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Abstract 

Utgångspunkten i arbetet är att människor som saknar rättigheter behandlas orättvist. Nancy 

Frasers rättviseteori stärker det påståendet. Hennes tolkning av rättvisa innebär att individer 

skall ha möjlighet att deltaga som jämlikar i alla strukturer som påverkar individen. Om 

individen saknar rättigheter saknar hon möjlighet att deltaga som jämlik. Frågeställningen 

som undersöks är hur Hannah Arendts ansvarbegrepp kan minska orättvisan som individen 

lider av i och med sin avsaknad av rättigheter. Syftet med undersökningen är att granska 

huruvida Arendts ansvarsbegrepp fortfarande är relevant. Frasers rättviseteori är ett verktyg 

för att analysera Arendts ansvarsbegrepp. Tolkningen av ansvarsbegreppet genomförs dels 

genom argumentationsanalys, och dels genom begreppshistorisk analys.  

Resultatet av undersökningen är att Hannah Arendts ansvarsbegrepp kan fungera 

som en metod för att öka rättvisan ur Nancy Frasers perspektiv. Min tolkning av Arendts teori 

är att individen skall agera om hon har möjlighet att påverka andra människors liv till det 

bättre. Arendts ansvarsbegrepp innefattar därmed ett krav på individer att ta ansvar för andra 

människors livssituationer. Jag menar att det krav på individuellt ansvarstagande som Arendts 

ansvarsbegrepp innehåller innebär att människors rättigheter stärks. Genom att människors 

rättigheter stärks minskar orättvisan enligt Fraser. 
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Abstract 

The premise of the study is that a person who has no rights is treated unjustly. The claim is 

strengthened through Nancy Fraser's theory of justice. Her interpretation of justice means that 

individuals should have the opportunity to participate as equals in structures that affects the 

individual. She argues that the individual lacks the ability to participate as an equal if she has 

no rights. The main question under consideration is how Hannah Arendt's concept of 

responsibility can contribute to reduce the injustice that people with lack of rights suffer from. 

The purpose of the study is to investigate whether Arendt's concept of responsibility is 

relevant. Fraser's theory of justice is a tool to examine Arendt's concept of responsibility. The 

analysis of the concept of responsibility is performed with an argumentation analysis and a 

conceptual analysis.  

The result of the examined question is that Hannah Arendt's concept of 

responsibility can serve as a method to increase justice in Nancy Fraser's perspective. My 

interpretation of Arendt's theory is that responsibility includes an obligation to act if one has 

the possibility to improve other people's lives. The individual responsibility for other people 

results in strengthening human's rights. When human’s rights are strengthened the injustice 

reduces, according to Fraser. 
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1 Inledning 

En människas rättigheter är i många avseenden knutna till hennes medborgarskap. Paradoxalt 

nog kan synen på att stater ansvarar över sina medborgares rättigheter leda till att människor 

saknar rättigheter. Ett aktuellt exempel på människor som saknar rättigheter på grund av att 

staten endast ansvarar för sina medborgares rättigheter är rumänska romer i Sverige. Under de 

senaste åren har antalet rumänska romer som rest till Sverige med målsättningen att tjäna 

pengar ökat. Romerna har rest till Sverige på grund av att de saknar grundläggande rättigheter 

i Rumänien. När de väl befinner sig i Sverige avstår Rumänien helt från ansvaret för dem. 

Den svenska staten anser sig inte alls bära ett ansvar över de rumänska romernas situation. 

Sverige påtalar att de rumänska romerna inte är medborgare i Sverige. Dessutom påstås 

skulden för deras bristande rättigheter vara Rumäniens, inte Sveriges. I och med att den 

svenska staten är utan skuld anses den också vara fri från ansvar.  

Utifrån det konkreta exemplet med rumänska romer som saknar rättigheter i 

Sverige är det tydligt att den nutida diskursen utgår från att staten bör säkerställa sina 

medborgares rättigheter. Det leder till att människor saknar rättigheter om staten inte tar 

ansvar för sina medborgares rättigheter. Ytterligare en konsekvens av att stater bara anses ha 

ansvar för medborgares rättigheter är att människor som befinner sig i en annan stat än den de 

är medborgare i innehar färre rättigheter än människor som är medborgare i den stat som de 

befinner sig i. I och med att medborgarskapet är avgörande för individens rättigheter är 

människors möjligheter att åtnjuta sina rättigheter väldigt olika. Till skillnad från 

medborgerliga rättigheter är målsättningen med mänskliga rättigheterna att de skall vara lika 

för alla. Dock implementeras de mänskliga rättigheterna fortfarande i första hand av stater. Av 

den anledningen är individens statstillhörighet av yttersta vikt även för hennes chanser att 

tillgodogöra sig de mänskliga rättigheterna. 

Synen på att staten endast är ansvarig över sina medborgares rättigheter är djupt 

förankrad. I de fall som människor inte åtnjuter sina rättigheter diskuteras i vilken mån den 

stat som individen är medborgare i brister i sitt ansvarstagande. Sällan diskuteras det om 

synen på vem som bör vara ansvarig är felaktig. Jag menar att det finns allvarliga brister med 

inställningen att stater endast ansvarar över sina medborgares rättigheter. I praktiken leder det 

till att människor delas upp i ”vi och dom”. ”Dom” kan legitimt sakna rättigheter i och med 

att staten inte anses ansvarig över deras rättigheter. Dessutom innebär inställningen att staten 

endast ansvarar över medborgarnas rättigheter att människan kan resa ifrån sina rättigheter i 
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och med att hon kan resa från den stat hon är medborgare i. Människors rättighet till fri 

rörlighet leder därmed till att människan legitimt kan avskrivas sina övriga rättigheter.  När 

människor saknar rättigheter undersöks vanligtvis om den som är ansvariga brister i 

ansvarstagande. I denna undersökning kommer istället en alternativ syn på ansvar utforskas. 

Den ansvarsynen som undersöks lägger ett ansvar på individer, inte bara på stater, att agera 

för människors rättigheter. 

 

 

1.1 Problemformulering 

Problematiken med att människor kan sakna rättigheter som en konsekvens av staters 

bristande ansvarstagande har belysts tidigare. Bland annat av Hannah Arendt och Nancy 

Fraser. I detta arbete undersöks Hannah Arendts krav på individer att ta ansvar för andra 

människors rättigheter som ett komplement till staters ansvar för medborgares rättigheter. 

Undersökningen diskuterar huruvida ett ökat krav på människor att ta ansvar och agera skulle 

kunna bidra till att öka rättvisan. Arbetet utgår främst från Hannah Arendts ansvarsbegrepp. 

Arendts begrepp kopplas samman med rättvisa genom Nancy Frasers rättviseteori.  

Hannah Arendt belyste problematiken med att stater endast är ansvariga över 

medborgarnas rättigheter redan i mitten av 1900-talet. Hon hävdade att en bidragande orsak 

till att massavrättningarna av Europas judar kunde ske under andra världskriget var att ett stort 

antal av de Europeiska staterna avskrev judarna inom staten deras medborgarskap. I och med 

att judarna saknade medborgarskap saknade de också rättigheter. På så vis kunde staterna 

alltså avskriva sig ansvaret för den judiska befolkningen. Det som är specifikt med Arendts 

ansvarsteori är att hon vill lägga större vikt på individers ansvar än på staters ansvar. Hon 

anser att människor har ett ansvar för andra människors rättigheter, om de är en del av samma 

gemenskap.  

Det är tydligt att problematiken som Arendt lyfte fram kring medborgarskap, 

rättigheter och ansvar kvarstår än idag. Dock har människors möjlighet till rörlighet över 

statsgränserna ökat sedan Hannah Arendt utformade sin teori. Jag menar att människors ökade 

rörlighet belyser en viktig brist i hennes teori om individuellt ansvarstagande för människor 

som är en del av samma gemenskap. Jag anser att det är ett problem att Arendt främst 

diskuterar ansvar inom den gemenskap som människan är medborgare i. I och med att 

människor är fria att lämna den stat de är medborgare i, kan hennes resonemang innebära att 

människor försätts i situationer där de saknar rätt att avkräva någon stat för att ansvara för 
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sina rättigheter. Ett konkret exempel på bristen med hennes resonemang är att Sverige inte 

anses vara ansvarig för rumänska medborgares rättigheter, trots att de är en del av Sverige. 

Till skillnad från judarna som Arendt diskuterar saknar inte de rumänska romerna 

medborgarskap. Däremot tar staten som de är medborgare i inte sitt ansvar över deras 

rättigheter. I och med att de inte är medborgare i Sverige saknar de ett flertal rättigheter här. 

Jag vill undersöka om Hannah Arendts syn på ansvar kan modifieras till att innebära att alla 

människor som påverkas av en stats politik skall ha rättigheter i den staten. De rumänska 

romerna i Sverige är ett exempel på människor som då skulle få ökade rättigheter. 

Nancy Fraser har utvecklat en teori om vad rättvisa innebär. Jag tror att hennes 

rättviseteori har mycket att tillföra i och med människors ökade rörlighet över statsgränserna. 

Frasers rättvisteori frikopplar rättigheter från medborgarskap. Hon anser att stater i stället 

skall vara ansvariga för alla människor som påverkas av staten, alltså inte enbart för 

medborgarnas rättigheter. Frasers teori innebär att människan skall ha rätt att åtnjuta 

rättigheter inom alla medlemskap som påverkar henne. Således blir individens rättigheter inte 

enbart knutna till den stat som hon är medborgare i. I praktiken innebär den mer flexibla 

inställningen till medlemskap att individen bör ges rättigheter inom alla de stater som genom 

politik påverkar hennes liv. Utifrån Nancy Frasers rättviseteori bör rumänska romer som 

påverkas av svensk politik också ha rättigheten att själva påverka politiken i Sverige. 

Föreliggande undersökning utgår från tesen att rumänska romer i Sverige utsätts 

för en orättvisa när de inte erbjuds samma rättigheter som svenska medborgare i Sverige. 

Nancy Frasers teorier om rättigheter och rättvisa styrker tesen att människors avsaknad av 

rättigheter är orättvis. Jag anser att de rumänska romerna som befinner sig i Sverige är ett 

konkret exempel på att människor drabbas av orättvisa i och med att de saknar rättigheter. Jag 

menar att den nu rådande inställningen till att stater ansvarar över sina medborgares 

rättigheter bidrar till att öka den orättvisan. Orsaken till att den rådande inställningen ökar 

orättvisan är att den innebär att de flesta stater, och i princip alla människor, legitimt kan 

avskriva sig ansvar över människors rättigheter.  

Den rådande synen är att de som bär skuld för människors avsaknad av 

rättigheter också är de som är ansvariga över att implementera rättigheterna. Hannah Arendt 

påpekar att en anledning till att flertalet aktörer kan avskriva sig ansvaret för andra 

människors rättigheter är att ansvar ofta kopplas samman med skuld. Med utgångspunkt i 

hennes teori om individuellt ansvar resonerar jag kring en möjlig metod för att åtgärda 
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orättvisan. Jag anser att styrkan i Hannah Arendts resonemang ligger i det krav hon ställer på 

individen att faktiskt agera om hon har möjlighet att stärka andra människors rättigheter.  

Till skillnad från Arendt diskuterar Nancy Fraser endast staters ansvar gentemot 

människor, inte individers ansvar gentemot andra människor. I och med att Fraser endast 

fokuserar på statligt ansvar anser jag att hon förbiser människans kraft att förändra. Däremot 

leder Arendts teori till att vissa människor utesluts ur den gemenskap som ansvarar för deras 

rättigheter. Till skillnad från Arendt diskuterar Fraser i konkreta termer vilka människor som 

bör räknas med i gemenskapen som berättigar människans rättigheter. Det är Nancy Frasers 

viktigaste bidrag till denna undersökning.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I detta arbete problematiseras den utbredda inställningen att staten är enskilt ansvarig över 

sina medborgares rättigheter. Den synen problematiseras genom att påvisa att det innebär att 

människor kan sakna rättigheter och därmed utsättas för orättvisor. Målsättningen är att 

undersöka om de orättvisor som människor utsätts för, genom avsaknad av rätten att åtnjuta 

sina rättigheter, skulle minska genom en användning av ansvarsbegreppet så som Hannah 

Arendt beskriver det. Genom att belysa vad jag anser vara styrkor i Arendts teori om ansvar 

undersöker jag huruvida hennes ansvarsbegrepp är relevant i dagens kontext. Syftet med 

undersökningen är att utforska hennes ansvarsbegrepp, samt undersöka huruvida hennes teori 

fortfarande är relevant.  

Frågan som undersökningen avser att besvara är: Hur kan Hannah Arendts 

ansvarbegrepp minska orättvisan som individen lider av i och med sin avsaknad av 

rättigheter? Huvudfrågan utgår från specifika teorier om ansvar och rättvisa. För att besvara 

frågan analyseras de valda teorierna först enskilt i mindre delfrågor. Med hjälp av svaren på 

delfrågorna hoppas jag kunna besvara föreliggande huvudfråga. De delfrågor som undersöks 

(och besvaras) är: 

- Vad innebär Hannah Arendts syn på ansvar? 

- Vad är rättvisa enligt Nancy Fraser? 
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1.3 Disposition 

I nästkommande kapitel presenteras en kortfattad version av valda teorier, samt metoden som 

används i undersökningen av teorierna. Därefter följer den faktiska undersökningen. 

Undersökningen som genomförs i detta arbete är uppdelad i tre kapitel. Arbetet utgår från de 

delfrågor som presenterades under rubriken frågeställningar. Alltså, vad Hannah Arendts syn 

på ansvar innebär, och vad rättvisa är enligt Nancy Fraser. Dessa frågor besvaras i tur och 

ordning. I kapitel 3 diskuteras Hanna Arendts ansvarsbegrepp. Ansvarsbegreppet undersöks 

ur två perspektiv. Dels betydelsen av ansvaret, och dels vilka konsekvenser ansvaret får för de 

människor som tilldelas ansvar. I det fjärde kapitlet presenteras Nancy Frasers rättviseteori. I 

kapitel 5 analyseras huvudfrågan, alltså huruvida ett ökat individuellt ansvarstagande kan 

generera ökad rättvisa. Därefter, i kapitel 6, förs en diskussion utifrån de resultat som 

undersökningen gett. Slutligen, i det sjunde kapitlet, presenteras en kort sammanfattning av 

undersökningens delar och resultat.  
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2 Teori och metod  

I detta kapitel ges en kort presentation av de teorier som undersökningen bygger på. Därefter 

presenteras metoderna som används för att genomföra granskningen av teorierna. Slutligen 

presenteras och diskuteras materialet som används och analyseras i undersökningen av 

Hannah Arendts ansvarsbegrepp och Nancy Frasers rättviseteori.  

 

 

2.1 Teori 

Föreliggande undersökning bygger på två teorier. I detta teoriavsnitt ges endast en kort 

introduktion till vad som utmärker de båda teorierna. Den första teorin utgår från Hannah 

Arendts ansvarsbegrepp. Den andra teorin utgår från Nancy Frasers rättviseteori. Det är 

Arendts syn på ansvar som utgör grunden för undersökningen. Frasers teori om rättvisa syftar 

till att stärka min tes att de rumänska romerna i Sverige utsätts för en orättvisa när de inte 

erbjuds samma rättigheter som svenska medborgare i Sverige. 

 Hannah Arendts syn på ansvarsbegreppets innebörd skiljer sig markant från den 

innebörd människors och staters ansvar vanligtvis anses ha idag. Det som främst skiljer 

hennes syn från den idag rådande ansvarssynen är att hon anser att människor är ansvariga på 

grund av att de tillhör en gemenskap. Med det menar hon att det inte är på grund av att 

individen, eller staten, bär skuld för andra människors utsatthet som individen har ett ansvar 

över andra människors rättigheter. Väldigt kortfattat innebär hennes syn på ansvar att alla 

människor bär ett individuellt ansvar för andra människor. Jag menar att hennes syn på 

individuellt ansvarstagande skiljer sig från vad som vanligtvis diskuteras. I de fall som 

individuellt ansvar debatteras idag är det främst individens ansvar att förändra sin egen 

situation, och inte andra människors situationer, som diskuteras.  

 Enligt min uppfattning är Nancy Frasers främsta bidrag till rättviseteorier att hon 

har utvecklat ett tredimensionellt rättvisebegrepp. Hon menar att de flesta rättviseteorier redan 

innehåller två dimensioner, men saknar vad hon kallar den politiska dimensionen. Den 

politiska dimensionen innefattar bland annat en diskussion kring vilka människor som bör ha 

rättigheter. Enligt henne bör människor som påverkas av staters politik även kunna kräva att 

staten ansvarar över att deras rättigheter inte kränks. Fraser anser att rättvisa uppnås genom att 

människor får rättigheten att göra sig hörda, samt får möjlighet att påverka de strukturer som 

påverkar människan.  
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 I och med att Hannah Arendt fokuserar på människors ansvar gentemot andra 

människor, tillhandahåller hennes tankar en intressant synvinkel som jag tror har mycket att 

tillföra till dagens debatter om vem som bär ansvar över människors rättigheter. Jag menar 

dock att det finns en viktig brist i Arendts resonemang. Hon påpekar mycket riktigt att 

människors rättigheter är beroende av människans medborgarskap. Hon ser att människans 

beroende av den stat hon är medborgare i kan vara ett problem. Beroendet kan vålla problem i 

och med att det dels finns människor som saknar medborgarskap, och dels finns människor 

som på grund av extrema omständigheter tvingats ut ur den stat som skall säkerställa 

rättigheterna. Dock problematiserar hon inte att synen på att det endast är staten som är 

ansvarig för människors rättigheter också innebär att människor i praktiken saknar rättigheter 

om de frivilligt lämnar den stat de är medborgare i. Inte heller belyser hon att synen på staten 

som ansvarig över sina medborgares rättigheter i praktiken friskriver staten från ansvaret över 

människor som inte är medborgare.  

Jag anser att Nancy Fraser tillför, och möjliggör, ett användningsområde av 

Hannah Arendts teorier i nutid. Anledningen till att Frasers teorier om rättvisa fungerar som 

ett komplement till Arendts ansvarsbegrepp är främst att Fraser har utforskat och utvecklat en 

teori som syftar till att åtgärda de begränsningar som följer med inställningen att människors 

rättigheter är knutna till deras medborgarskap.  

 

 

2.2 Metod 

Undersökningen bygger alltså på två teorier. De båda teorierna fungerar dels som teori, och 

dels som det material som undersöks. Metoden som används för att tolka och förstå teorierna 

är en form av textanalys. Analysen som genomförs är dels en argumentationsanalys, och dels 

en begreppshistorisk analys. Det är främst Arendts teorier som analyseras med hjälp av 

textanalytiska metoder. Arendt argumenterar för sin syn på ansvarets konsekvenser genom en 

logik som kräver att läsaren accepterar hennes användning av ansvarsbegreppet. Jag anser att 

en argumentationsanalys tillför viktiga komponenter för förståelsen av argumentationens 

struktur, och att en begreppshistorisk analys hjälper till att förstå vikten av begreppets 

innebörd. I detta avsnitt ger jag först en beskrivning av vad argumentationsanalys och 

begreppshistorisk analys innebär. Jag motiverar då även mina val av analysmetoder. Därefter 

beskrivs hur de två metoderna kommer användas i undersökningen av Arendts syn på 
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ansvarets innebörd. Därpå följer en kort presentation av undersökningens olika delar och 

funktioner. 

 En argumentation anses bestå av tre komponenter, logos, ethos och pathos. Den 

första komponenten, logos, är den del av argumentet som försöker övertyga genom 

människors intellekt och rationella slutsatser. Den andra delen, ethos, är den karaktär som den 

argumenterande försöker tillskriva sig själv. Den sista komponenten, alltså pathos, påkallar 

känslor för att övertyga. Inom argumentationsanalysen är det den första komponenten som ges 

störst vikt.
1
 Jag menar att Arendt främst vänder sig till läsarens logiska slutledningsförmåga. 

Det är en av anledningarna till att jag anser att argumentationsanalys är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att förstå hennes avsikt med texterna. Generellt kan 

argumentationsanalyser ha flera syften. Analysformen kan bland annat syfta till att beskriva 

och rekonstruera en argumentation. Analysen kan även syfta till att avgöra vilka normer 

argumentationen lever upp till, med andra ord huruvida argumenten som framförs är sakliga 

och av relevans. Ytterligare ett syfte med argumentationsanalys kan vara att undersöka 

huruvida de angivna argumenten faktiskt stärker åsikten som de argumenterar för.
2
 I denna 

undersökning är det det första syftet som behandlas. Det är alltså argumentets uppbyggnad 

som undersöks.  

En form av argumentationsanalys kallas pro et contra. Denna form av analys 

börjar med att söka fram den tes som argumentationen syftar till att försvara.
3
 I vissa fall är 

tesen utskriven, i andra fall är den det inte. Jag rekonstruerar tesen att ansvar innebär ett krav 

på individen att agera mot orätt behandling av sina medmänniskor utifrån Arendts 

argumentation. Den tes som jag menar att Hannah Arendt framhåller är normativ. Det innebär 

att tesen som framförs hävdar hennes värderingar.
4
 Enligt pro et contra-inriktningen består en 

argumentation av argument för eller mot en tes.
5
 Argumenten kallas pro (för) eller contra 

(mot). Argumenten i sig har olika rangordning. Vissa argument syftar direkt till tesen, andra 

argument syftar till att stärka argumenten som stärker tesen. I en argumentativ pro et contra-

analys ställs ofta argumenten som framförs upp i ett tydligt schema. Argumenten rangordnas 

efter relevans samt undersöks med syfte att klargöra huruvida argumenten stödjer tesen i sig, 

eller stödjer argument som sedermera används för att stödja tesen. I många fall används 

                                                           
1 Boréus & Bergström, 2005, ss. 89-90 

2 Boréus & Bergström, 2005, s. 91 

3 Boréus & Bergström, 2005, s. 96 

4 För information om olika former av teser se exempelvis Boréus & Bergström, 2005, s. 96 

5 Boréus & Bergström, 2005, s. 101 
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argumentationsanalys alltså för att undersöka hur ett argument är uppbyggt. Genom att 

undersöka argumentets logiska hållbarhet kan argumentationsanalysen användas för att 

antingen stärka eller kullkasta en argumentation. Det centrala i denna undersökning är inte 

huruvida Arendts argumentation, och i förlängningen hennes tes, är hållbar. Av den 

anledningen kommer jag inte ställa upp de argument hon framför enligt ett schema eller 

tabell, vilket annars är vanligt i argumentationsanalys. Däremot vill jag uppnå en förståelse 

för vad Arendt avsåg med begreppen ansvar och skuld. För att undersöka huruvida hennes 

syn på ansvar kan generera rättvisa är det viktigt att undersöka vad hon avsåg med de 

argument som hon framförde för att stärka tesen.  

Jag menar att Arendts ansvarsbegrepp bör tolkas utifrån hur världen såg ut när 

hon utformade sina teorier. Av den anledningen är undersökningen av Arendts 

ansvarsbegrepp även en form av begreppshistorisk analys. Begreppshistoria framhåller att 

begrepp inte är statiska, utan att begreppens innebörd faktiskt förändras över tid. Dessutom 

belyses att begreppen ges olika innebörd och betydelse i olika kontexter och av olika 

människor. Vanligtvis används begreppshistoria för att utreda sociala förändringar över tid. 

Vid denna form av textanalys brukar stor vikt läggas vid tidpunkten då begreppet användes. 

Genom en förståelse för de värderingar som rådde då begreppet användes ökar möjligheten 

att förstå vad begreppet faktiskt syftade till. Med andra ord ges den historiska kontexten stor 

vikt.  

Grundinställningen inom denna textanalysform är att ett objektivt svar inte går 

att nå på de frågor som ställs, i och med att de undersöks utifrån ett givet perspektiv. Språket 

anses vara så viktigt att sammanhanget som argumentet framförs i inte kan skiljas från 

språket.
6
 Inom begreppshistoria omnämns retoriska omskrivningar som en metod som den 

argumenterande medvetet kan genomföra. Det betyder att den argumenterande, i denna 

undersökning Arendt, tillskriver ett givet begrepp en ny innebörd. Vid retoriska 

omskrivningar händer det att begreppet beskrivs med nya termer, vilket på sikt kan leda till 

att begreppet i sig förändras.
7
 Min förståelse av Hannah Arendts texter är att en av hennes 

avsikter faktiskt var att förändra innebörden av ansvarsbegreppet. Jag menar att hon 

genomför en retorisk omskrivning av begreppet ansvar. Den begreppsanalytiska metoden, 

som alltså är den andra metoden i detta arbete, syftar därför till att dels identifiera centrala 

                                                           
6 Kurunmäki, 2005, ss. 181-183 

7 Kurunmäki, 2005, s. 199 
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begrepp och termer som används av Arendt när hon beskriver ansvarets innebörd, och dels 

till att diskutera konsekvenserna av begreppets nya innebörd.  

Sammanfattningsvis bygger analysen av Arendts ansvarsbegrepp på två former 

av textanalys, dels argumentationsanalys och dels begreppshistorisk analys. 

Argumentationsanalysen används som metod för att förtydliga de premisser Arendt 

förutsätter. Utifrån premisserna formulerar jag en tes som jag menar att Arendt utgår från. För 

att förstå vad som avses med tesen som jag hävdar att Arendt utgår från krävs en förståelse 

för vad hon avser med begreppet ansvar. För att förstå vad hon avser med begreppet ansvar 

genomförs en argumentationsanalytisk studie av texterna, samt en begreppshistorisk analys 

av de begrepp som framstår som relevanta för hennes argumentation. Analysen av Arendts 

teorier syftar till att förstå hennes avsikter med ansvarsbegreppet. Min förståelse av 

ansvarsbegreppet utifrån Hannah Arendts texter i kombination med övrig litteratur som tolkar 

hennes argumentation är att ansvar är grunden till rättigheter. Det är följaktligen individens 

ökade ansvar, inte hennes ökade rättigheter, som undersöks. Således fokuserar 

undersökningen av Arendts ansvarsbegrepp på vad ansvarssynen skulle innebära för 

individerna som tilldelas ansvaret. Det innebär att jag kommer fokusera på de konsekvenser 

Arendts ansvarssyn får för de enskilda individernas krav att ta ansvar.  

Efter att Hannah Arendts teorier har analyserats och tolkas, undersöks Nancy 

Frasers rättviseteori. Frasers teori om rättvisa stärker min tes att de rumänska romerna i 

Sverige utsätts för en orättvisa när de inte erbjuds samma rättigheter som svenska medborgare 

i Sverige har rätt till. Analysen av Frasers teori är mindre omfattande än analysen av Arendts 

teori. Efter att Nancy Frasers teori har analyserats används den som ett verktyg för att 

undersöka huruvida Hannah Arendts ansvarsbegrepp kan bidra till att öka rättvisan. Nancy 

Frasers teori om rättvisa fungerar därmed som ett instrument för att undersöka huruvida 

Hannah Arendts teorier skulle kunna vara relevanta i dagens kontext. Genom att analysera 

Arendts ansvarsbegrepp utifrån Frasers rättviseteori kommer denna uppsats besvara frågan 

hur Hannah Arendts ansvarbegrepp kan bidra till att minska den orättvisa som människor lider 

av, i och med sin avsaknad av rättigheter. 
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2.3 Material 

Undersökningen av de två teorierna utgår från både primär- och sekundärmaterial. Som redan 

framgått avgränsar jag mig till en specifik användning av ansvarsbegreppet, och en specifik 

teori om rättvisa. 

Tolkningen av Arendts syn på rättigheter utgår främst från kapitel 9 i boken The 

Origins of Totalitarianism. Det är där hon för första gången skriver om människors rätt till 

rättigheter. Detta begrepp har sedan dess använts flitigt av andra som skriver om 

medborgerliga rättigheter. Arendts syn på ansvar utgår främst från essäerna ”Collective 

Responsibility”,
8
  ”Organized Guilt and Universal Responsibility” 

9
 samt ”Personal 

Responsibility under Dictatorship”.
10

 I dessa essäer beskriver hon dels vad hon menar med 

ansvar och dels vem hon anser bära det ansvaret över vilka människor.  

I denna uppsats kommer även sekundärmaterial användas för att ge en djupare 

förståelse av Arendts tankar. Den sekundärlitteratur som ges störst utrymme är artikeln 

”Hannah Arendts concept of responsibility”,
11

 skriven av Annabel Herzog. I den artikeln ger 

Herzog sin tolkning av Arendts syn på ansvar och skuld. Förutom Herzogs atrikel har jag 

utgått från Iris Marion Youngs artikel ”Guilt versus responsibility”,
12

 Seyla Benhabibs ”The 

Right to Have Rights in Contemporary Europe”,
13

 Diane Enns “Arendt in Jerusalem: 

Responsibility and the victim”,
14

 Sergio Alloggio och Kylie Thomas “Forgetting 

responsibility: Hannah Arendt and the work of (undoing) psychic resistance post-apartheid”,
15

 

samt Judith Butlers “Hannah Arendt's challenge to Adolf Eichmann”.
16

 Det finns två 

anledningar till att sekundärmaterial får ett relativt stort utrymme i undersökningen. Den ena 

anledningen är att Hannah Arendt inte beskriver vad hennes tankar skulle innebära för 

människor i praktiken. Den andra anledningen är att modernare teorier, utformade från 

hennes, kan ge en bättre förståelse för i vilken mån Arendts tankar skulle gå att förverkliga 

idag. Jag menar att båda de aspekterna, alltså dels de konkreta följderna av Arendts 

ansvarsbegrepp och dels användningen av teorierna i den nutida kontexten, är relevanta för 

                                                           
8 Arendt, I, 2003 

9 Arendt, 1994 

10 Arendt, II, 2003 

11 Herzog, 2004 

12 Young, 2011 

13 Benhabib, 2005 

14 Enns, 2010 

15 Alloggio & Thomas, 2012 

16 Butler, 2011 
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undersökningen. De båda aspekterna krävs för att analysera huruvida Hannah Arendts 

ansvarbegrepp kan bidraga till att minska orättvisan som människor lider av om de saknar 

rättigheter. 

Min uppfattning av Nancy Frasers rättviseteori bygger främst på vad hon skriver 

i kapitel 2, ”Reframing Justice in a Globalizing World”, i boken Scales of Justice. Fraser 

använder flera begrepp som jag anser vara viktiga för hennes resonemang. Dessa begrepp är i 

stor utsträckning namngivna av henne och saknar en jämförbar svensk översättning. När jag 

använder sådana begrepp har jag valt att använda den svenska översättningen av begreppen 

som används i boken Rättvisans mått.
17

Allt material som används och undersöks är skrivet på 

engelska. I vissa fall anser jag att innebörden av den engelska termen inte stämmer överens 

med innebörden av den motsvarande svenska termen. I de fallen skriver jag ut termen på både 

svenska och engelska första gången termen används i sitt sammanhang. Det innebär att 

termen kan förekomma på enbart svenska i introduktioner av förekommande analys. Ett 

konkret exempel på när en term kan ha olika innebörd på de två språken är ”responsibility”. 

Den engelska termen ”responsibility” kan översättas till både ansvar och plikt på svenska. I 

sammanhanget som granskas i denna undersökning brukar den svenska termen ansvar 

användas. Av den anledningen har även jag valt att översätta ”responsibility” till ansvar.  

 

  

                                                           
17

 Fraser, 2011. I boken Rättvisans mått har Henrik Gundenäs översatt några av Frasers essäer till svenska.  
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3 Hannah Arendts ansvarsbegrepp 

I detta kapitel undersöks och tolkas Hannah Arendts ansvarsbegrepp. Denna del av arbetet 

syftar till att besvara den första av de två delfrågorna, alltså vad Hannah Arendts syn på 

ansvar innebär. Kapitlet inleds med en kort introduktion av de utgångspunkter som jag anser 

är viktiga att förstå för att tolka innebörden av Arendts ansvarsbegrepp.  

Hannah Arendt är kanske främst känd för att ha myntat begreppet rätten till 

rättigheter [”right to have rights”]. Hon ansåg att en människas rätt till rättigheter är den mest 

grundläggande av alla rättigheter. Om en människa saknar rätten att avkräva sina rättigheter 

kan hon sakna alla sina rättigheter. Genom att det krävs en gemenskap för att kunna avkräva 

sin rätt till rättigheter är människans medborgarskap en utgångspunkt för Arendts teori.
18

 

Hannah Arendt utgår från att vissa rättigheter, däribland rätten till rättigheter, har ett värde i 

sig. I och med att hon ansåg att individens rätt till rättigheter har ett egenvärde, måste den 

rättigheten enligt henne värnas.
19

  

Hannah Arendt verkade under mitten av 1900-talet. Hon menade att den främsta 

utgångspunkten för formandet av hennes teorier var de nationalsocialistiska rörelserna i 

Tyskland under hennes ungdom och uppväxt.
20

 Att politiken som genomfördes i Europa under 

hennes uppväxt har påverkat hennes arbete är uppenbart på många sätt. Inte minst genom att 

hon utgår från judarna som gjordes statslösa i Tyskland, när hon utvecklar sin teori om att 

människors rättigheter är knutna till sitt medborgarskap. Hon insåg att det krävs ett 

medborgarskap för att ha rättigheter, i och med att stater endast ansvarar över sina egna 

medborgares rättigheter. Om en människa saknar medborgarskap saknar hon därmed också 

rättigheter. När Arendt formade sin teori hade judarna fråntagits sitt medborgarskap. Med 

andra ord hade judarna fråntagits sin rätt till rättigheter. Arendt ansåg att det var på grund av 

att judarna saknade rätten till rättigheter som människor och stater kunde tillåta utrotningen av 

dem under andra världskriget.  

Hannah Arendt har även utmärkt sig genom den kritik som hon framförde mot 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Hon ansåg att konventionen inte fungerar som en 

överstatlighet som erkänner alla människors rättigheter, i och med att staterna skriver på för 

deras åtagande gentemot sina medborgare. I praktiken innebär konventionen således endast ett 

skydd för de individer som tillhör en stat. De människor som är statslösa, och i störst behov av 

                                                           
18

 Arendt, 2004, s. 379 
19

 Arendt, 2004, s. 379 
20

 Kohn, Introduction, 1994, ss. ix-xi 
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mänskliga rättigheter, saknar därmed de rättigheter som konventionen syftar till att 

säkerställa.
21

 Seyla Benhabib utgår från Arendts resonemang när hon hävdar att människors 

avsaknad av medborgarskap även innebär avsaknad av mänskliga rättigheter. I likhet med 

medborgerliga rättigheter förutsätter mänskliga rättigheter att en stat ansvarar över att 

implementera rättigheterna. Om en individ saknar medborgarskap saknar hon således inte 

bara de medborgerliga rättigheterna medborgarskapet för med sig. Hon saknar även sina 

mänskliga rättigheter.
22

  

Kortfattat har de judar som förlorade sitt medborgarskap under andra 

världskriget format utgångspunkten för Hannah Arendts teori om rättigheter. Hennes teori 

utgår från att en människa som saknar medborgarskap också saknar en stat som ansvarar för 

individens rätt till rättigheter. Därmed är orsaken till att människor saknar rättigheter att ingen 

stat ansvar över att implementera hennes rättigheter. En människa som saknar rätten till 

rättigheter saknar även sina mänskliga rättigheter. I och med att rättigheter kräver staters 

ansvarstagande hävdar jag, med stöd av Arendt, att ansvar är en grundpelare för människors 

rättigheter. I och med att rätten till rättigheter är en oinskränkbar rättighet enligt Arendt är 

ansvarstagandet av yttersta vikt för hennes resonemang. Hannah Arendt utgick alltså från hur 

världen fungerade när hon utvecklade sina argument. Hennes teori för att öka människors 

rättigheter bygger på att förändra synen på vem som har ansvar, och vad ansvaret innebär. I de 

följande avsnitten av detta kapitel undersöks den innebörd Hannah Arendt anser att 

ansvarsbegreppet har.  

Undersökningen av Hannah Arendts ansvarsbegrepp är uppdelad i fyra delar. I 

den första delen undersöks de förutsättningar, eller premisser, som Arendts ansvarsbegrepp 

bygger på. Därefter, i den andra delen, undersöks ansvarsbegreppets innehåll. Med innehåll 

menar jag de begrepp och komponenter som är en del av ansvaret. Dessutom undersöks de 

konsekvenser som Arendts ansvarsbegrepp får för ansvarsbäraren. Med konsekvenser åsyftas 

i detta fall vad ansvaret konkret innebär för individerna. I den tredje delen av kapitlet tolkas 

innebörden av individens kollektiva ansvar. Det tredje avsnittet bygger i stor utsträckning på 

den tolkning av ansvarsbegreppet som görs i de två förekommande delarna. Slutligen, i den 

fjärde delen av kapitlet, analyseras den frikoppling som Hannah Arendt gör mellan ansvar och 

skuld. I det sistnämnda avsnittet presenteras även en kort sammanfattning av den genomförda 

tolkningen av Hannah Arendts ansvarsbegrepp. 

                                                           
21

 Arendt, 2004, s. 379 
22

 Benhabib, 2005, s. 2 
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3.1 Hannah Arendts premisser 

I detta avsnitt påbörjas utforskningen av Hannah Arendts ansvarsbegrepp. I denna del av 

kapitlet genomförs analysen av ansvarsbegreppet genom att undersöka de förutsättningar som 

Arendt utgår från. Med förutsättningar åsyftas, i detta fall, de premisser som är förutsättningar 

för Arendts syn på ansvar. Jag menar att hon utgår från flera viktiga premisser. Jag har delat 

in dem i tre delar, vilka alla undersöks var för sig under olika rubriker. Den första premissen 

undersöks under rubriken den mänskliga gemenskapen. Under den rubriken framför jag min 

tolkning av vad Arendt avsåg när hon påpekar att människan är ansvarig på grund av att hon 

är en del av en gemenskap. Under den andra rubriken utreds vad hon åsyftade med begreppet 

lidande, och varför det är viktigt för hennes resonemang. Under den tredje och sista rubriken 

utforskas den distinktion som hon gjorde mellan moraliskt och politiskt agerande. Begreppen 

som undersöks i detta avsnitt, alltså den mänskliga gemenskapen, lidande samt moraliskt och 

politiskt agerande, är alla en del av ansvarsbegreppet. För att utforska och tolka innebörden av 

ansvarsbegreppet, och konsekvenserna som följer med det, är det viktigt att förstå de delar 

som begreppet består av. 

 

3.1.1 Den mänskliga gemenskapen 

Den första premissen som undersöks är att individen är en den av den mänskliga 

gemenskapen. 

En stor del av Arendts resonemang kring ansvar bygger på att individen är en 

del av en gemenskap. Annabel Herzog menar att denna gemenskap kan delas in i dels naturlig 

tillhörighet och dels i politiskt medlemskap. Den förstnämnda tillhörigheten syftar till den 

gemenskap som människan föds in i. I praktiken är alla människor en del av ett flertal 

naturliga tillhörigheter. Den största naturliga tillhörigheten är den mänskliga gemenskapen.
23

 

Den naturliga tillhörigheten är passiv, det vill säga att människor inte väljer den och inte 

heller behöver agera för att tillhöra den. Den andra formen av gemenskap, det vill säga det 

politiska medlemskapet, syftar till ett aktivt deltagande i en organiserad grupp med 

gemensamt intresse.
24

 De två formerna av gemenskap kan vara sammankopplade. 

Gemenskaperna blir sammankopplade om den naturliga tillhörigheten genom handlingar blir 

politisk. För att förtydliga vad Arendt menar med att gemenskaperna kan sammankopplas 

använder Herzog ett exempel på en tysk medborgare som hjälpte judar. Här sammankopplas 
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 Herzog, 2004, s. 50 
24

 Herzog, 2004, s. 47 
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personens naturliga (och passiva) medlemskap, det vill säga som tysk, tillsammans med 

individens aktiva medlemskap som politisk aktör. I och med att det fanns en tysk som räddade 

judar förändrade denna persons aktiva handling innebörden av den naturliga tillhörigheten, 

det vill säga det tyska medborgarskapet.
25

  

Sammanfattningsvis är Annabel Herzogs tolkning av Hannah Arendts teori att 

den mänskliga gemenskapen syftar till att alla människor är en del av en och samma 

gemenskap. Den mänskliga gemenskapen är en naturlig tillhörighet, vilket innebär att 

individer föds in i gemenskapen. Genom handlingar påverkar människor gemenskapen. Om 

en individ påverkar gemenskapen i syfte att förändra den till det bättre blir den mänskliga 

gemenskapen även ett politiskt medlemskap. Jag menar att denna förståelse av Hannah 

Arendts syn på gemenskap är grundläggande för den fortsatta undersökningen av Arendts 

argumentation om ansvarets innebörd. 

 

3.1.2 Lidande 

Den andra premissen som undersöks är en följd av gemenskaperna som individen är en del av. 

Följden är att människan är lidande [”suffering”]. 

Hannah Arendt tillskriver begreppet lidande en innebörd som sällan annars 

förknippas med begreppet. Annabel Herzog tolkar Hannah Arendts syn på lidandet. Herzog 

anser att lidandet, enligt Arendt, är en konsekvens av att människor agerar i relation till andra 

handlande människor.
26

 Det medför att lidandet, enligt Herzog, innebär att människors 

valmöjligheter är en följd av andra människors ageranden. Herzog hävdar att individen är fast 

i ett nät av relationer, i och med att individen påverkas av andra människors handlingar. En 

konsekvens som följer av att handlingar som sker inom en gemenskap konfronterar andra 

människor är att handlingarna förevigas. Det innebär att den enskilda individen påverkas 

indirekt av handlingen, även om hon inte drabbas direkt av den. Individen är därmed lidande 

av alla handlingar som genomförs i den gemenskap hon tillhör.
27

 

Att människor är lidande innebär kortfattat att människor påverkas av andra 

personers agerande. Hannah Arendt ansåg att människors handlingar påverkar de människor 

som är en del av den gemenskap som handlingen sker inom. Arendt ansåg att alla människor 

påverkar andra individer genom sina handlingar. I och med att alla människor är en del av den 

mänskliga gemenskapen påverkar alla människors handlingar alla andra människor. Arendts 
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tankar om människors lidande får långtgående konsekvenser för den innebörd hon ger 

ansvarsbegreppet. 

 

3.1.3 Moraliskt och politiskt agerande 

Den tredje och sista premissen som granskas är att moraliska handlingar utgår från individens 

bästa. Handlingar som motiveras politiskt utgår i stället från gemenskapens bästa. 

Arendt ansåg att moral och politik är och bör vara tydligt åtskiljda. Hon menade 

att moral är förknippat med en specifik person, och att moraliskt agerande är bundet till ett 

specifikt handlande. Enligt hennes uppfattning är individen själv i centrum för sina moraliska 

handlingar.
28

 Det vill säga att ett moraliskt agerande är grundat på vad individen själv mår 

bäst av. I motsats till ett moraliskt agerande utgår ett politisk agerande från vad som anses 

vara det bästa för världen.
29

 Med världen avses, i detta argument, den mänskliga 

gemenskapen. Med andra ord grundas ett politiskt agerande i tron om vad som är bäst för 

gemenskapen. Arendt påstår att om moralen utgör grunden för politiska handlingar blir både 

moralen och politiken korrupt.
30

 Hon hävdar att moralen kan leda till korrupt politik i och 

med att ett moraliskt handlande grundas i vad som är det bästa för individen, i motsats till en 

politisk handling som syftar till att verka för gemenskapens bästa.  

Arendt ansåg att begreppet moral ofta används på ett felaktigt sätt. Anledningen 

till att moralbegreppet felanvänds är att människor förbiser att moraliska handlingar utgår från 

deras eget bästa, inte från gemenskapens bästa. Ett konkret exempel på när moralbegreppet, 

enligt henne, användes felaktigt var under Vietnamkriget.
31

 Många av de soldater som inte 

ville ställa upp i kriget menade att det var en moralisk övertygelse. De flesta som valde att 

inte ställa upp som soldater grundade dock det beslutet i vad de ansåg vara det allmännas 

bästa, inte det individuellt bästa. Således placerade de världen i centrum för sitt 

ställningstagande. Följaktligen var det ett politiskt beslut och agerande. Ett exempel på 

moraliskt agerande är de människor som i tysthet motsatte sig Tysklands agerande under 

andra världskriget.
32

 Det var ett moraliskt agerande i och med att människorna tog avstånd 

från de rådande värderingarna på grund av sin egen övertygelse. De tog alltså inte avstånd på 

grund av vad de trodde var det allmännas bästa. Skulle människorna som tog avstånd istället 
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format en officiell protest, med syfte att påverka andra, skulle det däremot ha varit ett politiskt 

agerande. Utifrån denna argumentation är det rimligt att anta att en soldat som i tysthet valde 

att låta bli att deltaga i Vietnamkriget, övertygad om sin egen ovilja till att döda, skulle ha 

handlat moraliskt. Det skulle vara moraliskt i och med att individen då utgick från vad som 

var bäst för henne, och inte för världen i helhet. 

Herzog menar att agerandet, både det politiska och det moraliska, är ett resultat 

av relationer inom gemenskapen.
33

 Agerandet är ett resultat av relationer i och med att 

människans förutsättningar att agera påverkas av andra människors handlingar. Handlingarna 

påverkar både människor och gemenskapen. I praktiken innebär det att handlingar resulterar i 

utformandet av den gemenskap som individen är en del av när hon agerar. I och med att det 

krävs en gemenskap för att kunna agera är individen beroende av andra människor för att över 

huvud taget kunna agera. Gemenskapens fortlevnad och utveckling är i sin tur beroende av att 

individer inom gemenskapen tar sitt ansvar och faktiskt agerar.
34

 Med andra ord tolkar Herzog 

Arendts syn på människors handlingar som att agerandet är en följd av lidandet. 

Att de premisser som jag har utformat från Arendts argumentation är relaterade 

till varandra stärks genom Herzogs tolkning av vad Arendt avsåg med agerande. Den första 

premissen, alltså att individen är en del av den mänskliga gemenskapen, innebär att människor 

är lidande, vilket var den andra premissens utgångspunkt. I den tredje och sista premissen som 

utforskades hävdar Arendt att moraliska handlingar utgår från individens bästa, medans 

politiska handlingar i stället utgår från gemenskapens bästa. De tre premisserna tillsammans 

innebär att både politiska och moraliska ageranden resulterar i att människor inom 

gemenskapen blir lidande. Om agerandet är politiskt är dessutom målet med handlingen att 

verka för gemenskapens bästa.  

 

 

3.2 Ansvar 

I det föregående avsnittet presenterades och tolkades de premisser som jag anser är centrala i 

Arendts argumentation för den innebörd hon tillskriver ansvarsbegreppet. Utifrån en 

förståelse av premisserna, som fokuserar på den mänskliga gemenskapen, lidandet, samt 

moraliskt och politiskt agerande, analyseras i detta avsnitt konsekvenserna som Arendts 

ansvarsbegrepp får för individen. Konsekvenserna som undersöks är indelade i två delar. I den 
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första delen analyseras Arendts krav på individen att forma ett självständigt tänkande och 

moralisk omdömesförmåga. I den andra delen av avsnittet utforskas hur individens 

omdömesförmåga är sammanlänkad med det individuella ansvaret att handla. 

 

3.2.1 Självständigt tänkande och moralisk omdömesförmåga 

En del av individens ansvar innebär enligt Hannah Arendt en skyldighet att tänka 

självständigt. Det självständiga tänkandet innebär att individen skall ta som vana att 

undersöka det som sker runt omkring sig själv. Själva tanken beskrivs som en tyst dialog. 

Denna dialog innebär att individen ställer frågor till sig själv, som hon själv också försöker 

besvara.
35

 I och med att människor först och främst lever med sig själva måste de också agera 

utifrån de tankar de själva har.
36

 Sergio Alloggio och Kylie Thomas tolkar Arendts syn på 

tänkandet. De kommer fram till att tänkandet är den process som skapar politisk förståelse, 

vilket i sin tur resulterar i omdöme. De menar att Arendt ansåg att det främst är det 

självständiga tänkandet, alltså inte principer och vanor, som förbereder människans moraliska 

omdömesförmåga.
37

  

Enligt Arendt innebär den moraliska omdömesförmågan att individen sätter sig 

in i andra människors situationer. En följd av att människors omdömesförmåga bygger på 

individens kompetens att förstå andra människor, är att omdömesförmågan är representativ. Ju 

fler perspektiv som granskas desto större är representationen av olika människors tankesätt. 

De slutsatser som människan når genom sin omdömesförmåga beskrivs som hennes åsikter. 

Åsikterna anses bättre ju mer utvecklat individens självständiga tänkande är, i och med att det 

är grunden för hennes omdömesförmåga.
38

 Hannah Arendt ställer stora krav på individen. 

Hon menar att alla människor är ansvariga att tänka självständigt och därmed skapa sig en 

moralisk omdömesförmåga. Förmågan att sätta sig in i andra människors situation är viktig 

för Arendt. Hon ansåg att det var på grund av en universell kollaps av människors 

omdömesförmåga som utrotningen av judar kunde ske under andra världskriget.
39

  

Kortfattat är individens tankar och omdöme nära sammankopplade för Arendt. 

Tanken innebär enligt Arendt att reflektera över skeenden runt omkring sig själv. I och med 

att alla människor enligt detta synsätt kan tänka, kan alla också skapa sin egen moraliska 
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omdömesförmåga. Människor blir lidande av de handlingar som sker inom gemenskapen. Det 

innebär att individens krav att tänka självständigt och därmed bilda en moralisk 

omdömesförmåga innebär en skyldighet att sätta sin in i andra människors situationer. Den 

moraliska omdömesförmågan är därmed representativ. 

 

3.2.2 Ansvar att handla 

Hannah Arendt argumenterade för att individen alltid är ansvarig för sina handlingar. Om 

individens omdömesförmåga leder till en slutsats som går emot gemenskapens lagar är 

individen ansvarig att agera utefter sin omdömesförmåga, inte utefter lagen. Arendt ansåg att 

lydnad varken är ett moraliskt eller politiskt ansvar. Det innebär att hon ansåg att individen är 

ansvarig för vad hon gjort, oavsett om hon följde lagen eller inte när hon genomförde 

handlingen.
40

 Det individuella ansvaret berör alltså inte den moraliska (eller lagliga) 

konsekvensen av agerandet. Det individuella ansvaret är med andra ord politiskt. 

Iris Marion Young anser att Hannah Arendt skiljer på det politiska och det 

personliga ansvaret. Det politiska ansvaret innebär en skyldighet att som individ ta ställning 

till det som påverkar andra människor inom gemenskapen.
41

 Detta ansvar åläggs alla 

människor, i och med att alla påverkas av sin gemenskaps agerande. I praktiken innebär det 

politiska ansvaret en plikt att bevaka gemenskapens institutioner så att de inte är skadliga för 

andra människor inom gemenskapen, samt att bevara offentliga utrymmen för öppen debatt.
42

 

Individens politiska ansvar är med andra ord främst riktat mot medmänniskors välbefinnande. 

Det politiska ansvaret innebär alltså att förbättra andra människors livssituation, inte att följa 

statens lagar. Under andra världskriget lurades många människor till att tro att de inte hade ett 

politiskt ansvar för sina handlingar. Genom att friskrivas det politiska ansvaret kunde 

människorna genomföra i princip vilka handlingar som helst. Enligt Arendt drevs dessa 

människor av ett personligt ansvar gentemot sina familjer, de ville trygga sina barns framtid 

och genomförde därför vad som förväntades av dem.
43

 Människors politiska ansvar är en 

icke-egoistisk handling. Det politiska ansvaret innebär att försöka påverka fler att agera mot 

orättvisorna. Ansvaret ligger alltså främst i att forma ett kollektivt motstånd mot orättvisor 

inom gemenskaper, inte att som enskild individ genomföra markanta förändringar.
44
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Annabel Herzog har undersökt de krav Arendt ställer på individer att ta politiskt 

ansvar. Hon menar att Arendt anser att individen inte bara är ansvarig över sina handlingar, 

utan att hon även är ansvarig att handla.
45

 Herzog menar att Arendts ansvarssyn innebär att 

individen är ansvarig att faktiskt agera om hon har möjlighet att förändra inom gemenskapen 

som hon tillhör. Individen är däremot inte ansvarig över konsekvenserna som handlandet kan 

leda till.
46

 Med andra ord innebär ansvaret att människan är ansvarig att handla, om hon kan 

förbättra gemenskapen genom att göra det. I vissa fall kan ansvaret innebära ett krav på 

individen att ta ansvar, och därmed handla, för att förändra innebörden av gemenskapen själv. 

I praktiken innebär ansvaret stora krav för individen, i och med att det innebär att hon är 

ansvarig att agera även om det inte är det bästa för henne själv.
47

 I och med att alla 

gemenskaper är en del av mänskligheten påverkar en individs handlingar inte bara ett 

specifikt samhälle, utan hela mänskligheten. Herzog påpekar att Arendts syn på ansvaret har 

en radikal betydelse, i och med att ansvaret inkluderar ett möjligt behov av att offra sig själv 

för mänskligheten.
48

 

I detta avsnitt hävdar jag att Hannah Arendt anser att individer har ett ansvar 

över de människor som påverkas av individens handlingar. Ansvaret innefattar ett krav på 

individen att skapa sig en egen moralisk omdömesförmåga. Omdömesförmågan förbinder 

individen till ett krav att agera i de fall som hon anser att stater agerar felaktigt. Kravet på att 

agera innebär att individen skall handla utefter mänsklighetens bästa, inte utefter statens lagar. 

Det krav som Hannah Arendts ansvarsyn ålägger individerna är därmed en skyldighet att dels 

uppmärksamma, och dels försöka åtgärda, brister i gemenskapers handlingar. Ett exempel på 

en sådan gemenskap är olika stater. 

 

 

3.3 Individens kollektiva ansvar 

I det föregående avsnittet analyserades vad Hannah Arendt avsåg med självständigt tänkande 

och moralisk omdömesförmåga, samt individens ansvar att handla. Med utgångspunkt i 

materialet som undersökts utforskas i detta avsnitt vad det kollektiva ansvaret betyder och vad 

det innebär för individen. 
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Hannah Arendt anser att människor har ett ansvar att tänka självständigt. För 

individen innebär det att hon har ett ansvar att skapa sin egen uppfattning genom kritiskt 

tänkande.
49

 Tanken i sig är personlig, men den försätter individen i ett sammanhang i och med 

att den är representativ. Det är alltså genom individens självständiga tänkande som hon blir en 

del av en gemenskap.
50

 I och med att individen är lidande av gemenskapen som hon tillhör, är 

hon beroende av gemenskapen. Det innebär att individens förutsättningar för att tänka 

självständigt förstörs om gemenskapen skadas.
51

 Lidandet innebär även att människan är 

ansvarig över handlingar som hon själv inte genomfört. Således är det individuella ansvaret 

kollektivt.
52

 För att individer skall betraktas som kollektivt ansvariga måste emellertid två 

kriterier uppfyllas. För det första att individen är ansvarig för något den inte gjort. För det 

andra att tillhörigheten i en specifik gemenskap är orsaken till ansvaret.
53

 Det ligger alltså i 

det kollektiva ansvarets natur att det endast kan åläggas individer som tillhör en gemenskap
54

 

(vilket i princip alla människor gör).
55

Det är dock fortfarande individen som är ansvarig, inte 

kollektivet, det vill säga gemenskapen.  

Annabel Herzog tolkar Hannah Arendts syn på ansvar som politisk närvaro. 

Med närvaro åsyftas att individen genom sina handlingar gör sig själv närvarande för andra 

människor inom en gemenskap. Politisk närvaro skapas således genom individers handlingar. 

Individers handlingar påverkas i sin tur av individens tillhörighet. Dessutom innebär den 

politiska närvaron att individen själv är lidande av andra människor genom deras handlingar.
56

 

Av Herzogs resonemang följer att ansvaret är en följd av gemenskapen, samt att gemenskapen 

påverkar utformandet av individuella åsikter.
57

 Individen är ansvarig över sina handlingar i 

och med att handlingarna skapar en evig konsekvens i en värld som hon delar och upplever 

med andra. Konsekvenserna av handlandet blir alltså en form av kollektivt ansvar som 

personen som genomförde handlingen lider av på samma sätt som övriga människor inom 

                                                           
49

 Alloggio & Thomas, 2012, s. 124 
50

 Enns, 2010, s. 21 
51

 Butler, 2011 
52

 Herzog, 2004, s. 42 
53

 Arendt, I, 2003, s. 149 
54

 Herzog, 2004, s. 40 
55

 Arendt menar att det enda sättet att undkomma detta ansvar är genom att fly gemenskapen. Då vi inte kan 

leva utan att tillhöra en gemenskap leder det endast till att vi tar oss an en annan gemenskap och dess ansvar. 

Det är endast flyktingar och statslösa som inte anses vara ansvariga för vad deras samhälle gjort. Hon menar att 

trots att kollektivt ansvar ofta ses som en börda, är konsekvensen av att sakna ansvaret ännu värre (Arendt, I, 

2003, s. 150).  
56

 Herzog, 2004, s. 39 
57

 Herzog, 2004, s. 39 



Erika Bengtsson 
Individuellt ansvarstagande som metod för rättvisa 

23 

 

 
 

gemenskapen.
58

 Det innebär att det kollektiva ansvaret som följer med personens agerande är 

fristående det val hon gjorde när hon genomförde handlingen. För att illustrera vad detta 

betyder hämtar Annabel Herzog följande exempel från Arendt:
59

 Om jag har deltagit i ett val 

av regering är jag ansvarig för att jag påverkar en politisk situation. Således är jag ansvarig 

över regeringens politik för att de representerar min gemenskap, inte för att jag röstade på 

dem. Alltså spelar det ingen roll om min röst föll på det parti som vann makten eller på något 

annat, jag är lika ansvarig oavsett.
60

 

Kortfattat innebär Hannah Arendts syn på det kollektiva ansvaret att människor 

kan vara ansvariga för handlingar som de själva inte genomfört. Orsaken till att individen kan 

vara ansvarig för andras handlingar är att hon är lidande av gemenskapen som hon tillhör.  

 

 

3.4 Skuld 

I de föregående avsnitten av detta kapitel har Hannah Arendts ansvarbegrepp undersökts och 

analyserats grundligt utifrån flera aspekter. I detta avsnitt analyseras den distinktion Arendt 

gör mellan ansvar och skuld. Därpå följer en kort sammanfattning av den innebörd som 

Hannah Arendt tillskriver ansvarsbegreppet.  

Arendt menar att människan är ansvarig på grund av att hon tillhör en grupp 

som agerar självständigt, inte på grund av att människan agerar under lag. Människor kan 

genom sin gemenskap vara kollektivt, och politiskt, ansvariga utan att vara skyldiga till 

faktiska gärningar. Människan är då ansvarig genom att hon ger sitt tysta medgivande till 

system som skadar andra människor inom gemenskapen. Samtidigt är hon utan skuld, i och 

med att hon inte agerat. Denna åtskillnad motiveras genom att Arendt beskriver skuld som en 

objektiv konsekvens av ett specifikt agerande. I och med att skuld är kopplat till individuellt 

handlande kan en människa aldrig vara skyldig för handlingar som hon inte utfört. Arendt 

hävdar att orsaken till personers agerande aldrig är en förmildrande omständighet. Om 

agerandet innebär att andra människors rätt till rättigheter inskränks är människan skyldig. 

Hon påstår även att det är ovidkommande huruvida slutresultatet skulle blivit det samma om 

individen i fråga inte hade agerat.
61
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Iris Marion Young tolkar Arendts syn på skuld. Young menar att skuld, enligt 

Arendt, innebär att vara skyldig för en specifik handling. I och med att skulden är knuten till 

en individs handlingar är skulden alltid individuell.
62

 Med individens skuld kan ett straff följa. 

Ett straff som utdöms till följd av en handling är ett bevis på att personen som agerade också 

var ansvarig över sina handlingar. Så länge som endast människor som faktiskt är skyldiga 

straffas för sina handlingar innebär straffet ett medvetandegörande av skuld.
63

 I och med att 

skuld är knutet till personliga handlingar är begreppet skuld endast relevant om det syftar till 

en individ. Följaktligen finns inget som heter kollektiv skuld.
64

 Arendt menar att en 

inställning till skuld som kollektiv rent utav riskerar att rentvå de människor som faktiskt är 

skyldiga, i och med att en kollektiv skuld skulle frånkoppla det individuella ansvaret från 

gärningen. Arendt hävdar att den som säger ”vi är alla skyldiga” visar solidaritet med 

människorna som faktiskt är skyldiga.
65

 Ur en moralisk synvinkel är det därför lika fel att 

känna skuld för handlingar som andra har utfört, som att inte känna skuld för handlingar som 

en själv har gjort.
66

  

Kortfattat innebär Hannah Arendts distinktion mellan ansvar och skuld att 

människor kan vara ansvariga för andra människors situationer, utan att faktiskt ha orsakat 

situationen. Till skillnad från ansvar är skulden knuten till en specifik handling. Handlingen i 

sig kan vara antingen av politisk eller också av moralisk natur. I och med att individen 

påverkas av den gemenskap som hon tillhör kan hon vara kollektivt ansvarig för handlingar 

som genomförts av andra människor inom gemenskapen. Däremot kan hon inte vara 

kollektivt skyldig för de handlingarna. En människa kan på så sätt vara ansvarig utan att vara 

skyldig.  

I inledningen till detta kapitel påstod jag att Hannah Arendt anser att alla 

människor bör ha rätt till rättigheter. Att ha rätt till rättigheter innebär att erkännas som 

medlem i en gemenskap. I Hannah Arendts teori om rättigheter och ansvar är tillhörigheten en 

grundläggande utgångspunkt. En annan utgångspunkt är att människan lider av sin 

gemenskap. Lidandet innebär att individen påverkas av andra människors handlingar. Arendt 

anser att det är genom individens tillhörighet i en gemenskap som individen har möjlighet att 

agera. Hannah Arendt menar att medlemskap också innebär ansvar. Hon hävdar att om en 
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person lider av gärningar som genomförts inom den gemenskap som personen är en del av, är 

hon också ansvarig för gärningarna. Individen är genom sin gemenskap kollektivt ansvarig för 

andra människor inom gemenskapen. Ansvar inbegriper en skyldighet att utveckla en 

moralisk omdömesförmåga. Omdömesförmågan innefattar i sin tur en skyldighet att agera. 

Arendt anser att skuld är en konsekvens av ett specifikt agerande. Det innebär att endast 

individer kan vara skyldiga. Således kan en person vara ansvarig utan att vara skyldig. 

Tidigare i arbetet hävdade jag att ansvar innebär ett krav på individen att agera 

mot orätt behandling av sina medmänniskor. I och med att alla människor är en del av den 

mänskliga gemenskapen har alla människor ett ansvar att agera för mänsklighetens bästa. 

Således innebär den mänskliga gemenskapen ett krav på individuellt ansvarstagande.  
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4 Nancy Frasers rättviseteori 

I detta kapitel undersöks Nancy Frasers rättviseteori. Genom att analysera hennes rättviseteori 

besvaras undersökningens andra delfråga, det vill säga vad rättvisa innebär enligt Nancy 

Fraser. Kapitlet inleds med en kort introduktion av Frasers utgångspunkter och den 

problematik hon vill åtgärda. Därpå följer min tolkning av hennes teori. 

Nancy Fraser hävdar att rättvisedebatter tidigare har fokuserat på vad rättvisan 

[”justice”] innebär. En ofta återkommande rättvisedebatt med fokus på innebörden av 

rättvisebegreppet är huruvida lika möjlighet eller lika resultat är att betrakta som rättvist. Ett 

exempel på en rättvisedebatt med fokus på vad som är rättvist handlar om kvotering. De som 

förespråkar lika resultat som rättvist menar att kvoteringen bidrar till ökad rättvisa. De som i 

stället menar att lika möjligheter är rättvist anser att kvotering innebär en orättvisa. De hävdar 

att det är orättvist i och med att kvotering innebär att människor tillhörande ett visst kriterium, 

exempelvis ett underrepresenterat kön eller etnicitet, ges förtur framför människor tillhörande 

ett annat kriterium, vanligtvis majoriteten. Båda ståndpunkterna förespråkar alltså rättvisa, 

men har olika åsikter om vad som är rättvist, och hur rättvisan uppnås. Dock finns det en 

viktig likhet inom de båda inriktningarna. De båda tar för givet vem som omfattas av rättvisan. 

Vanligtvis är denna vem en medborgare inom staten. Fokus i rättvisedebatten har således varit 

på rättvisans innebörd, inte på vilka människor som skall inkluderas i medlemskapet som 

genererar tillgången till rättvisan. Fraser anser att det i stället krävs ett större fokus på vem 

som bör ha rätt att omfattas av rättvisan.  

På grund av globaliseringen påverkas människan idag av fler aktörer än de 

aktörer som styr den stat hon är medborgare i. Människans ställning och valmöjligheter 

påverkas även i stor utsträckning av utomstatliga aktörer. Sådana aktörer kan exempelvis vara 

transnationella företag eller internationella NGO:s.
67

 I och med att människors liv påverkas av 

fler faktorer än den stat de är medborgare i, måste synen på vilka individer som skall omfattas 

av rättigheter, och rättvisa, förändras. Det finns, menar Fraser, tecken på att rättvisediskursen 

faktiskt har börjat förändras från att endast fokusera på vad rättvisan innebär, till att också 

inkludera vem som bör omfattas av rättvisan. Ett tecken på förändring är att organisationer 

som kräver erkännande för människors rättigheter även här börjat samarbeta för ett 

internationellt erkännande. Dessutom arbetar ett stort antal MR-organisationer internationellt, 
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exempelvis med brottsdomstolar som kan straffa stater om staterna fälls för kränkande av en 

individs mänskliga rättigheter.
68

  

Fraser anser att det är problematiskt att staten som individen är medborgare i 

vanligtvis betraktas som enskilt ansvarig för att säkerställa individens rättigheter. Hon anser 

att det är ett problem i och med att människor påverkas av flera olika aktörer. Avstampet i 

vem som bör ha rätt att beröras av rättigheter är viktig för Frasers definition av rättvisa.  

 

 

4.1 Rättvisans dimensioner 

I detta avsnitt beskrivs de dimensioner som Nancy Fraser anser att rättvisan består av.  

Fraser anser att de flesta rättviseteorier är tvådelade. Hon menar att teorierna 

dels innehåller en ekonomisk dimension med distribution (alltså vad rättvisan innebär), och 

dels en kulturell dimension med erkännande (alltså vem som omfattas av rättvisan). Det 

innebär att de flesta teorier om rättvisa diskuterar vad rättvisan innebär, och i viss mån även 

vem som bör omfattas av rättvisan. Fraser anser att en tredje dimension krävs för att främja 

människors rättigheter, och därmed även rättvisan. Denna del kallar hon den politiska 

dimensionen. Den politiska dimensionen beskriver vem som är inkluderad och vem som är 

exkluderad från representation och omfördelning. Förutom att specificera vem som har rätt att 

kräva de andra dimensionerna av rättvisan, talar den politiska dimensionen även om hur 

individen skall gå tillväga för att kräva sina rättigheter.
69

 Den politiska dimensionens funktion 

är att utrusta (möblera) [”furnishes”] scenen för de två andra dimensionerna, alltså vad 

rättvisan innebär, och vem som omfattas av den. Fraser anser således att rättviseteorier måste 

ses som tredimensionella.  

Den politiska dimensionen innehåller i sin tur tre komponenter. Dessa 

komponenter är vad, vem och hur.
70

 Den första komponenten granskar vad som är grunden till 

orättvisa. Den andra komponenten undersöker vem som förtjänar att inkluderas i rättvisan. 

Dessa två komponenter leder fram till den tredje komponenten, det vill säga hur skall vem- 

och vad-frågan lösas.
71

 I denna undersökning är det den andra komponenten, det vill säga vem 

som har rätt till politisk representation, som är av störst vikt.  
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Fraser anser att gränsdragningen för vem som ges rättigheter kan vara orättvis. 

Hon menar att det genereras en speciell form av orättvisa när rättigheter utformas så att bara 

vissa människor har dem, i och med att det per automatik också innebär att andra människor 

utestängs från rättigheterna. Med andra ord menar Fraser att en felaktig fördelning av vem 

som har rätt till rättigheter inte bara leder till individens avsaknad av rättigheter, utan även till 

orättvisor.
72

 Rättvisa innebär enligt detta synsätt att de människor som påverkas av en stats 

politik också skall inneha rättigheter inom staten. I och med att Frasers rättviseteori går ut på 

att alla individer som berörs av en stats agerande skall ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i 

den, är rätten till politisk representation viktig för hennes resonemang.  

 

4.1.1 Politisk orättvisa 

Enligt Fraser finns två former av politisk orättvisa, det vill säga en orättvisa där individen 

saknar möjlighet att påverka de makthavare som påverkar henne. Den första formen av 

politisk orättvisa kallar Fraser för felrepresentation [”misrepresentation”], den andra formen 

kallar hon felavgränsning [”misframing”].
73

 Den första formen av politisk orättvisa, 

felrepresentation, innebär att gränserna för vilka människor som har rätt att påverka 

gemenskapens utformning sätts så att vissa människor utestängs. Felavgränsningarna, å andra 

sidan, utgör ramen [”frame”] (eller gränserna) för vilka människor som har rätt till politisk 

representation, samt till de andra dimensionerna av rättvisan.  

När rättvisan avgränsas så att vissa felaktigt utestängs från den skapas en meta-

orättvisa,
74

 det vill säga en orättvisa på flera nivåer. Felavgränsningen försätter individen i en 

position där hon saknar möjlighet att påverka de beslut som påverkar henne. Avsaknaden av 

den möjligheten innebär att individen kan utsättas för orättvisa utan att ha möjlighet att påtala 

för de makhavande att hon är orättvist behandlad. Dessutom är felrepresentation och 

felavgränsningar orättvisa i sig.
75

 Vid felavgränsning kan människor inte ens påkalla att de 

utsätts för andra orättvisor.
76

 Det gör att felavgränsningar kan leda till en allvarligare form av 

orättvisa än felrepresentation. 

Det är tydligt att avgränsningsfrågan är viktig att lösa enligt Nancy Fraser för att 

uppnå rättvisa i en global värld. Som redan påtalats beror människans möjlighet till ett gott liv 
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på mer än den stats lagar i vilken hon är medborgare. Människan påverkas även av andra 

staters agerande, men också av icke-statliga aktörer, exempelvis företag.
77

 I och med att 

människor inte längre endast påverkas av en stats politik har staters inflytande minskat. Det 

innebär att frågan om vem som är en del av ett samhälle får ökad vikt i den globala världen. I 

och med att gränsdragningar skapar både medlemmar och icke-medlemmar är gränserna ett av 

de viktigare politiska besluten. I och med att beslutet är så viktigt bör också alla som påverkas 

av det ges möjlighet att påverka utfallet. Därför måste beslut som rör vem som omfattas av 

specifika beslut vara en demokratisk fråga, inte en fråga för några få makthavande experter.
78

 

Först när alla som påverkas av ett politiskt beslut också ges möjlighet att deltaga i 

överläggningen av beslutet som jämlikar, uppnås rättvisa.
79

  

I praktiken innebär felavgränsningen att människor utesluts ur en gemenskap, 

och således saknar rätt till omfördelning, erkännande, samt politisk representation. I 

inledningen av uppsatsen skrev jag att de rumänska romerna i Sverige saknar möjlighet att 

avkräva staten Sverige på ansvar över sina rättigheter. Till viss del beror det på att gränserna 

för vilka som anses ha rätt till rättigheter i Sverige är satta så att icke-svenska medborgare 

saknar rätten till rättigheterna. Således saknar de rumänska romerna möjlighet att påverka 

”den svenska gemenskapen”, trots att de själva påverkas av den politik som genomförs i 

Sverige. Det är alltså en konkret form av vad Fraser kallar felavgränsning. 

 

 

4.2 Det jämlika deltagandet 

I följande avsnitt diskuteras Nancy Frasers konkreta förslag för att avgöra vilka människor 

som bör omfattas av rättvisan. Därefter följer en kort sammanfattning av Frasers rättviseteori. 

För att uppnå individers lika möjlighet att påverka förespråkar Fraser vad hon 

kallar det jämlika deltagandet som övergripande princip. Principen innebär att hon vill 

undanröja institutionella hinder, exempelvis ekonomiska strukturer, kulturella värdehierkier, 

samt regler för politiskt beslutsfattande.
80

 För att de institutionella hindren skall kunna 

undanröjas krävs nya demokratiska institutioner där avgränsningskonflikterna kan lösas. Med 

Frasers ord krävs ett stabilt ramverk, samt institutionaliserade aktörer.
81

 Konflikter om vilka 
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människor som är en del av en gemenskap måste behandlas som ett bestående inslag i det 

politiska livet i en global värld, i och med att konflikterna är bestående. Konflikterna är 

bestående i och med att det saknas en slutgiltig lösning på dem.
82

  

Fraser är följaktligen förvissad om att avgränsningsproblematiken är permanent. 

Således är det av stor vikt att problematiken ges eftertanke och goda möjligheter till åtgärder. 

För att åtgärda aktuella avgränsningsproblem förespråkar hon underställelseprincipen [”all-

affected principle”], vilken innebär att alla som är underställda en specifik styrningsstruktur 

också bör ses som rättvisesubjekt i den.
83

 Genom den så kallade underställelseprincipen 

menar hon att det kan avgöras vem som bör underställas å ena sidan skyldigheter och å andra 

sidan rättigheter. Principen kan alltså användas för att klargöra vem som bär ansvar över vilka 

människor. Enligt principen bör stater, och andra makthavare, bära ansvar för att säkerställa 

rätten till ett jämlikt deltagande i gemenskapen för alla människor som påverkas av 

makthavarens beslut.
84

   

Kortfattat innebär rättvisa för Nancy Fraser att individen ges möjlighet att 

deltaga i de gemenskaper som påverkar hennes liv. Individen bör ha möjlighet att påverka 

dem som påverkar henne genom att utrycka sin åsikt. Ett medel för att motarbeta orättvisa blir 

således att avveckla de hinder som motverkar det jämlika deltagandet.  
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5 Analys av Arendts ansvarsbegrepp i 

relation till Frasers rättviseteori 

I detta kapitel jämförs och analyseras Hannah Arendts teori om rättigheter och ansvar med 

Nancy Frasers teori om rättigheter och rättvisa. I kapitlet behandlas först de båda teoriernas 

likheter och olikheter. Utifrån resultatet av jämförelsen undersöks om Arendts ansvarsbegrepp 

genererar rättvisa enligt Frasers rättviseteori. Därefter följer ett resonemang som syftar till att 

besvara arbetets huvudfråga, det vill säga hur Hannah Arendts ansvarbegrepp kan minska 

orättvisan som individen lider av i och med sin avsaknad av rättigheter. 

 

 

5.1 Jämförande analys av teorierna 

I detta avsnitt jämförs Hannah Arendts och Nancy Frasers teorier. Själva jämförelsen av de 

bådas åsikter behandlar dels deras inställningar till vad som är orsaken till att människor 

saknar rättigheter, och dels de metoder de två förespråkar som tillvägagångssätt för att 

säkerställa människors rättigheter. Innan undersökningen startar presenteras en kort 

motivering till varför jag anser att Hannah Arendts teorier är relevanta än idag. 

I och med att Hannah Arendt levde under mitten av 1900-talet utgår hon i vissa 

avseenden från andra perspektiv än de som numera råder. När hon verkade hade många (judar 

i Europa) berövats sitt medborgarskap. Faktumet att människor i stor skala hade berövats sitt 

medborgarskap resulterade i att Arendt fokuserade på de statslösa i sina diskussioner om vilka 

människor som saknar rätten till rättigheter. Hon menade att den statslöse inte bara förlorade 

sina medborgerliga rättigheter, utan också sina mänskliga rättigheter. Hon motiverade sin 

åsikt genom att argumentera för att även de mänskliga rättigheterna förutsätter att en stat 

ansvarar över implementeringen av rättigheterna för sina medborgare. Den huvudsakliga 

orsaken till att människor saknade rättigheter, under den tid som Arendt utvecklade sina 

teorier om rättigheter och ansvar, var alltså att människor saknade medborgarskap. Hannah 

Arendt utformade sina teorier i en annan tid, i en värld som såg annorlunda ut än den gör idag. 

Hon tar för givet att rättigheter är knutna till statens ansvar över sina medborgare. Utan att 

uttrycka det, utgick hon från att människor som lever inom den stat som de har 

medborgarskap i, också har rättigheter.  
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Den konkreta anledningen till människors avsaknad av rättigheter är inte samma 

idag som den var när Arendt utvecklade sina teorier. Det finns många exempel på människor 

som innehar ett medborgarskap men som ändå saknar rättigheter. Ett exempel är de romer 

som är medborgare i Rumänien men befinner sig i Sverige. Rumänien tar inte ansvar för att 

implementera deras rättigheter. Inte heller Sverige tar ansvar för de rumänska medborgarnas 

rättigheter, i och med att de inte är svenska medborgare. Problemet idag är snarare att 

människor saknar rättigheter på grund av att stater inte tar sitt ansvar, inte på grund av att 

staterna legitimt lyckats avskriva sig ansvaret. I och med att olika stater tar olika mycket 

ansvar över sina medborgare är det fortfarande medborgarskapet som i stor utsträckning avgör 

vem som har vilka rättigheter. Arendts utgångspunkt att människans rättigheter är beroende av 

statens ansvarstagande är således fortfarande relevant, i allra högsta grad. Trots skillnader i 

utgångsläget är bristen som Hannah Arendt påpekar, med att staten bär det främsta ansvaret 

för människors rättigheter, bestående. 

I likhet med Hannah Arendt menar Nancy Fraser att människors rättigheter är 

beroende av staters ansvarstagande. Det vill säga att de båda anser att individen saknar 

rättigheter om ingen stat ansvarar över att rättigheterna säkerställs. Fraser är, till viss mån, 

inspirerad av Arendt när det gäller rättigheter och rättvisa. Även Fraser fokuserar på statens 

bristande ansvarstagande, och vilka konsekvenser den bristen får för människor som befinner 

sig inom statens territorium. Dessutom, hävdar Fraser, i likhet med Arendt, att ett av de större 

hoten mot mänskligheten fortfarande grundas i människors avsaknad av en gemenskap. Med 

avsaknad av gemenskap åsyftas i detta fall att människor inte ses som jämlikar inom de 

gemenskaper som de faktiskt påverkas av. Nancy Fraser utgår alltså i viss utsträckning från 

samma problematik som Hannah Arendt gjorde. Fraser anser att Arendts teorier om rättigheter 

och ansvar har en del att ge, men att teorierna måste utvecklas. En av anledningarna till att 

Fraser anser att Arendts teorier behöver utvecklas är att världen har förändrats sedan Arendt 

utformade sina teser.  

Idag, när statslösheten inte längre är det grundläggande problemet till att 

människor står utan instans med ansvar över sina rättigheter, krävs det enligt Nancy Fraser en 

ny syn på medborgarskap, men också på medlemskap i andra gemenskaper än stater. Fraser 

påpekar, bland annat, att människor idag har både utökade rättigheter och möjligheter till 

rörlighet över statsgränserna. Bland annat innebär den ökade rörligheten att individen kan 

vara en del av dels större, och dels flera gemenskaper. Individen kan känna gemenskap med 

människor över statsgränserna, exempelvis med människor som har samma kön, sexualitet 
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eller kultur.
85

 Människors utökade rörlighet innebär att synen på pluralitet har förändrats 

sedan Arendt utformade sina teorier. En sådan förändring är att det nu finns gemensamma 

politiska ansvarsområden över nationsgränserna. Dessutom har ett stort antal internationella 

organisationer utvecklats för att säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter i de fall där 

staten misslyckas, sedan Arendt utvecklade sina tankar om rättigheter och ansvar. Fraser 

hävdar med andra ord att människors möjlighet till ökad rörlighet, i kombination med att fler 

aktörer än individens medborgarstat påverkar människans liv, leder till att statstillhörigheten 

spelar mindre roll för individen nu, än vad den gjorde under Arendts tid. 

Trots att Fraser i viss mån utgår från Arendts teorier går hon inte lika djupt in på 

vad ansvaret innebär. Till skillnad från Arendt diskuterar inte Fraser enskilda individers 

ansvar. Däremot anser Fraser att stater bär ett visst ansvar över människors rättigheter. Utifrån 

Frasers resonemang tolkar jag hennes syn på ansvar som att staters ansvar ligger i att 

säkerställa människors jämlika deltagande. Statens ansvar att främja det jämlika deltagandet 

innebär att staten måste motverka olika former av strukturer som hindrar människor (som 

påverkas av staten) att utrycka sig. Fraser tillför en komponent till Arendts diskussion om 

rättigheter och ansvar. Komponenten som Fraser tillför är rättvisa. Hon anser att om stater 

brister i ansvaret att säkerställa människors jämlika deltagande leder det till orättvisa. Att 

bristande ansvarstagande kan leda till orättvisor motiverar hon genom att hävda att 

gränsdragningen för vilka människor som har rätt till att höras inom gemenskapen är orättvis. 

Nancy Fraser anser med andra ord att människor skall ha rätt att utkräva rättigheter från alla 

de gemenskaper som påverkar dem. Således bör människor kunna kräva ansvar för sina 

rättigheter även från andra stater än den hon är medborgare i.  

I stor utsträckning utgår Hannah Arendt och Nancy Fraser från samma problem, 

det vill säga att människor kan sakna rätten att erhålla sina rättigheter. Det innebär att Fraser, 

liksom Arendt, anser att individen saknar sin rätt till rättigheter om hon saknar en tydlig 

instans att kräva ansvar ifrån. De är båda kritiska till att de flesta rättighetsteorier främst 

fokuserar på vad rättigheter innebär, i stället för vem som omfattas av rättigheterna. Den 

viktigaste likheten i denna undersökning är att de båda anser att en bidragande orsak till 

människors avsaknad av rättigheter är att staten anses ha monopol på ansvaret över sina 

medborgares rättigheter. Deras lösningar på problemet med att människor saknar rättigheter 

skiljer sig dock åt. Arendt utvecklar en teori med tyngdpunkten på individers ansvar som 

medel för att uppnå andra människors rättigheter. Min tolkning av detta är att Arendt utgår 
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från att stater ansvarar över sina medborgare, samtidigt som människor ansvarar över sina 

medmänniskor. Arendt lägger således ett större ansvar på individer än på stater. Fraser, å 

andra sidan, utvecklar en teori med fokus på staters ansvar. Till skillnad från hur staters 

ansvar ser ut idag vill Fraser att stater skall ansvara för rättigheterna för alla de människor 

som påverkas av statens politik, alltså inte enbart för sina medborgares rättigheter. De båda 

fokuserar således mer på vilka människor som bör omfattas av rättigheterna, och enligt Fraser 

även av rättvisan, än vad rättigheterna innebär.  

Förutom deras olika inställningar till vem som bör ansvara över människors 

rättigheter finns fler viktiga skillnader mellan Hannah Arendts och Nancy Frasers teorier. En 

av de viktigare skillnaderna är att Arendt diskuterar individens ansvar att påverka 

medlemskapet, inte rätten att göra det. Arendt anser att möjligheten att påverka inom en 

gemenskap snarare innebär ett ansvar än en rättighet. Hon fokuserar främst på individens 

ansvar gentemot sina medmänniskor inom en given medlemskap. Bland annat menar Arendt 

att individer faktiskt har ett ansvar att agera, vilket enligt henne bland annat innebär ett ansvar 

att påtala när staten förbiser människors rättigheter. Fraser, å andra sidan, fokuserar i stället på 

rätten att påverka inom en gemenskap, inte på ansvaret att göra det. Fraser anser dessutom att 

människor utsätts för en orättvisa om de saknar rättigheten att påverka inom den gemenskapen 

individen själv påverkas av. Hon menar att människors avsaknad av rättigheter är orättvis. 

Hannah Arendt använder ett annat språk än vad Nancy Fraser gör. Arendt 

diskuterar inte i termer som strukturella hinder, eller rätten att som individ ses som 

rättvisesubjekt inom de strukturer som har makt över individens liv. Trots det menar jag att 

visionen för både Arendt och Fraser är ett inkluderande samhälle där människors rättigheter 

respekteras. De delar alltså synen på vad de vill uppnå, men skiljer sig åt i synen på hur det 

uppnås. Jag menar att Hannah Arendts individuella ansvarstagande kan fungera som en 

metod för att uppnå den rättvisa Nancy Fraser förespråkar. Ansvarstagandet innebär att 

individer är skyldiga att agera för människors rättigheter. Med människors ökade rättigheter 

ökar också det jämlika deltagandet i gemenskapen. Således minskar orättvisan enligt Nancy 

Frasers perspektiv. Därmed fungerar Hannah Arendts individuella ansvarsbegrepp som metod 

för ökad rättvisa, trots att hon själv inte diskuterar i termer om rättvisa och orättvisa.  

 

 



Erika Bengtsson 
Individuellt ansvarstagande som metod för rättvisa 

35 

 

 
 

5.2 Resultat 

Uppsatsens huvudfråga var: Hur kan Hannah Arendts ansvarbegrepp minska orättvisan som 

individen lider av i och med sin avsaknad av rättigheter? För att besvara frågan har jag utgått 

från två delfrågor. 

Den förstå frågan syftade till att undersöka vad Hannah Arendts syn på ansvar 

innebär. När hon argumenterar för sin förståelse av ansvarsbegreppet gör hon det med hjälp 

av andra återkommande begrepp. Hon använder inga slagkraftiga termer eller tydligt 

uppställda argument. Hon förklarar bara sin syn på ansvar. Min uppfattning är att Hannah 

Arendts argumentation vänder sig till läsarens logiska slutledningsförmåga. Av den 

anledningen har jag valt att utforma och strukturera min undersökning av hennes 

argumentation genom att dela in texten med utgångspunkt i centrala och återkommande 

begrepp. Jag menar att begreppen den mänskliga gemenskapen, lidande samt moraliskt och 

politiskt agerande är de premisser som ligger till grund för hennes argumentation för 

individuellt ansvarstagande. Jag argumenterar för att Arendt genomför en retorisk 

omskrivning av ansvarsbegreppet. Utifrån hennes argument för ansvarets innebörd har jag 

rekonstruerat en tes. Den rekonstruerade tesen är att ansvar innebär ett krav på individen att 

agera mot orätt behandling av sina medmänniskor. Först om premisserna accepteras av den 

som tolkar hennes texter är hennes syn på ansvarets konsekvenser relevanta.  

Resultatet av den genomförda undersökningen av Arendts ansvarsbegrep är med 

andra ord att ansvar innebär ett krav på människor att agera för sina medmänniskors rätt till 

rättigheter. Arendt argumenterar för att individen bär ett ansvar över människor inom alla 

gemenskaper som individen är en del av. I och med att mänskligheten är en sådan gemenskap 

har individen ett ansvar för alla människors rätt till rättigheter. Hennes teori innebär att 

människor även har ett ansvar för människor som påverkas av staters agerande, oavsett 

huruvida människorna är medborgare i samma stat eller ej.  

Den andra frågan som ställdes ämnade att undersöka vad rättvisa innebär enligt 

Nancy Fraser. För henne är begreppet det jämlika deltagandet grundläggande i 

argumentationen om rättvisans innebörd. Det jämlika deltagandet innebär att människor som 

påverkas av en maktstrukturs agerande också skall ses som rättvisesubjekt inom den 

strukturen. Det betyder att om en individ påveras av en stats politik skall individen också ha 

rätt att själv påverka statens politik.  

Svaret på arbetets huvudfråga, det vill säga hur Hannah Arendts ansvarbegrepp 

kan bidra till att minska orättvisan, bygger på svaren från de två delfrågorna. Arendts 
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ansvarsbegrepp innefattar ett krav på individer att agera vid de tillfällen som individen har 

möjlighet att påverka människors avsaknad av rätten till rättigheter. Det individuella ansvaret 

innebär enligt henne att agera för att öka människors rättigheter. Jag menar att kravet på 

individuellt ansvarstagande innebär att människors rättigheter stärks. En konsekvens av 

människors ökade rättigheter är att det jämlika deltagandet ökar. Genom att människors 

rättigheter stärks minskar därmed orättvisan utifrån Nancy Frasers perspektiv. Jag anser 

därmed att ett ökat krav på individer att ta ansvar över människors rätt till rättigheter är en 

metod som kan leda till ökad rättvisa. 
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6 Diskussion 

I introduktionen till Essays of understanding poängteras det att Hannah Arendt sällan erbjuder 

konkreta svar eller lösningar i sina texter.
86

 I sina texter tvingar Arendt läsaren att tolka och 

fylla ut vissa luckor. I och med att hon tvingar läsaren att tänka kan hennes teorier tolkas på 

många olika sätt. Anledningen till att jag tar upp detta är att jag vill poängtera att den 

genomförda undersökningen är min tolkning av hennes begrepp. I vissa fall bygger den 

tolkning som jag genomfört på tolkningar som andra redan har gjort av hennes texter.  

Den främsta anledningen till att Hannah Arendts teorier är viktiga och 

intressanta är på grund av hennes syn på ansvar. Den innebörd som hon tillskriver 

ansvarsbegreppet har något viktigt att tillföra för att stärka människors rättigheter. Det som 

främst skiljer Arendts ansvarsbegrepp från den syn på ansvar som används idag är att alla 

människor har ett ansvar över sina medmänniskors välbefinnande. I dagsläget diskuteras 

främst det juridiska ansvaret över människors rättigheter. Det juridiska ansvaret åläggs bland 

annat myndigheter, stater och EU, men mycket sällan individer. På så vis lyckas staterna bolla 

runt frågan om vem som bär det yttersta ansvaret, samt själva avskriva sig det med hänvisning 

till lagar. Arendts teori kan vid första anblick tyckas vara ett orimligt högt krav på 

individerna. Men i praktiken innebär individens ansvar endast en uppmaning till självständigt 

tänkande, samt en vädjan om att skapa opinion mot staters bristande ansvarstagande.  

Den främsta styrkan med Arendts teorier om ansvar är den distinktion hon gör 

mellan ansvar och skuld. Genom att hon gör distinktionen mellan ansvar och skuld blir alla 

människor ansvariga över andra människors rätt att åtnjuta sina rättigheter. Individen bär det 

ansvaret oavsett huruvida hon är skyldig för medmänniskornas dåliga situation eller ej. Det 

blir då oväsentligt vem som bär det juridiska ansvaret över människors rättigheter. Det 

innebär att alla människor, enligt Arendt, är ansvariga även om de inte bär det juridiska 

ansvaret. På så vis frikopplar hon ansvarsfrågan från juridiken. En ytterligare viktig skillnad 

mellan Arendts syn på ansvar och den som nu råder, är att hon anser att individens ansvar 

främst ligger mot människor, inte mot att följa lagen och upprätthålla en ordning. Hannah 

Arendts ansvarsbegrepp riktar sig till individen. Genom hennes syn på ansvar görs ingen 

åtskillnad mellan en ena sidan myndighetens och å andra sidan människans ansvar.  

Jag anser att Hannah Arendts ansvarsbegrepp är viktigt, och bör utforskas 

vidare. Huruvida det är möjligt att omvärdera synen på ansvar till den innebörd Arendt ger det 
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är en fråga för en annan undersökning. I ett framtida arbete skulle det dessutom vara 

intressant att ifrågasätta, eller komplettera, Hannah Arendts ansvarsbegrepp med ett 

perspektiv som fokuserar på individens ansvar att agera mot orättvisor, till att inkludera ett 

ansvar för sina egna rättigheter. Alltså inte bara för ett ansvar för andra människors 

rättigheter. Dessutom skulle en undersökning av Arendts ansvarsbegrepp med större fokus på 

maktperspektiv ha mycket att tillföra. Det skulle exempelvis kunna genomföras med stöd ur 

en mer renodlad feministiskt teori, eller ur en postkolonial synvinkel.  
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7 Sammanfattning 

Som framgår av titeln på uppsatsen utgår jag ifrån att det är ett problem att staten anses vara 

den som ensam bär ansvar över människors rättigheter. Jag menar att det är ett problem i och 

med att det innebär att människor saknar rättigheter om staten inte tar ansvar över 

människorna. Ett aktuellt problem är att den rådande synen på att staten bär främsta ansvaret 

för sina medborgares rättigheter i praktiken leder till en ursäkt att inte ta ansvar över icke-

medborgares rättigheter. Ett aktuellt exempel på ett sådant problem är att Sverige inte anser 

sig bära ansvar över de rumänska romernas, som under året rest till Sverige i hopp om att 

tjäna pengar, rättigheter. Ett ytterligare problem med den idag rådande synen på rättigheter 

och ansvar är att människor påverkas av staters agerande utan att ges möjlighet att själva 

påverka agerandet.  

I denna undersökning utgick jag från tesen att de rumänska romerna i Sverige 

utsätts för en orättvisa när de inte erbjuds samma rättigheter som svenska medborgare i 

Sverige. Tesens syfte var att konkretisera ett reellt problem. Jag ville testa huruvida Hannah 

Arendts teori om rättigheter och ansvar skulle kunna fungera som en metod för att åtgärda det 

reella problemet. Jag anser att hennes teori innehåller vissa brister. Av den anledningen valde 

jag att komplettera undersökningen med att tillfoga Nancy Frasers teori om rättigheter och 

rättvisa. Undersökningens syfte var att utforska Hannah Arendts ansvarsbegrepp, samt 

undersöka huruvida hennes teori fortfarande är relevant. Den genomförda undersökningen 

består av tre delar. I den första delen analyseras Hannah Arendts ansvarsbegrepp. I den delen 

genomfördes en argumentationsanalys och begreppshistorisk analys av Hannah Arendts syn 

på ansvar och skuld. I den andra delen av undersökningen analyseras Nancy Frasers 

rättviseteori. I den tredje och sista delen analyserades den genomförda tolkningen av Hannah 

Arendts teori med utgångspunkt i Nancy Frasers rättviseteori.  

Kortfattat innebär rättvisa, enligt Nancy Fraser, ett jämlikt deltagande för alla 

människor som påverkas av en gemenskap. För att möjliggöra ett jämlikt deltagande måste 

institutionella hinder undanröjas. Hindren måste undanröjas i och med att de begränsar 

människors möjlighet att själva påverka sina valmöjligheter. Enligt Fraser är även 

felavgränsningar en form av institutionellt hinder. Med felavgränsningar åsyftas att människor 

felaktigt utesluts från det jämlika deltagandet. Hon anser dessutom att det krävs nya metoder 

för att lösa rådande felavgränsningsproblematik. Den metod hon förespråkar kallar hon 

underställelseprincipen. Kortfattat innebär den principen att alla människor som påverkas av 



Erika Bengtsson 
Individuellt ansvarstagande som metod för rättvisa 

40 

 

 
 

en styrningsstruktur också skall ha möjlighet att påverka strukturen. Nancy Fraser vill 

använda underställelseprincipen som metod för att avgöra vilka människor som bör 

underställas skyldigheter och rättigheter, och vem som bör ansvara över människors 

rättigheter. 

Hannah Arendts utgångspunkter skiljer sig från Nancy Frasers. Arendt utgår 

från att staten ansvarar över de medborgare som är medborgare i den. I praktiken innebär det 

att staten inte ansvarar för människor som inte är medborgare. Redan i grundsynen omöjliggör 

alltså Arendt det jämlika deltagandet genom underställelseprincipen. Av den anledningen 

undersöktes istället det krav på som Arendt ställer på individen att ta ansvar. I den 

genomförda undersökningen påstår jag att Arendt ställer två viktiga krav på alla människor. 

De krav hon ställer är dels att individen skall utforma ett självständigt tänkande och moralisk 

omdömesförmåga, och dels ett ansvar för individen att agera. Arendt menar att tanken, eller 

själva tänkandet, är den process som skapar politisk förståelse. Den politiska förståelsen 

skapar i sin tur ett omdöme, vilket innebär en förmåga att sätta sig in i andra människors 

situation. Det i sin tur leder till att omdömet blir representativt. Således kan Arendt hävda att 

tanken är självständig samtidigt som den försätter människan i en gemenskap. Hon anser att i 

princip alla människor har förmågan att tänka, och därmed även förmågan till moraliskt 

omdöme. Detta innebär att Arendt anser att alla människor har ett ansvar att skapa sin egen 

uppfattning genom kritiskt tänkande. 

Utifrån de argument som Arendt framförde är det rimligt att hävda att Arendt 

ansåg att människan är ansvarig att handla. Innebörden av handlandet innebär främst ett 

ansvar att forma ett kollektivt motstånd mot orättvisor inom gemenskapen. Individens ansvar 

att handla innebär alltså inte att individen måste genomföra betydande förändringar. Ansvaret 

är politiskt, i motsats till moraliskt. Det innebär att individen skall försöka påverka andra 

människor att agera mot de orättvisor som individen uppmärksammar, även om agerandet 

innebär negativa effekter för den person som faktiskt agerar. I vissa fall kan ansvaret rent utav 

innebära att individen måste handla för att förändra innebörden av gemenskapen själv. 

Hannah Arendt menar att människan har ett ansvar att handla för mänsklighetens fortlevnad. 

För individen betyder detta att hon har en plikt att tänka självständigt, samt att agera utefter 

vad hon kommer fram till genom sina tankar. 

Uppsatsens huvudfråga var: Hur kan Hannah Arendts ansvarbegrepp minska 

orättvisan som individen lider av i och med sin avsaknad av rättigheter? Genom att kombinera 

Nancy Frasers syn på vilka människor som bör omfattas av det jämlika deltagandet med 
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Hannah Arendts syn på ansvarets innebörd har den frågan besvarats. Svaret på frågan har 

resonerats fram genom mina tolkningar av de bådas teorier. Det är rimligt att påstå att Hannah 

Arendts förmodade syfte med människors individuella ansvar var att öka rättigheterna för alla 

människor som påverkas av en stats politik. Ansvaret innebär bland annat att agera när andra 

människor far illa. Detta påstående motiverar jag genom att hänvisa till att hon anser att 

individen är ansvarig för alla människor inom alla de gemenskaper som individen tillhör. 

Människor kan ingå i samma gemenskap utan att vara medborgare i samma stat. Hon ville 

alltså inte endast öka rättigheterna för statens medborgare. Således kan Arendts 

ansvarsbegrepp innefatta ett krav på individer att agera för andra människors rättigheter, även 

om de människorna inte är medborgare i staten de nu befinner sig i. Nancy Frasers 

målsättning med rättviseteorin är att alla människor som påverkas skall inneha möjlighet att 

själva påverka beslutsfattarna. Således vill de båda uppnå samma mål, alltså att de människor 

som lider av staters politik skall ha möjlighet att själva påverka politiken. Arendt vill uppnå 

målet genom ett individuellt ansvarstagande. Fraser vill uppnå målet med det jämlika 

deltagandet genom underställelseprincipen. Nancy Fraser anser att det jämlika deltagandet 

leder till rättvisa. I och med att Hannah Arendts ansvarsbegrepp leder till det jämlika 

deltagandet bidrar hennes teori till rättvisa. Således ledde undersökningen fram till att Hannah 

Arendts ansvarbegrepp kan bidraga till att minska den orättvisa som människor utsätts för när 

de inte ges rättigheter inom de strukturer som de påverkas av. 
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