapa 

en separat institutionell tillvaro. Människors roll inför offentligheten är att identifiera sig som medlemmar 

av en etnisk grupp och se andra med samma identitet på framträdande poster åtnjuta samma respekt eller 

auktoritet (t.ex. inom politik och media, eller i läroböcker och myndighetsdokument). De kräver högre 

erkännande och exponering inom normalsamhället. Den etniska renässansen inbegriper med andra ord att 

villkoren för integration revideras, inte att integrationen förkastas.”
92

  

 

De förväntningar som den integrationspolitiska modellen i USA, en liberal demokratisk 

stat, förutsätter gällande medborgarskyldigheter till den amerikanska samhälleliga (offentliga) 

kulturen är vad Kymlicka menar att liberala stater borde kunna förvänta sig av invandrare. 

Samtidigt så accepterar liberaldemokratin fördelningen av polyetniska rättigheter för 

bemötandet av mångkulturella invandrarkrav. Fullständig assimilering i den dominerande 

kulturen är alltså inte längre nödvändig och liberaldemokratier uppmuntrar rentav 

bibehållandet av en del etniskt kulturella uttryckssätt, menar han. Kymlicka menar att detta 

visade engagemang för mångkulturalism är tecken på ett förändrat beteende till hur 

invandrare integreras in i majoritetskulturen, men handlar inte på minsta sätt om frågan ifall 

de ska eller inte ska integreras. Det som exemplet med USA:s invandrare visar är en 

acceptans av staten till invandrarnas rättighetskrav gällande bevarandet av deras etniska 

kulturella arv i den privata sfären dvs. hemma eller i frivilliga sammanslutningar. Det gäller 
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också att stater till viss del skapar reformer i majoritetskulturens offentliga institutioner för 

bemötande av detta i form av erkännande eller genom att ge utrymme för dem på olika sätt.
93

  

Kymlicka menar att när det gäller invandrare så talar man inte om skapandet av någon ny 

samhällelig kultur som skapas utan att deras kulturarv snarare utgör nya alternativ och 

perspektiv som tillfogas majoritetskulturen för att berika och ge den variation. Han 

exemplifierar detta genom att peka på att det vid tredje generationen så förvandlas inlärningen 

av det ursprungliga modersmålet till en inlärning som av ett främmande språk. Kymlicka 

menar att detta kan ses som bra att ha i yrket men att definitionen av den engelskspråkiga 

kulturen i t.ex. USA är en definition av möjligheter för invandrarnas barn och inte den kultur 

föräldrarna lämnat.
94

 

4. Vilken sorts politik är bäst att föra enligt Kymlicka? 

Assimilerings/integrations-politik eller accepterande av gruppanspråk? 

Kymlicka menar att invandrare berikar, snarare än vill skapa sin egen samhälleliga kultur 

i ett nytt land. Samtidigt har de, till skillnad från nationella minoriteter, inga legitima anspråk 

på annat än polyetniska (mångkulturella) rättigheter för underlättandet av integrering i det nya 

hemlandet. Realistiskt så kan flyktingar som kommit som invandrare inte kräva andra sorters 

rättigheter även om det varit teoretiskt legitimt enligt Kymlicka.  

Han menar att invandrarna, genom förkastandet av rätten att återskapa sin samhälleliga 

kultur i det nya landet, samtidigt har fått polyetniska rättigheter och rätt att staten 

säkerhetsställer att standardkulturen i landet är gästfri nog att låta dem få uttrycka sin etniska 

kultur enligt de riktlinjer som polyetniska gruppdifferentierade rättigheter tillåter. Kymlicka 

menar att denna integration framförallt kräver en stark insats för bekämpandet av fördomar 

och diskriminering som måste upprätthållas väldigt strikt.  

Framställningen av invandrare i media- och informationskanaler samt i officiella 

dokument och skolböcker måste förändras och polyetniska rättigheter kan kräva förändringar i 

majoritetskulturens institutioner i form av undantagstillstånd för vissa kulturella uttryck. Detta 

kan vara alltifrån undantag för lag om motorcykelhjälp för sikher till judar och muslimers rätt 

att enbart äta kött som är halalslaktade eller kosher och erbjudande om 

modersmålsundervisning.
95

 Majoriteten av de särskilda insatserna för utrymme till 

invandrares kulturuttryck kräver alltså att institutionerna i de liberala demokratierna de flyttat 
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till, anpassas för att inrymma etniska skillnader och inte på att grunda nya institutioner 

baserade på deras modersmål. Att skapa jämlikhet i detta fall är att rättfärdiga vissa 

gruppspecifika rättigheter och Kymlicka visar att undantag som nationella helgdagar, som 

tidigare grundats på kristendom även borde möjliggöra desamma för andra religioner och 

även uniformsregler för bärandet av kippa eller turban.  

Kymlicka erkänner att efterhand som en kultur liberaliseras och samtidigt låter 

samhällsmedlemmarna ifrågasätta och förkasta levnadsmönster så blir resultatet en kulturellt 

”tunnare” och mindre utmärkande identitet. Konsekvensen är medborgarnas allt större 

benägenhet att dela samma värderingar som andra liberala kulturers medborgare delar, 

samtidigt som benägenheten att dela synen på det goda livet inom sin grupp minskar. 

Kymlicka exemplifierar hur man kan ha flera identiteter samtidigt. Trots spridningen av 

liberala värderingar över Västeuropa så menar Kymlicka att det trots allt finns överväldigande 

stöd för liberala medborgares uppskattning av sin kulturella tillhörighet.
96

  

Kymlicka menar att liberala demokratier inte längre kan anta att en ombildning av 

existerande institutioner och politiska procedurer med reglering av kontrollmekanismer kan 

motarbeta egenintresse, utan stater är beroende på medborgardygd för att de inte ska bli 

svårstyrda eller instabila. Majoriteten av polyetniska krav som invandrare krävt är i sig ett 

tecken på att de vill integreras som medlemmar i normalsamhället. Kymlicka exemplifierar 

detta genom t.ex. Sikhers krav på möjligheten att få vara med i Kanadas ridande poliser. Om 

de inte undantagits från regeln om sin huvudbonad, menar Kymlicka, så hade de inte kunnat 

göra det.  

I och med den ökade invandringen från icke-vita och icke-kristna länder som började i 

slutet av 1960-70 talet och framåt så skapades multikulturalism och mångkulturella krav. 

Kymlicka menar att största delen gruppdifferentierande program för att tillmötesgå 

mångkulturella krav hade syftet att integrera dessa nya etniska grupper så fullständigt som 

möjligt genom modifierande av normalsamhällets institutioner.
97

 Kymlicka menar också att 

farhågor om ökade krav på polyetniska krav som hinder för den ökade invandringens 

integration är empiriskt ogrundad och menar att andra generationen invandrare har visat sig å 

ena sidan förbli stolta över sitt etniska arv medan de å andra sidan samtidigt vara de mest 

patriotiska över sitt nya hemland. Denna starka samhörighetskänsla som de får bygger inte 
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bara på en tolerans utan också på ett välkomnande av olikheter, menar Kymlicka.
98

  

 

”Det är svårt att undvika slutsatsen att stora delar av motståndet mot ”multikulturalismen” uppstått ur en 

rasistisk eller främlingsfientlig fruktan för dessa nya invandrargrupper.”
99100

  
 

Kymlicka framhåller att fördomar mot nya, främst icke-vita icke-kristna invandrare, 

hindrar att man ser polyetniska rättigheter och invandrare för vad de är, integrationsinriktade. 

Kymlicka menar att den rädsla hos majoriteten, för instabilitet och splittring som nationella 

minoritetsrättighetskrav på t.ex. självstyre skapar, projiceras på invandrare vars blygsamma 

krav jämförelsevis blir en mycket lättare måltavla. Samtidigt finns det väldigt lite belägg om 

ett lands stabilitet hotas av invandring. Hans exempel är förvisso från USA, Canada och 

Australien där han menar att massinvandring varit vanlig sedan över 150 år tillbaka.
101

 

Gruppdifferentierade rättigheter krävs, utöver socioekonomiska reformer, för 

integreringen av invandrare i ett större samhälle, för känslan av samhällsacceptans och för 

skapandet av solidaritet i samhället genom medborgarskap. Dess gemensamma rättigheter, 

som först definierades av och för vita arbetsföra kristna män, är inte längre nog för 

tillgodoseendet av invandrares eller minoriteters behov.
102

 

 Den stora utmaningen är vad som skulle kunna hålla ihop en mångkulturell stat. 

Kymlicka föreslår t.ex. Taylors teori om djup mångfald, som inte bara tillgodoser mångfalden 

hos kulturella grupper, utan också en mångfald i sättet som gruppmedlemmarna tillhör den 

större staten. Kymlicka menar att det är svårt att i dagens mångkulturella klimat enas om ett 

enda lösningsförlag alla kan bli ense om. Medborgerlig solidaritet och identifikationskänsla 

dem emellan är svår att skapa där det inte redan existerar en sådan. Liberala teoretiker måste 

därför lösa detta för att hitta grunden till enhetlighet i mångnationella liberala demokratier.
103

  

Visst menar Kymlicka att han själv inte har löst frågan men har nyanserat det hela. Han 

menar att man inte kan behandla alla som individer, jämlikt och utan hänsyn till etnisk eller 

religiös tillhörighet. Det är vilseledande att skjuta deras rättigheter åt sidan men är samtidigt 

lika viktigt att betona gränserna för dessa rättigheter. Den bästa politiken att föra är den där 

det finns jämlikhet mellan grupper och samtidigt jämlikhet och frihet inom grupper. ”Inre 

restriktioner” ledandes till förtryck av de egna gruppmedlemmarna eller en enskild grupps 
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dominans över en annan, är begränsningar som måste respekteras vid gruppdifferentierade 

rättigheter.
104

 

6. Charles Taylor; ”Erkännandets politik” och ”The Dynamics of 

Democratic Exclusion” 

1. Hur ser Taylor på grupprättigheter i allmänhet? 

Taylor utgår från ett perspektiv där han anser varje människa ha ett grundläggande behov 

och därigenom en rättighet till vad han kallar ”erkännande”. Kopplingen mellan en människas 

identitet, dvs. den enskilde individens uppfattning om vad som utgör det egna jaget, formas i 

samspelet med vad Taylor kallar ”betydelsefulla andra”. Alltså genom andra medborgares och 

statens erkännande, icke-erkännande eller miss-kännande, varav de två sista medför 

konsekvensen om möjligheten till olika minoritetgruppmedlemmars förvrängda egenbild. 

Taylor förklarar att detta ter sig som en form av förtryck genom intvingandet av dessa 

personer i en falsk, inskränkt och förvanskad existens.
105

   

Erkännandets politik växte, enligt Taylor, fram efter det ojämlika hierarkiska samhällenas 

fall, där identiteter då avgjordes av personens sociala position i samhället och där vad han 

kallar för ”heder” då innebar något som enskilda individer eller grupper ägde. Detta kunde 

vara rikedom eller egendom men huvudsaken var att dessa saker ägdes som något speciellt 

och som oåtkomligt för majoritetssamhället. En omformulering av begreppet ”heder” är idag 

omdefinierat till ”värdighet” och är istället något som alla ofrånkomligt måste tillerkännas i en 

demokrati.
106

 Detta tolkar jag som att han syftar till grundläggande mänskliga rättigheter, som 

använder sig av värdighet som grundläggande skäl.  

Utvecklingen av erkännande lägger idag kraften på en annan sorts bekräftelse som 

antingen kan fås på ett intimt eller socialt plan. Taylor menar att å ena sidan kan man få det på 

ett intimt plan genom en individuell medvetenhet om hur identitetsformering sker (eller inte), 

i en kontext med ”betydelsefulla andra”, i t.ex. en kulturell gemenskap, eller å andra sidan på 

ett socialt plan, med individer som bedriver en politik för lika erkännande med staten som 

bekräftelsebärare för mänskligt erkännandebehov. Detta är alltså vad liberalismen kallar för 

privat och offentlig sfär och Taylor menar att båda ovanstående ideal har svetsats ihop till vad 

han definierar som ”autenticitetens” ideal. Detta moralideal samarbetar med 

värdighetsbegreppet för att resultera i en särskiljande individuell identitet som är en 
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självupptäckt och en påminnelse för individer om att enbart lyssna på sitt inre och vara sig 

själv trogen i sin särart. Taylor menar att baserat på detta kan och bör minoriteter få rätt att 

finna sin plats inom staten och garanteras erkännande. Detta kan leda till att minoritetgrupper 

kan säkerhetsställa sin fortlevnad då de i dialog med andra kan skapa sin identitet.
107

  

Autenticitetsidealet, med uppgiften för varje människa att vara trogen sin egen potential 

genom självupptäckt, var något som Taylor menar skapades av den tyske filosofen Herder 

efter en vidareutveckling av Rousseaus idé om moral. Denna moral var bygd på en verklig 

moralisk kontakt med den inneboende självkänslan hos varje individ. Detta var enbart en av 

nivåerna Herder tillämpade sin idé om egenart om en person bland andra på. Taylor 

framlägger att Herder utökade denna idé till att även på en annan nivå, med grund i de 

nationalistiska strömmarna (på både gott och ont), tala om ett kulturbärande Volk (folk) som 

måste vara troget den egna kulturen.
108

 

Taylor identifierar två slags rättigheter som han skiljer mellan. Den första sorten är å ena 

sidan en grundläggande- och okränkbar slags rättighetsvariant och å andra sidan finns det, 

menar han, förhandlingsbara rättigheter som mer ska ses som statliga privilegier men som av 

starka men allmängiltiga skäl kan dras in. Taylor menar att detta samhälle kan fortsätta vara 

liberalt trots en respekt för mångfald och med en säkerhet förankrad i garantin av de 

grundläggande rättigheterna som inte får frångås. Denna och den mer proceduriella liberala 

demokratin står idag emot varandra och han exemplifierar hur detta påverkar t.ex. Quebec och 

dess i hans ögon ”förhandlingsbara” rättigheter för långsiktig språköverlevnad.  

Han menar att minoriteter med status som särskilt samhälle skapar en spänning då det 

acceptrar kollektiva mål som det yttersta. I Quebec gäller det undantag för uppmuntrande av 

språkrättigheter där målet å ena sidan inte enbart är bevarandet av franska språket för nu 

levande utan också att ge framtidens människor möjlighet att använda sig av det. Därför kan 

t.ex. i detta fall skyltning, språkbegränsningar etc. accepteras i hans syn på liberaldemokrati 

och dess rättigheter.
109

 

Vad gäller då för invandrare som kommer till ett nytt liberaldemokratiskt land? Hur ser 

Taylor på deras rättigheter? Till skillnad från Kymlicka nämner han ingen åtskillnad mellan 

invandrare och flyktinginginvandrare. Han menar att medan minoriteter å ena sidan använder 

särartsuppmuntrande politik som ett sätt för att trygga sin kulturella överlevnad så vill 
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invandrare å andra sidan inget annat än att slippa exkluderas och att i sin egen takt integreras 

in som fullvärdiga medlemmar i sitt nya hemland.
110

  

Taylor menar däremot att utmaningen för liberaldemokratiska stater idag främst är graden 

av internationell invandring som gör alltfler samhällen alltmer mångkulturella. Han menar att 

invandrare utmanar den grundläggande förutsättningen för stabilitet i en liberaldemokratisk 

stat. Detta gör de genom att en liberaldemokrati, som bevisligen historiskt krävt 

homogenisering dvs. igenkännande genom en ”gemensam identitet” för att skapa 

förutsättningarna för medborgerlig tillit, engagemang och beslutsfattande, rubbas och en 

misstänksamhet uppstår som destabiliserar de demokratiska grundbultarna.
111

 Detta då 

samtida liberaldemokratier kräver att:  

 

”Citizens have to do for themselves as it were, what the rulers would otherwise do for them But 

this will happen only if these citizens feel a strong bond of identification with their political 

community, and hence with their fellow citizens”.
112

  

 

Liberaldemokratiers manövreringssätt historiskt exemplifierar Taylor med Frankrikes 

republikanism i form av kraftig assimileringspolitik eller via skapandet av en gemensam 

offentlig identitet. Problemet är att demokratins krav på kollektivt beslutsfattande förutsätter 

exkludering som sker när homogenisering störs då invandrare anländer och måste integreras.  

Den förändring som har skett rörande invandrarnas egen attityd till sin invandring är 

något som Taylor menar skett sedan 1960-talet. Han menar att den idé som spreds i 

välfärdssamhället från då och framåt var att ingen skulle behöva undertrycka sin olikhet för 

att behöva integreras in en dominerande samhällsmodell och att detta skedde efter krav på en 

omstruktur till fördel för dem, från kulturella minoriteter, religiösa grupper, feminister och 

homosexuella.
113

  

En annan förändring, menar Taylor, är invandrarnas brist på känsla av tvång att 

assimileras på sedvanligt sätt. Taylor menar att å ena sidan så vill majoriteten av invandrare 

fortfarande integreras på ett påtagligt sätt och mottas som fullvärdiga medlemmar i en det nya 

landet. Men han menar att nu å andra sidan så vill de också ha rätt att göra det i sin egen takt 

och på sitt eget sätt och samtidigt kunna förändra värdlandet i samma veva som de integreras 

in i det. Detta exemplifierar Taylor med latinamerikanerna i USA som han menar begär 
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tjänster och skolor på spanska för att de dels vill göra anpassningen till det nya landet så 

lindrig som möjligt och, som andra invandrarvågor gjort, samtidigt förändra den 

gemensamma kulturen.
114

 Taylor visar också att från att ha varit ohämmat tacksamma mot sitt 

nya hemland och en enkelriktad assimileringsprocess så har invandrares förhållningssätt 

ersatts med en av ett gränslöst samhälle där kulturer är kontinuerliga och därmed ger 

invandrarna rätt att vara med och avgöra dess framtid. Detta tillsammans med en förändrad 

sorts invandringsbakgrund hos de som nu kommer till de västerländska demokratierna, 

utmanar. Samtidigt så menar Taylor att samtida liberaldemokratiska stater idag accepterar 

invandrares rätt att kunna äga olika identiteter. Exempelvis menar han att det inte längre är 

konstigt att ses som kanadensare medan man samtidigt har en helt annan religiös 

trosåskådning än den allmänna. Det talas inte längre om ”dubbla lojaliteter”.
115

   

2. Vilken är Taylors syn på liberal demokrati? 

Grunden i en liberaldemokrati är folkstyre där ”folket” idag innebär alla 

medborgare utan åtskillnad p.g.a. bakgrund, kön etc. Liberaldemokratin är alltså primärt en 

inkluderande filosofi. Taylor menar dock att kravet på en gemensam kollektiv identitet för 

medborgarna, som i beslutsprocessen inte bara måste fatta gemensamma beslut, utan också 

behöver överlägga och känna tillit till sina medmedborgare för att kunna göra detta 

överhuvudtaget. Målet är koncensus eller åtminstone en majoritetsröst. Han menar att dessa 

gemensamma beslut, skapade efter samlad överläggning, förutom ömsesidig tillit även kräver 

att medborgarna lyssnar, lär känna och verkligen får förståelse för varandra.  

Den exkluderande principen, som dynamiskt skapas samtidigt som kravet på 

homogenisering för en funktionerande demokrati uppfylls, är enligt Taylor en utmaning. Å 

ena sidan för det viktiga inkluderingskravet och å andra sidan destabiliserande på 

liberaldemokratin p.g.a. den allt mer ökande mångkulturella invandringen till väst. Följden är 

alltså en misstro mot det främmande bland medborgarna. Misstron rör tilliten för om de nya 

medborgarna kan och vill uppfylla kraven för medborgarskap i en liberaldemokrati, i frågor 

som att betala skatt, delta på lika villkor i samhället och rädslan över att de blir en börda för 

majoriteten.
116

  

”The exclusion operates here not primarily against certain people already defined as outsiders, 

but against other ways of being. This formula forbids other modes of modern citizenship. It 
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castigates as unpatriotic a way of living that does not subordinate other facets of identity to 

citizenship.”
117

  

 

Taylor menar att gamla lösningar, som att skapa en gemensam känsla av tillhörighet i en 

stat eller att assimilera in medborgarna, som Frankrike har gjort till en på förhand 

väldefinierad mall över medborgarskap, inte längre fungerar. Detta bl.a. då invandring sker 

från länder med motsatta religiösa och kulturella traditioner. Invandrare har också själva fått 

en ny attityd till sin invandring där de anser gränserna vara mer porösa.
118

 Samtidigt måste 

frågan om exkludering lösas i en alltmer mångkulturell värld.  

Ett samhälle där lockelsen till att definiera liberalism i termer av en liberalism som 

proceduriell demokrati till skillnad från medborgardygd, menar Taylor har ökat i och med de 

demokratiska staternas försök med att hantera utmaningen med en mångkulturell befolkning 

med skillnader i identitet, tro, kultur och politisk vana. Förr handlade alternativen om 

demokrati om fokus på antingen individuell frihet eller att ha en delaktighetsgrund och delat 

självstyre. Taylor menar dock att balansen nu starkt lutar sig mot individualismen till en sådan 

grad att de medborgerliga inslagen rikserar att helt glömmas bort.
119

 Orsaken är dels med 

vilken lätthet det går att bortse från bilden av det goda livet mot en mer neutral liberalism och 

individuell frihet i dagens samhälle. Samtidigt menar han, får ett mångkulturellt samhälle 

innehållandes olika perspektiv, med proceduriell liberalism ett löfte om att kunna fatta 

gemensamma beslut utan att behöva gynna något enskilt perspektiv.  

Taylor sällar sig, som till viss del redan nämnts i föregående fråga, till en proceduriell 

liberal demokrati men som förutom grundläggande okränkbara rättigheter även inser vikten av 

förhandlingsbara rättigheter med kollektiva mål för kulturella minoriteter. Exempelvis 

språkrättigheter och skapande av forum för kulturellt utbyte. Detta så att de kan trygga sin 

överlevnad och för invandrares del så de kan integreras smärtfritt utan att exkluderas. Den 

proceduriella demokratin fokuserar främst på en neutralitet gällande individuella livsmål, för 

jämlikhet och för motstånd mot kollektiva mål som kärna som inte tar hänsyn till hur viktig en 

individs kultur är för dess förverkligande. Trots det anser alltså Taylor att erkännandets politik 

med särartsuppmuntrande i sig, som han själv stödjer, inte behöver stå som motsats mot 

liberalism. Man får helt enkelt skilja ovanstående som han kallar för särartsblind proceduriell 

demokrati, till den andra liberalism som han förespråkar. Den är likadan som den första för 
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det mesta, men där kan staten gå med på att acceptera vissa förändringar i lag, och 

liberalismen exemplifieras i sättet minoriteter behandlas.
120

 

 

3. Vilka grupprättigheter anser Taylor kan accepteras i en liberaldemokratisk stat; 

mångkulturella eller multikulturella? 

Taylor förespråkar vissa mångkulturella rättigheter för ett säkerhetsställande av 

marginaliserade gruppers ställning i samhället. Detta vill han göra genom en modifierad bild 

av egalitär likvärdighetspolitik som han anser vara för begränsad.  

Han menar att ”erkännande” växte fram genom behovet som låg som grund hos 

nationalistiska krafter och kraven idag kommer från dels minoritetsgrupper (som är de han 

framför som exempel i sin essä) eller ”underordnade” grupper, som t.ex. invandrare och som 

idag benämns ”mångkulturalismens politik”.
121

  

Taylor menar att likvärdighetspolitik skapades av egalitära liberaler som Rawls för att 

stödja en frihetsprincip att alla samhällsmedborgare, oavsett grupptillhörighet, har lika rätt till 

sociala nyttigheter och rättigheter. Hans kritik syftar på att en likvärdighetspolitik skapar stora 

problem bland individer angående denna distribueringsprocess då olika minoritetsgrupper i 

samhället skiljer sig från övriga majoritetsbefolkningen. Genom nonchalansen av 

distinktionen mellan å ena sidan minoritetgruppens och å andra sidan majoritetsbefolkningen 

och dess hänsynsbrist till skilda gruppers olikheter, blir konsekvensen en kränkning utav 

minoritetgruppers värdighet p.g.a. deras skilda preferenser. Taylor vill istället för en 

särartsblind egalitär liberalism trycka för en särartspolitik som framhåller vikten av 

möjligheter att forma sin egen identitet som individ inom en egen kultur. Människan får i och 

med denna politik, menar han, möjligheten att skapa sin egen identitet i dialog med andra, 

vilket ger minoriteter möjlighet att säkerhetsställa sin grupps fortlevnad och kan undvika den 

diskrimineringspolitik som en statsuppmuntrande särartsblind egalitär politik leder till.
122

  

Taylor erbjuder ingen specifik exemplifiering av organisationsuppdelning, förutom de 

tidigare nämnda med en utvidgning av den nutida proceduriella liberaldemokratin, till att 

tillåta ”förhandlingsbara” rättigheter som adderas till de grundläggande rättigheterna som är 

okränkbara. Visst håller Taylor med om att lockelsen och fördelen med den proceduriella 

demokratiska modellen, där medborgares roll och rättigheter avskiljs från någon syn på ”det 
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goda livet”, och samtidigt genom neutralitet undviker ett uppmuntrande av ett visst sorts 

perspektiv över ett annat. Alla kan hålla med om, menar han, respekt för en individ baserat 

enbart på dess medborgardygd, utan hänsyn till bakgrund eller karaktärsdrag. Han menar dock 

att hans egen alternativa modell visar att människor kan interagera utan att behöva bortse från 

sina olikheter. Alla individer kan inte bedömas efter samma procedur utan måste garanteras 

ett rättvist resultat genom hänsynstagande till sina skilda gruppers olikartade preferenser.
123

 

Det han menar måste hända är en ”sammansmältning av horisonter” där varje individ 

genom att röra sig inom en breddad horisont därmed lägger till och berikar sin egen idé om 

tidigare okända kulturer. Taylor menar att genom att ha för mål att lära sig mer om andra så 

lär man sig mer om sig själv, i dialog, och får samtidigt mer förståelse och respekt för andra 

kulturer. Han menar att ett rent praktiskt exempel på detta är att staten genom uppmuntrande 

av ett erkännande av en breddad mångkulturell kursplan kan skapa ett reviderande av tidigare 

fördomar och främja frihet och jämlikhet.  Staten i detta fall respekterar och ger sin tillåtelse 

till mångfaldsfrågor, speciellt till de som inte delar majoritetens mål. Detta borde vara 

acceptabelt så länge de grundläggande rättigheterna respekteras för alla medborgare, menar 

han.
124

 

4. Vilken sorts politik är bäst att föra enligt Taylor? Assimilerings/integrations-

politik eller accepterande av gruppanspråk? 

En erkännandets politik med respekt för grundläggande liberala okränkbara rättigheter är 

alltså den politik som Taylor förespråkar. Invandrares krav på en liberal stat, till skillnad från 

krav från minoriteter, menar Taylor alltså vara att med mål i en fullständig integration men i 

sin egen takt behöva statligt erkännande för att göra denna övergång så smärtfri som möjligt, 

utan att exkluderas. Därmed tolkar jag det som, att han menar att det därför inte finns någon 

anledning till att ge invandrare och minoriteter lika sorters statligt erkännande. Målet för 

minoriteter är däremot kulturell överlevnad och kräver då erkännande från staten för vissa 

förhandlingsbara rättigheter för att möjliggöra detta.   

Min tolkning av vad Taylor menar är mer fundamentala invandrargruppers krav gällande 

alla kulturers lika rättigheter (i min definition multikulturalism) gäller krav från invandrare i 

det nya landet på att ha samma rättigheter och friheter som i hemlandet. I detta fall 

exemplifierar Taylor detta med Salman Rushdie affären och menar att liberalism även i den 
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proceduriella tolkningen inte kan eller bör göra anspråk på fullständig neutralitet. Så länge 

rättighetsanspråken bryter mot grundläggande liberala rättigheter så kan de inte accepteras.  

Exkludering av invandrare måste motarbetas i en liberaldemokrati och Taylor menar att  

 

“In practice, a nation can only ensure the stability of its legitimacy if its members are strongly 

committed to one another by means of a common allegiance to the political community. It is this 

shared consciousness of this commitment which creates confidence on the part of the various 

sub groups that they will indeed be heard.”
125

  

 

I hans reviderade procedurliberalistiska syn så hänvisar han till en modell framlagd av 

Johan Gottfried von Herder där den grundläggande idén är människor närmar sig varandra, 

inte trots sina olikheter utan på grund av dem. Skillnaderna blir helt enkelt komplementära 

och var och en har ett ansvar i utvecklingen av sin medmänniska genom att inse att vi enbart 

genom att samspela på ett nära sätt med olikartade människor kan dra nytta av våra 

fullständiga mänskliga förmågor och bedrifter.  Taylor visar detta genom exemplifierandet av 

Herders metafor om en orkester där det ultimata överflödet skapas när alla instrument blandas 

samman. Det är denna förutsättning som staten genom sitt erkännande av invandrare och 

minoriteter måste skapa.
126

  

Invandrare i västerländska liberaldemokratier behöver alltså de förutsättningar som krävs 

för att kunna integreras fullständigt i sitt nya hemland men samtidigt vill de göra det i sin egen 

takt och också, precis som tidigare exemplifierats med latinamerikaner i USA, även berika 

och omvandla den samtida kulturen de integreras in i.  

Utmaningarna i den politik som liberaldemokratiska stater måste föra, menar Taylor, och 

som kommer utmana majoritetssamhället på ett destabiliserande sätt, är genom den misstro 

mot det okända som majoritetsmedborgarna kommer känna under den övergångsperiod som 

han menar krävs innan fullständig integration kan ske. Staten måste under den perioden skapa 

de förutsättningar för ”sammansmältning av horisonter”, dvs. kraftigt bedriva en anti-

diskrimineringspolitik och undvika så långt som möjligt den frestelse av exkludering som 

skapas av det enkla faktumet att en demokrati historiskt sätt fungerat bättre med en mer 

homogen medborgarkår. Han menar att detta som vi sett inte längre fungerar lika effektivt och 

att vi därmed främst måste undvika att tala om ett ”vi” och ”dem”. 
127
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7. Brian Barry och ”Culture and Equality: An egalitarian critique of 

Multiculturalism” 

1. Hur ser Barry på grupprättigheter i allmänhet? 

 

”If we seek to deal fairly with cultural diversity, it is not cultures that will be the ultimate objects 

of our concern but the people who bear them.”
128

 

 

Barry anser att modellen för ett jämlikt enhetligt medborgarskap, där alla medborgare 

delar en uppsättning regler för sitt medborgarskap inte alls är otillräckligt ur 

rättighetssynpunkt, utan att huvudsyftet för dess skapelse i själva verket var ett gensvar mot 

de religiösa krig som skakade om den Europeiska kontintenten på 1500- och 1600- talet.  

Barry menar att om denna modell kunde avsluta större delen av dessa våldsamma krig så 

är det inte helt uppenbart varför det inte skulle kunna göra desamma med hanteringen av 

dagens kulturella och religiösa skillnader.
129

 Barry menar också att egalitär rättvisa inte är 

beroende av ett assimilerat samhälle och att medan å ena sidan identifiering i termer av ras är 

motbjudande så är det å andra sidan inte lika lätt att ifrågasätta identifieringar med grund i 

religion eller kultur, t.o.m. när dessa har en nära sammankoppling med etnicitet. Däremot, 

menar han, så kommer liberaler bestämt förneka rättvisan i ett samhälle där olika 

gruppmedlemmar ska ha olika politiska rättigheter- och skyldigheter och ett utvidgande av 

institutionella fördelar som specifikt ska gälla för dem.  

Barry menar att en styrande princip inom liberal egalitärism är lika möjligheter, vars 

svårtolkade koncept är kontextberoende och samtidigt just därför måste tolkas olika. Lika 

möjligheter, menar han, innebär i generell bemärkelse en likhet i utgångspunkter (choice 

set).
130

 Han anser att det inte finns den minsta motsättning till varför människor med olika 

trosåskådningar inte skulle kunna leva tillsammans på ett fredligt sätt, så länge de i en liberal 

stat behandlas lika i möjligheter och får lika behandling.  

Barry menar att konflikter som uppstår orsakas av oförenlighet i krav från olika religiösa 

grupper på t.ex. att påtvinga sin tro eller äga ett visst område. Genom en liberalism som 

avpolitiserar skillnaderna i sin behandling mot dessa gruppmedlemmar så kan man, och har 

bevisligen kunnat, avsluta religiösa konflikter även historiskt sätt. Han menar att enbart 

genom att en neutral liberal stat kraftigt avvisar följderna av religiös likformighet, som ses 

som grund för konflikterna, så kan religiös tolerans skapas och därmed också eliminera 
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konflikter genom att flytta religionsutövning till den privata sfären.
131

 Samma 

privatiseringsstrategi, menar Barry, har en lika burdus attityd mot allt som rör kulturell 

mångfald. Strategin presenterar helt enkelt reglerna som visar människor vad som är 

godtagbart och ger dem sedan friheten att inom ramen för detta själva avgöra hur de själva vill 

handla.  

Barry menar att utifrån ett egalitärt liberalt synsätt så innebär detta att rättvisan kan 

garanteras genom lika möjligheter. Detta görs helt enkelt genom att man, innan reglerna 

presenteras för människor, från statens håll ser till att alla medborgare har samma 

utgångspunkter. Om enhetliga regler skapar identiska utgångspunkter så får man som 

medborgare också lika möjligheter och rättvis behandling.
132

  

Medan Barry å ena sidan håller med Taylor om att särartsblind politik är skyldig till en 

likvärdighetspolitik så står han för att denna politik är att föredra då den för fram lösningar, 

till skillnad från en särartsuppmuntrande politik, som han menar måste förkastas. Barry 

exemplifierar detta med rätten till språk. Han anser där att om enbart ett fåtal tusen talar ett 

språk och sedan naturligt släpper det för majoritetsspråket så är inte detta värt policyer riktade 

för bevarandet av det då språket givits upp på naturlig basis och med tiden.
133

  

Barry kritiserar Kymlicka för hans definition av etnicitet som ett rent kulturellt fenomen 

som inte kan anpassa sig till att orsaken till gruppmissgynnande kan ha andra rötter än just 

kulturella. Samtidigt menar Barry att det finns ett förvånansvärt motståndskraftiga argument 

från multikulturalisterna som istället för att försvara ett agerande för subjektiv argumentation 

som kan bemötas, istället rättfärdigar sig med skäl enbart beroende på ”min kultur”. När detta 

sker, menar Barry, så slutar man ha en moralisk diskurs för att istället handla i ett 

antropologiskt perspektiv och därför kan grupp eller sed som skäl aldrig rättfärdigas.
134

  

Barry argumenterar istället för att trots att grupper visst kan lida brist på lika möjligheter, 

direkt diskriminering etc. så finns det ingen orsak att utgå från att detta är av andra skäl än just 

en distinkt grupptillhörighet. Hans huvudpoäng är istället att källan till orättvis behandling 

kan vara gruppmedlemskapet i sig självt, där kännetecken i form av etniskt ursprung, hudfärg 

kön etc. leder till direkt diskriminering.
135

. 
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Det Barry menar är av vikt för en egalitär liberal rättvisesyn jämfört med att inte vara 

välkomnande mot särartsuppmuntran är dess grundläggande kärna att inte kunna acceptera 

orättvisa i form av social orättvisa och sociala skillnader t.ex. mellan rik och fattig, 

välutbildad och outbildad. Medan han å ena sidan menar att egalitär rättvisa fördömer 

majoriteten orättvisor i dagens samhälle så kritiserar han Taylor och andra särartsuppmuntrare 

för tystnad rörande de djupaste sociala problemen som de alltmer överdrivet ökande 

inkomstskillnaderna medför i skapande av stora klyftor i västerländska samhällen.
136

  

Barry håller dessutom inte alls med Kymlicka gällande invandrarrättigheter i USA och 

påståendet att de enbart sedan 1970-talet, har tillåtits uttrycka den egna etniska identiteten 

rörande klädsel, mat, traditioner, religions- och mötesfrihet för återskapade av dessa 

traditioner. Med få undantag så menar Barry istället att de fått alltid fått det och att kulturella 

skillnader de senaste 30 åren snarare har tunnats ut. Samtidigt har en djup amerikanisering av 

medborgarna skett, men enbart gällande medborgarnas uppförande i den offentliga sfären och 

har möjliggjort invandrarlandet USA:s fortsatta existens.  

Gällande mat, klädsel, religion och föreningsfrihet, som hör den privata sfären till, så 

betonar Barry att inget har förändrats.
137

 Så länge gruppmedlemmar ser sin grupp som vad 

Barry kallar ”frivilligt förbund”, dvs. med frihet för medlemmarna att när som helst 

kostnadsfritt få lämna gruppen, så har individer rätt att tillhöra vilken grupp som helst. 

Ytterligare villkor är dock att gruppen följer rådande lagstiftning och att medlemmarna agerar 

utefter det egalitära liberala ramverket, som tidigare nämnts. Detta gäller även invandrare som 

i samtida liberaldemokratier har rätt att utöva sina traditionella kulturer gällande klädsel, 

språk, matlagning, mötes- och föreningsfrihet, så länge de följer rådande lagstiftning som 

gäller alla medborgare i liberaldemokratin.  

Invandrares ansvar enligt Barry är att snarast lära sig det nya hemlandets språk för att 

utöka möjligheterna att få anställning och därmed snabbare kunna integreras och bli en del av 

samhället.
138

  

Precis som Taylor och Kymlicka anser Barry att invandrare inte har någon avsikt att 

skapa en egen, helt avgränsad region, som indianerna med naturreservat. Det Barry menar är 

däremot att de restriktioner som första generationen invandrare möter vid ankomsten gällande 

språkinlärning och inlärning av skrivna och oskrivna regler för medborgarskap i det offentliga 
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livet, gällande t.ex. utbildning som inte kan tillgodoräknas, starkt påverkar deras 

arbetsmöjligheter och integration.
139

  

Barry anser att grupper inte kan vara rättighetsbärare då han menar att det som gäller i 

liberala demokratier är individuellt utövade negativa friheter. För honom innebär istället 

gruppdifferentierade rättigheter för enskilda individer i grupp, inte gruppen som helhet eller 

också grupp i betydelsen en enhetlig grupp som t.ex. studenter eller pensionärer. Han menar 

att individer är de som är rättighetsbärare – oavsett vad andra i gruppen tar sig för.
140

  

Det Barry menar måste kompenseras för att möjliggöra egalitära liberala rättigheter av 

jämlikhet för varje medborgare är helt enkelt är särskilda åtgärder för att t.ex. hjälpa 

funktionsnedsatta på ett sätt som kompenserar för hinder och för att förse medlemmar med 

sämre förutsättningar som låg inkomst, dåligt boende, brist på arbeten (med en tillräckligt hög 

lön för att tjäna sitt uppehälle), dålig utbildning, en stor möjlighet att bli ett offer för fysiskt 

våld, ohälsosam livsmiljö etc.  

Politik riktad mot de som utsätts för dessa och andra former är enligt Barry moraliskt 

nödvändiga. Denna universella politik exemplifierar Barry genom en universell inhemsk 

sjukvårdsservice som täcker alla men samtidigt ger olika individer olika behandling baserade 

på behov och samtidigt lika behandling vid lika behov. Genom att rikta sin politik på en viss 

grupp menar Barry att man riktar den på en viss missgynnad grupp med ett visst behov, 

snarare än med mång- eller multikulturella rättighetskrav som grund.
141

  

2. Vilken är Barrys syn på liberal demokrati? 

”The defining feature of a liberal is, I suggest, that it is someone who holds that there are certain 

rights against oppression, exploitation and injury to which every single human being is entitled 

to lay claim, and that appeals to “cultural diversity” and pluralism under no circumstances trump 

the value of basic liberal rights.”
142

 

 

Barry är en liberal filosof som benämner sig egalitär liberal dvs. med lika frihet och lika 

behandling som utgångspunkt där staten, som redan nämnts, ansvarar för att medborgarna ska 

få lika sociala utgångspunkter för möjligheten till jämlikhet och självförverkligande.  

Individen är rättighetsbärare i Barrys syn på liberalism och så länge individer följer det 

ramverk av liberal lagstiftning som vuxit fram genom en medborgerlig värdesyn så får de 

själva avgöra hur de vill leva sina liv.  Påtvingande är vad liberalismen är emot och Barry står 

för att man har rätt att behålla sin identitet om man vill, medan metoden för hur man väljer att 
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göra det på är vad som kan ifrågasättas. Samtidigt menar han att de principer han försvarar är 

de som är grundläggande för liberala institutioner, bl.a. medborgerlig jämställdhet, yttrande- 

och religionsfrihet, icke-diskriminering och lika möjligheter.  

Han menar att historiskt sätt har naturen och det gudomliga åberopats som grund medan 

han själv, och majoriteten liberaler i hans ögon, menar att dessa liberala principer helt enkelt 

är det enda rättvisa sättet för avgörandet av konflikter som motstridiga intressen och 

oförenliga trosföreställningar rörande sociala villkor för det goda livet skapar.
143

 

Det den egalitära liberala demokratin, och vad Barry samtidigt tycker är viktigast i en 

liberal stat, är att det är medborgarnas sociala utgångspunkter som måste utjämnas i en allt 

mer ojämlik värld. Barry exemplifierar de ökande klyftorna med hur det i Storbritannien skött 

en större spridning av den offentliga nyttan som finns tillgänglig för människor av olika 

samhällsklasser och inkomster vad gäller sjukvård och utbildning. Det är inte en 

mångkulturell läslista i skolorna som behövs, som han menar många 

grupprättighetsuppmuntrare förespråkar, utan utjämnande av olikheter för att bryta mönster av 

onda cirklar för att alla ens ska ha möjligheten att ta sig till universitet.  

Den onda cirkeln anser han vara hur rika barn från rika privatskolor, lättare kommer in på 

elituniversitet och därmed till elityrken och skapar sedan den onda cirkel som utestänger 

andra från deras värld. Barry anser att mång- och multikulturalisterna helt enkelt är blinda för 

dessa inkomstskillnader och samhällsklyftor.
144

 Han är därför emot grupp- och 

ursprungsbaserad positiv särbehandling där Barry exemplifierar hur afro-amerikaner i USA 

visar att positiv särbehandling enbart baserat på hudfärg eller kulturell grupptillhörighet inte 

gynnat gruppen som helhet. Däremot är det bevisligen många som har det ekonomiskt sämre 

ställt. Detta menar han är skäl nog och inte att ge sociala rättigheter till vad som idag visat sig 

finnas en blomstrande afro-amerikansk medelklass som inte behöver samma hjälp att ta sig till 

högre utbildning.
145

  

Barry menar att demokrati ställer krav på en klart definierad inkluderingsmekanism 

rörande medborgarskap och han menar samtidigt att det inkluderande konceptet för 

nationalitet som medborgarskap inte är tillräckligt för att en liberal stat ska kunna säkerställa 

”lika hänsyn och respekt”. Dessa är grundvillkor som han menar att ett liberalt 

medborgarskap förlitar sig på i den statliga garantin för sina rättigheter.  
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Barry menar att enbart liberala demokratiska institutioner kan säkerhetsställa jämlik 

fördelning av politisk makt och individuella rättigheter. Han lägger fram exempel på hur 

majoriteten av länder som vid självständigheten från kolonialvälde och trots skapandet av 

liberala demokratiska institutioner inte behandlade sin befolkning enligt dessa värderingar och 

därmed i snabb takt råkade ut för anarki och diktaturstyre. Barry menar därför att 

liberaldemokratier måste vara strikta i upprätthållandet av sina liberala institutioner.  

Den lojalitet som en liberaldemokrati kräver menar Barry, formuleras i en 

solidaritetskänsla och i empati för sina medmedborgare som skapas och upprätthålls just 

genom dessa gemensamma liberaldemokratiska institutioner och genom skapandet av 

förtroende genom en någorlunda jämlik inkomstfördelning för förminskningen av det sociala 

gapet mellan människor. Barry anser att egalitär rättvisa å ena sidan inte tolererar ojämlika 

förhållanden mellan rikedom och inkomstfördelning och att den egalitära rättvisan å andra 

sidan kräver att ovanstående villkor för en liberaldemokrati uppfylls, för att kunna fungera.
146

  

Den gemensamma medborgerliga solidariteten av acceptans och tillit över den egna samt 

medmedborgarnas vilja att tillsammans offra för det gemmensamma goda vad gäller bl.a. att 

betala skatt, delta i det politiska livet och uppoffra sin fritid definierar Barry sammantaget 

som utgörande en gemensam inhemsk nationalitet. Han menar att denna nationalitet, vars 

medelammar delar det ovanstående rörande tillhörighet och pass helt undantar en etnisk 

tillhörighetstolkning för att istället bli en ”medborgerlig nationalitet”.  

Barry trycker på att denna gemensamma identitet inte utesluter flera 

identitetstillhörigheter. Han beskriver adderandet av ytterligare identiteter till denna 

gemensamma och exemplifierar detta med USA och deras gemensamma ”offentliga” identitet 

bortkopplad från etniciteten hos invandrare. Där formas identiteterna som t.ex. italiensk-

amerikansk, afro-amerikan, etc.
147

  

3. Vilka grupprättigheter anser Barry kan accepteras i en liberaldemokratisk stat; 

mångkulturella eller multikulturella? 

Grupper, menar Barry, är för den liberala individualismen inte mer värdefulla utöver det 

värde som de tillför varje enskild individ och medlem. Han menar därför att grupper kan 

accepteras och ges fullt erkännande i alla fall rörande den roll de spelar för välmående från de 

föreningar och samhällsgrupper vi tillhör.  
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Barry menar att den liberala statens uppgift, som från början enbart handlade om dess 

behandling av individer, med tiden även fått uppgiften att reglera icke-statliga aktörer för att 

kunna garantera lika möjlighetsprincipen rörande offentligheten för det som påverkar 

medborgarna gemensamt, dvs. för frågor rörande t.ex. arbete, boende, kollektivtrafik och 

föreningsliv. Han menar också att den liberala statens institutioner helt enkelt ska underlätta 

för individen i den privata sfären genom att låta individer tillhöra vilken grupp de vill och där 

de har sina gemensamma intressen, vare sig kulturellt, religiöst eller i en bokklubb. Så länge 

en grupp lyder den liberala lagstiftningen om frivilligt medlemskap så menar Barry att 

individer är fria att även tillhöra grupper där de kulturella normerna t.ex. värderar kvinnan 

som underställd mannen.
148

  

Utöver ovanstående liberala egalitär syn om gruppers frihet inom ramen för liberal 

lagstiftning så visar Barry vad han benämner ”rule-exemption-approach”. Detta är ett 

undantagsperspektiv (ff översättning) för statligt gensvar på individuella undantag från regler 

på religiös eller kulturell grund, som annars är obligatoriskt för majoriteten att åtlyda.  

Medan han å ena sidan menar att detta är svårt att rättfärdiga på något sätt menar han att 

det kan vara försvarbart för stater att använda den med grund i politisk försiktighet eller när 

det gäller beräknandet av bästa möjliga utfall gällande balansen av fördelar. Han vänder sig 

däremot starkt mot att detta undantag ska kunna användas frekvent med grund i egalitär 

liberal rättvisa, som många multikulturalister hävdat gällande undantag för kulturella 

minoriteter. Undantagstillståndet, menar Barry, kräver istället att en rad villkor uppfylls i 

kombination med varandra på ett sätt som sällan sker. Undantagstillståndet exemplifierar 

Barry genom bl.a. undantaget från ordinarie slaktmetoder för vissa länder gällande halal och 

kosherslakt för att tillmötesgå troende judar och muslimer. Samtidigt specificerar Barry att 

kravet bygger på den kollektivt gemensamma åsikten att det kan tillåtas enbart genom 

bedövning av djuret, då djuromsorg ses som en prioriterad fråga av majoriteten. Lagstiftning 

existerar enbart baserat på kollektivt gemensamma värderingar som Barry menar styr 

undantagstillståden och vad som kan accepteras i liberaldemokratin.
149

 

En klar princip i ett kulturellt heterogent samhälle, menar Barry, är att kulturellt grundade 

attribut som bevisligen inte på ett tydligt sätt förhindrar utförandet av ett arbete helt enkelt 

inte kan vara grund för jobbdiskriminering. Barry exemplifierar detta med att om en kvinna 

som själv väljer att bära slöja av religiösa skäl, utan att det stör hennes yrkesutövning, så 
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borde hon få göra detta utan att diskrimineras. Detta, menar han, gäller inte enbart 

kontorsarbete eller liknande utan även offentligt då jämlikhetskrav och anti-diskriminering 

inte kan godta att en arbetsgivare legitimt ska ha rätt att undersöka en anställds privata 

religiösa trosutövning.
150

   

Barry anser att stater inte heller ska subventionera kulturella aktiviteter. De medel som 

staten kanske vill ge ett minoritetssamhälle skulle mest effektivt istället fördelas jämnt bland 

medlemmarna som själva får spendera dem på de kulturella aktiviteter de vill.
151

  

Det statliga ansvaret som en liberal demokrati enligt Barry har, gentemot medborgare 

generellt och mot barn specifikt, är att de ska kunna lämna skolväsendet med kunskaper för 

att hitta och göra ett bra arbete, att vara i stånd att uppfostra sina egna barn, att kunna skydda 

sina juridiska och privata intressen samt att de får de kunskaper som krävs för att kunna 

uppföra sig och delta i det offentliga livet i sitt samhälle.  

Barry är helt emot den mångkulturella agendan som försvårar genomförandet av brett 

baserade egalitära policyer genom att dels avleda uppmärksamheten från liberaldemokratins 

universella mål och dels genom att förstöra möjligheten till skapandet av det medborgerligt 

samarbete som staten grundar sig på för implementeringen av jämlikhet i form av möjligheter 

och resurser. Gruppdifferentierade rättighetskrav ineffektiviserar just genom sina krav 

genomförandet av dessa universella egalitära mål.
152

  

Krav som legitimt kan ställas för garanterandet av nästa generations möjlighet att ta 

ansvar för upprätthållandet av ett demokratiskt system skulle uppfyllas, menar Barry är 

statens försäkran om att varje barn fått den utbildning som krävts för att uppfylla ovanstående. 

Barry menar helt enkelt att  

 
”…if we want an electorate that is resistant to lies and fallacies and has both the disposition and 

the capacity to vote reflectively, we are not asking for anything that a good education will not 

provide without having to go out of its way to do so. Similarly if we want citizens to be able to 

participate effectively in politics, what they need are skills that a good education will 

automatically provide: the ability to acquire and manipulate information and the ability to 

represent an argument lucidly, both on paper and orally. These are abilities that any child of 

normal intelligence can be taught, but they require systematic instruction and even a certain 

amount of drill…”
153

   

 

I denna utbildning ingår även en bred exponering för konst, humaniora och vetenskap och 

samtidigt menar Barry att politik kräver enhetlighet i en homogen språkpolicy som 
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demokratiska stater kan kräva av alla barn att utbildas i, vare sig i privat eller offentliga 

skolsystem. Medan han menar att modersmålsundervisning för invandrare är slöseri med tid 

och att tvåspråkighet försvårar inlärningsförmågan av majoritetsspråket, så anser Barry att 

detta mest verkar gälla länder med engelska som modersmål. I andra länder, t.ex. i Europa, så 

finns en större vana för undervisning av flera språk.
154

  

Den liberala statens ansvar för barn rör alltså dels undervisningen och dels från vad Barry 

menar är det självklara faktumet att barn inte kan skydda sina egna intressen och där den 

liberala staten utgör en beskyddande makt så långt som möjligt tills de blivit myndiga. Han 

menar att den liberala staten har ett orubbligt ansvar som t.o.m. kan gå emot föräldrarnas 

religiösa trosåskådningar om det skulle vara skadligt. Här pekar Barry dels på det skadliga i 

Jehovas vittnens tro om att vägra blodtransfusioner också för sina barn och den 

multikulturella utmaningen av att föräldrar av främst invandrarbakgrund vill begränsa den 

exponering deras barn har för vissa delar av det liberala utbildningssystemet, vilket han anser 

oacceptabelt. Han exemplifierar detta med t.ex. mulsimska flickor i Storbritannien och 

föräldrarnas motvilja mot att de deltar på biologilektionernas sexualundervisning.
155

  

Så länge föräldrar uppfostrar sina barn enligt ramverket för liberal lagstiftning, inte 

skadar deras intressen eller utbildar dem på ett direkt felinformerat sätt genom t.ex. 

undanhållande av information, så menar Barry att föräldrar är fria i sin barnuppfostran. 

Däremot anser Barry starkt att barn i en liberaldemokrati måste uppfostras i en miljö som 

uppmuntrar valfrihet ges möjlighet att kunna bryta med sin grupp.  

 
”It’s a legitimate object of public policy to ensure as far as possible that members of associations 

have real exit options available to them. For this must surely reduce the need for state 

intervention – which is only ever a second best – by giving group members the chance to act 

themselves so as to avoid oppression, exploitation and injury.”
156

  

 

Barry anser samtidigt inte att Amish-befolkningen uppfyller de villkor som finns för 

frivilliga förbund, en frivillig gemenskap som grupper utan förlust kan lämna när de vill. 

Genom att ha förhandlat fram undantag gällande att å ena sidan ta ur sina barn ur skolan innan 

de fullföljt utbildningen och genom att kräva att varje medlem avsäger sig social- och 

sjukvårdsförsäkringar så menar Barry att möjligheten att lämna gruppen är omöjlig utan en 

                                                           
154

 Barry 2001 s.215-216,  s. 227-228 
155

 Barry 2001 s.200ff 
156

 Barry 2001 s.205 och s.149 



60 

 

alltför stor förlust. Därför borde Amish samhället i sin nuvarande form, enligt Barry, inte 

existera legitimt.
157

 

4. Vilken sorts politik är bäst att föra enligt Barry? Assimilerings/integrations-

politik eller accepterande av gruppanspråk? 

Barrys medborgerliga nationalitetsidentitet utgör en av två möjliga sätt invandrare, enligt 

honom, kan assimileras in i en liberaldemokrati, varav en fungerar bäst idag. Som nämndes så 

hindrar inte den medborgerliga identiteten invandrare från att även addera ytterligare 

identiteter till sin självdefinitinon.  

Medan Barry å ena sidan benämner den medborgerliga nationalitetsidentiteten som en 

gemensam som krävs för medborgerlig solidaritet som en egalitär liberaldemokratisk stat och 

rättvisa kräver så baseras den å andra sidan på en offentlig och gemensam, och inte en 

”privat” identitetsbild, hos varje individ. Det gemensamma åtagandet för välfärd, menar han, 

går före härstamningsbaserade kriterier och majoritet och minoritet kommer med hjälp av en 

ömsesidig förståelse och tillit för sina medmedborgare att kunna uppoffra och arbeta för detta 

tillsammans. Barry kallar detta för additiv assimilering och är något som många föredrar idag 

jämfört med en absorberande assimilering, Den absorberande assimileringen kräver 

fullständig kulturinlärning för invandrare av sitt nya hemland och borttagande av alla andra 

identiteter är den som är i majoritet. Barry menar dock att ur denna sorts assimilering har den 

gemensamma medborgerliga nationaliteten skapats och därmed också den additiva 

assimileringen som majoriteten invandrare föredrar.
158

 Samtidigt anser Barry att om en 

frivillig absorberande assimilering sker så är det inget som han alls har något emot, men å 

andra sidan så ser han det ultimata för en liberal stat vara just ett fullständigt integrerande av 

invandrare ju fler generationer som går.  

Medan assimilering inte är nödvändigt för garanterandet av jämlikt bemötande så menar 

Barry att det inte får kritiseras om det sker frivilligt då en gemensam identitet i slutändan är 

kärnan till ett gemensamt åtagande för alla medborgare till välfärd genom ömsesidig 

förståelse och uppoffringar. 
159

  

Barry är av åsikten att problemen som egentligen ligger bakom multi- och mångkulturella 

rättighetskrav egentigen beror på social exkludering som försvårar medborgares möjligheter 

att ta sig in i samhället och vara en del av det. Brist på arbetstillfällen, och de sociala villkor 
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som krävs för att ta sig in på arbetsmarkanden, brist på sociala nyttor för möjlighet till 

utbildning och rätt till en dräglig levnadstandard och förhindrandet av social isolering som 

fördjupar nedåtsprialen och den onda cirkeln av missgynnsamhet. Det är inte kulturella utan 

sociala orsaker som t.ex. diskriminering och fattigdom som leder till missförhållandena. Barry 

menar att dessa av staten ska behandlas på samma sätt som principen för gruppen 

funktionsnedsatta: Att ge medborgarna lika möjligheter att vara en del av samhället genom att 

utjämna sociala olikheter.
160

  

Barry anser inte att det finns något mångkulturellt problem som behöver någon lösning. 

Problemet menar han, skapas av de särartsuppmuntrande gruppernas rättighetsanspråk och 

deras syn på att likabehandling är godtyckligt medan en neutral statlig behandling är 

ofördelaktig. Barry menar att kulturellt distinkta grupper inom en ram av egalitära liberala 

lagar helt enkelt kan lämnas fria att själva följa sina egna mål, antingen individuellt eller 

tillsammans med andra. En möjlig kulturell aspekt i en etnisk gruppidentitet är enligt Barry 

inte något som generellt sätt kan stödja giltiga anspråk på särbehandling. I en liberal stat, 

menar han, så tillåts alla grupper vara fria att på lika villkor bedriva sina egna mål, så länge de 

är inom ramen för gällande lagstiftning för individuellt skydd, lika möjligheter och likhet 

inför lagen Han menar också att samtidigt som liberalism i sin kärna utmärks av moralisk och 

religiös tolerans så ligger toleransens begränsningar i det liberala ramverket.
161

  

Barrys eget förslag på liberal teori för minoritetsrättigheter är förslag på omfattningen av 

liberalt involverande i hanteringen av grupper i ett liberaldemokratiskt samhälle. Barry anser 

inte att hans uppfattning om liberala principer nödvändigtvis kräver att grupper internt har 

liberal uppbyggnad. Så länge grupper möter villkoren för mötesfrihet, dvs. möten mellan fullt 

mentalt och fysiskt friska vuxna som frivilligt deltar och när som helst konstadsfritt kan lämna 

gruppen och inte utsätts för skador, så menar Barry att individer kan tillhöra vilken 

gruppformation de vill.  Syftet med grupper i ett liberalt samhälle är enligt Barry att ha största 

möjliga frihet i att sköta sig själva på ett sätt speglandes dess medlemmars värderingar och 

önskningar.
162

  

Barry förspråkar motsatsen till olikhetens politik som han menar ska förkastas, och kallar 

detta för solidaritetens politik. I detta perspektiv så delar alla människor samma 

samhällstillhörighet och samma öde och politiska oenigheter, menar han, växer fram ur 
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medborgarnas olika idéer om framtidssynen för samhället. Han menar att dessa olika åsikter 

för lösningsförslag gäller t.ex. rättvis fördelning av samhällsnyttor som skapas i de 

gemensamma demokratiska institutionerna där majoritetsbeslut får avgöra utgången efter att 

alla fått göra sin röst hörd.
163

 Barry anser det inte finnas skäl att ge grupper särskilda skydd 

trots att de kan hamna på förlorande sidan. Han menar istället att kollektiva beslut som 

valmetod borde tas efter att alla, inklusive de med särskiljande åsikter, får vara med och 

argumentera i den offentliga debatten och där det legitima forumet är offentligt demokratiskt 

och ansvarsutkrävande. Barrys åsikt är att om argumenten är starka nog så talar de för sig 

själva och minoriteter får inte heller någon särskild ställning gällande ”sin fråga”.  

Enbart genom resultatet av ett majoritetsbeslut där alla medborgare kunnat delta, menar 

Barry, kan ge kulturella minoriteter möjliga undantag från generellt tillämpbara lagar.
164
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8. Jämförelse och kritik 

8.1 Analysschema – jämförelse av lösningsförlag 
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utbildning och skydd av hjälp-
lösa dvs. omyndiga + barn 
 
Reglering av icke-statliga 
aktörer. Utjämnande av sociala 
klyftor, ge varje individ lika 
utgångs-punkter men på ”olika 
sätt”. Grov antidiskriminerings-
lagstiftning och ”privatiserings-
strategi” som ramverk för 
individuell frihet: avpolitiserad 
behandling av grupper 
 
Integration. Naturlig 
assimilering motarbetas ej 
 
Egalitärism med MR, lika 
utgångspunkter och specialfall 
 undantag för mångkulturalism 
 
Additiv till den unisont skapade 
”medborgarnationaliteten” 
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8.2 Kritisk granskning 

Analysen som följer grundar sig dels på en jämförelse av den enskilde författarens syn på 

liberal demokrati jämfört med idealtypen och dels en jämförelse av respektive författares 

lösningsförslag, dvs. en liberal stats förhållningssätt mot utmaningarna från mång- och 

multikulturella rättighetsanspråk, med idealtypen. En mellan varandra kritiskt jämförande 

analys för de tre filosofernas ståndpunkter, och med nyanserande med hjälp av delar av den 

teoretiska översikten, presenteras sedan under kap 8.3 innan slutdiskussionen. 

8.2.1 Will Kymlicka och en liberaldemokratisk idealtypsjämförelse 

Kymlickas syn på liberal demokrati skiljer sig förvånansvärt nog inte mycket från de andra 

två filosofernas eller från den konstruerade typen för liberal demokrati, i alla fall inte gällande 

invandrares rättigheter. Han utgår främst från liberala utgångspunkter med prioritet i den 

individuella identiteten som varje medborgare har rätt och frihet till i en liberaldemokrati.  

Visst ser och framhåller han med sina grupprättsuppmuntrande tendenser värdet av en 

kulturell gemenskap. Trots det så är det mer minoriteter i betydelsen urbefolkningar som han 

menar ska få ta del av dessa rent multikulturella rättigheter som kommunitära politiska 

filosofer vanligtvis förespråkar.  

När det kommer till invandrare så menar han däremot att det i dagsläget enbart är riktigt i 

teori och att ingen stat skulle acceptera multikulturella rättighetskrav på den nivån som 

urbefolkningar borde få. Istället är det individuell valfrihet och grundläggande rättigheter som 

tillsammans kräver en starkt enad medborgardygd grundat i tillit till medmedborgarna, 

solidaritet och en gemensam medborgaridentitet fristående från kulturella, sociala och etniska 

karaktärsdrag som står i fokus. Medborgardygden är avgörande för att undvika utmaningen 

med en svårstyrd stat. Medborgaridentiteten och dessa förutsättningar hittas i idealtypen, 

tillsammans med grundläggande rättigheter, och motiveringsprinciperna som utgör grunden 

till nästa steg vilket är kravet idealtypen och Kymlicka båda anser krävas för en fungerande 

demokrati; en utbildad, engagerad medborgarkår som genom politiskt engagemang i rättvisa 

periodiska val väljer sitt demokratiska styre och säkerhetsställer sina motiveringsprinciper. 

Kymlicka pekar på individuella friheter och valet av det goda livet och att de grundläggande 

förutsättningarna för att bemöta detta som stat är tillhandahållandet av en obligatorisk 

offentlig standardiserad skolgång som ger de kunskaper som krävs för att fatta och revidera 

sin syn på ”det goda livet” och garanterar lika möjligheter för varje individ. Trots att 

Kymlicka inte klargör rent konkret vilket förfaringssätt deltagandet i den demokratiska 
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processen ska ta så hämtar han sina exempel från liberaldemokratiska länder som USA, 

Canada och Australien. Därmed tolkar jag det som i enlighet med de utmärkande drag som 

känns igen från idealtypen, en grundlag med allmänt medborgerligt röstningsförfarande och 

konstitution med val av representanter på olika nivåer i periodiska val.  

I en samhällelig kultur, dvs. Kymlickas begreppsförklaring av den offentliga sfären, ses 

det av honom som något som invandrare vill integreras till av egen fri vilja men också som en 

liberaldemokratisk stats förväntning på nyanlända invandrare att de integreras in i den 

gemensamma medborgaridentiteten i det offentliga. Det är däremot i den privata sfären främst 

som den individuella identiteten främst får skina.  

Kymlicka menar att liberaldemokratin genom sin religions- yttrande- och föreningsfrihet 

ger möjlighet för varje individ att lära sig om fler kulturer och livsstilar och sedan ges valet 

till vilken sammansättning deras individuella identitet ska ha. Statens förhållningssätt och 

ansvar för bemötandet av den mångkulturella utmaningen, enligt Kymlicka, är helt enkelt 

underlättande av den önskvärda integrationen genom offentlig utbildning, sociala reformer för 

utjämnande och känsla av solidaritet och samhällsacceptans som en del av majoriteten. Ett 

visst erkännande och reformer för mångkulturella rättigheter och vissa undantag i den 

offentliga sfären för t.ex. sikher och motorcykelhjälm samt bekämpandet av fördomar och 

intensiv antidiskrimineringspolitik mot synen på ”den andre” i media, böcker och dokument 

är avgörande. Flera identiteter för individer är möjliga och Kymlicka anser inte tolerans vara 

enda grunden för stark samhörighetskänsla, utan också ett välkomnande av olikheter. 

Multikulturella rättigheter är däremot oacceptabla vilket Kymlicka hänvisar till hur dagens 

liberala stater förhållit sig till dessa. Samtidigt är balansgången till vad vissa anser vara 

mångkulturella och vissa anser vara multikulturella rättighetskrav något som ständigt pågår. 

8.2.2 Charles Taylor och en liberaldemokratisk idealtypsjämförelse 

Förutsättningen för en liberaldemokrati enligt Taylor matchar väldigt bra med idealtypen 

för liberal demokrati.  Utöver en gemensam kollektiv medborgaridentitet, undantaget drag 

som kulturell bakgrund, social ställning kön etc., så måste det finnas ömsesidig tillit från varje 

medborgare till sina medmedborgare gällande deltagande, engagemang och gemensamt 

beslutsfattande. Precis som idealtypen så grundar Taylor förutsättningen för liberalt styre i 

okränkbara grundläggande rättigheter. Han talar om ”värdighet” för varje individ och det 

tolkar jag som språkbruk associerat med just mänskliga rättigheter.   
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Multikulturella rättigheter däremot är för kommunitären Taylor, precis som för Kymlicka 

något som reserveras till kulturella minoriteter men i Taylors fall exemplifieras det främst i 

t.ex. i rättigheter för bevarandet av den fransktalande Quebecois delen i Kanada vars 

medlemmar kan ha mycket skild mångkulturell bakgrund men delar franska språket. 

Den utmaning som däremot invandring och mångkulturella rättighetsanspråk ställer på en 

liberaldemokrati grundar han på exkludering av invandrarna som i sin invandring gjort staten 

heterogen, en misstro skapas och följden blir i och med det destabilisering. Han talar inte alls 

om multikulturella rättigheter för invandrare. Det liberaldemokratiska förhållningssättet måste 

främst ske under den övergångsperiod av destabilisering som oundvikliga kommer under den 

integreringsprocess som både staten och invandrarna själva ser som önskvärd.  

Medan individer från statens sida accepteras att äga flera identiteter samtidigt så ska de 

integreras in i medborgaridentiteten. Den liberala statens förhållningssätt är precis som vi 

hittar vid förutsättningarna i idealtypen, dvs. skapandet av en egalitär likvärdighetspolitik som 

uppmuntrar individuell frihet och jämlikhet med rätt att finna sin egen identitet inom en egen 

kultur i dialog med andra. Stark inkluderingspolitik sker genom underlättande av integration i 

form av förhandlingsbara rättigheter som tilläggs de okränkbara, dvs. erkännande, 

mångkulturella rättigheter och möjliga undantag som kan dras tillbaka av staten. Genom en 

stark antidiskrimineringspolitik och genom skapandet av den viktiga gemensamma 

medborgaridentiteten som förutsätter ömsesidig tillit för genomförande av, precis som 

idealtypens motiveringsprinciper, säkerhetsställande av rättigheter, friheter och fungerande 

styre så förhindrar man en negativ syn av ”den andre” och en förlängd destabiliseringsperiod. 

Även om också Taylor saknar en specifik politisk organisationsuppdelning för demokrati 

så nämns en proceduriell demokrati där ena halvan är individcentrerad och neutral med 

okränkbara rättigheter, som utgör motiveringsprinciperna i idealtypen, medan den andra 

halvan är särartsuppmuntrande och tillåter vissa mångkulturella rättigheter för underlättande 

av integration, på villkorlig basis. Vikten av medborgerligt deltagande, solidaritet och 

gemensamt beslutsfattande står i centrum för att möta utmaningarna som invandring medför 

och tolerans i Taylors fall rör utöver detta också skapandet av offentliga forum för berikande 

kulturell symbios där individuell identitet och medborgerlig förståelse kan frodas. 
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8.2.3 Brian Barry och en liberaldemokratisk idealtypsjämförelse 

Barry utgår från sin egalitära liberala position som precis som idealtypen utmärks i sitt 

förespråkande för sitt försvar av grundläggande liberala institutioner med neutralitet till 

individuella val och friheter i privat sfär, till kravet lika rättigheter som tar sin grund i statligt 

ansvar för jämn ekonomisk fördelning och lika sociala utgångspunkter och med statligt ansvar 

för barn fram till myndig ålder. Det senare delar han med Kymlicka om vikten av kunskap 

som en obligatorisk offentlig bred utbildning skänker rörande liberal uppfostran för att kunna 

agera i den offentliga sfären, hitta bra arbete, uppfostra sina egna barn samt själv inom det 

liberala privatiseringsramverket för åtnjutandet av de motiveringsprinciper som återfinns i 

idealtypen; individuella friheter och mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, religionsfrihet 

och mötesfrihet i ”frivilliga förbund” som Barry syftar till gällande individuellt 

gruppmedlemskap.  

Samtidigt är det statliga ansvaret för barn och omyndiga en stor fråga som i 

mångkulturella grupprättighetsanspråk oftast hamnar i konflikt med egalitär liberaldemokrati.  

Hans förespråkande för solidaritetens politik istället för särartsuppmuntrande är 

majoritetsbeslut med allmän rösträtt efter deltagande och argumentation i demokratiska 

institutioner där starkast argument samt undantagstillstånd för mångkulturella rättigheter och 

undantag får avgöras. Däremot har han ingen riktig grund för sitt försvar av 

undantagstillstånden annat än att de måste finnas i ovanliga fall för att dämpa konflikter och 

jämna ut det hela. I idealtypen återfinnas detta som motiveringsprincip och kan jämföras med 

medborgerliga skyldigheter för deltagande rösträtt och med jämställdhet i att göra sin röst 

hörd i det liberaldemokratiska forumet.  

Integration av invandrare ska göras till offentlig sfär där medborgerligt deltagande sker, 

definierande av en tydlig inkluderingsmekanism måste finnas idealtypen tillsammans med 

förutsättningen för integrationen till en gemensamt skapad offentlig medborgaridentitet som 

Barry menar ska vara neutral och ses som en inhemsk nationalitet. Prioriteten är 

upprätthållande av liberala institutioner, skapandet av solidaritet och empati för 

medmedborgarna skapas bäst genom förminskandet av sociala klyftor och orättvisor där den 

liberala staten, precis som redovisas i idealtypens allmänna förutsättningar, kräver politiskt 

engagemang från medborgarna. 
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8.3 Sammanfattande jämförande analys 

De redovisade svaren i analysschemat ovan visar vid en översiktlig granskning med stor 

tydlighet att de tre politiska filosoferna, oavsett grundläggande orsaker rörande skälen till sin 

syn på grupprättighetsanspråk, delar ett gemensamt liberalt perspektiv över de grundläggande 

krav, funktioner och det ansvar en liberaldemokratisk stat har för sin fortsatta existens på 

invandrares grupprättighetsanspråk. De delar alla tre också mycket lika lösningsförslag 

gällande hur en liberaldemokratisk stat ska förhålla sig till de mångkulturella utmaningarna 

som invandrare ställer på den och för förhindrandet av den destabiliserande effekt som följer 

med ökad heterogenitet.  

En viss syn på okränkbara mänskliga rättigheter delas av alla tre, där socio-ekonomiska 

och antidiskrimineringsreformer ses som grundläggande förutsättningar för hanteringen av 

den instabilitet som de alla tre anser bero på brist på medborgerlig inkludering av invandrare 

och att beroendet av en gemensam medborgaridentitet urholkas i och med en alltmer 

heterogen befolkning från ökande invandring. Mång- och multikulturella rättighetsanspråk 

utmanar också det stabiliteten och rädslan för det okända hos den inhemska befolkningen som 

ökar i och med invandring syftar på den fördomsfulla synen på ”den andre”. Taylor menar 

t.ex. att krav på en viss tidsperiod för anpassning till olikheter som i sin tur leder till 

destabilisering uppstår oavsett.  

Assimilering till majoritetskulturen är samtidigt inte längre nödvändig menar de alla tre, 

medan integration, förutom att vara något som måste ske, samtidigt är något som varje 

invandrare själv önskar göra av egen vilja och i sin egen takt.  

Som Annick Sjögren visade i den teoretiska översikten och som vi kunnat se i resultatet 

av vår analys så handlar varje situation rörande mång- och multikulturalism ultimat om 

identitetsfrågor, både i form av den liberaldemokratiska utmaningen med stigmatiserande 

heterogenitet utmanandes den befintliga medborgaridentiteten. Det handlar dock också om 

integreringen av invandrare och hur identitetsbyggande sker utifrån de samhällsvillkor de 

lever i, vilket förklarar att syftet med denna uppsats är att identifiera lösningsförlag i form av 

liberaldemokratiskt förhållningssätt. Walzer talar också han om hur invandrartryck leder till 

identitetskris och det vakuum som uppstår och som i vissa fall kan leda till fundamentalism.  

De tre politiska filosoferna håller å ena sidan med om att individer kan äga flera 

identiteter samtidigt och att en neutral medborgaridentitet i det offentliga är vad invandrare 

ska integreras in i. Å andra sidan har de olika utgångspunkter för sina lösningsförslag.  
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Svaret på den mångkulturella utmaningen för invandrare hos alla tre är ett 

liberaldemokratiskt förhållningssätt för underlättandet av integrationsprocessen för invandrare 

i form av visst erkännande, vissa undantag och mångkulturella rättigheter gällande t.ex. 

tradition, religion, mat och sedvänjor främst utövade i privat sfär, i kombination med stark 

antidiskrimineringslagstiftning och sociala rättigheter.  

Alla tre delar åsikten att multikulturella rättighetsanspråk inte kan accepteras i en liberal 

stat, medan mångkulturella rättigheter till stor del inryms under de grundläggande liberala 

rättigheter som utgör motiveringsgrund för individer i liberala stater.  

Det som skiljer de politiska filosoferna åt, och som också varit det motsatsförhållande 

som motiverat valet av analysförfattare för studien, är de utgångspunkter och skäl som ligger 

bakom deras argument. Medan Kymlicka och den kommunitära filosofen Taylor anser att 

minoriteter har rätt till multikulturella grupprättigheter för att jämna ut orättvisor, så anser 

Barry att grupptillhörigheten i sig kan vara orsaken i sig till orättvisan och stödjer istället 

egalitär social rättvisa för utjämnande av sociala olikheter - oavsett grupp.  

Alla tre delar däremot likanande åsikter kring invandrarrättigheter och även många av 

lösningförslagen men även här är utgångspunkterna olika. Barry medger motvilligt att 

undantag för invandrare kan ske, men menar att det är oförsvarliga så länge dessa inte grundar 

sig på majoritetsbeslut med utgångspunkt i en gemensam värdegrund hos alla medborgare 

t.ex. rörande halalslakt och djurs rätt. Positiv särbehandling enbart p.g.a. etniska, kulturella 

eller religiösa grunder är oacceptabelt medan lika utgångspunkter på jämlik nivå i form av 

egalitär likvärdighetspolitik är det enda rätta för Barry.  

Gränsen för vad som anses vara mångkulturella rättighetskrav och multikulturella 

grupprättsanspråk är en annan sak som ibland skiljer dem åt. Kulturer och värderingar 

förändras över tid och medan Kymlicka och Taylor anser individer beroende av sin kulturella 

identitet för att bygga ett meningsfullt liv menar Barry från sitt egalitära håll att 

förutsättningen för uppfyllande av liberaldemokratiska värderingar för individuell valfrihet är 

social rättvisa och lika utgångspunkter genom jämn fördelning. Ingen av de tre stödjer 

kollektiva rättigheter för grupper av invandrare utan rättigheter är för individ-i-grupp.  

För Barry är det privata jämte det offentliga det starkaste argumentet för vilka 

mångkulturella rättighetsanspråk som kan tillåtas. Statligt ansvar för liberal statlig uppfostran 

och antidiskriminering är däremot svårt att balansera i liberaldemokratin. Precis som 

halalslakt argumentet så blir frågan hur man gör med frågor som religionsfrihet och slöja för 

omyndiga barn, religionsfrihet och antidiskriminering där minsta kritik mot religiösa 
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utövanden skapar en stor konflikt medan lösningen har visat sig vara ett begränsande av 

yttrandefrihet istället för ökande förväntningar på sekularism i det offentliga. Exemplet med 

Muhammedkarikatyrerna är inte långt från minnet här, emedan byggen av religiösa byggnader 

hör till det ”privata”, inte påtvingas någon utanför gruppen och därmed kan försvaras därför.  

Därmed kan det lösningsförslag de alla tre kraftigt förespråkar gällande anti-

diskriminering vara ett tveeggat svärd i hur det påverkar det liberaldemokratiska dilemmat 

och majoritetsbefolkningens syn på invandrarna. Att behöva göra eftergifter i grundläggande 

liberaldemokratiska värden i det offentliga kan vara en starkare stubin rörande heterogenitet 

än vad integrationen hinner med. 

Både Barry och Kymlicka medger att kulturen tunnas ut för varje generation invandrare i 

en liberaldemokrati och värdegrunden blir densamma ju längre tid som går. Men medan  

Kymlicka förespråkar modersmålsundervisning, statligt stöd för kulturutövning och både han 

och Taylor även vill ha en mångkulturell läroplan med grund i kulturvärdet för varje 

människa, så anser Barry tvärtom att dessa mångkulturella rättigheter är slöseri med resurser.  

Dessa utgångspunkter rörande vikt av kultur är även vad de kritiserar hos varandra. Alla 

tre filosofer är eniga om att invandare inom ramverket för liberaldemokrati med rättigheter 

som förenings-, religions- och mötesfrihet kan tillhöra en eller fler grupper så länge individen 

kostnadsfritt kan lämna dem. Detta är något som även Bauhn- och Demirbag Sten trycker på i 

den teoretiska översikten, som ett grundvillkor och även möjligheten att revidera sina mål.  

Barry däremot stäcker sig så långt i den liberala friheten som till att kunna tillåta 

individer att tillhöra vissa multikulturella formationer av t.ex. religiös art, så länge 

medlemskapet är frivilligt, ingen skadas, alla är välinformerade och friheten att lämna 

gruppen och återvända till liberala majoritetssamhället finns.  

Som vi såg i tidigare forskning delen så påpekade Hans Ingvar Roth i sin 

forskningsöversikt över det mångkulturella samhället att de flesta diskussioner i frågan har 

rört sig om hur man just kan skapa medborgaridentiteter, dvs. gruppöverskridande nationella 

identiteter, i pluralistiska samhällen. Efter vår analys kan vi konstatera att de valda liberala 

politiska filosoferna, vare sig de är kommunitära som Taylor, flörtar med kommunitarianism 

som Kymlicka eller är helt och hållet egalitärt liberala som Barry, gemensamt står för detta 

som en grundläggande förutsättning för liberala demokratier och hur de ska hantera 

utmaningen som invandring medfört.  

I analysmodellen ser vi att invandrarkraven enligt de tre, är fullständig integration i 

invandrarnas egen takt och att lösningen för invandrarkulturen enligt alla tre filosofer är att 
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liberaldemokratier, å ena sidan ska underlätta integrationen till en gemensam 

medborgaridentitet främst manifestarandes i den offentliga sfären, och å andra sidan att 

invandrarkulturen berikar och utökar den existerande liberala kulturen genom att läggas till 

den neutrala medborgaridentiteten.  

Anders Johannson Heinö föreslår exemplet med bindestrecksidentitet; att man kan göra 

som i andra länder som exempelvis i USA där man kan identifiera sig som amerikansk-

italienare, afro-amerikan osv. Som vi såg i den teoretiska översikten så ses den personliga 

identiteten idag som vägen till individuellt självförverkligande – något som vi i denna studies 

idealtyp och empiriska analys sett är motiveringsprinciper för medborgare för 

upprätthållandet av sina medborgerliga skyldigheter för deltagande i en liberal demokrati. På 

detta sätt blir en del av förhållningssätten för den liberala demokratin att skapa dessa 

förutsättningar i form av grundläggande (mänskliga) rättigheter och friheter för skapandet av 

dessa motiveringsprinciper, men även att skapa de förutsättningar för den individuella 

förmågan att kunna göra dessa val och revideringar gällande identitet och självförverkligande.  

En liberal uppfostran i form av obligatorisk skolgång med bred utbildning är lösningen på 

detta för både Barry och Kymlicka gällande uppfyllandet av detta ansvar och 

förhållningssättet för individers möjlighet att kunna hantera sina fri- och rättigheter. Frågan 

blir då hur grupprättsanspråket om religiösa skolor kan balanseras när liberala stater väljer att 

vända sig till enstaka självutnämnda ledare som för talan för en regnbåge av olika 

trosåskådningar och intressen. Taylor specificerar inte något tillvägagångssätt annat än med 

statsansvar att skapa forum för kulturellt identitetutbyte då han, precis som Annick Sjögren 

visade i den teoretiska översikten om kulturens roll i individuellt identitetsbyggande, ser 

givande av ”erkännande” från stat och medmedborgare som hindrandes av stigmatisering och 

underlättade för integration. 

9. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att genom att hitta egna svar på de tre inledande 

frågeställningarna se hur de tre utvalda politiska filosoferna vill lösa det liberaldemokratiska 

dilemmat rörande multikulturella rättighetsanspråk och liberaldemokratins förhållningssätt till 

dessa och samtidigt se vilket lösningsförslag som ter sig mest hållbart. Vi påminner oss nu om 

dessa frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen och som nu efter analys och 

resultatredovisning kan besvaras: 
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1) ”Hur bör en liberaldemokratisk stat förhålla sig till multikulturalismen och dess 

anspråk på grupprättigheter?” 

Alla tre filosofer motsätter sig vad som i min definition utgör multikulturella 

grupprättighetsanspråk från invandrargrupper rörande att tillämpa hemlandets lagar i det nya 

liberaldemokratiska hemlandet då de går emot de grundläggande liberaldemokratiska 

grundpelarna och är emot rådande lagstiftning. Mångkulturella rättighetsanspråk däremot med 

en alltmer heterogen majoritetsbefolkning i och med invandring som i sin tur leder till 

destabilisering p.g.a. brist på medborgartillit och inkludering, är utmaningen enligt vår analys. 

Dessa kan accepteras och liberaldemokratin bör enligt alla tre filosofers lösningsförslag arbeta 

för en stark anti-diskrimineringspolitik, sociala och socioekonomiska reformer, skapandet av 

ett liberaldemokratiskt ramverk som uppmuntrar jämlikhet och den individuella friheten att 

göra egna val och välja sin egen identitet. Att behålla kultur, religion och traditioner i den 

privata sfären är tillåtet för invandrare och även att tillhöra grupper, så länge inget av detta 

bryter mot det liberala ramverket (lagen) och varje individ har rätt att kostnadsfritt lämna 

gruppen. 

 

2) ”Vilken politik bör en liberaldemokratisk stat arbeta för; ett assimileringsideal eller 

en gruppanspråksuppmuntrande politik?” 

Assimilering är inte längre nödvändig, även om Barry menar att man inte får motsätta sig 

om det sker naturligt. Integration är enligt alla tre politiska filosofer både önskvärt av stat och 

invandrare själva, och avgörande för solidaritet och medborgardygd för styrande av en stabil 

liberaldemokrati. Invandrarnas ansvar är att lära sig språket fort och anpassa sig till den 

offentliga medborgaridentiteten alla delar. Statens förhållningssätt i utbyte mot detta och 

lösningen har visat sig vara en acceptans för ett antal mångkulturella rättighetsanspråk som 

uttrycks främst i den privata sfären och för vissa undantag staten tillåtit i den offentliga sfären.  

Kravet är alltså en integrering till en gemensam offentlig medborgaridentitet där staten 

använt sig av viss rättighetsacceptans, sociala reformer för utjämnande och en orubblig 

antidiskrimineringspolitik som har som uppgift att ändra den befintliga synen på ”den andre” i 

samhället genom att ändra hur invandrare porträtteras i media, böcker, officiella dokument 

etc. Genom detta förhållningssätt och agerande så menar alla tre författare att inkludering kan 

ske och förhindra instabiliteten som utmanar. De ställer sig också till förhållningssättet som 

menar att dessa problem försvinner efter ett par generationer då kulturell uttunning sker 

naturligt till förmån för liberala värderingar och hemspråket försvinner till att bli som 
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inlärning av ett helt nytt språk. Enhetliggörande görs och alla tre menar att invandrarnas 

kulturella bakgrund blir ett tillägg till den existerande kulturen som berikas. 

 

3) ”Visar en mångkulturell, gruppanspråksinriktad filosofi och att en 

liberaldemokratisk stats förhållningssätt faktiskt räcker?” 

Vi har i vår analys, via jämförandet mellan egalitära, kommunitära och mångkulturells- 

uppmuntrande filosofer av resultatet sett att båda inriktningar delar grundläggande syn på dels 

hur liberaldemokratin är uppbyggd, dels vilka utmaningar som ställs på den i och med 

invandring och också sett att alla tre politiska filosofer delar nästan identiska lösningsförslag 

rörande liberaldemokratiska statens förhållningssätt på den mång- och multikulturella 

utmaningen. Dock är skälen till dessa åsikter olika där egalitären Barry ser social rättvisa och 

lika utgångspunkter som huvudfokus med mångkulturella rättigheter som acceptabla enligt 

villkoren för rättigheter i ”privata sfären”. Taylor och Kymlicka är däremot som kommunitära 

och grupprättsuppmuntrande filosofer grundade i vikten av kultur och kulturtillhörighet för att 

berika och fatta beslut och mångkulturella rättigheter blir därmed rätt att få uttrycka detta i sitt 

nya land. Slutsatsen som jag drar utifrån detta blir att ja, en gruppanspråksinriktad filosofi 

visar att en liberaldemokratisk stat faktiskt räcker till i sitt förhållningssätt mot invandrare och 

dess mångkulturella anspråk. Detta för att vi efter vår analys av respektive filosof och en 

jämförelse dem emellan kan se att gällande invandrare så har både kommunitära 

gruppanspråksinriktade filosofer som Taylor och Kymlicka lika åsikter som den egalitära 

liberalen Barry; Det finns inga gruppanspråk utan invandrarna behandlas i en 

liberaldemokratisk stat som individuella rättighetsmottagare, precis som 

majoritetsbefolkningen. Det är gällande minoritetsrättigheter som de anser att liberala 

demokratin är otillräcklig – men detta är inget som denna studie undersöker.  

Svaret är ja, i den labyrint av spänningar som mångkulturella grupprättsanspråk som en 

liberaldemokratisk stat utmanas med så håller till och med en kommunitär som Taylor och en 

grupprättsinriktad filosof som Kymlicka faktiskt anser att gällande invandrare så räcker den 

politik som liberaldemokratier försöker balansera på olika sätt idag och med huvudsyftet att å 

ena sidan smärtfritt integrera invandrare och å andra sidan åtnjuta den kulturella rikedom som 

de tillför i valmöjligheter i livsstil för individer i liberaldemokratin.    

 

Av tid- och utrymmesskäl så har inte en bredare frågeställning som även inkluderar 

minoritetsrättigheter kunnat läggas till den genomförda undersökningen, även om materialet 
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som valts till denna studies analys i ett annat perspektiv även kunnat inrymma dessa 

frågeställningar. Filosofisk nivå har på sitt sätt varit en utmaning i genomförandet av denna 

studie och frestelsen att vilja ta med fler författare, andra metoder och fallstudier har fått 

släppas av utrymmes- och tidsskäl de med. Problemet med denna studies problemställning 

och slutresultat är att grundidén var att undersöka mångkulturella och multikulturella 

rättighetskrav bredare. De valda politiska filosoferna har dock främst använt sig av exempel 

från USA, Kanada, Australien och Storbritannien och inte mer än i förbigående nämner 

Europeisk invandring. Å ena sidan är fördelen att dessa länder är författarnas egna och vana 

vid stora invandringsvågor och resultatet kan vara lärorikt för europeiska länder med stor 

internationell invandring. Nackdelen är å andra sidan att dessa länder just p.g.a. sin 

invandringsnivå under lång tid har så pass stor mångkulturell befolkning att detta inte längre 

är något som är svårt utan hanteras automatiskt genom klara förväntningar på nya invandrare. 

 

Titeln på denna studie talar om ett liberalt dilemma och ”jag” som individ eller ”vi” som i 

grupp. Som vi ser efter vår analys så finns liknar de tre politiska filosofernas förhållningssätt 

varandra gällande de grupprättighetsanspråk och mångkulturella rättigheter som invandrare 

kan ställa på en liberaldemokratisk stat. Skälen bakom är dock olika medan de alla tre anser 

att det är individer som är rättighetsmottagare, även för invandrare och med det de 

förutsättningar och den frihet som behövs för att kunna tillhöra vilken grupp de vill och skapa 

eller revidera vilken identitetstillhörighet de vill i den privata sfären.  

Villkoren är att de dels integreras in i den neutrala medborgaridentiteten i den offentliga 

sfären och att de grupper de tillhör är konstadsfria att lämna.  

Resultatet att både kommunitära, mångkulturella liberala och egalitära filosofer delar så 

pass lika syn på invandrares mångkulturella rättighetsanspråk och på liberaldemokratiska 

staters förhållningssätt mot dessa, var överraskande men bevisar samtidigt att den 

grundläggande liberalapolitiskfilosofiska synen är djuprare än någon enskild inriktning. 
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