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Sammanfattning 
Abstract 
At the beginning of the 21st century, youth unemployment is paid attention to by 
the Swedish government and media. A grand part of the unemployed youth live 
at their parents´ house because of economic reasons contrary to their primary goal 
to be able to make their own living. It can be argued that the young unemployed´ 
s social citizenship is inferior to working citizens´ social citizenship. The thesis will 
not deal with suggestions on practical solutions, but rather seek for theoretical 
answers to whether the responsibility for the young people referred to should be a 
responsibility of the State or of the family. Communitarianism is a relatively 
young theory which is interesting for this thesis because it sheds light on the 



 

dichotomy individual – community. There are different strands within the 
communitarian debate. I will deal with conservative, liberal and leftist 
communitarianism. 
 
The classical leftist ideal of the communitarianist community includes rights and 
duties for the common good and is based on the assumption of people as social 
beings not being able or wanting to escape from the influence of her community. 
Liberal communitarianism, represented foremost by Will Kymlicka and Joseph 
Raz, is a theoretical strand coming up as a response on the (leftist) 
communitarianism. Also, a theory of conservative communitarianism, which´ s 
ideas date back to Aristotle, can be traced in the writings of Roger Scruton. 
 
Conclusions reached are, simplified, as follows: Conservative communitarians are 
prone to let the parents take the responsibility for their children. It is a natural 
consequence of their view of the society as an organic unity where family life and 
political affairs should be separated. Leftist communitarians and liberal 
communitarians are less apparent in their preferences. Stressing leftist 
communitarians´ emphasis of citizenship duties, the responsibility of the citizen 
indicates that state measures should not be the first tried solution. The family has 
an important role for leftist communitarianists but only as a link between the 
individual and the state. Liberal communitarians look foremost to the individual´ 
s own preferences concerning medium for a solution of the unemployed´ s 
situation. Family is not seen as a significant institution, unless it is accredited 
importance by its members. 
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Sammanfattning 
Abstract 
I början av 2000-talet uppmärksammas ungdomsarbetslöshet av såväl den svenska 
regeringen som media. Många arbetslösa unga tvingas bo hemma hos sina 
föräldrar av ekonomiska skäl i strid med deras primära mål att försörja sig själva. 
Det kan argumenteras för att unga arbetslösas sociala medborgarskap är mindre 
värt än andra arbetande medborgares. Uppsatsen ska inte söka några praktiska 
lösningar på relaterade problem, men utifrån teorier undersöka om det är stat eller 
familj som bör ha ansvaret för de ungas ekonomi. 
 



 

Kommunitarism är en samling relativt unga teorier som är intressanta eftersom de 
belyser dikotomin individ – samhälle. Jag kommer att behandla konservativ och 
liberal samt vänsterkommunitarism. Den klassiska vänsterkommunitarismen ser 
sitt idealsamhälle (community) som baserat på ett rättighets- och 
skyldighetskoncept om det gemensamma bästa. Konceptet bygger på antagandet 
om människor som sociala varelser utan möjlighet eller vilja att undvika påverkan 
från det samhälle de lever i. Liberal kommunitarism, oftast representerad av 
Joseph Raz och Will Kymlicka, är en form av kommunitarianism som uppkom 
som ett gensvar till vänsterkommunitarismen. Konservativ kommunitarism har 
idéer som rotas långt bak i tiden men här representeras av Roger Scruton. 
 
Slutsatserna kan förenklas som följande: Konservativa kommunitarister tenderar 
att vilja ge föräldrarna ansvaret för sina vuxna barn. Det är en naturlig följd av 
teorins syn på samhället som en organisk enhet där familjeliv och politik ska 
hållas åtskilda. Vänsterkommunitarister och liberala kommunitarister är mer 
tvetydiga. Den betoning som vänsterkommunitarister gör på medborgerliga 
skyldigheter indikerar att statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte bör vara 
den första lösningen på problemet. Familjen har en viktig roll men främst i 
egenskap av länk mellan stat och individ. Liberala kommunitarister ser främst till 
individers egna preferenser gällande vem som ska ha det ekonomiska ansvaret. 
Familjen är inte viktig om inte dess medlemmar anser den vara det. 
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"Att vara anställningsbar, och inte minst att kunna presentera denna 
anställningsbarhet i ett lockande CV och en lämplig personlighet, framstår alltmer 
som en moralisk och etisk förpliktelse. Ansvaret för att uppfylla denna förpliktelse 
har förskjutits från att ha varit samhällets ansvarsområde till att bli den enskilda 
individens." (Karin Salomonsson, lektor på institutionen för service management 
vid Lunds universitet) 

(Axess, oktober 2003)  
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artist och programledare? Glöm det. Vill du vara trendig ska du i stället 
satsa på solidaritet och på att göra en insats för dina medmänniskor. 
Egotripparnas tid är förbi." (Henrik Mattsson, trendanalytiker Bloc 
Framtidsforskning) 
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1. Inledning 
 
Staten söker lägga den ekonomiska bördan av arbetslösa ungdomar på deras familjer i 
lågkonjunktur, hävdar de brittiska sociologerna Gill Jones och Claire Wallace. Också psyko- och 
familjeterapeuterna Gústavsdóttir & Piltz tyckte sig märka att den offentliga inställningen till 
familjen blir mer positiv i kärva ekonomiska tider då staten i högre grad uppskattar att familjer tar 
hand om problem som också skulle kunna falla på staten. Omvänt kan familjen upplevas som en 
bromskloss i högkonjunktur. (Gústavsdóttir & Piltz, 85-87) Deras påstående är intressant att 
beakta utifrån ett svenskt perspektiv då många unga idag lever hemma hos sina föräldrar på 
grund av bostadsbrist och arbetslöshet. Enligt ungdomsstyrelsen har de flesta ungdomar ändå 
stor tilltro till den egna förmågan att ta sig fram. Samhället vågar ungdomar däremot inte lita på. 
Resultatet är att sammanhållning och samhällelig gemenskap byts ut mot individualism, menar 
Ungdomsstyrelsen som inte är ensam om sin oro. (www.ungdomsstyrelsen.se) 
 
Regeringen menar sig ha insett allvaret i situationen och givit Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag 
att minska långtidsarbetslösheten bland unga. Arbetsmarknadsstyrelsen ska dock inte få mer 
resurser men istället omdirigera insatser för äldre och invandrare till ungdomar. (SvD, 13 aug) 
Huruvida detta skulle främja sammanhållning och samhällelig gemenskap från ungdomars del 
gentemot övriga samhället är oklart. Studier visar också på att arbetslösa ungdomars engagemang 
i traditionella politiska sammanhang är mycket lågt. Det är snarare sakfrågor och engångsinsatser 
än en kontinuerlig grupptillhörighet som engagerar. (Carle, 202) För att samhället ska fungera, 
menar kommunitaristerna, måste där finnas en genuin gemenskap mellan de olika enheterna i 
samhället. Många är de artiklar som skrivits om en i samhället ökande individualism och 
minskande solidaritet i början av 2000-talet1, vilket skulle kunna vara en indikator på minskad 
samhällelig gemenskap men också på ett ökat intresse för en sådan. 
 
Kommunitarism är en ideologisk inriktning från vilken riktlinjer kan hämtas för hur ungdoms-, 
familje- och arbetsmarknadspolitik ska utformas. Den innebär att, för att förstå en individ, måste 
hänsyn tas till hans eller hennes sociala omgivning. (Miller, 100) Ungdomar som är i det känsliga 
stadium då de går från studier till arbete är individer vars medborgerliga rättigheter och brist på 
desamma belyser de ideologiska fundament som samhället är eller skulle kunna vara upprättat 
efter. Just bristen på arbete trycker på den svaga punkt när ett ideologiskt ställningstagande måste 
göras och synen på medborgarens rättigheter och skyldigheter aktualiseras. Ansvarsfördelningen 
mellan familj, individ och samhälle måste klarläggas. Denna uppsats ska göra ett försök att utifrån 
tre olika kommunitaristiska perspektiv visa på de alternativ som finns. 
   Idén om det goda samhället (community) har kommunitaristerna gemensamt. Önskan om ett 
sådant präglat av gemenskap vill kommunitarister uppnå med olika medel och utifrån olika 
argument. Hur lika dessa egentligen är och om möjligheten finns att de olika formerna av 
kommunitarism kan samarbeta är viktiga frågor för utvecklandet av en mer enhetlig ideologi. En 
möjlighet är också att samarbete inte är möjligt och att det bör klargöras att kommunitarism är ett 
brett begrepp. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se exempelvis Wallin, Gunhild. “Solidaritet i individualismens tid” i Ethos nr 4 2002. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka kommunitarismens inställning till det ekonomiska ansvaret 
för arbetslös ungdom. Uppsatsen har inte några empiriska ambitioner men använder sig av 
exempel tagna från svensk arbetsmarknadspolitik. Dessa används i de kapitel som analyserar 
sammanlagt tre olika kommunitaristiska ideologier.  
 
 

• Vilken roll tilldelar kommunitarister familjen? 
 
 

• Är arbete en medborgerlig rättighet eller skyldighet enligt kommunitarism? 
    
 

• Hur bör ansvarsfördelningen mellan stat, familj och individ se ut vad gäller arbetslösa 
ungdomar? 

 
 
 
1.3 Metod och litteratur 
 

1.3.1 Metod 
 
Varje politisk ideologi har drag av både individualism och kommunitarism. Uppsatsens 
resonemang ska inte tolkas som att det främsta stråket inom ideologierna är kommunitarism 
snarare än individualism. Det kan gå att tolka det material jag använt mig av annorlunda. Det kan 
också gå att använda sig av annat material. Individualismen är också den en betydelsefull teori 
och samhällelig norm. Ambitionen är dock inte att försöka bevisa kommunitarismens triumf över 
individualismen utan att visa på att det inom varje politisk ideologi finns drag av kommunitarism. 
 
Medborgarskap och arbete var några av de initiala funderingarna inför uppsatsen. Då 
ungdomsarbetslösheten varit så pass omfattande och uppmärksammad den senast tiden, tedde 
det sig lämpligt att använda sig av denna som tema och som hjälp för att begränsa uppsatsens 
räckvidd. Litteratursökning på Kungliga Biblioteket och Arbetslivsinstitutet visade emellertid att 
studier om ungdomsarbetslöshet till stor del utförs av sociologer, som gärna beskriver ungdomars 
situation utifrån en familjekontext. Jag saknade statsvetenskaplig litteratur som behandlar familjen 
som en viktig agent i frågor om ungdomsarbetslöshet. Kommunitarismen bedömdes vara en 
lämplig teori att utgå från eftersom den diskuterar större och mindre gemenskaper samt 
gränsdragningar mellan dessa i bland annat politiska och privata sfärer. 
 
Miller betonar de två element som konstituerar politiska teorier: Det första elementet, som han 
kallar filosofisk antropologi, innebär antaganden om människonaturen och dess samhälleliga 
konsekvenser. Det andra elementet innebär föreskrivande åtgärder, d v s politik. Det är den 
filosofiska antropologin som alla kommunitarister har som gemensam utgångspunkt.  
Kommunitarismen innebär att, för att förstå en individ, måste hänsyn tas till hans eller hennes 
sociala omgivning. Kommunitarismens motpol är individualismen. Individualism ser människor 
som oberoende, fritt väljande aktörer. Vänsterkommunitarister ifrågasätter om den liberala 
kommunitarismen verkligen är en form av kommunitarism (och inte individualism). Det är dock 
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inte alltid lätt att särskilja filosofiska antropologin och föreskrivande åtgärder. (Miller, 100) 
Uppsatsen ska dock fokusera på de valda parametrarna och, endast när så är nödvändigt, referera 
till den filosofiska antropologin. 
 
Familj, arbete och medborgerliga rättigheter och skyldigheter är betydelsefulla parametrar i det liv 
som en ung arbetslös människa lever. Familjen är potentiellt viktig som känslomässig, ekonomisk 
och (bland annat i arbetssammanhang) kontaktskapande stöttepelare. Arbete är det mål som 
individen och även andra element i omgivningen har för ögonen. Slutligen bestämmer 
medborgerliga rättigheter och skyldigheter vilken status ungdomar utan arbete ska ha och vilken 
hjälp de kan få att klara sig ekonomiskt. Sammantaget ger de olika gemenskaparnas 2 svar på dessa 
frågeparametrar var och en för sig en helhetsbild av vem som ska ha ansvaret för de arbetslösa 
ungas ekonomi. 
 
Ett antagande som gjorts i bedömningen av ungdomarnas situation är att dessa är ofrivilligt 
arbetslösa. Deras individuella ansträngningar räcker inte till, varför de måste ta hjälp av andra 
gemenskaper och institutioner. Arbetsmarknaden är dock traditionellt sett uppifråninitierad och 
lämnar litet utrymme för nerifråninitierade initiativ från den arbetslöse som dock bäst känner sin 
ambition och förmåga. (SOU 1997:71; 165) Statlig hjälp och statligt ansvar kommer att avhandlas. 
I detta fall, något förenklat, likställs stat med lagstiftning och andra av riksdagen tagna beslut. 
Däremot har inte fackföreningarna fått ett lika stort utrymme eftersom dessa inte kan sägas ha ett 
direkt ansvar för ungdomarnas situation. Detta gör dem inte mindre intressanta eftersom de 
indirekt, via lönesättning och förhandlingar om bland annat nyanställning, har makt över de 
ungas situation. Makt över de ungas situation har även arbetsgivare och kommuner. Den i 
uppsatsen avgränsade definitionen av staten erkänner att de beslut som tas i riksdagen påverkas 
av fackföreningar, arbetsgivare (såväl offentliga som privata) samt kommuner.  
 
På samma sätt som staten inte är en oföränderlig enhet sammansatt av institutioner med 
homogena intressen, är inte heller familjen alltid en grupp människor med samma intressen. Detta 
framgår av en jämförelse mellan de olika gemenskaparnas familjesyn. Fokus i denna uppsats är 
dock inte stridigheter om definitionen av familj eller stat men om ansvarsfördelningen dem 
emellan. På denna fokuserar också Gústavsdóttir och Piltz, vars teoretiska utgångspunkter om en 
styrande politisk elit kan tyckas kontroversiella. Då de i grunden inte ser någon motsättning 
mellan stat och familj utan har som huvudfråga att ge familjen makt, bedöms de vara av intresse. 
Att familjer ska få mer makt kan ses som ett ställningstagande oberoende av deras rådande 
maktposition gentemot staten. (Gústavsdóttir & Piltz, 143-149) 
 
Litterär utgångspunkt är David Millers rekommendation av representanter för vänster-, höger- 
och liberal kommunitarism. Via dessa kommer jag sedan i kontakt med några andra tänkare i 
sammanhanget. En risk med att utgå från Miller kan vara att han vill göra det lätt för sig genom 
att ställa upp sina liberala och konservativa motståndare som svagare. Jag kan emellertid inte se 
någon möjlighet till ett bättre förfarandesätt.  
 
Samhällets roll i skapandet och vidmakthållandet av ungdom som företeelse är stor. Begreppet 
myntades på 1800-talet då en tilltagande nationalism och industrialisering skapade framtidstro 
som kom att förkroppsligas av ungdomen. (Jones & Wallace, 7-8) Här ska undersökas vilken 
samhällets roll är i processen då unga människor blir fullvärdiga medborgare. Då fokus är just 
processen så definieras inte ungdomar som tillhörande något specifikt åldersspann. 
 
 

                                                 
2 Emil Uddhammars begrepp (se vidare s.12 under teorikapitlet) är smidigare att använda bestämd form plural. 
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Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan moralfilosofi, politisk filosofi och sociologi. Den 
behandlar också vilka eventuella indelningar i politiska och privata sfärer som kommunitarister 
anser relevanta. Indelningen av samhället i en civil, privat del och en politisk, offentlig utsätts ofta 
för kritik av feminister. Strömningar inom kommunitarismen delar denna uppfattning medan 
andra inte gör det. Feminismens fokus på indelningen i politiska och privata sfärer återkommer i 
olika delar av uppsatsen. Jag tror att uppvisandet av genusperspektiv i teorierna säger minst lika 
mycket som innehållet i ett eventuellt sådant och har inte alltid kommenterat frånvaron av det. 
Ett annat skäl att inte betona genusperspektivet mer än påkallat är att, “Paying too much 
attention to differences between the sexes might sustain unjustices whereas not mentioning them 
at all will have the same effect.” (Phillips, 6f) 
 
Charles Taylor och Michael Walzer har båda analyserat varför det tycks ha varit en förekomst av 
en liberal-kommunitär debatt. De har inte velat ta ställning för den ena sidan, delvis eftersom 
liberaler också kan vara kommunitarister. Miller tror att en annan orsak kan vara att de velat 
attrahera människor med något andra ideologiska övertygelser. Indelningen i olika former av 
kommunitarism ska göra att de bekänner sig till den egna formen, menar Miller. (Miller, 98) Om 
Miller har rätt i denna tro på pragmatiska teoretiker och deras sökande efter sympatisörer torde 
det också vara svårt att urskilja renodlade former av kommunitaristisk politik omsatt i praktik. De 
resultat som uppsatsen utmynnar i är dock främst grundade på teoretiska studier och reflektion 
kring dessa. 
 

1.3.2 Litteratur 
 
Uppslaget till uppsats kommer från sociologerna Claire Wallace & Gill Jones Youth, Family and 
Citizenship. Deras infallsvinkel på socialt medborgarskap där familjen stöttar den unga 
familjemedlemmen att bli en fullvärdig samhällsmedlem aktualiserade gränsdragningen mellan det 
offentliga och det privata. Wallace och Jones vill kombinera strukturella teorier med 
individualiseringsteorier för att förstå hur ungdomar blir vuxna. Syftet med Youth, Family and 
Citizenship är bland annat att se hur ungdomsideologier utvecklas och införs av statlig politik. 
(Jones & Wallace, 18) 
 
Tomas Humphrey Marshalls uppfattning om medborgarskap är också viktig för att förstå den 
sociala dimension av det medborgarskap som ungdomar uppnår då de skaffar sig arbete. Hans 
artikel ”Medborgarskap och klass” har kompletterats med andra forskares tolkningar av 
densammes idéer.  (Jones & Wallace, 18-20) 
 
David Miller (Citizenship and National Identity) är vänsterkommunitarist. Han gör en tydlig 
uppdelning av kommunitarismen i konventionell vänster-högerskala. Denna fungerar som en 
språngbräda för uppsatsen då den ger riktlinjer för var på skalan andra författare kan tänkas 
befinna sig. Till vänsterkommunitaristerna räknas också Michael Walzer (Spheres of Justice, 
”Welfare, membership and Need”) och Charles Taylor (Atomism, ”Hegel: History and Politics”). 
Harvardfilosofen Michael Sandel är mindre politiskt uttalad men hans kritik riktar sig mot den 
liberala individualismen. Det är också i hans Liberalism and Its Critics som vi finner Walzer, Taylor 
och Sandel. M.C.B. Voet, Susan Moller Okin och Carole Pateman har bidragit med feministiska 
perspektiv till kapitlet. 
   Roger Scruton (The Meaning of Conservatism) står som främsta representant för konservativ 
kommunitarism. Han kompletteras av betraktelser av Lars F. Eklund (kd), som jag själv tilldelat 
epitetet högerkommunitarist. Också Alasdair MacIntyre har jag översiktsläst men valt att ej 
beakta eftersom Scrutons samhällssyn är relativt omfattande. Kanske hade bilden av 



 5

högerkommunitarism blivit mer nyanserad om så vore fallet. Till mitt försvar kan nämnas att 
Miller ej hänvisar till MacIntyre. 
   Will Kymlicka (”Kommunitarismen”) är den främsta företrädaren för liberal kommunitarism. 
Miller rekommenderar också Joseph Raz ur vars Authority R.M. Dworkins artikel ”Obligations of 
Community” är hämtad. Då vänsterkommunitaristernas kritik av annan kommunitarism främst 
rört den liberala har denna bidragit till kapitlet om liberal kommunitarism. Även liberala 
feminister som Martha C. Nussbaum (Women and Human Development) har tankar som kan antas 
vara kommunitaristiska. 
 
Om ovanstående källor varit uppsatsens stomme så har litteratur inom skilda fält som 
statsvetenskap, sociologi och filosofi bidragit med andra infallsvinklar. Säkerhet vad gäller källor 
från Internet kan generellt vara osäker men då det rör sig om statliga angelägenheter torde 
uppgifterna i värsta fall gå att få fram på annan väg.  
 
 
1.4 Disposition 
 
På inledningskapitlet följer ett teorikapitel som redogör för tidigare forskning av intresse samt 
teorier som kommer att användas i uppsatsen. Därefter kommer ett kortare kapitel som pekar på 
områden inom svensk arbetsmarknadspolitik för unga utan arbete. Kapitlet har inte i någon 
bemärkelse syftet att klarlägga några empiriska förhållanden. Däremot tjänar det som hjälpavsnitt 
för den vidare analysen i kapitlen om kommunitarism. Tre kapitel avhandlar därpå varje form av 
kommunitarism med underrubriker som motsvarar syftets frågor. Uppsatsen knyts samman i det 
avslutande diskussionskapitlet som utgår från frågeställningen.  
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2. Teori 
 
2.1 Ungdomsforskning och socialt medborgarskap 
 
Ungdomsforskning har fokuserat på de problem som ungdomar kan innebära för samhället 
snarare än på vilka problem samhället ställer upp för ungdomar. Den forskning som ändå tagit 
ungdomars problem på allvar har varit inriktad på formella och statliga institutioners betydelse 
för ungdomar. (Jones & Wallace, 4-5) Modern arbetslöshetsforskning har också varit mindre 
intresserad av arbetslöshetens betydelse för den individuella ekonomin än för hur unga arbetslösa 
mår. Den utbyggda välfärdsstaten med sina transfereringar antas lindra arbetslöshetens 
ekonomiska konsekvenser. (Strandh, 135)  
 
Funktionalistiska teorier fokuserar på föräldrars roll att uppfostra sina ungdomar att bli vuxna 
genom att träna dem i vissa roller. T. Parsons (1956) beskrev familjen som en institution för 
primär socialisation där barnet lärde sig föräldrarnas normer. Han menade att barnets beroende 
av föräldrarna måste kompletteras med föräldrarnas hjälp att frigöra barnet från detta beroende.  
Frågan om statens övertagande av familjens roll i och med den växande offentliga sektorn 
besvarade Parsons med att familjerna visst fortfarande hade rollen som uppfostrare men att 
denna roll blivit mer specialiserad till att uppfylla samhällets behov. Sekundär socialisation sker 
genom andra statliga institutioner och genom umgänge med likar. På 1960- och 70-talen 
diskrediterades funktionalistiska teorier. Olika ungdomsgrupper förespråkade själva förändring 
och självbestämmande. Med 80-talets ekonomiska problem och ungdomsarbetslöshet 
aktualiserades frågan vad ungdomar skulle socialiseras för. Att se ungdomars roll i ett samhälle 
med strukturella förändringar blev en ny utmaning. Wallace och Jones menar att Parsons teori 
måste kompletteras med strukturell förändring i historien samt skillnader bland kohorter, d v s 
skaror av ungdomar inom en viss åldersgrupp, gällande social och geografisk aspekt. (Jones & 
Wallace, 9-11) 
 
Runt 1990- talets början framträdde ett perspektiv som enade det offentliga och det privata 
framträdde. Perspektivet kännetecknas av att det ser till relationen mellan olika aspekter av 
övergång från ungdom till vuxenskap, exempelvis relationen mellan att skaffa ett arbete och bilda 
familj. Också ungdomars situation på arbetsmarknaden började då uppmärksammas.  
Ulrich Beck och Anthony Giddens3 skriver om individer som agerar i ett samhälle där 
reproduktionsstrukturerna inte längre är givna och där föräldrarnas roll i familjen är mindre. 
Särskilt är tävlan på arbetsmarknaden ansträngande för familjebanden eftersom ungdomens 
inträde innebär antingen ökad valfrihet och autonomi eller risk för minskad rörlighet, osäkerhet 
och stress. (Jones & Wallace, 12-16; Kjellberg, 50) 

 
Wallace och Jones väljer medborgarbegreppets fader T. H. Marshalls definition av 
medborgarskap. Detta är baserat på rättigheter, vilket kan ifrågasättas utifrån senare tids litteratur 
om medborgarskapets skyldigheter. Marshall ser tre slag av medborgarskap: civilt, politiskt och 
socialt. Civilt medborgarskap innebär skydd mot staten, rätten till egendom och personlig frihet 
och säkras genom lagen. Politiskt medborgarskap ses som rösträtt och representativitet. Socialt 
medborgarskap är rätten till en viss samhällelig levnadsstandard definierad av utbildning, hälsa, 
boende och välfärdssystem. Arbete ska inräknas i den ekonomisk-sociala medborgarrätten.  
(Marshall, 32) Arbete är den viktigaste plikten en medborgare har såtillvida att det kreerar en 
känsla av lojalitet gentemot det övriga samhället och dess medborgare. Marshall inrangerar de 
medborgerliga plikterna i obligatoriska och vaga sådana. Arbete hör till den senare sorten emedan 
                                                 
3 Se Tredje vägen: om socialdemokratins förnyelse (Stockholm, 1999). 
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de förra plikterna kan innebära att betala skatt och försäkringsavgifter. Sammantaget rymmer det 
moderna medborgarskapet en föreställning om den kollektiva plikten att arbeta för nationens 
bästa. 
   Att Marshalls teori utvecklades under tiden efter andra världskriget märks på hans optimism 
om välfärdsstatens potential och det sociala medborgarskapets potential. Marshall tog inte upp 
aspekter som såg till situationen för ekonomiskt beroende såsom unga människor, kvinnor och 
äldre. Ekonomiskt oberoende är dock avgörande för att kunna göra sig själv gällande som 
medborgare enligt Lister.  
   Medborgarskap och ungdom har inte befunnits intressant inom forskningen även om paralleller 
kan dras till den senare tidens forskning om kön och medborgarskap. Wallace och Jones anser 
dock att aspekten av ekonomiskt oberoende kan adderas till Marshalls teori då det är kompatibelt 
med dennes betonande av betydelsen av personliga resurser och position i den samhälleliga 
strukturen. (Jones & Wallace, 18-21; Lister, 1997; 21)  

 
Jan Carle och hans kollega Ilse Julkunen är samtida forskare som arbetar med frågor om 
ungdomsarbetslöshet och politisk aktivitet ur framförallt ett nordiskt perspektiv. De ingår också i 
Europeiska Unionens forskningsprogram Fourth framework om EU och arbetslöshet bland 
ungdomar.4 
 
Ungdomar behöver arbete för att bli fullvärdiga medborgare. Arbete kan enligt Marshall ovan ses 
som socialt medborgarskap. Det har dock samband också med det politiska medborgarskapet, 
enligt Carle. Det  traditionella politiska medborgarskapet, d v s valdeltagande, deltagande i partier 
etc. skriver Jan Carle om särskilt i anslutning till arbetslösa ungdomar. Allt färre ungdomar 
engagerar sig i traditionell partipolitik. Det är snarare sakfrågor som engagerar ungdomar. I 
Demokratirådets rapport framgår att arbetslöshet hänger samman med att människor ger uttryck 
för både en faktisk och attitydmässig passivitet och ett utanförskap från samhället och det 
politiska livet.” (Carle, 202) Indikatorer för marginalisering sammanhänger med arbetslöshet, som 
att få egen bostad, etablera en självständig ekonomi, hälsotillstånd och engagemang inom det 
politiska livet. (Carle 196) Exakt samband mellan arbetslöshet och marginalisering är svårt att få 
eftersom det är oklart huruvida marginalisering ska definieras utifrån en faktisk eller en upplevd 
situation. (Carle, 196)  

 
Allt längre utbildningstid kombinerad med större ungdomsarbetslöshet har tvingat ungdomar att, 
om de lyckas med detta, ta studielån, stipendier och stöd från föräldrar. Wallace och Jones ställer 
sig därför frågande till om inte definitionen av medborgarskap som beroende av arbete håller på 
att förändras (Jones & Wallace, 25) och att det i stället skulle vara inkomsten som räknades. Detta 
kunde öppna upp för studier av exempelvis medborgarlön och medborgarskap5  Själva anser de 
dock att vuxenblivande och medborgarskap hör ihop, varför arbete för dem spelar stor roll. Att 
staten har avgörande betydelse för arbetsmarknadens villkor står klart för dem. (Jones & Wallace, 
48)  
   Utbildning och arbetsmarknad strukturerar ungdomars framtida tillgång till medborgerliga 
rättigheter. Socialförsäkringssystemet definierar medborgerliga rättigheter direkt. Vid betraktelse 
av socialförsäkringssystemet ser man att barn får sin status som medborgare via föräldrarna. De 
medborgerliga rättigheterna förvärvar de senare i egen kraft som vuxna. Frågan om när denna 
känsliga tidpunkt inträffar aktualiserar Wallace & Jones. (Jones & Wallace, 49)  

 

                                                 
4 Se mer om Fourth Framework Program på http://www.dise.unisa.it/docenti/CAROLEO/youth.htm 
5 Se exempelvis Nanna Kildals (ed.) Den nya sociala frågan: om arbete, inkomst och rättvisa. (Göteborg, 2001) 
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2.2 Familj 
 
 
På grund av sina unika lojalitetsband familjemedlemmar emellan, har totalitära system upplevt 
familjen som ett hot. Medel som använts i kampen mot de starka familjerna är bland annat att 
undergräva lojaliteten inom familjerna, tvångsförflytta människor, hindra kontakt dem emellan, 
hindra det fria samtalet, utradera individers historia och identitet och propagera för en viss sorts 
familjebildning. Synen på familjen varierar dock kraftigt. Marxismen ansåg ursprungligen att 
familjen var ett borgerligt påfund som överklassen använde sig av för att förtrycka arbetarna. Då 
avskaffandet av familjer under Stalintiden urartade, infördes ett socialistiskt äktenskap, fritt från 
kyrkan. Nazismen prisade däremot den traditionella familjen men ville att uppfostrandet av barn 
skulle vara statligt. (Gústavsdóttir och Piltz, 89-91) Utan att dra några paralleller mellan extrema 
och demokratiska rörelser, torde den något mer positiva inställningen till familjen i politikens 
högerfält speglas i dagens konservativa kommunitarism. Den mindre, naturliga gemenskapen har 
större värde i konservativ ideologi än i socialistisk, där den artificiella, politiska gemenskapen är 
viktigare. 
 
Det finns tecken på att den offentliga inställningen till familjen blir mer positiv i kärva 
ekonomiska tider då staten i högre grad uppskattar att familjer tar hand om problem som också 
skulle kunna falla på staten. Omvänt kan familjen upplevas som en bromskloss i högkonjunktur. 
Under 1960- och 1970-talen anklagades familjer, från lekmanna- såväl som från professionellt 
håll, för att kontrollera, hämma och förtrycka sina medlemmar. Trots detta började man på allvar 
knyta an till familjens nätverk vid olika institutioner. (Gústavsdóttir och Piltz, 85-87) 
Gústavsdóttir och Piltz ser likheter mellan den moderna välfärdsstatens politiska elitism och 
totalitära regimers. I dag styr den politiska eliten utifrån egna antaganden om det gemensamma 
bästa utan att rådfråga människorna det berör. Projekt med starka inslag av kontroll och styrning 
inriktas småningom mot individen som ska informeras, styras och kontrolleras. Individfokusering 
är ett starkt inslag i samhället som konstruerats gradvis. För att driva sina frågor använde sig 
individer av kollektiv såsom folkrörelser. Problemformuleringarna inriktar sig på individen, 
medan lösningarna antas komma från kollektiv utanför familjen. Familjerna står i bakgrunden 
som underhållstrupper. (Gústavsdóttir och Piltz, 146) 
 
Tilltron till ett naturligt system6 som familjen, jämfört med andra grupper, är i dag liten. Experter 
fattar beslut inom vitt skilda områden som politik och vård. Det kan inte garanteras att hänsyn tas 
till familjernas situation, något som också är sällsynt då få experter anser sig vara experter på 
anhöriga. Experterna har också en benägenhet att problematisera i högre grad än vad familjer 
troligen skulle göra. Gústavsdóttir & Piltz frågar sig hur familjer och anhöriga ska kunna bli 
representerade i offentliga sammanhang. (Gústavsdóttir och Piltz, 96-100) 
 
Gústavsdóttir & Piltz har en idé, baserad på Olof Peterssons version av maktens tre ansikten7 – 
direkt makt, icke-beslut och makten över föreställningarna – om hur familjer och samhälleliga 
institutioner kan agera för att båda parter ska vinna på det. Den kan sammanfattas som följer: 
 
• Familjen har makt att påverka sina medlemmar. 
• Institutionen har makt. 

                                                 
6 Jfr Eklunds indelning av gemenskaper i naturliga och konstruerade varianter. 
 
7 För vidare information, se Petersson, Olof. Makt: En sammanfattning av Maktutredningen. (Stockholm, 1991) 
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• När familj och institution möts genom en individ kan parterna samverka eller motverka 
varandra. Om de motverkar varandra undergrävs insatserna, om de samverkar vinner båda. 

• Institutionerna har – i ett kort perspektiv – ett överläge, medan familjens makt är långsiktig.8  
• Om institutionen är omedveten om sitt överläge kommer den att osynliggöra familjen. 
• Den osynliggjorda familjen har makt, via sin medlem.  
• Institutioner skall använda sitt överläge och sin position konstruktivt, så att familjen drar 

nytta av institutionens resurser och ökar sina egna resurser. 
• Makt skall alltså skapa makt – egenmakt.9 (Gústavsdóttir och Piltz, 105-114) 
 
Många myter om familjen som svag, utsatt och isolerad florerar. (Gùstavsdóttir & Piltz, 135-144) 
Sammantaget bidrar dessa myter till den felaktiga slutsatsen att familjens funktioner förlorats till 
samhället. Den offentliga sektorns tillväxt under folkhemstiden har inneburit att staten åtagit sig 
uppgifter som förr hörde till familjen. Ett exempel är ungdomars möjlighet att studera och få 
studiemedel. Den allt längre utbildningen för barnen har å andra sidan medfört förlängt 
engagemang för familjen. Barnen stöttas längre, och familjen måste ofta bidra med pengar eller 
bostad. Av detta kan dras slutsatsen att samhällets ökade insatser för ungdomar har skapat nya 
uppgifter för familjen. (Gústavsdóttir och Piltz, 143)   

 
Om individ-kollektivproblemet resonerar Gústavsdóttir & Piltz som följer:  

 
”När intresset fokuserats på individen har man ibland utgått från en förmodad 
motsättning mellan individ och kollektiv. Om individen utvecklas befaras det ske 
på kollektivets bekostnad. Här dyker återigen nollsummetänkandet upp. Men ökad 
individuation10 behöver inte gå ut över kollektivet, tvärtom. Individuation sker 
genom att individen upprättar en dialog med sin omgivning och därigenom bidrar 
till kollektivet. Detta samspel, denna dialektik, mellan individen och hans sociala 
nätverk är grunden för allt familjearbete.” (Gústavsdóttir och Piltz, 149)  

 
Gústavsdóttir och Piltz ser alltså inte en obligatorisk motsättning mellan kommunitarism och 
individualism eller, som i detta fall, mellan stat och familj. Däremot förespråkar de en stärkt 
ställning för familjen gentemot staten eftersom utvecklingen har verkat till familjens nackdel. 
Deras institutionella perspektiv kan vara värt att undersökas på empirisk väg. Här nöjer vi oss 
emellertid med att konstatera glappet mellan teori och verklighet. 
 
 
2.3 Kommunitarism  
 
Emil Uddhammar använder uttrycket gemenskaparna som svensk översättning för dem som i 
klassisk mening betraktas som kommunitarister. Dessa är statsvetare och filosofer som kritiserar 
Rawls och Nozick. 11 Kritiken rör sig på flera teoretiska nivåer. (Uddhammar, 8) En kritik som 

                                                 
8 Egentligen kan det vara missvisande att säga att familjen har makt då makten ifråga består i att motverka 
institutionens makt och reducera dess handlingsmöjligheter.  
 
9 Författarna tillskriver egenmakt betydelsen autonomi men också inflytande över sina levnadsomständigheter. 
Egenmakt kan innehas av såväl idivider som familjer, institutioner och sociala grupper. 
 
10 Individuation är en psykologisk term som avser utvecklingen av en människa till en egen och självständig 
personlighet. (Nationalencyklopedin 2003-11-13) 
11 Rawls och Nozicks teorier utvecklades under 50-talet och framåt för att utmynna i A Theory of Justice 1972 (Rawls) 
och Anarchy, State and Utopia 1974 (Nozick). 
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förs fram av vänsterkommunitarister är kunskapsteoretisk och innebär att det inte existerar något 
sådant som universella rättigheter men att rättigheter är sprungna ur ett sammanhang.  En annan 
kritik är moralfilosofisk. Bland annat säger denna att kontraktsmodeller brister i visioner då de 
varken vill diskutera mål vare sig för individer eller för samhället. Att som i utilitarismen lämna 
enskilda att själva besluta om vad som har nytta och värde är också att närma sig värdenihilism 
och värderelativism. Ändå värderas vissa bestämda rättigheter som primära, vilket kritiseras 
främst av MacIntyre och Taylor. (Uddhammar, 10f) 
   I Sverige har uppsalafilosofins grundare Axel Hägerström lagt grunden för en svensk 
värdenihilism som utökats av Ingemar Hedenius. Dessa förde ut vad som dittills betraktats som 
ett rationellt område, d.v.s. en stor del av den normativa teorin, i en irrationell sfär. Inte många 
har vågat ta upp tråden igen, varför kommunitarism är ett i Sverige relativt outforskat område. 
(Uddhammar, 12) 
 
Kommunitaristerna har gemensamt att de argumenterar för att där finns värden i samhället som 
innebär att dess sammanbindande väv går utöver den minimalas statens rättigheter. Skillnader 
mellan olika former av kommunitarianism: 1)en del profilerat sig som relativister då de är mer 
kontextbundna, 2) andra förespråkar abstrakt konstruerade normer. Kritik som framförts mot 
gemenskaparna är att dessa inte förordar någon egentlig teori.  Trots att den liberala kritiken är 
mest substantiell finns det liberaler, dvs förespråkare av kontraktsteori och rättigheter, som kan 
ses som gemenskapare i det att de anser att det behövs något mer än en författning och ett 
rättssystem. Gemenskaparna har nya idéer men de har hämtat inspiration från Aristoteles, Hegel 
och den tyska romantiken samt den sociologiska traditionen. (Uddhammar, 12- 14) 
 
Den kommunitära principen innebär att staten, m.a.o. majoriteten av medborgarna, bör ”stå för 
vissa kollektiva moraliska principer och därmed ta ställning till vad som är eftersträvansvärda 
livsprojekt, d.v.s. inte vara neutral i värdefrågor”, enligt Rothstein. (Rothstein, 19) Denna 
definition av staten, som motsägs av flertalet samtida forskare, kan dock vara farlig i det att den 
leder till majoritetens tyranni. Kommunitarismens princip om det gemensamma bästa behöver inte 
betyda majoritetens bästa – men den kan göra det, vilket är värt att beakta. Ändå mer intressant 
är att Kymlicka, som för Miller representerar liberal kommunitarism, förespråkar strävan efter en 
neutral stat. (Kymlicka, 200) 
 
Miller är kritisk till samtida kollegors användning av begreppet kommunitarism. Även om det 
finns flera inriktningar så innebär inte detta att dessa kan föras samman som en enda teori. 
Kommunitarism är inte, menar han, en ihålig och teoretisk ideologi men dess uttolkning varierar. 
Också den alltmer frekventa användningen av ordet community i politiska tal riskerar att urgröpa 
folks uppfattning av vad kommunitarism är. (Miller, 97f) Miller förespråkar själv 
vänsterkommunitarism men behandlar också den liberala och den konservativa formen. (Miller, 
102) 
 
Flertalet kommunitarister anser den traditionella höger- vänsterdebatten vara förlegad. Inom 
mansdominerade områden som traditionellt klassificerade politik och ekonomi är vänster-
högerdimensionen tydligare än inom kvinnodominerade sfärer som hem och familj. Liksom 
feminismen utmanar kommunitarismen höger- vänsterdebatten i det att den utsuddar de 
konstruerade gränserna mellan de traditionellt manligt dominerade områdena ekonomi och 
politik och de kvinnliga områdena hem och familj. Till skillnad från konventionella politiska 
institutioner anser kommunitarister att politiken och människorna inte är ahistoriska men att vi 
måste tolka de traditioner och mönster som redan finns omkring oss. (Kymlicka, 10) 
 
Att det inte kan finnas något sådant som en autonom individ är en kommunitaristisk åsikt. 
Människan är formad av sitt sociala och politiska sammanhang. Hon kan bara ha åsikter om det 
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hon känner till utifrån de värderingar hon socialiserats in i och de erfarenheter hon själv gjort. 
Denna åsikt förklarar dock endast varför en individ är formad av sitt sammanhang. Den är dock 
missledande att hänvisa till om man vill förklara varför individen ska fortsätta att vårda det 
sammanhang hon befinner sig i och varför mönstret inte kan brytas. (Rothstein, 24) Särskilt 
konservativa kommunitarister har en uppgift i att förklara sin tillbakablickande utgångspunkt.   
 
Kollektiva nyttigheter är ett för diskussionen elementärt begrepp. Definitionen är dock svår men 
tekniskt betyder det att det är ”nyttigheter där vi inte kan utesluta de som inte är villiga att 
individuellt betala för konsumtion av denna nyttighet.” Beroende på om den som tolkar 
begreppet innehar en minimalistisk eller en maximalistisk position kan begreppet innefatta lite 
eller mycket. Den amerikanske nyliberale filosofens Robet Nozicks linje att majoriteten inte har 
någon moralisk rätt att ta ut skatter från individer för nyttigheter som denne själv inte efterfrågar 
ligger till grund för den minimalistiska positionen. Försvar och rättsväsende är acceptabelt 
emedan exempelvis offentlig undervisning och arbetsmarknadspolitik faller igenom. En viktig 
kritik av den maximalistiska positionen är människors ojämlika utgångsläge som svårligen kan 
förbättras utan hjälp av statlig interventionism. (Rothstein, 13) Ett betonande av kollektiva 
nyttigheter torde krävas för att en person ska få kalla sig kommunitarist. 
 
För att genomdriva praktiska beslut är det dock inte alltid nödvändigt att stå på samma 
ideologiska grund. Som tidigare diskuterats är en tydlig gränsdragning mellan kommunitarism och 
autonomiprincip12 omöjlig. Just att de båda idériktningarna kompromissar gör att de moraliska 
uppfattningar som ligger till grund för beslutsfattande är starkare i realiteten än om de var 
sprungna ur en gemensam social och ideologisk bas. (Rothstein, 28) Kanske kan kompromisser 
mellan olika former av kommunitarism och dessas syn på kollektivism och autonomiprincip 
utgöra en gemensam stadig grund för kommunitarister att agera utifrån. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
12 Att agera autonomt är att utan påverkan utifrån välja sina egna handlingar. Den autonoma viljan är oberoende 
av begär, auktoriteter och traditioner. Handlingar som präglas av autonomi ska vara universaliserbara.  
(Nationalencyklopedin 2003-11-13) 
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3. Sammanhang 
 
Detta kapitel är ett stöd till de teoretiska kapitlen om kommunitarism. Idéer som finns häri 
kommer att utvecklas i teorikapitlen om kommunitarism. Framförallt är det 
arbetsmarknadspolitik för arbetslösa som lyfts fram men också en kortare presentation av olika 
perspektiv fungerar som en introduktion för läsaren. 
 
3.1 Arbetsmarknadspolitik för arbetslösa 
 
Arbete och brist på detsamma är en betydande källa till oro för ungdomar. På ungdomsstyrelsens 
webbsida skriver statens folkhälsoinstitut om en studie som genomfördes av Institutet för 
framtidsstudier. Unga födda på 1970-talet skattar här sina framtidsmöjligheter:  

 
“De flesta har stor tilltro till sin egen förmåga att ta sig fram i samhället. Däremot 
sviktar tilltron till samhället i stort, där är tilliten minimal. Studien ger en bild av en 
utveckling mot ett samhälle där det enbart är det som brukar kallas det individuella 
livsprojektet som gäller. Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare bland de unga när 
sammanhållning och samhällelig gemenskap ersätts av individualism? Kan inte det 
bli en tung börda att bära? Särskilt när oro och konkurrens om osäkra jobb ökar. 
En sak vet vi. Det är de unga som har det väl förspänt hemifrån, ekonomiskt och 
socialt som drar vinstlotterna i denna marknadstombola. (Statens folkhälsoinstitut, 
www.ungdomsstyrelsen.se) 

 
Arbetsmarknadsstyrelsen ser att den främsta förklaringen till att sysselsättningen bland ungdomar 
minskat är strukturella förändringar inom utbildningssystemet som gjort att antalet studerande på 
gymnasie- och högskola ökat kraftigt. I dag studerar fyra av tio 20-24-åringar på någon högre 
utbildning. Regeringens mål är att öka andelen till 50 procent inom varje årskull upp till 25 år. En 
följd av detta blir att åldern bland de sysselsatta förskjuts uppåt. Arbetsmarknadsstyrelsen ser 
gärna att utbildningssystemet ändras så att de anpassas också för studier senare i livet. Inom en 
inte så avlägsen framtid menar styrelsen att luckor kommer att uppstå på den svenska 
arbetsmarknaden och att dessa inte kan täckas av ungdomarna. Man betonar särskilt de ökande 
behoven inom vården. En av de tidigaste indikationerna på en omsvängning till ett sämre 
arbetsmarknadsläge brukar vara en stigande ungdomsarbetslöshet. Men eftersom det framför allt 
är ungdomar med begränsade eller ofullständiga utbildningsmeriter som drabbas av problemen 
så är deras arbetslöshet snarare strukturell än konjunkturbetingad. (Arbetsmarknadsstyrelsen, 
www.ungdomsstyrelsen.se) Utbildning verkar vara Ams universalmedel även fastän unga 
akademiker svårigheter att få jobb 2003. 
 
De insatser som görs idag på landets arbetsförmedlingar för att medverka till en god 
introduktion till arbetsmarknaden är exempelvis aktiviteter inom ungdomsgarantin. Den 
innebär att ungdomar ska få erbjudande om arbete, utbildning eller sysselsättningsprogram 
inom 100 dagar. 100 dagar är också den undre gräns som satts för definitionen av 
långtidsarbetslöshet. En individuell handlingsplan ska bidra till kortare arbetslöshetsperioder 
genom målinriktade insatser. Handlingsplanen ska innehålla en tydlig beskrivning av 
ansvarsfördelningen mellan den arbetssökande och arbetsförmedlingen. Arbetet med 
handlingsplanerna har följts upp och resultaten visar att i stort sett alla arbetslösa har en 
handlingsplan. Kommunerna kan sedan hösten 1995 sluta avtal med länsarbetsnämnderna om 
sysselsättning som underlättar arbetslösa ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Det 
kommunala ungdomsprogrammet omfattar heltidsåtgärder för ungdomar upp till 20 år och 
innehåller praktiska och teoretiska moment. Syftet är att de ska leda till arbete eller utbildning.  
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Vad som kallas samhällsförvaltningens tilltagande projektsjuka har också drabbat ungdomarna. 
Nittiotalets rekordhöga ungdomsarbetslöshet gav upphov till ett ökat kommunalt ansvar för 
dessa ungdomar. I SOU 1999:93 riktar Lisbeth Lundahl och Kristian Hansson kritik mot de 
kommunala ungdomsprojekten som syftar till arbete. Det gäller oklarheter om organisering, syfte 
och ansvar. Inget stadgas exempelvis om information eller medinflytande. Den mer långsiktigt 
bärkraftiga strävan efter förankring och samarbete motverkas. Och när demokratisyftet åberopas 
är det vanligen den individualistiska demokratisynen som åberopas.  
(SOU 1999:93 Lundahl, Lisbeth & Hansson, Kristian; 7) 
 
Arbetsmarknadsstyrelsen briljerar med att ha minskat antalet långtidsarbetslösa ungdomar under 
2002. (Arbetsmarknadsstyrelsen, www.ungdomsstyrelsen.se) I augusti 2003 gav regeringen dock 
Ams i uppdrag att minska den ökande långtidsarbetslösheten bland ungdomar eftersom den 
fördubblats det senaste året och vid uppdragets överlämnande översteg 10 000. Satsningen ska 
inte kosta pengar utan möjliggöras genom att de satsningar som tidigare gått till äldre och 
invandrare omdirigeras till ungdomar. (SvD, 13 aug) 
 
Enligt intervju med docent Jonas Malmberg på Arbetslivsinstitutet har inte någon lagstiftning av 
betydelse för arbetslösa ungdomar stiftats de senaste tio åren. Resultaten från Ungdomspolitiska 
kommitténs SOU 1997:71 kan alltså fortfarande ses som gällande. En slutsats är att många unga 
människor som saknar arbetslivserfarenhet hamnar utanför arbetslöshetsförsäkringen. Det enda 
återstående försörjningsalternativet för flertalet av dessa individer är socialbidrag. Socialbidrag är 
inte beskattningsbart, i motsats till arbetslöshetskassa och utbildningsbidrag för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. (SOU 1997:71; 157) Enligt Marshalls medborgarskapsteori 
uppfyller alltså inte den socialbidragstagande den medborgerliga skyldigheten att betala skatt och 
inte heller den vagare skyldigheten att arbeta. En individ som täcks av arbetslöshetsförsäkring är 
då mer "kvalificerad" som medborgare. För att kvalificeras till arbetslöshetskassan måste 
individen tidigare ha betalat in en försäkringspremie antingen indirekt via skatten eller direkt till 
en arbetslöshetskassa. Unga människor utan arbetslivserfarenhet befinner sig således i ”en 
situation där försäkring är tänkt att utgå, men där systemet inte är konstruerat för att fånga upp 
dem.” (SOU 1997:71; 164) 
 
 
3.2 Ungdomar på arbetsmarknaden 
 
Anders Kjellberg undersöker fackliga organisationers betydelse för ungdomars marginalisering på 
arbetsmarknaden.  Andelen minskade fackligt anslutna beror enligt honom på kombinationen av 
en ökande andel unga med tidsbegränsad anställning och en låg sysselsättningsgrad bland unga. 
(Kjellberg, 50; 52) Kjellberg skiljer på fackligt och politiskt deltagande. Han ser dock gärna att där 
kunde finnas ett samband, särskilt för den skull som invandrare kan integreras i det svenska 
samhället. (Kjellberg, 69) 

   
 “I ett tidigt skede av lågkonjunkturen drabbades främst de yngre genom 
anställningsstopp, senare genom regelrätta uppsägningar enligt LAS (Lagen om 
anställningsskydd), som innebär att de senast anställda får gå först... I en ännu 
senare fas minskades utrymmet för nyanställningar genom att övertidsarbetet ökade 
hos främst medelålders och äldre samt genom en fortsatt allmän nedgång av 
sjukfrånvaron och införandet av alltmer slimmade organisationer.” (Kjellberg, 52) 

 
“Allt detta tyder på en åldersmässig polarisering med avseende på sysselsättning, 
anställningsförhållanden och facklig anslutning, eller en efter ålder tudelad 
arbetsmarknad. De starkt skiftande villkoren för olika åldersgrupper gör att man 
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eventuellt kan tala om åldersmässig segregering inom arbetslivet. Flera forskare 
hävdar att de medelålders bildat en kärna av fast anställda med gemensamma 
erfarenheter och värderingar, utbildning mm (´insider´), medan de yngre i stor 
utsträckning hamnat utanför arbetskraften eller fått en lösare anknytning till 
arbetsplatserna (´outsider´). “ 13   (Kjellberg, 57) 

 
Det är dock inte säkert att en framtida arbetsmarknad kommer att verka marginaliserande för 
ungdomar. Det behöver inte bli en uppdelning mellan de anställda i två distinkta grupper (som 
skett i Japan) bestående av en med fasta anställningar och en annan med tillfälliga. En annan 
möjlighet är att arbetsmarknaden alltmer kommer att präglas av flexibla anställningsformer och 
att ungdomar och invandrare då kommer att ha fördel. (Kjellberg, 65) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
13 Se Björklund, Anders & Edebalk, Per Gunnar & Ohlsson, Rolf & Söderström, Lars. Välfärdspolitik i kristid – håller 
arbetslinjen? Stockholm: SNS Förlag 1998) 
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4. Konservativ kommunitarism 
 
Konservativa vill, med få undantag, bevara samhället som det är utan att blicka fram mot ett 
abstrakt ideologiskt mål. Samtidigt tenderar de att inte vilja återgå till det gamla när ändringar 
etablerats. Detta motiveras med värdet av samhällelig stabilitet. En organisk samhällssyn, 
ursprungligen etablerad av Hegel, har konservativa gemensamt. Det civila och det politiska 
samhället, som liberaler gärna håller åtskilda, är i konservativ kommunitär tanke två perspektiv på 
samhället snarare än två delar av det. Samhället kan liknas vid en människa. Det civila samhället 
är kroppen och det politiska är vad som finns i huvudet. Konstitutionen är för staten vad 
förnuftet är för människan. (Scruton, 48f) 
 
Att Scruton, som medger att konservatismen enligt den brittiska traditionen är osystematisk, 
teorifattig , empirisk och ad hoc- benägen, använder sig av förenklade men effektiva organiska 
metaforer verkar logiskt. (Scruton, 193) De dogmer han vill försvara hänger han upp på bilden av 
samhället som en enda kropp. Ändå fäster konservativa stor uppmärksamhet på det civila 
samhället som kan betraktas som uppbyggt av mindre enheter eller gemenskaper. De flesta 
gemenskapers ändamål, det gemensamma bästa, är specifikt och avgränsat. Ackumulerar man 
dessa gemenskaper får man det civila samhället. Den politiska gemenskapen däremot omfattar allt 
det vi behöver för vår strävan efter vårt existentiella mål. (Eklund, 26f) 
 
Tanken på ett högre mål som något transcendent och för människan svårförståeligt hindrar inte 
att konservativa anser sig ha den bästa lösningen på samhällsordning. Ordning och (legitim) 
auktoritet ska upprätthållas med en stark men levande konstitution och med äganderätt. (Scruton, 
30f) Människor och sociala klasser har en viss plats i samhället som de enligt Scruton alltför ofta 
är missnöjda med i dagens alltmer atomiserade värld.  
 
Liberalismen med dess individuella rättigheter är konservatismens största fiende enligt Scruton. 
Värdet av den individuella friheten är inte absolut men bör relateras till värdet av en etablerad 
regerings auktoritet. (Scruton, 16f) Eklund däremot talar om att trygga den enskildes rättigheter i 
olika sammanhang vilket ska behandlas närmre under kapitlet om rättigheter och skyldigheter. 
(Eklund, 34f) Kvarstår att frihet uppfattas olika av konservativa och liberaler. Liberaler 
förespråkar negativ frihet emedan konservativa ser människan som fri först då hon agerar i 
enlighet med det gemensamma bästa, som Eklund skriver, eller en universell organisk-moralisk 
kod som kan utläsas ur Scruton trots dennes mening att det inte finns någon universell 
konservativ filosofi.  (Scruton, 122)   
 
Demokrati är inte ett nödvändigt axiom för en politiker. Så fort en politiker blir vald upphör 
denne att representera sina väljare och blir en del av statsapparaten, anser Scruton. Demokrati är 
bara ett av flera möjliga sätt att lösa brådskande krav som ett pluralistiskt samhälle ställer. 
Auktoritet är viktigare än hur denna uppnås. (Scruton, 55; 69f) 
Totalitär maktutövning tar konservativa dock avstånd från. Moderation är viktigt. (Scuton, 11ff) 
 
Marxister och till viss del socialister har gemensamt med konservativa synen på det nära 
samspelet mellan det civila och det politiska samhället. Scruton behandlar dem betydligt mildare 
än liberaler men avvisar deras falsifiering av den reella politiken. Han tillbakavisar också den 
revolutionära socialistiska viljan. (Scruton, 19f)  
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4.1 Familjen 
 
Eklund skiljer på naturliga och artificiella gemenskaper. Artificiella gemenskaper bildas kring ett 
ändamål som medlemmarna väljer själva. De är inte onaturliga i en negativ mening men på så vis 
att de är konstruerade. Naturliga gemenskaper är de sammanslutningar som är givna av naturen 
och som åsyftar gemensamma goda ändamål. Ett samband finns mellan talet om "det naturliga" 
inom den konservativa läran och en kristen lära som i sin tur präglats av Aristoteles. Familjen 
räknas som en naturlig gemenskap. Ändamålet med familjen är föräldrars gemensamma 
omvårdnad och uppfostran av de egna barnen. Målet är uppnått när barnet kan försörja sig självt 
och fatta beslut för egen räkning. (Eklund, 18) I en social kontext där barnet kan och vill ta 
ansvar för egen försörjning men inte kan göra detta torde därmed den period som familjens 
ändamål kvarstår förlängas. Detta stämmer med undersökningar som sociologer tagit fram om 
utvecklingen i vissa västländer sedan 1990-talet.  
 
Barnet har ett legitimt moraliskt anspråk på föräldrarna eftersom dessa är orsak till barnets 
existens. Denna barnets naturliga rättighet motsvaras givetvis av föräldrarnas skyldighet att se 
efter barnet. Detta kan ses som att familjens ändamål är objektivt eller naturgivet och oavhängigt 
föräldrarnas subjektiva intentioner. Eklund talar om att föräldrarna har en rättighet gentemot 
statliga myndigheter att stödjas i fullgörandet av sina skyldigheter gentemot barnen. Han uttrycker 
det som att familjen, i egenskap av civilsamhällelig och därmed naturlig gemenskap, föregår den 
politiska gemenskapen i ontologisk mening 14eftersom det är på detta vis som människan 
förverkligar sina existentiella mål. (Eklund, 18; 39) Scruton är mindre specifik men anser att 
likaväl som föräldrar har naturliga skyldigheter gentemot sina barn så har staten skyldigheter mot 
sina medborgare som kan ses som naturliga. (Scruton, 31) Detta resonemang känns bekant från 
sociologiska teorier om barn som uppnår medborgarskap via sina föräldrar, genom exempelvis 
socialförsäkringar som barnbidrag. 
 
Ansvarsfördelningen mellan stat och föräldrar gentemot barn verkar än så länge oklar. Såväl 
Eklund som Scruton menar dock att det offentliga inte ska ingripa om inte det civila samhället 
självt kan sköta uppgifterna. De människor som ska hjälpas direkt av staten är de ”vars 
levnadsomständigheter av olika skäl är sådana att den ´yttersta´ gemenskapsringen faktiskt är den 
innersta” (Eklund, 40) d.v.s. de som inte har tillgång till gemenskaper, nätverk, institutioner och 
andra intermediära strukturer. I detta fall kan föräldralösa, ungdomar med annan etnisk bakgrund 
som inte får något kontaktnät från sina föräldrar, ungdomar med missbrukande föräldrar och 
andra grupper som på något sätt utestängs från gemenskaper som anses höra till familjen komma 
ifråga för statlig intervenering. Först måste man emellertid fråga sig hur hans eller hennes nätverk 
ser ut i övrigt, vilket inte ska behandlas här. Inte desto mindre har familjen en avgörande roll då 
den främst ser till sina egna medlemmar. I ett större perspektiv blir det således konkurrens om 
anställningar som underlättar för ungdomar med släktförbindelser. Att lojalitetsband inom 
familjen är starka gör att detta fenomen återfinns på de flesta samhälleliga nivåer. Att statligt söka 
utjämna en sådan ojämlikhet synes dock svåruppnåeligt och inte så angeläget från konservativt 

                                                 
 
14 Ontologi berör människosyn och verklighetsuppfattning. Enligt vänsterkommunitarism innebär ontologisk kritik 

att liberala kontraktsteorier har en orimlig, snäv uppfattning om människan som oberoende från sociala relationer 

och kulturella sammanhang. Mer om detta finnes i Taylors Atomism. (Uddhammar, 9) 
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håll. Den betoning som trots sin organism görs på det civila samhället understryker en 
konservativ önskan om problemlösning på lägsta möjliga nivå. 
 
Familjen är legitim utan att vara kontraktsbaserad. Barnets skyldigheter gentemot föräldrarna är 
inte grundade på rättviseprinciper men på respekt. Ett barn som inte lyder föräldrarnas önskan 
såvida denna inte överensstämmer med barnets egen brister i respekt. (Scruton, 33) Denna åsikt 
torde vara representativ även för de andra kommunitaristiska inriktningarna. Utmanare till den 
återstår att finna bland extremt utpräglade individualister som ser familjen som åtminstone delvis 
en konstruktion, vars bestående staten har del i. 
 
Äganderätten är en grundsten i konservatismen. Att dela med sig är essensen av familjelivet. 
Därför står och faller äganderätt och familjeliv med varandra. Denna familjesyn brukar kallas 
borgerlig men Scruton kan inte se några andra alternativ. (Scruton, 102) Uttolkningen av detta 
stärker den tidigare indikationen att ekonomisk problemlösning främst ska äga rum inom 
familjen. 
 
Sverige har under historiskt sett kort tid haft stora invandringsströmningar som gjort att landet 
gått från att vara ett påfallande etniskt homogent samhälle till att vara utpräglat heterogent. 
(Bennich- Björkman, 62) Många invandrare har en annan bild av familjen som institution än 
svenskar. Familjen är mer betydelsefull för dem och en familjemedlem måste oftast ses inte bara 
som en individ men också i sitt kulturella sammanhang där familjen spelar en viktig roll. För 
svenskar har staten en stor betydelse, vilket kan vara ovant för ej infödda svenskar.  (Bennich- 
Björkman, 59-65) Sammantaget kan inslag av konservativ kommunitarism i samhället tänkas 
verka positivt för invandrare.  
 
 
4.2 Arbete 
 
Människor bör betraktas som mål och inte medel. De flesta mänskliga aktigviteter har inte något 
syfte utöver att utbyta idéer och komma överens. Detta, dvs det civila samhället, är ett mål i sig. 
(Scruton, 40) Regeringsmaktens existensberättigande har att göra med att samspelet människa-
omgivning fungerar. (Scruton, 23) Att det inte finns något högre mål, till skillnad mot marxismen, 
har konservativa gemensamt med liberalismen. Men eftersom både människa och samhälle är 
konservativas mål, så måste ju också ett medel finnas.  

 
”The idea of an end or value involves implicit reference to a realm of shared and 
public things. To value an activity is to have some sense of its objective worth, 
which in turn involves the presumption of a public world… in which that activity 
has an honorable place.” (Scruton, 123) 
 

   Vikten av arbete är stor också för konservativa. Att förverkliga sig själv genom arbete genom 
att se det som ett mål är viktigt för att människans tillvaro ska vara meningsfull. En meningsfull 
tillvaro uppstår från känslan att man tillhör en redan existerande, kontinuerlig social värld och 
ordning inom olika sociala grupperingar. (Scruton, 21) Då arbete är en sådan gruppering är denna 
av vikt för såväl individen som samhället. 
 
Citatet ovan avser här arbete men dess innebörd skulle också kunna avse arbetslöshet, som då får 
ett negativt värde. Undersökningar som gjorts av bland andra Rantakeisu tyder på att arbetslösa 
människor inte värderas lika högt som arbetande människor. Resultatet gällde såväl män som 
kvinnor, unga som gamla, invandrare som svenskar och arbetande som arbetslösa. (Rantakeisu, 
59)  
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Liksom marxister anser Scruton att människor som upplever sitt arbete som ett medel snarare än 
ett mål är alienerade. Konservativa är dock oense med marxister om att det skulle vara 
ägarförhållanden som låg till grund för detta. Scruton ger förklaringar till varför den upplevda 
alienationen i samhället tycks så stor. En förklaring är att industrialiseringens bidrag till alienering 
inte beror på ägarförhållanden men på den industriella processen som gör att människan inte 
längre upplever sitt arbete som betydelsefullt. Att vara alienerad är inte att uppleva sitt arbete som 
tråkigt eftersom den arbetande ändå gjort ett rationellt val att arbeta. Motsatsen är slavarbete. 
(Scruton, 122f) 
 
Den själv- alienerande människan får sig en skopa ovett av Scruton som sammanlänkar 
människors självbild som offer med en individualiseringsreligion som växer sig allt starkare. 
(Scruton, 138) Hans kritik kan tolkas som gällande också för ungdomar som är missnöjda med 
sitt arbete och upplever utanförskap alternativt arbetslösa ungdomar som inte tillräckligt 
ansträngt sig för att hitta ett jobb eller inte vill acceptera ett jobb som inte är tillräckligt attraktivt. 
Självalienerade människor, enligt Scruton, utvecklar gärna en relativism i vilken den egna statusen 
glamouriseras. Relativism är dock farlig för samhället, menar Scruton, som dock reserverar sig för 
huruvida det kan ligga någon sanning i den. (Scruton, 139f) 
 
Kontentan av hans syn på arbete och klass är att det egentligen inte är så många som vill göra en 
klassresa. Det är därför riktigare att se klasskillnader som en nödvändig del av en stabil hierarkisk 
ordning än att se dem som något positivt eller som ett nödvändigt ont (Scruton, 181) Han skriver 
uttryckligen att alla (tyvärr) inte kan vara smarta eller snygga eller begåvade. De kan inte heller 
förvänta sig att kompenseras för att deras naturliga tillgångar underskrider andras. (Scruton, 156; 
141) En parallell kan dras till teorier om brister i samhället som en drivkraft för människor att 
undslippa dessa – varpå arbetslöshet är ett givet exempel. 
 
Utifrån sitt ställningstagande argumenterar han mot utbildning som en åtgärd mot arbetslöshet. 
Utbildning ska ha ett värde i sig och inte vara ett medel eftersom detta skulle leda till alienation. 
(Scruton, 148) Detta omdöme är aningens vanskligt då Scruton själv endast tillmäter slavjobb en 
objektiv titel som alienerande. Kanske slår här Scrutons kritik mot den konservativa 
inkonsekvensen tillbaka mot honom själv. 
 
Fackrörelser har myten om sig att vara grundad på klass, enligt Scruton. Därför har regeringen 
svårt att motsätta sig denna, varför den istället inkorporeras i staten. Fackförbunden själva är 
tudelade. I och med att de för att vara trovärdiga måste hålla fast vid sina medlemmars 
klassmedvetenhet och svara mot bilden av ”de som blir regerade” kan de inte tränga för djupt in i 
den centrala statsmakten. Å andra sidan förekommer korruption då personer i ledningen låter sig 
påverkas av regeringens vilja. Sammanfattningsvis vill Scruton minska fackförbundens makt 
genom att utsätta dem för konkurrens. Den bästa relationen mellan stat och fackförbund torde i 
förlängningen också vara den som inte styrs av demokratiska principer! Än så länge behövs dock 
demokratin i samhället och i fackförbund eftersom människor från klasser som varit ovana vid 
makt och nu fått del av denna måste lära sig att hantera den. (Scruton, 176f; 69f) 
     
 
4.3 Medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
 
Det sociala kontraktet förutsätter att människor behandlas som mål i sig själva. Som fria, 
autonoma människor är det rättvisan som ska vara riktlinje. (liksom för liberalismen) Kontraktet 
är inte det högsta goda i samhället men det tydligaste exemplet på rättvisa. Fullt medvetna 
människor ingår ett kontrakt. ”To promise in such a situation, and to rely on the other´ s 
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fulfilment, while withholding any intention to return, is to treat the other as a means, to abuse his 
trust, and hence to act unjustly towards him.” (Scruton, 30)  
 
Hela resonemanget står i kontrast till vad Scruton tycker om att den politiska gemenskapen 
föregås av en förpolitisk samhörighetskänsla. Miller menar också att Scruton ser den politiska 
gemenskapen som en auktoritet som föregår valfrihet och som förser människor med ett 
samhälle av förutbestämt slag. Gemenskaperna är inte frivilliga utan nedärvda och svåra att 
lämna. (Miller, 104) 
 
Kanske kan Scrutons position delvis förklaras av densammes syn på naturliga rättigheter. Dessa 
är naturgivna och på så sätt närmare människorna än de lagstiftade. För att staten ska vara legitim 
måste den omfatta dessa i lagarna. (Scruton, 86) 
 
Eklunds solidaritetsprincip utgår från att den enskildes rättigheter ska tryggas i olika 
sammanhang. Detta ska ske med hjälp av legal rättvisa som tryggar den enskildes naturliga 
rättigheter och rättssäkerhet, kommutativ rättvisa som säkrar rättvisan i relationerna mellan var och 
en av och mellan de civilsamhälleliga gemenskaperna samt distributiv rättvisa som omfattar den 
enskildes delaktighet och rättmätiga del av det goda och inte är egalitär i meningen att alla ska ha 
lika men grundas på behov, förtjänst och talang. (Eklund, 34) Ett tänkbart exempel på 
kommutativ rättvisa är en uppgörelse mellan facket och a-kassan. En förutsättning för att 
medlemmar av a-kassan skulle få del av medel från insiders i arbetslivet är att de uppfyller vissa 
krav baserade på den distributiva rättvisans principer om behov, förtjänst och talang. Eklunds 
solidaritetstanke inriktar sig dock mer på solidaritet mellan klasserna och framförallt elitens 
solidaritet och skyldighet gentemot det övriga samhället; något som eliten gärna själv förbiser.  
 
De mest utsatta har, enligt solidaritetsprincipen, företräde till det offentligas insatser. I enlighet 
med den distributiva rättvisan så har socialt och ekonomiskt utsatta personer större rätt till 
subsidiära insatser av den politiska gemenskapen. Det offentliga har en skyldighet att skapa 
arbetstillfällen. Någon osynlig hand- politik är inte godtagbar. Å andra sidan är det offentligas roll 
också begränsad, vilket subsidiaritetsprincipen visar på. (Eklund, 37) 
   Betydligt mindre flexibel är Scruton som förespråkar att regeringsmakten och lagens vidd bör 
vara densamma. Maktutövning måste då beskrivas – och kritiseras – utifrån lagliga termer för att 
vara legitim. Lagen ska uttrycka den samhälleliga viljan. (Scruton, 92) Den samhälleliga viljan 
verkar dock i hans ögon sammanfalla med vad som redan är. Social rättvisa är, som nämnts, inte 
möjlig att veta om man kan uppnå fullt ut. En rådande fördelning kan endast vara ojämlik vilket 
inte säger om den är rättvist förvärvad. Endast om begåvningar och förmögenheter förvärvats på 
orättvis väg kan ingripanden rättfärdigas. Jämlikhet i sig eftersträvar Scruton dock inte eftersom 
han inte vill riskera det sociala smörjmedlet i samhället med en regering som försöker instifta 
social rättvisa. (Scruton, 86) 
 
Ändå motsätter sig konservativa inte välgörenhet. Välfärd är en god sak i sig som dock inte bör 
förväxlas med egalitära idéer. Dessutom har välfärdsstaten blivit ett samhälleligt arv som landets 
stabilitet är beroende av.  Konservativa kan i viss mån tänka sig en välfärdsstat som sådan så 
länge den inte tas för givet, vilket skulle försvaga individens vilja och statens auktoritet. 
Välgörenhet ska vara ett privilegium åt den som mottar och inte en rättighet. (Scruton, 50f; 183) 
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5. Vänsterkommunitarism 
 
Gränsen mellan vänsterkommunitarism och liberal kommunitarism är flytande. Båda inriktningar 
har falanger som ser till de delvis konkurrerande principerna om medborgerliga rättigheter och 
social jämlikhet. Den vänsterkommunitarism som här avses är också den en avvägning utom när 
det är uteslutet att båda principer förekommer samtidigt. Då har strävan efter social jämlikhet 
generellt företräde.  
   Den oklara graden av egentlig skillnad hänger samman med retorik. Miller erkänner att 
vänsterkommunitarister och liberala kommunitarister värderar personlig autonomi högt men att 
skillnaden ligger i att:  ”… whereas the liberal picture is of each individual choosing which way of 
life to adopt after encountering several possibilities, the left picture is of us choosing our way of 
life together, through critical reflection on the one we now have in common.” (Miller, 104)    
 
Medlemsskapet  och tillhörigheten är det som snarare än medborgarskapet utmärker 
vänsterkommunitarismen. En förutsättning för självbestämmande är dock att folk deltar i det 
politiska beslutsfattandet. Det är också en utmaning för vänsterkommunitarismen att utöka och 
säkra former av deltagardemokrati såsom lokala forum, medborgarjurys och beslutande 
folkomröstningar. Deltagardemokrati anses av vänsterkommunitarister, till skillnad från 
konservativa kommunitarister, överlägsen den representativa demokratin. (Miller, 109) 
   Medborgarskapet är dock inte något som förkastas utan tvärtom välkomnas det, som 
motståndare till klassamhället, av socialister över lag som av vänsterkommunitarister. 
Medborgarskapet ställer upp ett universellt ideal att ”Alla som innehar denna ställning (fullvärdiga 
medborgare, min anmärkn.) är jämlika med avseende på de rättigheter och plikter som är 
förknippade med ställningen ifråga… Samhällsklass är däremot ett system för ojämlikhet.” 
(Marshall, 43)  Marshall menar att medborgarskapet och det kapitalistiska klassystemet har legat i 
strid med varandra under 1900-talet samt att motsättningarna dem emellan kvarstår men har 
mattats av eftersom underklassen fått en drägligare tillvaro. (Marshall, 44f) 
   Marshall och medborgarskap är dock inte tillräckligt för att uppnå en vänsterkommunitaristisk 
jämlikhet. Miller hänvisar till Walzer och dennes idé om balanserande distributionssfärer som innebär 
att ojämlikhet inom ett område kan uppvägas av någon annans ojämlikhet inom ett annat. (Miller, 
109) 

 
”What a larger conception of justice requires is not that alliances rule and are ruled 
in turn, but that they rule in one sphere and are ruled in another – where ´rule´ 
means not that they exercise power but that they enjoy a greater share than other 
people of whatever good is being distributed. The citizens cannot be guaranteed a 
´turn´ everywhere. I suppose, in fact, that they cannot be guaranteed a ´turn´ 
anywhere. But the autonomy of the spheres will make for a greater sharing of social 
goods than will any other conceivable arrangement."  

(Walzer 1983; 321) 
 

Walzer kallar detta komplex jämlikhet (complex equality) för vilken han ställer upp en regel: 
Medborgare X kan få mer makt inom politikens sfär då personen ifråga blir vald till ett politiskt 
organ. Medborgare X och medborgare Y är dock inte ojämlika så länge medborgare X inte kan 
tillskansa sig makt inom någon annan sfär på grund av sin politiska position. (Walzer, 1983; 19) 
Argumentet är intressant men kanske mer meritokratiskt än vad som kan förväntas av en 
socialistisk tänkare.  Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att pengarna i ett samhälle till stor 
del innehas av en hårt arbetande överklass. Om regeringsmakten då innehas av en majoritet som 
representerar de ekonomiskt mindre priviligierade, är det då fel av regeringen att omfördela 
överklassens inkomster till sina väljare?  
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Enligt Etzioni finns det inte någon kommunitaristisk ekonomisk agenda. Den kommunitaristiska 
rörelsen utelämnar distributiv rättvisa från diskussionerna eftersom de annars riskerar att tilltala 
färre människor. Slutresultatet blir en tandlös moralisk appell till allmänheten att ta mer socialt 
ansvar.  Skillnader mellan olika former av kommunitarism klargörs därmed inte. (Miller, 109) 
Kanske är den ekonomiska agendan inte uttalad hos kommunitarister men konservativa 
kommunitarister tycks enligt det hittills förda resonemanget vara restriktiv med ekonomisk 
omfördelning. Återstår att se vad Walzer m fl har att bidra med till vänsterkommunitarismen. 
 
 
5.1 Familjen 
 
Tyngdpunkten på familjen synes inte så betydelsefull för vänsterkommunitarister att döma av 
dess behandling i funnet material. Familjen behandlas i mycket som en av många gemenskaper. 
Att den inte är tillräcklig för individens utveckling är något som Taylor understryker. En individ 
måste få möjlighet att utveckla de egenskaper som tarvas för statens idé. Enligt Taylor är statens 
eller i vidare bemärkelse samhällets idé något som utvecklas av medborgarna gemensamt. Hans 
egen bild av statens idé är socialistisk. Utilitarismen kom att hota statens idé i och med att det 
blev viktigare vad staten uträttade än vilket egenvärde den hade. (Taylor, 1984; 191). Det finns 
dock inte nödvändigtvis någon motsättning mellan mindre gemenskaper som familjer och större 
som den politiska. (Taylor, 1985; 78f) 
 
Åsikterna går isär om huruvida familjen ska höra till det politiska eller det privata. Miller hänvisar 
till den republikanska demokratin och varje folks egen beslutanderätt om hur indelningen eller 
icke-indelningen i politiskt och privat ska se ut. (Miller, 57) Ett uppenbart problem är här att, 
eftersom vänsterkommunitarister kräver en bred folklig uppslutning i det politiska 
beslutsfattandet, och eftersom detta medför att indelningen kontinuerligt måste ifrågasättas, så 
utesluts automatiskt alternativet att något överhuvudtaget ska kunna bestämmas till den privata 
sfären för evigt. Också familjen berörs av det föränderliga politiska klimatet. Viljan att 
demokratin ska omfatta alla samhällsområden skulle kunna liknas vid en, om än ovillig, 
maximalistisk position som Rothstein menar till viss del stöds av den svenska regeringsformen 
och det socialdemokratiska partiprogrammet. (Rothstein, 14) 
 
Feminister är mer specifika i sin strävan att motverka dikotomin privat- offentligt som de menar 
utgår från traditionella föreställningar om könens egenskaper och roller.  (Okin, 1991; 77) De 
kritiserar socialliberalismens negativa frihet eftersom den i praktiken innebär män i större 
utsträckning än kvinnor kan nyttja dessa rättigheter. (Voet, 1995; 171-172) De socialliberala 
medborgerliga rättigheterna är anpassade efter män och efter den offentliga sfären emedan 
kvinnor, framförallt i den privata sfären har mindre skydd. Marshalls medborgarskap tar inte 
hänsyn till de olikheter i medborgerlig status som automatiskt uppstår i den bedömning han gör 
av arbete som värdefullt för, och familj som stående utanför, samhället. (Voet 1995; 173-174) 
Marshalls samhällssyn baseras på den traditionella kärnfamiljen där mannen förvärvsarbetar och 
kvinnan sköter hushållssysslorna. Bilden av en typisk medborgare har därför fått manliga drag 
emedan kvinnan kan antas ha fått stå som främsta representant för familjen. Feminister som 
Okin anser därför att familjen inte ska ses som en naturlig minsta enhet i samhället men att 
individen ska få en framskjuten position också inom det s k privatlivet. (Okin, 1991; 83, Voet, 
1991; 91) Feminister inom olika ideologier är här överens. Vänsterkommunitarismen som helhet 
har dock ingen enhetlig familjesyn. 
 
Taylors syn på det civila samhällets garanti för mångfald visar dock på vilken betydelse familjen 
kan ha i uppfostrande syfte. Det krävs ett allmänt erkännande och materiellt understöd för att 
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garantera museer, politiska partier, universitet, tidningar, byggnader, järnvägar mm. Rollen att 
socialisera medborgarna in i denna samhälleliga gemenskap förutsätter att deras familjer ingår i 
den större gemenskapen. Taylor hävdar att ”västerlandets fria individ endast är vad han är tack 
vare hela samhället och civilisationen som skapar och när honom; att våra familjer endast kan ge 
oss denna förmåga och dessa aspirationer därför att de ingår i denna civilisation och att en familj 
utanför denna kontext – den gamla verkligt patriarkaliska familjen – var en helt annan företeelse 
som aldrig nådde dessa vyer.” (Taylor, 1985; 82) Han kritiserar atomister för att dessa håller 
familjeförpliktelser och vänskapsband åtskilda från skyldigheten att tillhöra. (Taylor, 1985; 79)  
 
Synen på den samhälleliga gemenskapen är att denna kan vara nedärvd men fördenskull inte är 
oföränderlig utan bör ses över under demokratiska kollektiva former. (Miller, 106) Traditionella 
kommunitarister, som Kymlicka benämner vänsterkommunitarister, anser att en 
kommunitaristisk stat bör uppmuntra individer att ta till sig och agera efter de värderingar som 
staten har samt att motverka att individerna har motsatta värderingar. Kymlicka anser den 
klassiska kommunitaristiska staten vara perfektionistisk, vilket för honom är negativt. ”Men 
medan den marxistiska perfektionismen rangordnar olika levnadssätt på grundval av en ahistorisk 
teori om vad som är värdefullt för människor, rangordnar kommunitarismen dem efter hur väl de 
överensstämmer med rådande sedvänjor.” (Kymlicka, 209) 
 
 
 
 
5.2 Arbete 
 
Rätten att välja yrke bör inte vara bara en negativ rättighet men ska stöttas mer konkret. Det 
menar Taylor som med ett drastiskt exempel gör en generell liknelse mellan människor med 
rättigheter de inte kan utöva och en kvinna i koma. De som förespråkar rättigheterna men inte 
stödjer dem får ett löjets skimmer över sig vid jämförelsen med en (galen) vetenskapsman som 
beslutar att hålla kvinnan vid liv. Dennes argument för att göra detta är nämligen att hennes rätt 
att röra sig fritt och att utöva ett yrke respekteras men att det i alla fall är att respektera rätten till 
liv. (Taylor, 1985; 68f; 74) Taylors argument är kompatibla med en aktiv arbetsmarknadspolitik 
och en stark rätt till arbete. 
 
Communal provision benämner Walzer det kontraktsliknande system som innebär att medborgare 
har skyldigheter att bidra till den kollektiva säkerheten och välfärden. Denna är i sin tur viktig 
eftersom den lär oss medborgarskapets värde. Gemenskapen med dess värden föregår såväl som 
resulterar från communal provision. (Walzer, 1984; 200) Det går att bygga på Walzers resonemang 
med konkreta exempel på skyldigheten att arbeta och därmed betala skatt som kommer samhället 
till godo. Tydliga likheter finnes då med Marshalls syn på arbete som medborgerlig skyldighet. 
 
Arbetslöshet upplevs negativt i vårt samhälle, enligt Walzer. Arbetslöshet hotar inte bara vår 
materiella välfärd men också vår självkänsla och uppfattning om oss som samhällsmedborgare. 
En temporär lösning för individen såväl som samhället kan vara att genom politiskt engagemang 
arbeta för ett reformerat ekonomiskt välfärdssystem. Arbetslösheten skulle då te sig mindre 
hotfull. En förutsättning för att människor ska vilja detta är förstås att de känner sig som 
samhällsmedborgare. (Walzer, 1983; 195) Walzers handfasta förslag innebär dock inte att han 
enbart ser till medborgares skyldighet att arbeta. Liksom Taylor, men mer nyanserat, 
argumenterar han för medborgares rätt till arbete. 
 
När det gäller arbete som medborgerligt bidrag eller medborgerlig plikt har feministiska kritiker 
uppmärksammat att detta är ett av få klara exempel på medborgerliga plikter som Marshall tar 
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upp. Medborgarna har ett gemensamt ansvar att arbeta för nationens välstånd men enligt Carole 
Pateman begränsades begreppet hos Marshall till att endast avse förvärvsarbete och därmed kom 
det i praktiken att handla om de manliga familjeförsörjarna, vilket kommit att prägla synen på vad 
som räknas som medborgerligt bidrag och vem som per definition kan bidraga och därmed också ska ha något 
tillbaka från välfärdsstaten."  (Pateman, 1996; 207-208; 213) Vad gäller unga arbetssökande 
människor kan en parallell dras till anställningsintervjuer där de sökande utfrågas om de har en 
partner samt om de tänker skaffa barn. Oftast är det kvinnor som tillfrågas, vilket visar på en 
oförändrad traditionell syn på kvinnan som hörandes till hemmets avskilda domäner och mannen 
som familjeförsörjare. I förlängningen visar också Patemans kritik på att kvinnans medborgerliga 
status inte är densamma som mannens och att hon inte i lika stor utsträckning är moraliskt 
berättigad till exempelvis arbetslöshetsförsäkring - förutsatt att hon har en familj eller skulle 
kunna tänkas bilda en. Alla kvinnor kan sålunda misstänkliggöras för att tillskansa sig statliga 
medel. 
 
Walzer har dock klart för sig att rätten till arbete ska gälla både kvinnor och män: 

 
”Work itself is one of the things that men and women need, and that the 
community must help provide whenever they are unable to provide it for 
themselves and for one another.” (Walzer, 1983; 92)  
 

Privat välgörenhet förstärker dock segregationen mellan de (fattiga) i beroendeställning och 
givarna. De fattiga mår dåligt av detta och förlorar den självrespekt som är grunden för ett jämlikt 
samhälle. Att i stället ha communal provision är bra men inte tillräckligt. De fattiga har då inte längre 
personlig skuld till givarna men mindre personlig skuld till en stat som representeras av politiker 
och tjänstemän. Endast ekonomiska hjälpmedel räcker alltså inte men åtgärder krävs såsom 
rehabilitering, anpassning till arbetsmarknaden, subventioner för småföretagare etc. (Walzer, 
1983; 92) 
 
Liksom familjen har en socialiserande roll för sina medborgare har också staten det. Den inverkar 
på såväl familj som individ. (Bennich- Björkman, 63; 72) Detta blir tydligt för politiska flyktingar 
när de söker sig till den svenska arbetsmarknaden. Det går en skiljelinje mellan de gamla 
arbetskraftsinvandrarna och de nya politiska flyktingarna som verkar till nackdel för framförallt 
de senare. Den svenska arbetsorganisationen har infört alltmer skärpta krav på  förtrogenhet med 
det svenska samhällets arbetskulturer, vilket också kan ha bidragit till att legitimera etnisk 
diskriminering. Att diskriminering förekommer framgår av att även andra generationens 
invandrare drabbas av svårigheterna. (Kjellberg, 71) Ett vänsterkommunitaristiskt perspektiv som 
starkt stödjer statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder torde vara särskilt uppmärksamt på 
nackdelarna med kulturell homogenitet. 
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5.3 Medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
 
Arbete ses alltså som både rättighet och skyldighet av vänsterkommunitarister. Detta kapitel ska 
nyansera det påståendet genom att närmare utforska den idealiska kontexten för rättigheter och 
skyldigheter, republikanskt medborgarskap, och dess kritiker. Miller skiljer på republikansk och 
liberal demokrati. Liberal tar medborgerliga rättigheter och skyldigheter för givna och tvingande. 
Republikansk däremot, har som enda krav att medborgare erkänner vikten av politisk dialog. 
Kritiker kan undra huruvida minoriteters rättigheter då kan säkras. Miller menar att det är formen 
för sökandet av, och inte rättigheter som sådana, som skiljer liberalism och republikanism åt. 
(Miller, 58) Att Miller inte vidare behandlar någon miniminivå på rättigheter behöver inte betyda 
att han inte önskar dem. Han lägger däremot mer möda på att marknadsföra det republikanska 
medborgarskapet. 
   I motsats till det liberala medborgarskapet kräver republikanskt medborgarskap att 
medborgarna deltar i den politiska processen. ”…it should be part of each person´ s good to be 
engaged at some level in political debate, so that the laws and policies of the state do not appear 
to him or her simply as alien impositions…” (Miller, 58) Såväl det politiska som det civila 
samhället har format oss med sin pluralism, vilket förpliktigar oss till att återgälda det lite av eget 
engagemang, om inte för egen skull så för framtida generationers. Att kontinuiteten måste ske via 
ett politiskt samhälle beror på att det civila samhället ju inte kan garantera förutsättningarna för 
civilisationens överlevnad. (Taylor, 1985; 82f) 
 
Exakt vad som ska ses som rättighet och skyldighet är politikers uppgift att bestämma, tycker 
Walzer. Om filosofer skulle söka detaljstyra skulle detta begränsa det demokratiska 
beslutsfattandet. (Walzer, 1984; 203) Ändå vågar han sig på att argumentera för en expanderad 
amerikansk välfärdsstat baserad på Marx kända doktrin ”From each according to his ability, to 
each according to his needs!” (Se Marx och Engels 1968:320-1) Förutsatt att detta uppfylls är 
Walzer villig att kalla systemet för socialt kontrakt. Vad detta ska innebära i praktiken omtalar han 
hastigt och gör då en liknelse mellan sjukvård och arbetsmarknadspolitik. När sämre lottade inte 
får sjukvård eller arbete så är det en dubbel börda: Först fylls inte det personliga 
välbefinnandebehovet av sjukvård/arbete och sedan  så uppfylls inte deras medlemskap eftersom 
de inte behandlas jämlikt. (Walzer, 1984; 213-216) Liknelsen är svår såtillvida att man kan 
argumentera att arbetslösa människor har större möjligheter att själva påverka sin situation. Detta 
är dock inte alltid fallet, exempelvis vid massarbetslöshet. Sjuka människor har dessutom ibland 
möjlighet att påverka sin sjukdom.   
 
Liberala kommunitarister är de som får mest kritik av vänsterkommunitaristerna. Just 
rättigheternas företräde framför skyldigheter och gemenskap har haft starkt inflytande på det 
moderna samhället. Taylor menar att det är lika onaturligt att förutsätta individuella rättigheter, 
tilldelade av högre instans, som att anta att en monarks position är gudagiven. (Taylor, 1985; 59f) 
Liksom konservativa ser Taylor svårigheter med den homogenisering som liberalismen syftar till. 
Den har alienerat vissa människor och minoriteter som inte har en särskild, mer avancerad livsstil. 
(Det verkar som att Taylor åsyftar vad Scruton benämner högutbildad medelklass i storstäder.) 
Även tänkare från vänster får kritik av Taylor, som menar att varken liberalismens 
homogenisering av människor eller radikalers vilja att alla ska delta är praktiskt möjliga projekt. 
Gamla gemenskaper bryts upp utan att ersättas med något nytt. Alltför ofta träder nationalism in 
i stället, alternativt kommunism. Kommunismens mål om absolut frihet är en missuppfattning 
och innebär inget annat än att en elit "löser" mångfaldens problem med våld. (Taylor 1984; 194) 
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6. Liberal kommunitarism 
  
Uttrycket rättighetsliberaler som Sandel använder, syftar på den rådande formen av liberalism, 
baserad på kantianska idéer och upplivade av Rawls. Denna vann mot Mills utilitarism på 70-talet.  
Det är också rättighetsliberalism som åter ifrågasätter kommunitarism och huruvida staten kan 
och bör sträva mot ett neutralt ideal. Inom rättighetsliberalismen återfinns två inriktningar, vilka 
är socialliberalism (egalitarian liberalism) och libertarianism. Det de är oense om är omfattningen 
av den neutrala statens verksamhet gällande vilka rättigheter människor ska och inte ska ha. Båda 
former av rättighetsliberalism utgår dock, menar Sandel, från individer som samhällets byggsten. 
(Sandel, 4f) Det går dock att betrakta liberala kommunitarister som socialliberaler. 
 
I mitten av 1980-talet var det vanligt att se liberalism i alla dess former som en ideologisk rival till 
kommunitarism. Få är de som öppet velat försvara kommunitarismen då denna ställts mot 
liberalism. Michael Sandel gjorde dock detta i Liberalism and Its Critics; en bok som gjorde mycket 
för åtskillnaden mellan inriktningarna. (Miller, 101-102) Att liberalism skulle grunda sig på en 
föreställning om relationen mellan kollektiv och individ, kallat ”individualism”, invänder Bird 
mot. Han menar att det inte går att säkra individuella rättigheter utifrån premisser om ”self-
ownership” över de egna aktiviteterna. Missbrukare kan inte ta tillvara på sina rättigheter utifrån 
idéer om det egna ansvaret för sina handlingar. I stället bör man utgå från ”self command”, dvs 
att samhället har rätt att ingripa om individen inte kan fatta egna rationella beslut. (Bird, 184; 190) 
 
Joseph Raz och Will Kymlicka är de främsta företrädarna av liberal kommunitarism, enligt Miller. 
Dessa betecknar dock inte sig själva som sådana. De delar med andra standardliberaler 
övertygelsen om det goda och dess relation till pluralism av individuella värden som föregående. 
Detta kan dock inte säkras, menar de, utan gemenskaper och institutioner. En del gemenskaper 
föds man in i, men centralt för Raz och Kymlicka är att individer reflekterar över huruvida de 
frivilligt ingår i gemenskapen och om de ska fortsätta tillhöra den. Pluralism ger tillfälle att 
jämföra olika gemenskapers normer och värden med varandra. En neutral stat och 
mångkulturalitet är det som främst skiljer liberala kommunitarister från standardliberaler. (Miller, 
103) Staten bör sträva efter att vara neutral men ändå ingripa när människor inte kan agera efter 
sitt eget bästa. (Kymlicka, 200) 
 
Standardliberalism skiljer sig från liberal kommunitarism. Den har likheter med individualism 
eftersom mainstreamliberalismen försvarar sin politiska position med en individualistisk syn på 
människan. Rättigheter, samhällskontrakt och statlig neutralitet utgår från individen som fri. 
Kommunitarister invänder mot denna tankegång, däremot inte nödvändigtvis mot den politik 
som standardliberaler härleder ur individargumentet. (Miller, 101-102) 
 
Vänsterkommunitarister som Sandel och Taylor är motståndare till den neutrala staten vars bättre 
alternativ de anser vara en politik för det gemensamma bästa. Kymlicka ser dock den neutrala 
staten som en uttolkning av tanken om det gemensamma bästa. ”Liberalismens sätt att avgöra 
vari det gemensamma bästa består utgörs av de politiska och ekonomiska processer genom vilka 
individuella preferenser aggregeras till en social valfunktion.” (Kymlicka, 208) Denna tillmätning 
av betydelse till valfunktionen kritiseras av liberala feminister som Ann Phillips:  

 
 
”The liberal obsession with the public/private divide conceals and legitimates a still 
more damaging inequality of weight. Pretending as it does that equal rights to vote 
are all that matters, it refuses to engage with the constraints placed on women 
through their position in the domestic sphere.” (Phillips, 157)  
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En förutsättning för statlig neutralitet är således en indelning i privat och offentligt som flertalet 
standard- såväl som liberala kommunitarister försvarar men liberala feminister kritiserar.  
  
Bara för att liberalerna erkänner subjektiva gillanden och ogillanden är de inte värdeskeptiker. 
Självbestämmandet innebär ju att det kan finnas flera ”rätt” och flera ”fel”. Följaktligen skulle 
staten lika gärna kunna bestämma över medborgarna. Men chansen är större att varje enskild 
medborgare vet vad som är bäst för just honom eller henne. Kymlicka illustrerar 
kommunitarismen som stående mellan två extrempositioner. Den marxistiska perfektionismen 
innebär att varje persons bästa består i något hon delar med alla andra människor emedan Mill 
hävdar att det består i något hon inte har gemensamt med någon annan. Liberal kommunitarism 
innehar en mellanposition där såväl individens självbestämmande som statens ingripande ges 
betydelse. (Kymlicka, 1990a; 203f) 
 
 
6.1 Familjen 
  
Kymlicka refererar till Carol Pateman (Se bl a "Feminist Critiques of the Public/Private 
Dichotomy" i A. Phillips (ed.), Feminism and Equality) då han påstår att familjen är exkluderad inte 
bara från förståelsen av det politiska men också det civila samhället. Teoretiker med diametralt 
olika uppfattningar har det gemensamt att de uteslutit familjen från den teoretiska sfären. 
Orsaken till detta anser Kymlicka vara att så gott som alla teoretiker är män som har gemensamt 
det att de drar fördel av en arbetsfördelning baserad på könstillhörighet. Kymlicka erkänner att 
även liberala teoretiker uteslutit familjen från teorins domäner men klargör ändå att detta 
agerande inte är kompatibelt med en liberal filosofi. (Kymlicka, 1990c;  253f) Istället anklagar han 
Hegel och dennes organiska syn på samhället, där det civila och det politiska samhället är delar av 
en oupplöslig helhet, för att stänga ute familjen och kvinnorna från från den offentliga statusen. 
(Kymlicka, 1990c; 255) Den liberala idén om indelningen i offentlig och privat är sålunda 
imperfekt i detta avseende men ett bättre alternativ än konservativ kommunitarism för de familjer 
som inte vill bli utestängda från det offentliga livet.  

 
”Rawls sees the laws as supplying external constraints on something that has its own 
form, the way laws constrain a university or a church; I see them as contributing to the 
constitution of an institution (familjen, min anm) that is in the most direct sense a part of 
the basic structure of society.” (Nussbaum, 278) 
 

Martha C. Nussbaums beskrivning av Rawls kritik av indelningen av offentligt och privat 
stämmer väl med vad Kymlicka hävdat. Också Rawls vill skilja vad Eklund skulle kalla naturliga 
och artificiella gemenskaper åt.  Hans syn på familjen som en förpolitisk enhet bidrar med 
argument till förespråkarna av en indelning i offentligt och privat. (Nussbaum, 276)  
   Martha C. Nussbaum ser familjen som en delvis politiskt konstruerad enhet, såtillvida att den 
avdelats från den politiska sfären i samhället och därmed tillåter att de regler, som gäller mellan 
två individer eller mellan individ och institution, inte gäller inom familjesfären i samma 
utsträckning. Hennes kritik riktas främst mot mannens förtryck av kvinnan inom äktenskapet och 
särskilt i utvecklingsländer men konstruktionen är universell.  (Nussbaum, 275) 
 Staten bör inte intervenera i familjelivet så länge inte familjemedlemmarnas möjligheter 
inskränks. Då är det å andra sidan statens skyldighet att intervenera eftersom individerna som 
bygger upp familjen är en naturligare enhet än själva familjen. De principer som bör vägleda 
politiska beslut rörande familjer är dels en grundläggande respekt för familjen, dels hänsyn till de 
ingående familjemedlemmarnas möjligheter (capabilities) att fungera och förverkliga sig själva 
som individer. Till skillnad från Rawls anser Nussbaum att statlig neutralitet inte nödvändigtvis 
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riskeras på grund av statlig intervention. (Nussbaum, 275) Det är intressant att konstatera att det 
naturliga används av olika grupper för att motivera motstående inställningar. 
    
Den otydliga åtskillnaden mellan det offentliga och det privata gör det problematiskt för 
kommunitära liberaler att veta vilka gemenskaper som ska behandlas politiskt. Feministiska 
kommunitära liberaler som Phillips beklagar att liberaler har svårt att alls tänka i termer av 
grupper.  

”The best of liberals… still find it hard to switch their thinking to groups. The anti-
discrimination that informs much contemporary liberalism implies removing 
obstacles that block an individual´ s path and then applauding when that individual 
succeeds.” (Phillips, 150) 
 

   Liberala kommunitarister är alltså kluvna I sin inställning till familjen som gemenskap. Den är 
något outforskad och individen är fortfarande viktigast. Inställningen till en pluralism av 
gemenskaper överlag är dock positiv. Den i grunden kantianska synen att jaget föregår de socialt 
givna roller det ingår i har tillvaratagits av liberaler. Individen bör vara fri att ifrågasätta och även 
stiga ur det sammanhang som han eller hon befinner sig i eller åtminstone kunna bedöma det 
utifrån. (Kymlicka, 1990a; 209ff) Kymlicka refererar i nedanstående citat till Taylor. 
 

”…we must take something as a ´given´- we ask what is good for us now, given 
our place in school, work, or family. Someone who is nothing but a free rational 
being would have no reason to choose one way of life over another. But liberals 
believe that what we put in ´the given´ in order to make meaningful judgements 
can not only be different between individuals but also can change within one 
individual´s life.” (Kymlicka, 1990a; 211)  

 
Att Kymlicka sätter individen först är här uppenbart. Han anser dock inte individuell frihet vara 
det högsta målet utan snarare de projekt och gemenskaper som individen väljer att ingå i. Värdet 
av dessa mål är dock varken mer eller mindre än det värde som individen tillmäter det. (Kymlicka, 
1990a; 209ff; 218) Tron på den enskilda individens bedömningsförmåga och moral är således stor 
samtidigt som det samspel som finns mellan individ och den gemenskap denne väljer att tillhöra 
framstår som mer komplicerat än det som de andra formerna av kommunitarism uppvisar.  
Enligt Kymlicka behöver det inte finnas några motsättningar mellan individuell frihet och 
samhörighet med andra grupper i samhället.  
 
Familjens gemenskap är mer förpliktigande än politisk gemenskap eftersom man kan dra sig ur 
den senare men inte den förra. (Dworkin, 231) Just det exempel med en arbetslös hemmaboende 
ungdom som tidigare tagits upp belyser väl vad Kymlicka menar att ifrågasätta det "givna". 
Passagen ovan kan tolkas som att det är ungdomen som tillsammans med de andra i familjen 
ingående individerna som från fall till fall ska avgöra när ungdomen har rätt att få hjälp av 
föräldrarna. Å andra sidan innebär detta, i det fall som familjen av något skäl inte vill eller kan ta 
hand om sin medlem, att statens roll rörande lagstadgade rättigheter till ekonomisk hjälp blir 
oklar.  
 
Ur ett rättviseperspektiv kan argumenteras att samma lagar ska gälla alla i en liknande situation, 
oavsett ekonomi. Familjernas subjektiva tolkning av dess bidrag till sin medlem kanske tenderar 
att likställas med noll om möjligheten funnes att det i stället skulle vara staten som helt övertog 
det ekonomiska ansvaret. Det skulle också vara krångligt och byråkratiskt att avgöra från fall till 
fall. Ändå synes lösningen ligga i någon form av lagstiftning. 
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6.2 Arbete 
 
Att liberaler motsätter sig statlig paternalism har sin grund i att individen måste uppfatta den 
handling hon utför som värdefull för att den ska kunna vara just värdefull. Värdet måste komma 
inifrån en människa. ”En perfektionistisk politik som bryter mot detta ´acceptansvillkor´ genom 
att försöka kringgå eller köra över människors uppfattningar om vad som är värdefullt, kommer 
att motverka sitt eget syfte. Den kanske kan lyckas få människor att ägna sig åt värdefulla 
aktiviteter, men den kan komma att göra det under omständigheter som är sådana att 
aktiviteterna inte längre har någon betydelse för dem.” (Kymlicka, 1990a; 206) Ett exempel som 
kan härröras ur inom arbetsmarknadspolitik är olika åtgärder som sägs vara ett led i anpassning 
till arbetsmarknaden, exempelvis att rensa stränder i utbyte mot arbetslöshetsersättning, vilket är 
en samhällsnyttig aktivitet men som kan uppfattas som meningslös för en individ vars 
prioriterade mål är att få ett jobb. Alienationsargumentet känns igen från såväl den konservativa 
som vänsterkommunitarismen.  
 
I en diskussion kring marxism och arbete instämmer Kymlicka i marxismens kritik av 
libertarianers skenbara rättviseprinciper. Formella civila och politiska rättigheter kan inte utövas 
då betydande materiella ojämlikheter utgör hinder. Kymlicka är m a o positiv till det sociala 
medborgarskapet. Däremot försvarar Kymlicka Rawls och Dworkin, vars teorier om social 
rättvisa han anser vara kompatibla med många socialistiska teorier om kompenserande rättvisa. 
(Kymlicka, 1990b; 160)  
 
I ett rättvist samhälle bör arbetande människor ha inflytande över sina arbetsförhållanden. Det 
räcker inte med att arbetare och arbetsgivare delar resultatet av produktionen lika. 
(=fackförbund?) För jämlikhetens skull bör de ha lika inflytande. Skillnaden mellan Kymlickas 
och nutida marxister ligger främst i att Kymlicka anser att rättvisa är det mått som andra värden 
såsom frihet, gemenskap och effektivitet ska mätas med. Den marxistiska bilden av det ideala 
samhället, menar han att den felaktigt förutsätter liknande intressen och likadana människor med 
samma mål och medel. Ett annat fel han ser i marxismen är att den tycks förutsätta obegränsade 
materiella resurser. (Kymlicka, 1990b; 161; 164) Marx menade att arbete måste gå från att vara ett 
medel till att bli life´s prime want. När detta är uppnått ska Marx berömda slogan uppnås: ”From 
each according to his ability, to each according to his needs!” (Se Marx och Engels 1968:320-1) 
    
Kärlek och rättvisa är, I motsats till vad marxister hävdar, förenliga enligt Kymlicka. Marxister ser 
individuella rättigheter som förstörare av en samhällelig gemenskap. Det är mer socialt, menar de, 
att låta människors handling styras av kärlek på samma sätt som i en familj. Just detta exempel 
kritiserar Kymlicka då han menar att bara för att människor har rättigheter innebär inte dessa att 
människor skulle prioritera dessa över att agera utifrån omtanke. Exempelvis behöver inte 
mannen eller hustrun i en familj arbeta på annan ort om personen ifråga ges möjlighet därtill om 
banden till familjen och samvaron med den väger tyngre. (Kymlicka, 1990b; 166)  
   (Detta är givetvis intressant att applicera också på unga människor utan arbete som faktiskt 
måste flytta av ekonomiska skäl. Ams kanske erbjuder arbete som vårdare i en annan kommun 
och ungdomen måste acceptera. Kanske behöver föräldrarna också omvårdnad men kan inte 
betala för denna. I vissa svenska kommuner finns eller har möjligheten funnits att anhöriga får 
ersättning för att vårda behövande (exempelvis Linköpings kommun). 
 
Kymlicka försvarar ett system som inte är fetishistiskt fixerat vid arbete som det enda 
värdeskapande och arbetare som exploaterade oavsett omständigheter, så länge de inte äger 
produktionsmedlen själva. Det är till exempel vettigt att ha ett livstidsperspektiv på arbete. 
Kanske måste en person börja som arbetare för att senare i livet äga produktionsmedlen 
och/eller vara arbetsledare. (Kymlicka, 1990b; 174) 
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   Det är i själva verket libertarianskt att anse sig vara den ende rättmätige ägaren av sin arbetstid. 
Att dra denna tanke in absurdum skulle innebära ett likställande mellan statliga skatter och 
expropriation. (Kymlicka, 1990b; 175) Det framgår att Kymlicka är åtminstone relativt positiv till 
skatter.  
 
Att människors arbetskraft skulle exploateras på grund av att det de producerar ger ett mervärde 
stämmer sällan. Den argumentation som marxister har utifrån behovsprincipen håller inte, enligt 
Kymlicka. Behovsprincipen träder sällan i kraft då varken arbetare eller arbetsgivare kan göra 
anspråk på något verkligt behov. Tredje parter, såsom deras barn alternativt "svaga människor" i 
samhället kan dock ha nytta av mervärdet. Arbete är sålunda något positivt då dess frukter 
distribueras så rättvist som möjligt (jfr Nussbaums capabilities approach). (Kymlicka, 1990b;176) 
   Ojämlik tillgång till produktionsmedlen, snarare än ägaren av det producerade mervärdet, bör utgöra 
riktlinjen för vem som ska sägas vara exploaterad, menar Kymlicka. 
 
Människor som är utestängda från arbetslivet blir enligt den marxistiska definitionen av arbete 
exploatörer. Kvinnor har i många länder varit förbjudna enligt lag att arbeta. Tillsammans med 
arbetslösa och lönearbetare kan de sägas bli exploaterade av arbetsgivare/kapitalister, men endast 
om produktionsmedlen är ojämlikt distribuerade. (Kymlicka, 1990b; 176f) 
   Talang, välfärd och andra individuella fördelar som innehas utan att förtjänas är andra viktiga 
parametrar när rättvisa och exploatering dryftas. Om kapitalister utnyttjar den ojämlika 
distributionen av dessa bidrar den till distributiv orättvisa. (Kymlicka, 1990b; 194) Handikapp är 
ett exempel. Att ge funktionshindrade samma möjligheter som människor utan hinder är 
önskvärt men i praktiken inte helt genomförbart. Det skulle bli för kostsamt att ge alla lika 
möjligheter och sluta med att de med naturliga tillgångar skulle arbeta endast för att ge andra 
möjlighet att göra detsamma och inte få ut något för egen del. Kymlicka ger Dworkin medhåll 
om det näst bästa alternativet vilket går ut på allmänna försäkringar. (Kymlicka, 1990d; 80) 
 
I praktiken har socialliberalism och marxism likheter vad gäller värden som rättvisa och 
distributiv fördelning. Marxistisk teori har varit baserad på arbete emedan dess praktik baserats på 
behov. Kymlicka efterspråkar att marxister också närmar sig den socialliberala teorin. Huruvida 
detta är en provokation eller en verklig inbjudan är ovisst att veta. (Kymlicka, 1990b; 194) 
 
 
6.3 Medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
 
Det bästa argumentet för politisk legitimitet ligger inte I rättigheter och skyldigheter främlingar 
emellan men kan återfinnas I gemenskapens skyldigheter, anser Dworkin intressant nog då 
medborgerliga rättigheter och skyldigheter traditionellt förknippas med liberalism. (Se Rothstein) 
Politisk gemenskap och plikt är mer frivillig än familjeplikter eftersom politiska gemenskaper 
tillåter folk att dra sig ur, dvs emigrera. (Dworkin, 231) Dworkin tycks bortse från det faktum att 
övergivandet av nationella gemenskapen i praktiken ofta innebär ställningstaganden om utträde 
ur familjegemenskapen, åtminstone om familjen är en demokratisk gemenskap baserad på de 
enskilda individerna och deras viljor. 
   Associative obligation är enligt Dworkin det samlingsnamn för de skyldigheter som medborgare 
har att lyda en stats lagar och beslut. Dessa skyldigheter gör också staten legitim. Medborgarna 
behöver visserligen inte lyda varje beslut och staten inte kan kräva vad som helst men det är 
sålunda inte tillräckligt att som medborgare befinna sig i en viss stat för att uppfylla kriterierna för 
ett fullvärdigt medlemskap. Skyldigheter måste uppfyllas som ger en samhörighetskänsla för 
nationen; en integritet. Denna kontrasterar den universella rättvisan genom att göra medborgaren 
mer förpliktigad gentemot denna än mot andra stater. (Dworkin, 219f) Det är viktigt att inte 
konfundera en stats integritet med rasism eller nationalism. (Dworkin, 223)    
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Dworkin förespråkar en genuin gemenskap som är mer innehållsrik än en avskalad (bare) 
gemenskap. Den genuina gemenskapen bygger ofta på en avskalad vilket innebär att det är en 
gemenskap på grund av etniska, geografiska eller andra liknande faktorer. Den genuina 
gemenskapen måste dock uppfylla de fyra kriterierna ömsesidighet, personlighet, omtanke och 
jämlikhet. Ömsesidigheten innebär att skyldigheterna inom gemenskapen är specifika för just den 
gemenskapen.  
   Personlighetskriteriet innebär att skyldigheterna måste vara personliga. En familjemedlem som 
exempelvis studerar för att skaffa familjen ett renommé istället för att hjälpa en annan 
familjemedlem på något sätt kanske gör det utifrån en motivering om vad som är bäst för 
gruppen. Men beteendet underminerar samtidigt den inbördes plikt- och samhörighetskänslan. 
(Dworkin, 224) Det är ett intressant exempel; hade Dworkin lika gärna kunnat använda sig av 
arbete som exempel? Eller är det lättare med ett exempel som tycks komma familjen till godo 
mer konkret, i detta fall i form av pengar? Om personen ifråga studerar för att skaffa sig arbete 
torde detta vara något bättre än om han gör det för ryktet? En nära samhörande fråga är förstås 
vem som bekostar studierna. Ett annat exempel på personlighetskriteriet hämtar Dworkin från 
företagsvärlden och partnership och joint enterprises i vilka samarbetet bygger på att parterna 
känner varandra. (Dworkin, 225) Exakt hur medborgare i en stat ska känna varandra specificerar 
inte Dworkin. 
   Intressant är att Dworkin talar om medlemmar oftare än om medborgare. Vokabulären uppvisar 
likheter med vänsterkommunitaristernas. Inom olika gemenskaper kan olika mycket och olika 
slags omtanke uppvisas. 
   Det sista kriteriet är jämlikhet. Detta kan finnas även i grupper med hierarkisk ordning, så länge 
denna reflekterar de ingåendes intressen likvärdigt. (Dworkin, 226) Det är alltså medborgarnas 
skyldighet att respektera och arbeta för dessa kriterier som förstås kan appliceras på 
arbetsmarknadspolitik. 
   I sin idéhistoriska lärobok Upptäckten av framtiden refererar Leif Lewin till Robert Nozick och 
John Rawls som viktiga bidragsgivare till medborgarrättens återkomst. Rawls kopplar samman 
individ och samhälle med rättigheter. En brist hos Rawls, enligt Lewin, är att han förutsätter, via 
sin maximin-strategi för samhällelig handling, en låg riskbenägenhet hos människan samtidigt 
som han menar att hon befinner sig bakom en okunnighetens slöja vilket gör att hon inte är 
medveten om vilka egenskaper hon har, riskbenägenheten inkluderad. Men innebär inte hans 
resonemang att han sätter majoriteten före minoriteten? Eller kan han rättfärdigas med att 
tänkesättet innebär en tröskelnivå som samtliga medborgare måste uppnå, och att alltför stora 
risker inte får tas eftersom detta kommer att äventyra situationen för ett antal medborgare. 
(Lewin, 160) Då detta gäller ett hypotetiskt idealsamhälle kan principerna inte direktöversättas till 
den situation som unga har på arbetsmarknaden idag. Rawls slöja föreskriver dock en moral som 
innebär att människor ska kunna tänka sig att byta plats med varandra. Förutsättningarna för 
unga arbetssökande borde sålunda vara lika goda eller dåliga som förutsättningarna för andra 
grupper i samhället i civil, social och politisk bemärkelse. 
 
Li Bennich-Björkman kritiserar Kymlicka för att vara ytlig i sin teori för det mångkulturella 
medborgarskapet. 15 Kymlicka fokuserar för mycket på symboliska värden som rätten att bära 
vissa kläder. (Bennich- Björkman, 79) Mer djupliggande värden och normer bör inkorporeras i en 
polyetnisk kultur. Vardagliga regler i skola, könsroller, konsumtionsideal, arbetsmoral, politisk 
verksamhet, krigsminnen och framtidsföreställningar bör beaktas, menar Bennich- Björkman 
(70). Kymlickas resonemang kring språk illustrerar hans egna och kollegers tillkortakommanden i 
ämnet hur kulturskillnader ska behandlas politiskt. Vänsterkommunitarister och en del liberaler 

                                                 
15 Se Kymlicka, Will. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. (Oxford, 1995) 
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stöttar tanken på ett nationellt homogeniserande språk. Detta, menar Kymlicka, riskerar att i 
bästa fall vara irrelevant för landets invånare och i värsta fall att vara intolerant. 
   Det andra alternativet, att minoriteter ska ha rätt att använda sig av det egna språket, innebär 
praktiska problem. Den liberala negativa friheten garanterar ju endast en principiell rätt att utöva 
sitt språk men stödjer den inte konkret.. En representant för den negativa friheten till sitt språk är 
Dworkin. Kymlickas kritik visar på svagheter i Dworkins resonemang om en genuin gemenskap 
som ram för medborgerliga rättigheter och skyldigheter.  
 

”The fact is that we do not know what either liberal neutrality  or the 
communitarian common good requires in multi-nation states.” 
   (Kymlicka, 1990a; 232) 
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7. Slutsatser 
 
Slutsatser kommer att diskuteras med stöd av de frågor som presenterades inledningsvis i syftet: 
 

• Vilken roll tilldelar kommunitarister familjen? 
• Är arbete en medborgerlig rättighet eller skyldighet enligt kommunitarism? 
• Hur bör ansvarsfördelningen mellan stat, familj och individ se ut vad gäller arbetslösa 

ungdomar? 
 

 
7.1 Familjens roll 
 
Familjen som institution erkänns av samtliga former av kommunitarism om än på olika sätt och 
med vissa förbehåll. I övrigt skiljer sig familjesynen kraftigt åt. Den konservativa familjen är en 
naturlig enhet som är relativt sluten mot omvärlden. Den vänsterkommunitaristiska familjens 
betydelse bestäms av de i samhället ingående gemenskaperna. Den liberala familjen kan närmast 
liknas vid en konstruerad gemenskap som dock får sitt värde av de ingående enskilda 
familjemedlemmarna. 
 
Familjen har förpliktelser gentemot sina medlemmar. Dessa förpliktelser riktar sig dels direkt till 
medlemmarna men också indirekt till det vidare samhället. Familjens roll inåt, mot de egna 
familjemedlemmarna, uttrycker konservativa en klar uppfattning om. Barn är barn så länge de 
inte kan försörja sig själva eller fatta egna självständiga beslut. Familjens uppgifter är utöver detta 
mångfaldiga. De flesta problem som medlemmar i en familj har ska lösas inom familjen, om 
möjligt. Vänsterkommunitarister har en inte alls lika stark tilltro till familjen som ensam 
problemlösare. Det är istället familjerna som tillsammans med övriga familjer , personer och 
grupper i samhället ska besluta om familjens rättigheter och skyldigheter inåt såväl som utåt. 
Familjen är inte den enda gemenskapen. Detta tycker också liberala kommunitarister som dock 
främst ger individer status som den i samhället mest naturliga enheten. Det är också individen 
som ger familjen dess värde.  
 
För att fördjupa förståelsen för kommunitaristisk syn på familjens uppgift bör frågan ställas 
huruvida arbetssökande ungdomar främst är barn till sina föräldrar eller medborgare i sitt land. 
Vart gränsen går mellan barndom och vuxenskap inkluderat medborgarskap är viktigt att 
tydliggöra. Den officiella statliga hållningen kan avläsas i försäkringslagstiftning och när 
ungdomar har rätt till socialförsäkringar utan att dessa går via föräldrarna. Kanske kan en 
ungdom vara både barn i familjen och fullvärdig medborgare. Detta skulle kunna fungera i fallet 
med konservativ kommunitarism där den naturliga och den artificiella gemenskapen är åtskilda. Å 
andra sidan erkänner ju inte konservativa det sociala medborgarskapet, så om andra 
kommunitarister skulle söka ta till sig den lösningen är det många problem som måste 
övervinnas.  
 
Framförallt måste klargöras hur indelningen i politiskt och privat gäller. Oklarheter i olika 
ideologiers egna definitioner av samhälleliga sfärer pekar på svårövervinneliga hinder. 
Kommunitära liberaler söker komma från den klassiskt liberala indelningen av ett samhälle i en 
offentlig och en privat, civil sfär där individen är utgångspunkt. Huruvida de lyckas ifrågasätts av 
feminister som Phillips m.fl. Vänsterkommunitarismen innebär att så gott som alla sfärer någon 
gång kan vara politiska. Den vänsterkommunitaristiska teorins flexibilitet gällande indelning i 
privat och offentligt påverkar också dess syn på familjens roll och ansvar för dess medlemmar 
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gentemot samhället i en vidare kontext. Den vänsterkommunitaristiska åskådningen kan, som 
Gústavsdóttir och Piltz indikerar, vara bekväm för en regering vars politik skiftar med 
konjunkturen. 
Konservativ kommunitarism har överhuvudtaget inte den vokabulären men använder sig av en 
mental indelning av samhället i naturliga och artificiella gemenskaper. Liberala kommunitarister 
kritiserar denna indelning för att inverka negativt för bland annat kvinnornas situation. Å andra 
sidan kan garanterandet av en privat sfär vara positivt för familjer med invandrarbakgrund. 
Gemenskaparnas heterogena vokabulär gör det inte mindre viktigt att fråga sig när arbetslösa 
ungdomar går från att vara civila, privata familjeangelägenheter till att vara offentliga, politiska 
angelägenheter.  
 
En möjlig tolkning av att ungdomar utan arbetslivserfarenhet inte är berättigade 
arbetslöshetsförsäkring men i sämsta fall socialbidrag, som kan ses som ett steg bort från ett 
klassiskt socialt medborgarskap à la Marshall, är att denna samhälleliga brist ska verka som en 
drivkraft för ungdomarna att finna arbete. Den kommunitarism som ligger närmast en sådan 
lösning skulle vara den konservativa eftersom Scruton ogillar det "sjåperi" som människor med 
höga krav på sitt arbete uppvisar. En annan möjlighet att förklara ungdomars bristande 
försäkringsskydd är att bristen är en chans för ungdomarna att skaffa sig status som vuxna och 
medborgare genom att självständigt skaffa sig ett arbete. En sådan förklaring stämmer in på de 
olika kommunitaristiska inriktningarna.  
 
Som Bennich- Björkman hävdar har svenska statliga institutioner ett betydande inflytande på 
normbildningen i samhället. Då svensk politik har tydliga drag av vänsterkommunitarism kan det 
vara fruktbart att i vidare studier använda sig av ett institutionsperspektiv.  
 
Feminismen är, lika lite som kommunitarismen, en enhetlig teori eller ideologi. Dess fokus 
varierar från att vilja framhålla individer som naturliga enheter snarare än familjer, till att söka 
erhålla en för kvinnor fördelaktig ekonomisk omfördelningspolitik. Wallace och Jones m.fl. har 
dragit paralleller mellan den forskning som gjorts om kvinnors medborgarskap och ungdomars 
medborgarskap. Den gemensamma nämnaren är ekonomiskt oberoende. Enligt Marshalls 
medborgarskap kan ungdomarna således ses som ej fullvärdiga medborgare eftersom de inte kan 
försörja sig själva.  
 
 
 
7.2 Arbete som  rättighet eller skyldighet 
 
Scruton har ett obekymrat förhållningssätt gentemot arbete. För honom är det varken en rättighet 
eller skyldighet utan en aktivitet bland andra. Arbete blir en skyldighet först om den arbetslösa 
individen riskerar att belasta någon annan med sin situation. Scrutons perspektiv kan kritiseras 
för att vara blint för klasskillnader. Lars F. Eklunds principer om kommutativ och distributiv 
rättvisa öppnar dock upp för konservativas diskussioner om distribution av arbete i termer av 
arbetande och arbetslösa snarare än i klasstermer. Intressant att beakta kan då vara Kjellbergs syn 
på arbetande som insiders och icke-arbetande som outsiders. Tydliga skiljelinjer går då mellan 
ungdomar utan arbetslivserfarenhet och vuxna med anställning. Att föra denna dimension av 
arbetsfördelning till kommunitaristernas syn på familjen, skulle kunna bidra till en reell 
uppluckring av gränsen mellan offentligt och privat. Familjemedlemmarna skulle då simultant ses 
såväl i sin specifika roll i familjen och som representant för den åldersgrupp han eller hon tillhör. 
Att på detta sätt politisera familjen torde dock inte vara önskvärt för konservativa 
kommunitarister. Dessa önskar troligen upprätthålla en tydlig policy för när en individ är privat 
och när den är offentlig.  
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Om rätten till en inkomst ses i ett generationsperspektiv kan invändningar mot bidragssystemen 
göras på basis av ett rättviseperspektiv. Det kan kanske tyckas orättvist att medborgare, som 
direkt eller indirekt finansierat de nuvarande arbetslöshetsersättningarna, också ska understödja 
personer som inte motpresterat såpass att de berättigas till ersättning. Å andra sidan tvingas de 
göra detta också om unga arbetslösa hänvisas till socialbidrag. Generationsperspektivet kan också 
appliceras, mer kontroversiellt, genom att aktualisera frågor om påtvingade generationsskiften på 
arbetsmarknaden. Den gemenskapstanke som genomsyrar de olika formerna av kommunitarism 
kan utvecklas på detta område. 
 
Konservativas familjesyn har inte visat sig kompatibel med den feministiska teori som använts i 
uppsatsen då den senare framhållit värdet av att se individen  som den främsta byggstenen i 
samhället. Kvinnors plats i arbetslivet har för konservativa kommunitarister inte upptagit någon 
tankeverksamhet, dels eftersom arbete inte intar en central plats i deras ideologi, dels på grund av 
konservatismens traditionella organiska familj där kvinnan har en given ställning. 
 
Vänsterkommunitarister anser att arbete ska vara en medborgerlig skyldighet utifrån resonemang 
om communal provision. I de fall medborgaren inte kan ordna arbete själv eller via kontakter, ska 
dess aspekt som medborgerlig rättighet lyftas fram. Rätten till arbete är sålunda positiv i den 
bemärkelse att det är en rättighet till något; en rättighet som ska stöttas såväl genom praktiska 
arbetsmarknadsåtgärder som genom ekonomiskt stöd. I det fall att en medborgare är arbetslös 
kan skyldigheten att arbeta bytas ut temporärt, enligt Walzers teori om komplex jämlikhet, mot 
skyldigheten att delta i det politiska livet. Motiveringen för såväl arbete som politisk verksamhet 
är att medborgarna är skyldiga att återgälda samhället det engagemang som själv givits en, om inte 
för en själv så för framtida generationer. Jan Carles forskning visar dock på ett positivt samband 
mellan socialt och politiskt medborgarskap. Ett reducerat socialt medborgarskap i form av 
bristande inkomster och delaktighet i arbetslivet medför en större risk att individen inte engagerar 
sig i traditionell partipolitik. En eventuell lösning på detta problem kunde för 
vänsterkommunitarister, som Miller menar är föregångare i att diskutera den ekonomiska 
agendan, vara diskussioner om medborgarlön, friår eller liknande ekonomiska inkomster fria från 
prestationskrav. 
 
Frågan huruvida arbete är en medborgerlig rättighet eller skyldighet kan sålunda modifieras 
genom att ”arbete” byts ut mot ”ekonomiskt bidrag” Mest aktuellt i fallet med arbetslöshet är 
förstås bidraget i egenskap av rättighet. De olika formerna av bidrag ger dock mottagarna olika 
medborgerlig status enligt Marshalls medborgarskapsteori. Arbetslöshetsförsäkringen är ju 
skattepliktig, emedan socialbidraget inte är det.  
 
Liberaler beskriver arbete som en rättighet. Tillgång till produktionsmedel avgör vilka 
medborgare som är dömda till utanförskap. Uppdelningen i arbetande och arbetslösa har mer 
relevans än uppdelningen i arbetare och kapitalister. De människor som är utestängda från 
arbetsmarknaden ska i viss mån få hjälp att komma in på denna. Deras framgång får dock inte 
inskränka de arbetandes frihet. Det är svårt att se hur detta ställningstagande ska leda till praktiska 
framsteg. Dock är det kompatibelt med Ams omdirigering av ekonomiska resurser till 
arbetsmarknadspolitisk hjälp från äldre och invandrare till ungdomar, vilket är till fördel för de 
senare, åtminstone om de är svenskar. Vad gäller invandrare och ungdomar har vi sett att båda 
grupper är utträngda från arbetsmarknaden av olika skäl. Trots att den liberala kommunitarismen 
ser rättigheten till arbete som positiv såtillvida att den är värd att stödja aktivt, är den tunn i sina 
försök att bilda en teori om minoriteters rättigheter. Orsaken kan vara att rätten till arbete också 
kan uppfattas som negativ i den meningen att en arbetande människa inte får tvingas in i 
arbetslöshet. Då arbetsbrist råder är det svårt att uppnå målen för såväl arbetande som arbetslösa. 
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Dock kan arbete principiellt tolkas som en skyldighet utifrån liberala kommunitära 
rättviseprinciper och Dworkins teori om associative obligation. 
 
 
 
7.3 Ekonomiskt ansvar för unga arbetslösa 
 
Konservativa anser att individer och familjer som mottar hjälp från staten ska se det som ett 
privilegium och inte som en rättighet. Scrutons slutsatser kan verka enkla men vara 
svårapplicerade på utpräglade välfärdsstater med högt skattetryck som Sverige. Även människor 
med låg inkomst är ju här med och bidrar ekonomiskt till staten, vilket indirekt kan vara till sig 
själva, i form av exempelvis bostadsbidrag. Lösningen på detta, med utgångspunkt i Scrutons 
allmänna syn på äganderätt, skulle troligen vara att reformera skattesystemet. De ekonomiska 
skyldigheter som medborgare har gentemot staten är därmed också begränsade. Familjen har i 
den konservativa kommunitarismen en stark roll som buffert för de enskilda 
familjemedlemmarna, inklusive arbetslösa ungdomar. 
 
Arbetslöshet kan människor i regel ta sig ur själva, menar Walzer. Kontentan blir att staten inte 
ska ha något täckande ansvar för arbetslösa. En konsekvens av detta är att familjen får en 
betydande roll. Å andra sidan säger Walzer uttryckligen att människor som inte själva kan ordna 
arbete ska garanteras detta genom statlig communal provision. Exakt när en arbetslös individ, dess 
familj och vänner ska bedömas ha uttömt alla möjligheter att finna arbete och ansvaret övergå till 
staten ligger dock inte inom vänsterkommunitarismen att specificera, enligt Walzers rädsla för 
detaljstyrning och nekande av universella rättigheters existens. Behov och medlemskap är dock 
viktiga faktorer i bestämmandet av vilka medborgare som ska hjälpas till arbete. I praktiken ska 
rättigheter och skyldigheter avgöras kontinuerligt av samhällsmedlemmarna. Denna kontinuerliga 
behandling kan antas ske politiskt. Walzers komplexa jämlikhet blir här aktuell eftersom 
opartiskhet och politiskt beslutsfattande inte kan garanteras samverka. Villkor för den komplexa 
jämlikheten är ju att en människa med inflytande i exempelvis politiken inte härigenom ska kunna 
skaffa sig fördelar inom en annan sfär, som till exempel den egna ekonomin. Att ändå 
rekommendera politisk aktivitet till arbetslösa kan ses som en uppmaning att förbättra den egna 
situationen. Mer vågade vänsterkommunitarister kan tänkas propagera för medborgarlön. 
Sammanfattningsvis kan staten sägas ha ansvar för unga ofrivilligt arbetslösa, men först när de 
flesta andra möjligheter är uttömda. Vänsterkommunitarister ställer dock inte, som konservativa 
kommunitarister, upp kravet att staten ska ingripa först när den arbetslöse belastar omgivningen.  
 
 
Liberala kommunitaristers önskan att skjuta fram familjens position i det offentliga ljuset står inte 
tillbaka för den klassiskt liberala tendensen att utgå från individen. Individerna är de som ger 
familjen, i egenskap av vald gemenskap, värde. Familjen omtalas inte, vilket kan bero på att 
familjen som företeelse fortfarande ses som en mindre naturlig enhet än individen själv. Barn kan 
å andra sidan knappast sägas välja sin familj. Ändå omnämner liberala kommunitarister inte 
ansvarsförbindelser inom familjen. De förutsätter dock, till skillnad från klassiska liberaler, att 
individen utgår från ett sammanhang i vilket statliga institutioner har betydelse. Staten har en roll 
att spela även om liberala kommunitarister fokuserar mer på statens rätt än på dess skyldighet att 
ingripa när en individ inte kan agera rationellt och självständigt. En möjlig tolkning av vem 
ansvaret ska läggas på är att det är den enskilda individen som avgör vilken gemenskap som ska 
stötta just honom eller henne. Det kan vara staten eller familjen eller rentav andra gemenskaper. 
Staten är dock inte utesluten eftersom liberaler som Nussbaum anser att den statliga neutraliteten 
inte äventyras på grund av statlig intervention. Att tillgång till produktionsmedel dessutom 
bedöms vara viktigt för en rättvis samhällsordning låter ana att individen kan förvänta sig viss 
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statlig hjälp. Hur denna ska vara utformad anges dock ej. Till skillnad från 
vänsterkommunitarismen har inte den liberala kommunitarismen konkreta rekommendationer i 
form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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8. Slutord 
 
Om de kommunitaristiska strömningarna ska få anhängare behöver de troligen tydliggöras, 
antingen genom att peka på skillnader eller likheter dem emellan. De är dock nära knutna till 
varsin klassisk ideologi, varför skillnadsalternativet verkar mest realistiskt. Det kan då vara en 
svaghet att inte våga bryta upp en kommunitaristernas gemenskap. Som påtalades inledningsvis, 
så är det dock inte alltid nödvändigt att stå på samma ideologiska grund för genomförandet av 
praktiska beslut. Det går att, utifrån ett resonemang om pluralismens fördelar, påtala fördelarna 
med den starka förankring som en kompromiss mellan olika ideologiska och sociala basis har. 
Om inte annat så är det ett skydd för minoriteter, ungdomar inkluderat. 
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