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Inledning 

 

Grundfrågan för den här uppsatsen är: Hur styr vi våra liv? Jag kommer att försöka formulera 

ett svar utifrån debatten mellan liberaler och kommunitarister.  

   Det kan tyckas vara en fråga med stora implikationer som jag har valt. Det är det för all del 

också. Jag varken tror att jag kan, eller har ambitionen att täcka hela det fält som frågan 

täcker. Jag vill emellertid tro att jag kan säga något om ämnet. Den centrala termen för min 

frågeställning är självbestämmande. Oavsett hur man förstår vårt självbestämmande så bör 

man vara överens om att denna term innefattar väljandet hos oss. När vi beslutar oss för att 

börja studera istället för att söka jobb, när vi väljer vad vi ska studera och när vi sedan frågar 

oss vilken typ av arbete vi ska försöka få då vi är nyutexaminerade, så använder vi 

självbestämmandet.  

   Utgångspunkten för min uppsats är en liberal förståelse av självbestämmande. En 

utgångspunkt med stort samhällsfilosofiskt inflytande som jag tror att man med visst fog kan 

uppleva som dominerande i samhällsklimatet. Jag kommer att inleda min uppsats med att 

försöka precisera kärnan i den liberala tolkningen av självbestämmande. Två olika aspekter av 

självbestämmandet kommer här att urskiljas; en som handlar om hur utövandet av det går till 

och i vilket sammanhang det sker, och en som handlar om vilken betydelse det har för oss. Jag 

kommer emellertid inte att ge en heltäckande bild av de teorier som kallats liberala. Min 

precisering av liberalt självbestämmande avgränsar den liberalism jag tycker är intressant för 

min uppsats. När jag senare använder ordet liberalism avser jag de teser som i detta första 

avsnitt presenteras. Under den första huvudrubriken besvaras alltså frågan om hur en liberal 

förståelse av självbestämmande ser ut.  

   Jag kommer sedan att titta på den kritik som framförts mot liberalt självbestämmande av de 

filosofer som går under samlingsnamnet kommunitarister. Det gemensamma draget för 

kommunitaristerna är att de för fram argument som på liknande sätt attackerar det liberala 

självbestämmandet. Deras huvudsakliga måltavla är liberalismens skarpa uppdelning mellan 

individ och samhälle. Efter min precisering av det liberala självbestämmandet kommer jag att 

redogöra och utvärdera de kommunitaristiska argument som jag tror är viktigast. Jag kommer 

sedan att försöka ta ett samlat grepp på det jag kommit fram till. Jag kommer att tillämpa de 

kommunitaristiska argument som jag funnit fruktbara och med hjälp av dem visa varför en rad 

av de liberala teserna om vårt självbestämmande är förhastade. Detta avsnitt kommer alltså att 

besvara frågor om hur den kommunitaristiska kritiken av liberalt självbestämmande ser ut och 
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vilka implikationer den har på liberalismen.  

   Denna diskussion mynnar ut i en skissering av självbestämmandet som tar hänsyn till de 

brister hos liberalismen som kommunitaristerna pekat ut, men som samtidigt behåller 

liberalismens starka sidor. Det är en tvådelad förståelse av självbestämmandet. En förståelse 

som dels berör förutsättningarna för självbestämmandet och dels handlar om betydelsen som 

självbestämmandet har för individer. Jag kommer här att återknyta till den liberala tesen om 

självbestämmandets betydelse för oss.  Detta avslutande avsnitt kommer alltså, i tur och 

ordning, behandla frågor om huruvida den liberala synen på självbestämmandet är rimlig, om 

den är förenlig med de slutsatser vi dragit utifrån kommunitaristernas kritik samt om hur min 

egen förståelse av självbestämmande ser ut.  

 

 

 

 

Liberalt självbestämmande 

 

Neutral stat, negativ frihet, frihetsprincipen och rättviseprincipen är bara några exempel på 

begrepp som liberalismen är intimt förknippad med. De säger olika saker och berör, i alla fall 

delvis, olika saker. Frågeställningen för den här uppsatsen är hur vi ska förstå vårt 

självbestämmande. Men inte heller kring denna term råder det något liberalt konsensus. 

Liberalismen är inte ett alltigenom homogent teoribygge där varje liberal anslutit säga till en 

viss uppsättning idéer. Innan jag på allvar kan börja min diskussion kring självbestämmandet 

kommer jag att precisera hur den liberalism som jag skriver om ser ut. Det är en liberalism 

formad av framförallt John Rawls, men även Ronald Dworkin och Will Kymlicka försvarar 

varianter av den. Jag kommer framförallt att koncentrera mig på tre teser som jag kommer att 

gå tillbaka till under uppsatsen; 1) det primära jaget, 2) John Rawls teori om rättvisa samt 3) 

betydelsen av att välja inifrån som ett försvar av den neutrala staten.  

 

 

Negativ frihet och det primära jaget 

Jag tänker emellertid börja med en annan idé som haft stor genomslagskraft inom liberal 

teoribildning, nämligen den negativa definitionen av frihet. Isaiah Berlin definierar i sin 
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uppsats "Two Concepts of Liberty"1 negativ frihet som frihet från inblandning av andra. Vi är 

fria i samma utsträckning som ingen hindrar oss från att göra sådant vi annars kan göra2. Vi 

kan tänka oss en sfär av handlingsutrymme runt varje individ, så fort ett intrång görs i denna 

sfär så görs också en frihetsinskränkning. Frihet definieras alltså inte utifrån vad man faktiskt 

gör, utan som vad man inte hindras att göra. Så länge individer har lika stor sfär av 

handlingsutrymme är de lika fria. Enligt den negativa modellen för frihet är praktiken alltså 

oväsentlig för friheten. Vi kan tänka oss två personer med precis samma chans att studera, 

men medan den ena utbildar sig till välavlönad jurist så förblir den andra outbildad och 

arbetslös under resten av sitt liv. Personerna är ändå lika fria (givet att vi inte tänker oss fler 

faktorer), de är oförhindrade i samma utsträckning. På det här sättet förstås negativ frihet som 

ett möjlighetskoncept. En skillnad som ovan nämnda behöver inte vara eftersträvansvärd för 

en anhängare av negativ frihet, men den är inte ett frihetsproblem3.  

   I den sfär inom vilken vi är oförhindrade brukar vi vårt självbestämmande. Vi utför 

handlingar; vi väljer hur vi ska göra i olika situationer och hur vi ska förhålla oss till olika 

saker. Vi väljer vilka mål vi har och vilka människor vi vill vara. Det verkar finnas ett 

samband mellan negativ frihet och förmågan till självbestämmande. Om vi inte kan bestämma 

hur vi ska förhålla oss och handla i olika situationer är gränserna inom vilka vi är 

oförhindrade irrelevanta. En person som inte kan utöva självbestämmande, som inte styr sitt 

liv genom olika val, behöver inte bry sig om huruvida hon är hindrad att välja på det ena eller 

andra sättet. En sådan människa har inte något att vara oförhindrad från.  

   Det övergripande målet för vårt självbestämmande är att leva ett bra liv. Enligt liberalerna 

kan vi bara förstå den omsorg och den energi som vi lägger ned på våra val mot en sådan 

bakgrund4. Liberalerna menar att vi när vi gör detta är medvetna om att vi kan begå misstag. 

Vi kan efter att ha valt ett speciellt tillvägagångssätt för att nå ett speciellt mål, upptäcka att de 

beslut vi fattat snarare gjort så att vi hamnat vid målets motsats. Men vi överväger inte bara 

tillvägagångssätten för att uppnå speciella mål, vi utsätter även målen som sådana för 

granskning5. För att låna ett exempel från Will Kymlicka, så kan vi efter att under en längre 

tid ha försökt bli fulländade utövare av plockepinn upptäcka att vi istället borde ha ägnat oss 

                                                 
1 Berlin, Isaiah, (1958) ”Two Consepts of Liberty”, Contemporary Political Philosophy Goodin, Robert E. & 
Pettit, Philip (red), Oxford etc:  Blackwell Publishing 2003  
2 ibid s. 393 
3 ibid s. 393-5 
4 Kymlicka, Will, (1990) Modern politisk filosofi (Contemporary Political Philosophy), Nora: Nya Doxa 1999  s. 
204-5  
5 ibid 
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åt poesi6.  

    Enligt liberalismen har vi alltså en klar uppfattning om att handlingar och mål kan vara 

värdefulla i olika utsträckning, och detta genomsyrar utövandet av vårt självbestämmande. 

Liberalerna menar att vårt självbestämmande tillåter oss att stå på ett visst avstånd från våra 

föreställningar. För att inte begå misstag när vi fattar stora beslut om vad eller hur vi ska göra, 

utsätter vi våra val för noga överväganden. Vi drar oss undan från våra gängse föreställningar 

och analyserar hur vi ska handla. Våra viktiga beslut föregås av en process av deliberation7. 

På det här sättet kan vi också revidera våra uppfattningar. Vi kan lägga våra av plockepinn 

genomsyrade liv åt sidan, ställa oss på det där avståndet från våra föreställningar, och komma 

fram till att poesi är en mer meningsfull aktivitet. Det liberala självbestämmandet tillåter oss 

att vända oss bort från vår sociala roll då vi fattar viktiga beslut.  

   Jag tror att man lätt kan missförstå liberalerna här och tolka dem som att vårt 

självbestämmande existerar oberoende av sociala omständigheter. Ett sådant påstående verkar 

felaktigt. Det förefaller kontraintuitivt att säga att vi kan utveckla en beslutsfattande del av 

jaget utan några som helst kontakter med omvärlden. En människa som på något mirakulöst 

sätt överlevt och växt upp i en grotta utan kontakt med samhället kommer knappast plötsligt 

att gå ut därifrån och överväga om hon ska ägna sig åt poesi eller plockepinn, det verkar 

otroligt att hon skulle gå ut överhuvudtaget. Men att säga att en människa kan stå på ett visst 

avstånd från sina sociala föreställningar är inte det samma som att säga att denna förmåga 

utvecklas separat från hennes sociala liv. Däremot är det att påstå att hon utövar denna 

förmåga, i någon mån, separat från sitt sociala liv.  

  Vad innebär det då att stå på ett visst avstånd från sina föreställningar? En annan formulering 

av Rawls hjälper oss att förstå innebörden: "the self is prior to the ends which are affirmed by 

it"8. Det här förstås som att jaget kan omvärdera och byta ut sina målsättningar efter tycke9. 

Det är vad som händer när Kymlickas plockepinnspelare istället fördjupar sig i poesin. Den 

här formuleringen går längre än antagandet om vår förmåga att ställa oss på ett visst avstånd 

från våra föreställningar, den säger att vi dessutom kan byta ut de föreställningar vi har10. Här 

får vi en vink om hur stort avståndet vi ställer oss på är; så stort att vi alltid kan ändra oss 

gällande de målsättningar vi för tillfället omfattar.   

   Självklart tycks självbestämmande vara en för stor term för att beskriva hur vi fattar många 
                                                 
6 ibid 204 
7 ibid s. 205 
8 Rawls, John, (1971) A Theory of Justice, Oxford: Clarendon Press 1972, s. 560 
9 Kymlicka, 1990, s. 210 
10 Kategorin ”föreställningar” är bredare än kategorin ”målsättningar”. Men utan tvekan måste vi betrakta en 
målsättning vi har, som en föreställning 
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av våra vardagliga beslut. När vi väljer vilket tuggummipaket vi ska handla i affären verkar 

det snarare vara slump eller gammal vana som vägleder oss. Det liberala självbestämmandet 

gör inte heller anspråk på att täcka alla val vi gör. Vår förmåga att utföra deliberation 

använder vi framförallt då vi fattar betydande beslut om våra liv.  

   Vi har nu tillräckligt med information för att kunna göra en liberal definition av 

självbestämmande; det som vi använder då vi beslutar hur vi ska leva våra liv. Vi har 

dessutom sett hur liberalismen säger något om hur självbestämmande går till, om dess 

förutsättningar. Liberalt självbestämmande låter oss stå på ett visst avstånd från våra 

föreställningar då vi väljer hur vi ska leva. Jaget föregår alltid de målsättningar det omfattar 

och därför kan jaget revidera och utvärdera målsättningarna.  

 

 

En teori om rättvisa 

Ett jag som kan vända sig bort från samhället är en central del av den liberala förståelsen av 

självbestämmandet. Jaget står i något avseende bakom de föreställningar och mål vi har, det 

kan dra sig tillbaka från sin sociala position och utföra deliberation. Den här förståelsen av 

jaget är återkommande inom liberalismen. Det är inte svårt att se samma bild i Rawls teori om 

rättvisa.  

   Ett rättvist samhälle bygger på två principer; att alla har rätt till samma uppsättning 

grundläggande rättigheter och nyttigheter och att bara de ojämlikheter är tillåtna som gynnar 

de sämst ställda11. Detta är jämlikhetsprincipen och differensprincipen, rättvisans principer. 

Rättfärdigandet av dessa är att de är dessa principer vi skulle välja i en ursprungsposition där 

vi inte har några föreställningar om var någonstans vi skulle hamna i ett hypotetiskt framtida 

samhälle, vilken samhällsklass vi skulle tillhöra, hur våra relationer skulle se ut eller vilka 

åsikter vi skulle ha. Det är alltså ett jag som är befriat från sociala band och föreställningar 

som avtäcker rättvisans principer12. Även om ursprungspositionen är ett hypotetiskt exempel 

(rättfärdigandet av rättvisans principer är att det är de vi skulle välja om vi befann oss i 

ursprungssituationen13) och den liberala tesen om vår förmåga att utöva självbestämmande är 

ett påstående om hur vi faktiskt fungerar, så är det inte svårt att se hur de båda tankegångarna 

löper parallellt.   

 

                                                 
11 Rawls, 1971, s. 302-3 
12 ibid s. 12 
13 ibid 

 7



Den neutrala staten och självbestämmandet betydelse 

Det finns ytterligare något att tillägga till den liberala förståelsen av självbestämmandet, något 

som handlar om dess betydelse för oss. Betydelsen av självbestämmandet är enligt 

liberalismen relaterat till rättfärdigandet av föreställningen om att staten bör förhålla sig 

neutral i värdefrågor.  

   En neutral stat utmärks av att den aldrig rättfärdigar sina handlingar på grundval av 

föreställningar om vad som är värdefullt14.  Man kan dock se det som den neutrala statens 

uppgift att se till så att olika alternativ tillhandahålls. Om en stat till exempel väljer att stödja 

segling istället för vindsurfing, behöver den inte göra det utifrån en föreställning om att 

segling är en bättre aktivitet. Det kan också vara för att seglingen annars riskerar att dö ut eller 

dränkas av den uppmärksamhet som vindsurfningen får. I så fall kan en neutral stat rättfärdiga 

sitt stöd till seglingen med att man inte skulle ha möjlighet att välja mellan segling och 

vindsurfning om inte seglingen subventionerades. 

   Frågan är hur en sån här syn på staten kan rättfärdigas. Det är uppenbart för oss att en del av 

de val vi gör ger resultat som gör våra liv sämre. Att vi kan göra misstag är ju som sagt en 

viktig anledning till att vi så noga utvärderar vilka beslut vi ska fatta, enligt liberalerna. Jag 

skulle förmodligen njuta långt mycket mer av att segla än av att vindsurfa. Kanske är det 

egentligen så för de flesta. Varför får inte seglingen subventioneras med en sådan insikt som 

rättfärdigande? Varför får en stat som kan se vilka beslut som är bäst för sina medborgare inte 

hjälpa dem att leva ett så bra liv som möjligt?   

   Ett svarsalternativ skulle kunna vara att det är just det faktum att våra beslut är fritt fattade 

(när dom är det) som ger dem värde. Ett sådant argument rättfärdigar en neutral stat, för om 

friheten i sig ger handlingar värde så maximerar staten detta värde om den låter sina 

medborgare besluta utan inblandning. En sådan syn har dock andra problem. Den innebär att 

det är elementet av frihet som vi ser som värdefullt i våra handlingar och inte handlingen i sig. 

Om handlingar blir värdefulla för att de är resultat av fria val så lever vi ett bättre liv ju fler 

sådana val vi har gjort. Det verkar kontraintuitivt att ett liv skulle bli bättre av att man varje 

dag reviderade sin uppfattning om vad man vill göra, bara för att maximera friheten av att 

välja något annat. En människa som lever ett sånt liv förefaller mest av allt vara tragisk. Som 

Kymlicka skriver; "ett värdefullt liv måste innehålla åtaganden och förbindelser som skänker 

det mening och karaktär"15. Därför anser vi inte att en människa som gift om sig tjugo gånger 

har levt ett bättre liv än en person som inte känt sig tvingad att ifrågasätta sitt ursprungliga 

                                                 
14 Kymlicka 1990, s. 207 
15 ibid, s. 212 
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äktenskapsval. Även om en del liberaler har argumenterat för att det är frihetselementet som 

ger handlingar värde, så verkar det vara en svår väg att gå för dem som är ute efter att 

rättfärdiga den neutrala staten.  

   På samma sätt är inte friheten en motiverande faktor när vi väljer vad vi ska göra. Snarare är 

det de projekt och mål vi har som motiverar oss. Enligt liberalerna är det för att säkra dessa 

som friheten är viktig. Inte som ett finalt värde i sig, utan som en förutsättning för att vi ska 

kunna ägna oss åt den här typen av projekt. Friheten får sitt värde eftersom den tillåter oss att 

själva undersöka och upptäcka vad vi värdesätter och vad som göra våra liv bra16. Eftersom vi 

har möjlighet att vända oss ifrån vår nuvarande situation och revidera våra uppfattningar kan 

vi söka den bästa tolkningen av vårt grundläggande intresse av att leva ett bra liv. Det här är 

dock inte tillräckligt för att försvara den neutrala staten. För om vi förutsätter att staten har 

facit till vad som bäst hjälper oss att få ett bra liv, så behöver vi fortfarande något som visar 

varför det är bättre om vi utför sökandet efter det som är värdefullt på egen hand.  

   Jag tror inte att det är övermodigt att påstå att det för de flesta är mer tilltalande att själv 

söka vad som är gott i livet än att en allvetande stat gör det åt oss. Det beror enligt liberalerna 

på vår vilja att styra våra liv "inifrån"17. Det betyder att de beslut vi fattar ska vara förankrade 

i oss, att vi känner att valen enbart är ett resultat av oss själva. De flesta av oss kan säkert både 

förstå och känna igen känslan av ett val som inte uppfyller detta kriterium. Att börja röka på 

grund av socialt tryck eller att välja utbildning utifrån ens föräldrars önskemål förefaller vara 

två exempel på beslut som saknar denna förankring i oss.  

   Även om staten har facit till vad som gör våra liv bra och utifrån det bestämmer vad vi bör 

ägna oss åt, så kommer dessa aktiviteter att förlora värde för oss eftersom de inte 

korresponderar med vår egen vilja. Det här kan verka som en variant av det argument som jag 

ovan avfärdade, argumentet om friheten som värdebärare. Är det inte samma sak att låta 

handlingars förankring i oss själva rättfärdiga den neutrala staten? Jag tror inte det. Att säga 

att frihet ger våra handlingar värde är ett normativt påstående. Att däremot säga att handlingar 

blir meningslösa för oss om de inte är förankrade i oss själva är deskriptivt. Som jag försökt 

visa hanterar vår intuition de båda exemplen olika. Att påstå att vi bör maximera antalet val vi 

gör för att få ut så mycket frihetsvärde som möjligt verkar närmast perverst. Men att säga att 

vi hellre själva väljer att försöka värdera vad som är ett bra liv än en stat som förvisso kanske 

har en rimlig uppfattning i frågan, verkar riktigt.  

 

                                                 
16 ibid s. 207 
17 Kymlicka tillskriver Robert Dworkin denna tes. Se Kymlicka 1990, s. 206 
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Sammanfattning 

Jag tror nu att det är läge att försöka ringa in vad jag kommit fram till om liberalt 

självbestämmande. Enligt liberalerna syftar vårt självbestämmande till att ge oss ett så bra liv 

som möjligt. När vi utövar vårt självbestämmande vänder vi oss bort från samhället och våra 

sociala roller, de mål vi har kan utsättas för granskning och revideras genom deliberation. 

Självbestämmandet har betydelse för oss eftersom våra beslut förlorar värde om vi inte känner 

att de är förankrade i oss själva.  

 

 

 

 

Kritik av liberalt självbestämmande 

 

Enligt liberalismen är vi fria att ifrågasätta våra sociala roller. Våra sedvänjor och 

målsättningar kan utsättas för deliberation där vi utvärderar dess värde. Därför definieras inte 

individer utifrån dess sociala tillhörighet. Jaget är ju som sagt primärt de mål det omfattar, 

enligt Rawls. Kommunitarismen för fram en rad argument mot den här förståelsen av 

självbestämmandet. Jag kommer att återge tre centrala argument som kommunitarismen för 

fram, 1) Charles Taylors sociala tes, 2) Michael Sandels argument mot det obelamrade jaget 

samt 3) Charles Taylors argument om situerad frihet. Därefter kommer jag att försöka tolka 

och värdera deras olika inverkan på de liberala idéerna om självbestämmande. Med 

utgångspunkt från dessa argument kommer jag sedan att försöka visa varför Rawls påstående 

om det primära jaget är förhastat samt hur sociala omständigheter har betydelse för 

förutsättningarna för vårt självbestämmande. Min diskussion kommer att mynna ut i ett 

påstående om att liberalt självbestämmande inte kan hantera hur vi ser på människors 

frigörelse från förtryck.  

 

 

Kommunitaristernas måltavla 

Men först vill jag försöka ge en tydligare bild av vad det är som kommunitaristerna angriper. 

Den skarpa åtskillnaden mellan individ och samhälle inom liberalismen, skulle kunna vara en 

något generaliserande beskrivning av kommunitaristernas måltavla. Denna påstådda åtskillnad 
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skulle alltså finnas inbakad i liberalismens syn på självbestämmande, i påståendet om att jaget 

är primärt de målsättningar det omfattar och i tron på att varje målsättning kan omvärderas 

genom deliberation där vi ställer oss på ett visst avstånd från samhället. Annars missade jag 

helt klart något viktigt i min karaktärisering av liberalismen.  

   Denna åtskillnad är tydlig i påståendet om hur individen kan dra sig undan från sin sociala 

roll då hon ska välja. Men finns det verkligen en åtskillnad mellan samhälle och individ i 

påståendet om att jaget föregår sina målsättningar? Detta andra påstående är ett utvidgande av 

det första. Vi kan inte bara avlägsna oss från samhället då vi väljer, utan också avlägsna 

samhället från oss i det avseendet att vi kan värdera och välja bort de socialt anknutna 

målsättningar vi har. Det innebär att även den typ av målsättningar som är ett resultat av vår 

sociala roll, kanske en religiös föreställning vi uppfostrats med eller en politisk övertygelse, 

kan omvärderas. Relationen mellan målsättning och social roll blir för liberalismen inte 

speciellt intim eftersom själva målsättningen faktiskt är något som vi alltid kan ompröva.  

   Det är viktigt att vi förstår den liberala synen på självbestämmande som en först och främst 

begreppslig tes. Liberalerna menar att vårt jag kan abstraheras från våra sociala roller, att det 

är primärt i den bemärkelsen att vi kan tänka oss det utan sociala roller utan att göra oss 

skyldiga till ett logiskt felslut. Det innebär emellertid inte att våra sociala roller aldrig är 

närvarande då vi faktiskt väljer, att ett sådant beslut aldrig har fattats. Kommunitaristernas 

argument riktar sig alltså mot att vi kan förstå jaget som primärt dess målsättningar.  

   Jag anser att det verkligen finns en tydlig åtskillnad mellan individ och samhälle inom 

liberalismen. Det återstår dock fortfarande att se hur den kommunitaristiska kritiken av denna 

åtskillnad ser ut och framförallt, om den är riktig.  

 

Den sociala tesen 

Charles Taylor för fram en rad argument mot den liberala synen på självbestämmandet. Ett av 

dem är hans sociala tes. Taylor menar att självbestämmandet bör förstås som en kapacitet18. 

En kapacitet som till exempel spädbarn och gravt åldersenila verkar sakna. För att man ska 

kunna åtnjuta någon form av frihet måste man ha förmåga att utöva självbestämmande. Om 

man inte kan fatta beslut om vad man vill göra med sitt liv blir friheten att göra detta 

meningslös. Taylor menar att den grundläggande förutsättningen för självbestämmandet är 

tillhörigheten till ett samhälle19. Bara i samverkan med andra människor kan vi utveckla 

                                                 
18 Taylor, Charles, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2, Cambridge: Cambridge 
University Press 1985, s. 196 
19 ibid s. 190-1 
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förmågan att välja vilka beslut vi ska fatta i olika situationer. På samma sätt kräver 

självbestämmandet att vi har möjlighet att välja, att alternativ tillhandahålls. Huruvida vi kan 

eller inte kan besluta om vad vi ska göra med våra liv blir oväsentligt om vi inte kan välja på 

mer än ett sätt. Självbestämmandet förutsätter alltså ett samhälle för att kunna betyda något 

för oss. Det är den sociala tesen.  

   Det verkar, milt uttryckt, svårt att tänka sig en individ som utvecklar en kapacitet till 

självbestämmande isolerad från andra människor. Människor är inte självtillräckliga utanför 

samhället i denna bemärkelse (vilket exemplet med personen uppväxt i en grotta tidigare 

visade). Det finns alltså en uppenbar koppling mellan vår kapacitet att utöva 

självbestämmande och de sociala omständigheter som ger denna kapacitet möjlighet att 

utvecklas. Enligt Taylor är det inte koherent att tala om en rätt till frihet, vilket liberaler gärna 

gör, utan att tilldela motsvarande rättighet till de samhälliga förutsättningar som krävs för att 

friheten ska bli meningsfull. I så fall säger man mot sig själv och ens argumentation blir 

obegriplig.   

   Taylors uppsåt är att höja värdestatusen hos de samhälliga förutsättningar som krävs för att 

självbestämmandet ska kunna utvecklas, att knyta ett band mellan förutsättning och val20. Jag 

tycker emellertid inte att han är tydlig med hur värderelationen mellan de båda 

komponenterna ser ut. Det förefaller inte nödvändigt att ge de samhälliga förutsättningarna 

samma värdestatus som självbestämmandet. Samhällsförutsättningarna verkar snarare ha ett 

instrumentellt värde som är beroende av hur vi ser på självbestämmandet. Förutsättningarna 

får sitt värde eftersom de gör självbestämmande möjligt. Om vi anser att det är meningslöst 

att bestämma vilka mål vi ska ha i vårt liv och vilka saker vi ska göra, så blir också de 

omständigheter som gör att vi kan fatta sådana beslut meningslösa.   

   Jag har redan påpekat att nästan alla argument som kommunitaristerna riktar mot det 

liberala självbestämmandet attackerar den skarpa åtskillnaden mellan individ och samhälle. 

Den sociala tesen visar inte varför en sådan uppdelning inte är möjlig. Taylor har rätt i att om 

vi ska värdesätta vår förmåga till självbestämmande så måste vi också skydda och värdera de 

förehållanden som möjliggör självbestämmandet. Men argumentet lyckas inte knyta ett så tätt 

band mellan självbestämmande och sociala omständigheter att de inte går att separera från 

varandra. Vi kan fortfarande förstå de samhälliga förutsättningarna som ett instrument för att 

nå självbestämmandet.  
                                                 
20 ibid s. 206. Taylor kallar detta band för en "obligation to belong", ett uttryck han senare övergav (se Smith, 
Nicholas H., Charles Taylor. Meaning, Morals and Modernity, Camebridge: Polity Press 2002 s. 146-7). Hans 
formulering kan tolkas på många olika sätt. De olika uttydningarna förefaller dock inte vara uppenbart relevanta 
för mina syften, så jag har valt att nöja mig med ovanstående formulering.  
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   Jag tror inte att en liberal måste förneka att vissa samhällsförutsättningar har betydelse för 

självbestämmandet. Taylors argument står inte i konflikt med liberalismens bild. Snarare är 

värdet av valmöjligheter något liberaler allt som oftast påpekar (i synnerhet om vi tittar på 

liberala partiers retorik). Liberalismen säger att när vi gör våra val, så befinner vi oss på ett 

visst avstånd från våra föreställningar. Den säger inte att förmågan att välja är isolerad från 

allt samhälligt inflytande. En liberal kan gå med på samhälliga förutsättningars betydelse för 

självbestämmandet, men behöver inte gå längre än att dessa är instrument vars värde är 

beroende av självbestämmandet. Det intrisikala värdet finns fortfarande hos vår förmåga att 

välja. Även om Taylors argument tycks stämma i sak och för all del verkar vara en viktig 

insikt att ha med sig då man diskuterar självbestämmande, misslyckas det med att visa varför 

en tydlig åtskillnad mellan individ och samhälle inte är möjlig.    

 

 

Det oförhindrade jaget  

Även Michael Sandel försöker rubba åtskillnaden mellan individ och samhälle inom 

liberalismen. Hans argument försöker visa hur John Rawls beskrivning av jaget ställer 

orimliga krav på hur vi ska förstå våra val, krav som inte ens Rawls själv kan leva upp till.   

   Vi har sett hur Rawls menar att våra jag föregår våra mål. Detta implicerar att beskrivningen 

av en individ inte främst handlar om vilka mål hon omfattar, utan om det faktum att hon har 

kapaciteten att omfatta dem. Sandel kallar denna beskrivning för det oförhindrade jaget21. 

Jaget är i någon mån fritt från sociala roller och målsättningar. Sandel påpekar att detta blir 

tydligt i framställningen av Rawls ursprungsposition. När vi i ursprungspositionen rättfärdigar 

det rättvisa samhället gör vi det inte utifrån föreställningar om vad ett bra samhälle är, utan 

utifrån det föregivna faktumet att vi har en kapacitet att välja utan påverkan från dessa 

föreställningar. Som Rawls skriver (och Sandel citerar): "Det är inte våra mål som primärt 

avslöjar vår natur"..."men snarare de principer vi skulle erkänna för att styra 

bakgrundsomständigheterna under vilka dessa mål ska formas"22. På det här sättet föregår 

jaget våra målsättningar. På samma sätt som Immanuel Kant försökte grunda moralen i vår 

autonoma vilja, på behörigt avstånd från våra givna föreställningar och uppfattningar om det 

                                                 
21 Sandel, Michael, (1984) ”Rättsstaten och det oförhindrade jaget” (“The Procedural Republic and the 
Unencumbered Self”), Gemenskaparna, Uddhammar, Emil (red.), Stockholm: Timbro 1993. s. 103. Man kan 
fråga sig hur bra termen ”oförhindrad” passar här. Sandel använder engelskans ”unencumbered”. Fokuseringen i 
beskrivningen vilar inte på avsaknaden av hinder, utan snarare på avsaknaden av sociala band överhuvudtaget. 
Inte bara de förhindrande. Jag har valt att behålla denna benämning i brist på bättre alternativ, termen 
”obelamrad”  som Kymlicka använder verkar om möjligt ännu svårare att begripa.  
22 ibid s. 97-8 
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goda, försöker Rawls grunda det rättvisa samhället i en ursprungssituation som frigör 

individen från dess föreställningar om innehållet i det goda samhället.  

   Enligt Sandel säkrar det oförhindrade jaget vår identitet från påverkan av målsättningar och 

uppfattningar. Eftersom varje målsättning kan omprövas finns "en skillnad mellan de värden 

jag har och den person jag är"23. Beskrivningen av en individ handlar snarare om hur hon 

förhåller sig till saker än vilka saker det är hon faktiskt eftersträvar och värdesätter. Sandel 

menar att det inte är konstigt att dessa liberala idéer dominerar det samhällsfilosofiska 

klimatet24. Ett jag som föregår sina målsättningar har en omedelbar intuitiv kraft. 

Liberalismen stöder sig på denna intuition om människan som en fri varelse som styr sitt liv 

och fritt kan värdera och ompröva sina val. Det är en befrielsevision. Vi kan välja våra mål 

oberoende av traditioner, sociala roller och ärvd position. Vi blir aldrig bara instrument för de 

mål vi eftersträvar utan skapar själva de människor vi är25.   

   Sandel fortsätter med att undersöka vilka implikationer det oförhindrade jaget har för vår 

förståelse av vad ett samhälle är. I egenskap av fria individer kan vi självklart välja att bilda 

samhällsgemenskaper, men dessa kan enligt liberalismen aldrig vara konstitutiva för våra 

identiteter eftersom våra sociala roller alltid kan omprövas. Sandel kallar en sådan 

samhällssammanslutning för kooperativ, i motsats till just konstitutiv26. Ett kooperativt 

samhälle utmärks av frivilligheten hos relationerna mellan dess medlemmar och betraktas 

snarare som en grupp individer än som en entitet i sig. Sandel skriver: "Vad som förnekas det 

oförhindrade jaget är möjligheten av medlemskap i något samhälle som är bundet av 

moraliska band som föregår valet; hon kan inte tillhöra ett samfund där jaget själv riskeras"27. 

I så fall är personen i ursprungspositionen inte längre fri från föreställningar om innehållet i 

det goda samhället.  

   Jag tror att Sandels beskrivning av Rawls liberalism stämmer. Problemet som Sandel sedan 

pekar ut är att samtidigt som Rawls stödjer sig på den intuitiva dragningskraften hos ett 

oförhindrat jag så stödjer han sig på en intuition som säger raka motsatsen. Vi drar oss till 

minnes differensprincipen; bara de ojämlikheter är tillåtna som gynnar de sämst ställda. I 

praktiken innebär detta en övergång där individens förmågor sätts till allmänhetens, eller 

kollektivets, förfogande. "Skillnadsprincipen [differensprincipen] börjar med tanken, 

kongenial med det fria jaget, att de tillgångar jag har endast tillfälligt är mina. Men den slutar 

                                                 
23 ibid s. 97 
24 Den här dominansen är möjligtvis tydligare för Sandel som är amerikan. 
25 ibid 93, 98 
26 ibid s. 98 
27 ibid  
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med antagandet att dessa tillgångar därför är allmänna och att samhället har en bättre rätt till 

frukterna av dem"28. Även en sådan tanke har en intuitiv lockelse. Men enligt Sandel så 

saknar differensprincipen ett "grundläggande moraliskt band mellan dem vilkas tillgångar 

som tas i anspråk och vars ansträngningar den sätter i en gemensam saks tjänst"29. Utan en 

sådan princip begår liberalismen samma misstag som utilitarismen, den gör somliga 

människor till instrument för andra människors mål. Sandel skriver:  

 
Om dem vars öde jag uppfordras dela verkligen är, moraliskt sett, andra snarare 

än meddeltagare i ett livssätt till vilket min identitet är knuten, så faller 

skillnadsprincipen [differensprincipen] på samma invändningar som 

utilitarismen. Dess anspråk på mig är inte anspråk från en samhällsgemenskap 

vars band jag erkänner, utan snarare anspråk från ett tvingande kollektiv vars 

snaror jag konfronteras med. 30

 

Om samhället inte förstås som mer än en frivillig sammanslutning, en organisering av 

människor som inte sätter djupare spår i oss än att vi alltid kan sudda ut dem, är det oklart var 

den grund för delandet som Rawls behöver ska komma från. Den typ av moraliska band som 

differensprincipen kräver ryms inte inom ramarna för en kooperativ syn på samhället. 

Anledningen till att vi godtar differensprincipen är att våra intuitioner pekar mot en 

konstitutiv samhällssyn, vi antar implicit den typ av band som utgör en moralisk grund för 

delandet. 

   Sandel sätter fingret på hur grundläggande principer inom Rawls teoribygge drar åt olika 

håll. Attraktionskraften hos det oförhindrade jaget stödjer sig på den intuitiva kraften hos en 

fri människa. Differensprincipen verkar implicit kräva moraliska band mellan 

samhällsmedborgare som kan förklara varför frukten av individens tillgångar ska bli 

gemensamma. Vi måste nu fråga oss vad Sandel är ute efter med sitt argument. Han startar 

med en karaktäristik av liberalt självbestämmande och slutar med att differensprincipen lutar 

sig på föreställningar som motsäger liberalt självbestämmande. Liberalerna tycks ställas inför 

valet att överge antingen sin analys av självbestämmande eller differensprincipen. Jag tror att 

de flesta liberaler ställda inför ett sådant val sannolikt skulle välja bort differensprincipen 

(även om det självklart inte är säkert att så värst många skulle övertygas). Tron på ett 

oförhindrat jag verkar vara så genomgående i liberal tradition att man kan fråga sig om inte 

                                                 
28 ibid s. 101 
29 ibid 
30 ibid s. 102 
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liberalismen skulle få en annan innebörd utan den.  Vad har egentligen Sandel vunnit på 

detta? För en kommunitarist verkar det knappast som en framgång att få liberalerna att överge 

en princip som faktiskt binder människor till varandra genom en fördelningsprincip. Jag tror 

emellertid att det är en felläsning av Sandel. Hans uppsåt är knappast att övertyga varför 

differensprincipen bör överges, utan snarare att visa vilka orimligt höga krav det oförhindrade 

jaget ställer31. Så höga att inte ens Rawls själv kan leva upp till dem. Jag tror inte att den 

intressantaste frågan i sammanhanget är huruvida differensprincipen kräver en konstitutiv 

samhällssyn. Den här uppsatsen handlar om startpunkten för Sandels argument, det liberala 

självbestämmandet. Riktigt intressant blir det först när vi prövar det liberala 

självbestämmandet mot några påståenden och intuitioner som ligger utanför liberalismen. Jag 

tror att vi med hjälp av Sandels argument då kan se hur motsättningen mellan 

differensprincipen och det kooperativa samhället är ett symptom på ett större problem hos det 

oförhindrade jaget.   

   Vilka krav på utseendet hos våra valprocesser och vår självbild ställer då det oförhindrade 

jaget? Även om denna förståelse av jaget har en stor intuitiv kraft så påstår Sandel att den 

krockar med andra föreställningar som vi bär på. Jag tror att han har rätt i att vi inte betraktar 

oss själva som oförhindrade jag som är fria att ifrågasätta våra sociala roller. Istället ser vi oss 

som innehavare av en specifik uppsättning egenskaper genererade ur vår sociala tillhörighet. 

Olika gemenskaper, till exempel vår samhällsklass, familj eller yrkeskår, kan vara så fast 

rotade i oss att vi har svårt att se oss själva utan dem. På det här sättet konstituerar samhället 

vår självbild och vår identitet. En konstitutiv förståelse av samhället verkar, precis som Sandel 

påpekat, ligga närmare vår intuition än en kooperativ. Den intuitiva lockelsen som Sandel 

tillskrev differensprincipen bygger på att vi implicit antar en konstitutiv samhällssyn.  

   Det vi framförallt ser hos oss själva är alltså inte vår förmåga att förhålla oss till saker, utan 

en rad egenskaper som givits och formats av vår omgivning. Ett jag som skiljas från sitt 

sammanhang blir obegripligt för oss. Om vi sätter oss in i en valsituation så kan vi inte 

föreställa oss själva utan dessa sociala roller. Vi tar dem som konstanta då vi resonerar kring 

hur vi ska göra. Samhällets prägel på oss finns med i vår valkalkyl. Det oförhindrade jaget, 

dess emancipativa kraft till trots, fodrar en självbild som är omöjlig. På samma sätt kan vi, då 

vi utvärderar de val vi gjort, se hur sociala omständigheter påverkat vårt självbestämmande. 

Man kan mycket väl tänka sig en individ som ser det faktum att hennes far studerat på en viss 

skola, som ett tungt vägande skäl vid sitt studieval. Samhällets konstitutiva band till oss är 

                                                 
31 ibid s. 93 

 16



både uppenbara då vi betraktar vad vi ska välja och då vi utvärderar valen i efterhand.  

   Jag menar att Sandels argument visar varför en konstitutiv samhällssyn ligger närmare vår 

intuition än den kooperativa samhällssyn som det oförhindrade jaget implicerar. Sandel lyckas 

på det här sättet täppa igen sprickan mellan individ och samhälle. Kraven som en liberal 

förståelse av jaget ställer på hur våra valprocesser går till överensstämmer inte med hur det 

rimligtvis går till när vi väljer.  

 

 

Situerad frihet 

Charles Taylor för fram ytterligare ett argument som angriper åtskillnaden mellan individ och 

samhälle. Han startar emellertid vid vad som kan tyckas vara liberalismens raka motsats. I 

kontrast till marxismens utopi om ett frihetens rike där all alienation och exploatering 

försvunnit, lägger Taylor fram sin idé om frihet knuten till en situation. Han menar att den 

form av "absolut frihet" som marxisterna förespråkar skalar av friheten all kontext och 

därmed gör den tom32.  Marxistisk frihet ger oss förvisso ett handlingsprogram, en uppmaning 

till befrielse. Men efter befrielsen? Taylor skriver att vi "i vår nya och enda möjliga situation 

kommer att leva som harmoniskt enade artmänniskor i strid med naturen. Denna belägenhet är 

dock inte bara otrolig utan rimligen också outhärdlig. Det skulle vara frågan om en ytterst tom 

frihet"33. Enligt Taylor kan en sådan frihet "inte specificera något innehåll åt vårt handlande 

utanför en situation som sätter målen för oss och som därmed ger form åt förnuftigheten och 

utgör inspiration för kreativiteten"34.  Den ger oss helt enkelt inte anledning att handla på det 

ena eller andra sättet.  

   Precis som Kant har marxismen en positiv frihetssyn. Den förutsätter inte bara avsaknad av 

hinder, utan också ett förverkligande och utryck för individens sanna jag. För marxisten 

uttrycks detta sanna jag genom skapandet av frihetens villkor och byggandet av socialismen 

och för Kant genom åtlydandet av lagar skapade av den autonoma viljan. I båda fallen 

förutsätter friheten en självomvandling, en förändring och ett besegrande av den egna naturen.  

   Men Taylor nöjer sig inte med att angripa dessa positiva formuleringar av frihet, han 

kontrasterar också sin situerade frihet mot en "på sätt och vis" negativ definition: "där frihet 

betraktas som något som människorna kommer fram till genom att undanröja hinder eller 

befria sig från yttre band och snaror. Att vara fri är att vara oförhindrad, att i sitt handlade 
                                                 
32 Taylor, Charles, (1979) Hegel och det moderna samhället (Hegel and the Modern Society), Göteborg: Röda 
Bokförlaget AB 1991, s. 198 
33 ibid s. 197 
34 ibid s. 201 
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bara bero av sig själv"35. Vi drar oss till minnes Isaiah Berlins definition av negativ frihet som 

frihet från inblandning av andra. Förvisso skiljer sig den form av negativ frihet som Taylor 

kontrasterar sin situerade frihet mot, från Berlins definition. Enligt Berlins definition handlar 

inte friheten om att individen ska "undanröja hinder", friheten handlar om att vara just 

oförhindrad. Det här verkar emellertid inte vara något annat än skiljelinjen mellan positiv och 

negativ frihet. Förvirringen uppstår eftersom Taylor först pratar om att individen måste göra 

sig till ett subjekt som undanröjer hinder, vilket är en positiv formulering. För att i nästa 

andetag formulera sig negativt; "att vara fri är att vara oförhindrad"36. Genom att titta lite 

närmare på Taylors argument ska vi försöka reda ut hur det förhåller sig.  

   Det Taylor efterfrågar är en situation som kan ge friheten en form. Tomheten som han ser i 

konkurrerande visioner av frihet kan bara botas om friheten får ett objekt att projicera sig på. 

Som jag citerade ovan; "en situation som sätter målen för oss och som därmed ger form åt 

förnuftigheten och utgör inspiration för kreativiteten"37. Att friheten inte kan existera helt utan 

situation är ett banalt påstående. Bokstavligt tolkat i alla fall, för hur skulle vi kunna välja 

eller avstå från att välja om det inte fanns en situation som erbjuder valmöjligheter. Självklart 

behöver friheten något att förhålla sig till. Men Taylor påpekar att den situerade friheten 

sträcker sig längre än så; den sätter också målen för oss. När Taylor anklagar liberaler för 

tomhet så är det inte avsaknaden av ett sammanhang som erbjuder alternativ som han 

kritiserar, utan avsaknaden av en situation som tränger sig in i utövandet av friheten. Taylor 

menar att vissa av de band vi har till vår omgivning helt enkelt inte går att lämna utanför 

förståelsen av friheten. De är en del av oss och inte ett möjligt objekt för deliberation och 

utvärdering. Precis som Michael Sandel påpekade.  

   Vi ser här hur Taylors situerade frihet snarare polemiserar med tron på vår förmåga att 

utföra deliberation och omvärdera våra sociala band och roller, än Berlins definition av 

negativ frihet. Förvisso finns det täta band mellan liberalt självbestämmande och negativ 

frihet. Man kan säkerligen ställa upp negativ frihet och situerad frihet som konkurrerande 

alternativ. Jag tror dock att implikationerna för min diskussion om självbestämmande blir 

mycket tydligare och mer uppenbart relevanta om vi ser den situerade friheten som ett 

angrepp på det primära jaget snarare än på den negativa friheten.  

   Huvudfrågan är alltså huruvida frihet kräver en situation som sätter upp mål för oss då vi 

väljer, eller om inga mål är oss givna. För det första bör det klargöras att inte heller dessa 

                                                 
35 ibid s. 199 
36 ibid 
37 ibid s. 201 
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påståenden står direkt konflikt med varandra. Situerad frihet är ett försök att definiera vad 

frihet är eller kräver. Påståendet att alla mål kan utsättas för deliberation, att jaget är primärt 

de mål det omfattar, är ett påstående om hur vi ska förstå jaget. Vi kan dock sluta oss till att 

det primära jaget kräver en definition av frihet som står i konflikt med den situerade, eftersom 

situerad frihet innebär att en del mål måste tas för givna då vi utövar självbestämmande. På 

samma sätt implicerar situerad frihet en förståelse av jaget som står i konflikt med den 

liberala, eftersom den inte tillåter att alla mål kan utsättas för omvärdering. Konflikten verkar 

alltså bestå i huruvida våra målsättningar kan omvärderas, eller om en del måste tas för givna. 

Mer allmänt uttryckt är det en fråga om huruvida vi tar med oss vår sociala situation då vi 

väljer och en karaktärisering av frågeställningen är att det återigen handlar om den skarpa 

åtskillnaden mellan individ och samhälle.  

   Will Kymlicka försvarar Rawls syn på självbestämmandet mot angreppet från Taylors 

situerade frihet. Hans strategi är att hävda att bilden Taylor ger av frihetens roll i liberala 

teorier är felaktig38. Enligt Kymlicka förutsätter Taylor att det för liberalen är själva friheten 

att välja som är värdebärande och att det är avsaknaden av projekt som är värda att utföra som 

gör liberala teorier tomma. Han fortsätter "Men liberalismens omsorg om friheten tränger inte 

ut dessa projekt och uppgifter. Tvärtom bygger det liberala försvaret för friheten just på 

betydelsen av sådana projekt"39. Enligt Kymlicka beror den liberala omsorgen om frihet på 

vikten av sådana projekt, "det är för att de är så värdefulla som vi bör vara fria att revidera 

dem"40.  

   Hur lyckas Kymlicka med sitt försvar av den liberala tesen? Jag anser att han missar var 

udden hos den situerade friheten träffar liberalismen. Det är som sagt inte avsaknaden av 

situation som gör liberal frihet tom enligt Taylor. Hans argument anklagar inte liberalismen 

för att ensidigt värdera frihet, utan för att inte låta situationen tränga in i valprocessen. 

Problemet hos liberalismen ligger alltså inte i dess beskrivning av valsituationen, utan i 

beskrivningen av subjektet i valsituationen. Vi kan inte begripliggöra ett jag som väljer utan 

en situation att välja i, eftersom situationen måste förstås som en del av jaget. Liberalernas 

misstag är att de missar individens band till sin sociala kontext som "sätter målen för oss och 

därmed ger form åt förnuftigheten och förser kreativiteten med inspiration"41. Där Kymlicka 

verkar tro att angreppet är riktat mot det ensidiga värderandet av frihet, handlar det snarare 

om huruvida vi kan eller inte kan revidera våra målsättningar.  
                                                 
38 Kymlicka 1990 s. 211 
39 ibid 
40 ibid 
41 Taylor 1979 s. 201 

 19



   Men istället för att bemöta denna allvarligare anklagelse om tomhet sätter Kymlicka kärran 

framför hästen. Vi har här en diskussion om hur vi ska förstå det subjekt som utövar 

självbestämmande. Taylors argument om situerad frihet gör inte anspråk på att berätta hur det 

borde förhålla sig, utan försöker föra fram en mer adekvat beskrivning än den liberala. Det är 

en deskriptiv tes. Enligt Kymlicka så bygger det liberala försvaret för friheten på betydelsen 

av livsprojekt. Vi bör vara fria att revidera dem eftersom våra livsprojekt är så viktiga. Detta 

är ett påstående av ett annat slag än Taylors, ett normativt påstående. Om vi försöker 

kontrastera de båda argumenten mot varandra så märker vi att det inte finns någon konflikt 

mellan dem. Taylor påstår att friheten är situerad och att vi därför inte kan omvärdera våra 

målsättningar. Kymlicka säger att vi borde vara fria att omvärdera våra målsättningar 

eftersom våra livsprojekt är så viktiga för oss. De båda satserna tycks inte handla om samma 

sak. Om man vill bemöta Taylors argument om situerad frihet så kan man inte resonera 

utifrån hur det borde vara, man måste visa varför Taylors beskrivning är felaktig eller hur det 

istället är. Man skulle kunna föreställa sig att den situerade friheten har implikationer som gör 

att en konfliktsituation uppkommer med Kymlickas normativa påstående. Jag tror dock inte 

att så är fallet. Det förefaller till och med möjligt att hålla både Taylors deskriptiva tes om 

situerad frihet och Kymlickas normativa utan att göra sig skyldig till en självmotsägelse.  

   Den situerade friheten angriper åtskillnaden mellan individ och samhälle på ett sätt som 

liknar det vi tidigare såg i Sandels argument. Precis som jag där påpekade förstår vi inte vår 

frihet som isolerad från vår kontext, vi ser oss snarare som innehavare av en specifik 

uppsättning sociala roller då vi väljer. Situationen griper in i valprocessen och sätter målen för 

oss, vi kan inte föreställa oss utan våra sociala roller då vi utövar självbestämmande. Jag 

menar att argumentet om den situerade friheten, på samma sätt som Sandels argument, 

antyder att åtskillnaden mellan individ och samhälle är förhastad.   

 

 

Liberalt självbestämmande i praktiken 

Jag ska nu försöka ta ett samlat grepp på vad jag kommit fram till och försöka visa varför den 

åtskillnad mellan individ och samhälle som finns inbakad i de liberala teserna om 

självbestämmande, är felaktig. Vi har sett hur Sandel (utifrån den liberala föreställningen om 

ett oförhindrat jag) och Taylor (utifrån den liberala föreställningen om frihet) visat att det är 

något konstigt med den liberala förståelsen av självbestämmande. Jag tänker nu mer grundligt 

utforska frågan om hur det går till när vi utövar självbestämmande.    

   Den liberala beskrivningen av självbestämmandet ger oss en bild av hur vi förstår jaget då 
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vi fattar viktiga beslut om våra liv. När jag väljer att jag ska se till att bli färdig med den här 

kandidatuppsatsen på bekostnad av mitt arbete, så fattas beslutet av ett jag som kan 

abstraheras från mina sociala roller. Huruvida min identitet är knuten till filosofistudier eller 

till mitt arbete som underskötare är i sammanhanget irrelevant för beskrivningen av mitt 

självbestämmande, enligt liberalismen. Eftersom varje given målsättning kan utsättas för 

deliberation och omvärderas så är varken min självbild som underskötare eller filosofistudent 

given. Samhället sett med liberala glasögon är inte konstitutivt för våra identiteter.  

   Jag ska försöka att ytterligare tydliggöra skillnaderna med ett exempel. Jag tror inte att man 

antar för mycket om man påstår att det finns tydliga band mellan social grupptillhörighet och 

benägenhet att vidta akademiska studier. Vissa samhällsskikt är överrepresenterade på 

universitet och högskolor medan vissa är underrepresenterade. Det kan knappast vara ett 

inkräktande av den negativa friheten som förklarar varför ungdomar ur vissa socialgrupper 

inte är lika benägna att studera på universitet och högskolor. Alla har samma formella 

rättigheter, ingen hindras från att studera. Den rimligaste förklaringen verkar vara att det finns 

någon faktor inbyggd i ens sociala roll, i ens identitet som tillhörande en specifik socialgrupp, 

som gör att man förhåller sig på det ena eller andra sättet till att vidta akademiska studier. 

   En kommunitaristisk förståelse lämnar utrymme för en sådan förklaring. Eftersom ens 

sociala roll, med tillhörande målsättningar och identitet, påverkar de val vi gör verkar den 

skiftande benägenheten att vidta akademiska studier helt logisk. Då vi fattar beslut om 

huruvida vi ska söka till universitetet, eller göra något annat, drar vi oss inte undan från vår 

sociala roll. Vi är inte fria att revidera vår identitet utan fattar beslut som är grundade i den.  

   Den kommunitaristiska synen på självbestämmande undviker alltså slutsatsen att 

underrepresentationen av vissa grupper på universiteten skulle bero på att dessa är mindre 

studiebegåvade. Den typen av kollektivt värderande av gruppers egenskaper förefaller 

kontraintuitiv. Men hur ska man annars förklara fenomenet om våra sociala roller alltid är fria 

revideras?  

   För det första så kan även kommunitarismen tyckas göra sig skyldig till en liknande form av 

generalisering. Den buntar ju också samman grupper av människor och tilldelar dem 

bestämda egenskaper. Det finns emellertid en viktig skillnad. Enligt kommunitarismen så 

beror detta enbart på att de band som finns mellan samhälle och individ är så starka. De vi 

delar social roll med kommer vi också att dela vissa egenskaper med och därför kommer vi 

ibland att fatta liknande beslut i liknande situationer.  

   För det andra så behöver vi inte tvivla på att de flesta liberaler skulle försöka hitta en annan 

orsak till ovan nämnda fenomen, till exempel att faktiska hinder föreligger i högre grad för 
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människor ur lägre socialgrupper. Det här kan vara en sådan situation där förutsättningarna 

för att tillämpa självbestämmande har betydelse för vad vi gör. Vi kan alltså tillämpa den 

sociala tesen. Kanske är vissa grupper i samhället förfördelade på kulturellt kapital, vilket 

givit dem sämre möjligheter att ta sig in på universitet och att klara akademiska studier. Jag 

har tidigare påpekat att den sociala tesen inte tvingar liberalerna att överge sin syn på 

självbestämmande. Detta kan vara en utväg för de liberaler som inte vill överge sin tro på 

liberalt självbestämmande. Jag tror dock att vi genom att vända på exemplet kan se 

liberalernas problem ännu tydligare.   

   Vid en första anblick kan det emellertid tyckas som att fördelen skjuts över till liberalerna 

då vi vänder på exemplet. Liberalismen verkar starkare när vi riktar blicken mot dem som 

handlar mot sina förutsättningar, det vill säga de som inte gör vad man kan förvänta sig av en 

person som kommer från ett visst sammanhang. Kommunitarismen hävdar ju att ens sociala 

situation sätter målen för oss och att samhället i någon mån konstituerar vilka vi är. Vi kan 

göra exemplet ännu tydligare genom att titta på uppenbart emanciperande handlingar. Hur kan 

man förklara att människor väljer att bryta upp från en social roll som präglats av tusentals år 

av underordning och förnedring om det är de sociala rollerna som konstituerar vilka vi är?  

   Vi tänker oss en svart man i USA på 50-talet som väljer att revoltera mot den roll samhället 

har tilldelat honom och gå med i medborgarrättsrörelsen. Det kan tyckas som att liberalismen 

bättre kan förklara den här mannens handlande. Han har dragit sig bort från sin sociala roll, 

omvärderat den, och beslutat sig för att han inte accepterar den. Befrielsevisionen hos 

liberalismen, som Sandel så inlevelsefullt försökte vederlägga, visar sig här i sin fulla prakt. 

Vars och ens möjlighet att omvärdera sin sociala roll, att bryta upp från de målsättningar som 

är knutna till den, tycks förklara varför vår medborgarrättskämpe väljer att trotsa det förtryck 

han och hans förfäder fått utstå.  

   Eller? När man tittar lite närmare på exemplet är det inte heller här uppenbart att den 

liberala synen på självbestämmande ger en tillfredställande bild. Jag har tidigare slagit fast att 

essensen i denna förståelse ryms i två påståenden; individen vänder sig bort från samhället då 

hon fattar viktiga beslut om sitt liv samt att jaget är primärt de målsättningar det omfattar. För 

det första verkar inte deliberation vara den bästa beskrivningen av processen som vår 

medborgarrättskämpe går igenom. I allra högsta grad verkar hans val vara resultatet av en hög 

social medvetenhet. En person som väljer att göra en emanciperande handling, trots de 

vedermödor såna handlingar ofta medför, blir svår att förstå som något annat än en social 

varelse som nalkas sina omständigheter med en specifik uppsättning socialt anknutna 

egenskaper. Jag tror att samma medvetenhet om den sociala rollen skulle visa sig om man 

 22



genomförde en enkät bland akademikerbarn som valt att utbilda sig till svetsare.  

   Jag påpekade tidigare att det utifrån en kommunitaristisk synvinkel är omöjligt att tänka sig 

ett jag som är skilt från sin kontext. Vi kan inte förstå jaget utan en uppsättning socialt 

anknutna målsättningar och attityder. Det blir tydligt när vi betraktar vår 

medborgarrättskämpe. Svårigheterna att begreppsligt tänka oss ett abstrakt jag gör det också 

svårt för oss att förstå en afroamerikan som väljer att engagera sig i medborgarrättsrörelsen.  

  Detta visar sig också om vi betraktar tesen om det primära jaget. Det förefaller konstigt att 

tänka sig något annat än att även målsättningen att frigöra sig finns inbakat i 

medborgarrättskämpens sociala roll. Det handlar alltså inte om att han har bytt ut en 

uppsättning mål efter noga överväganden. Utan att även målsättningen att frigöra sig vid det 

givna tillfället för hans inträde i medborgarrättsrörelsen fanns med bland de sociala 

omständigheter som vi tar med oss då vi fattar betydelsefulla beslut. Om vi inte gör en sådan 

förståelse så finns det inget som förklarar varför medborgarrättsrörelsen uppkom vid det 

historiska tillfälle det gjorde. Om det när som helst fanns utrymme för att vända sig bort från 

samhället och låta det primära jaget omfatta en ny uppsättning målsättningar är det svårt att 

begripa varför denna massiva protest bland Amerikas svarta inte uppkom till exempel redan 

på bomullsfälten under slutet av artonhundratalet, eller på skeppen som forslade svarta slavar 

från Afrika. Anledningen är att då en person väljer att utföra en emanciperande handling så 

finns redan målet för handlingen med i den sociala rollen.  

 

 

Liberalism och frigörelse 

Man skulle kunna invända att mitt exempel är riggat för att ge kommunitaristerna rätt i sin 

kritik av liberalt självbestämmande. Utfallet av exemplet hade kanske blivit annorlunda om vi 

exempelvis tittat på den förste medborgarrättskämpen, som handlade för emancipation utan 

att den typ av politiska strömningar som bubblade i USA under 50-talet fanns. Jag ska nu 

förklara varför det stämmer att mitt exempel är riggat. 

   Exemplet med medborgarrättskämpen visar på en tydlig brist hos liberalt 

självbestämmande. Nämligen att det inte kan hantera människors frigörelse. Jag har redan gett 

två argument för detta. För det förstår vi inte människor som handlar för frigörelse, som 

varelser som står på det, vid det här laget bekanta, avståndet från sin sociala roll. Jag tror inte 

att det här bara gäller medborgarrättskämpar, utan även om vi tittar på kvinnor de senaste 

hundra åren, eller homosexuella de senaste trettio. Beskrivningen av en individ som vänder 

sig bort från samhället för att överväga vad hon ska göra stämmer inte överens med hur vi 
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begriper folk som frigör sig. För det andra kan en liberal förståelse inte förklara varför en våg 

av emancipation sker vid en speciell tidpunkt. Om människan fungerade så att hon alltid hade 

möjlighet att ifrågasätta de målsättningar hon hade, borde hon rimligtvis göra det så fort 

förtrycket är ett faktum. Ett motargument skulle kunna vara att maktförhållandena helt enkelt 

gör frigörelse omöjlig och att det var därför som medborgarrättsrörelsen började få igenom 

sina krav på lika behandling först i slutet av 60-talet. Återigen en variant av den sociala tesen 

alltså, som i det aktuella fallet utan tvekan är relevant för en fullständig förståelse. 

Förklaringen blir dock ofullständig om vi inte också integrerar den sociala rollen. Det är inte 

bara faktiskt förtryck fram tills att emancipationen inträffar, som gör att den låter vänta på sig. 

När man ska förklara varför människor frigör sig måste man uppmärksamma en 

medvetandeförskjutning där den ökade förståelsen av ens position i samhället resulterar i 

handling. En sådan förklaring är mer belysande än en beskrivning av en massa separata 

primära jag som utför deliberation.   

   Liberalismen kan inte heller fånga den kollektiva karaktär som frigörande handlingar ofta 

har. Om vi ska förstå varför väldigt många människor handlar för att förbättra sin situation, så 

måste vi också förstå det gemensamma draget i deras handling. Liberalismens beskrivning av 

individen passar dåligt in här. Den kan inte förklara banden mellan olika individer som 

handlar för att uppnå en gemensam sak. Liberalismens förklaring stannar vid individens 

separata deliberation och val. Den kan inte ta oss längre än till att de människor som väljer att 

handla för min och sin egen frigörelse, är en situation för mig att förhålla mig till. 

Kommunitarismen, däremot, tillåter vår relation till andra människor att gripa in i vårt 

självbestämmande och påverka vårat handlande. På det här sättet kan både en kollektiv 

medvetandeökning för en specifik social roll och det faktum att människor som delar min 

sociala roll går man ur huse för demonstrera, sätta målen för oss.  

   Precis som liberalismen inte kan förklara individens handlingar mot förtryck, kan den inte 

förklara de förtryckta som underlåter att handla. Det obelamrade jaget är som sagt en 

befrielsevision, om än en misslyckad sådan. Men hur hanterar den de som inte frigör sig, de 

afroameriakaner som inte går med i medborgarrättsrörelsen eller de kvinnor som mot sin vilja 

utför obetalt hemarbete i långt högre utsträckning än sina makar. Utan tvekan finns det fall av 

den här typen där vi inte kan förklara deras passivitet med tvång. Trots att deras negativa 

frihet inte inkräktas stannar de kvar på sin sociala position vid spisen eller på de anvisade 

sätena på bussen. Men om liberalernas beskrivning av självbestämmande stämmer så har 

dessa personer inget som hindrar dem från att ställa sig på ett visst avstånd från samhället och 

omvärdera sin sociala roll. Det här rimmar illa med vår intuition. Det är inte svårt att tänka sig 
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en människa som införlivat förtrycket i sin egen självbild. Homosexuella som tror att det är 

något fel på dem kan vara ett exempel. Men vår naturliga reaktion när vi konfronteras med en 

sådan person är inte att tänka: Varför ställer hon sig inte bara på ett visst avstånd från sin 

sociala roll och reviderar den? Det blir här tydligt att den lätthet med vilken vi sägs kunna 

omvärdera alla våra målsättningar, inte stämmer med vår förståelse av frigörelse och förtryck.  

   Poängen med mitt "riggade" exempel var att visa just på dessa svårigheter för liberalismen 

att hantera människors frigörelse för förtryck, vilket med tanke på den historiska vikten hos 

denna typ av handlingar måste ses som ett kraftigt nederlag.  

 

 

Sammanfattning 

Jag har utifrån kommunitaristernas kritik försökt visa på en rad frågetecken och anmärkningar 

som uppkommer då man studerar liberalt självbestämmande. Jag tror därmed att jag har gjort 

tillräckligt för att visa att det liberala självbestämmandet, så det sammanfattas i satsen "jaget 

är primärt de målsättningar det omfattar"42 samt påståendet om vår förmåga att dra undan från 

samhället då vi utövar självbestämmande, inte är en korrekt beskrivning av hur vi styr våra liv 

och fattar våra beslut.  

   En sammanfattning av min argumentation:  

1) Insikten att självbestämmandet förutsätter en viss typ av samhälle för att kunna existera 

rubbar inte den liberala åtskillnaden mellan individ och samhälle, men är viktig att ha med sig 

då man resonerar kring hur våra beslut går till.  

2) Liberalt självbestämmande kräver en kooperativ syn på samhället. Men det är inte så vi 

upplever oss själva då vi beslutar om våra liv. Vi ser oss själva som innehavare av en rad 

socialt anstrukna egenskaper. Dessa är grundläggande för vår självförståelse och måste därför 

tas för givna då vi delibererar kring våra liv. De krav som ett oförhindrat jag ställer motsvaras 

varken av våra intuitioner eller hur vi brukar vårt självbestämmande. Förståelsen av våra jag 

måste inkludera en social dimension för att stämma överens med hur vi uppfattar oss själva.  

3) För att vi ska förstå vad det är att vara fri så måste vi också förstå att vår sociala situation 

interagerar med oss i beslutsprocessen. Våra val och vår situation är inte separata delar, utan 

korresponderar med varandra i samma process. Att fatta beslut är att handla utifrån en social 

roll, inte att dra sig undan från den.  

4) Utifrån ovanstående argument ser vi hur liberalt självbestämmande inte kan hantera hur 

                                                 
42 Rawls 1971, s 560 
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människor frigör sig. Det liberala jaget ställer oss frågande inför den kollektiva natur som 

frigörelse ofta har och ger en ofullständig beskrivning av de sociala rollernas påverkan på 

frigörelseprocessen. Den lägger för stor börda på de individer som inte frigör sig eftersom en 

liberal syn säger att vem som helst kan omvärdera sin sociala roll så länge det inte föreligger 

en inskränkning av handlingsutrymmet.  

 

 

 

 

En tvådelad förståelse av självbestämmandet 

 

Jag har visat varför jag tror att vi inte lämnar våra sociala roller då vi utövar vårt 

självbestämmande. Snarare är många av de beslut vi fattar tätt knutna till vår tillhörighet till 

olika gemenskaper i samhället. Är det här allt som finns att säga om självbestämmande?  

   I min karaktärisering av liberalismen urskiljde jag två aspekter av självbestämmandet. En 

som handlade om förutsättningarna för självbestämmande och en som handlade om 

självbestämmandets betydelse. Jag kommer i detta avsnitt att argumentera för rimligheten i 

den andra liberala tesen, den om självbestämmandets betydelse. Jag kommer att visa att denna 

tes inte är logiskt förbunden med tesen om det primära jaget och att den därför undkommer 

kommunitaristernas kritik. Det här kommer att ge oss en tvådelad förståelse av 

självbestämmande, en som handlar om förutsättningarna för självbestämmande och en som 

handlar om självbestämmandets betydelse. Jag kommer inte bara visa varför en sådan 

förståelse är möjlig, utan också antyda fördelarna med denna position.  

 

 

Vikten av att välja inifrån 

Den liberala förståelsen av självbestämmande innefattar inte bara tesen om att jaget föregår de 

målsättningar det omfattar, en tes om förutsättningarna för självbestämmande, utan också en 

tes om vilken betydelse som självbestämmandet har för oss. I den liberala retoriken kallas 

detta för vikten av att välja inifrån43.   

   När man väljer inifrån är de beslut man fattar förankrade i en själv. Det finns alltså en 

                                                 
43 Kymlicka 1990, s 206 
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korrespondens mellan jaget och utfallen av ens beslutsprocesser44. Beslut som är grundade i 

tvång eller kraftiga påtryckningar är uppenbara exempel på när individens beslut inte har 

denna förankring. Då vi betraktar totalitära stater är det inte bara missbrukandet av 

våldsmonopolet och/eller den ekonomiska stagnationen som vi reagerar mot. Utan också 

inskränkandet av självbestämmandets betydelse för oss. Jag tror att vår intuition ger denna 

betydelse sitt fulla stöd. En person som inte tycker att det spelar någon roll om viktiga beslut 

om hennes liv inte är förankrade i henne själv framstår inte bara som extremt osjälvständig, 

utan också som obegriplig.  

   Vi har sett hur liberalismens förståelse av självbestämmande på olika sätt är problematiskt. 

Övertron på individens förmåga att ställa sig vid sidan av sin sociala roll då hon väljer ger en 

bild av oss som inte stämmer med vår självförståelse och som inte kan förklara hur människor 

frigör sig från förtryck. Men träffar den kommunitaristiska kritik som fick mig att dra dessa 

slutsatser också den liberala tesen om självbestämmandets betydelse? Jag tror inte att så är 

fallet. Det finns ingen uppenbar logisk koppling mellan de två liberala teserna. Att 

självbestämmande har betydelse för oss i den mening att vi behöver känna att vi väljer inifrån 

genererar inte slutsatsen att vi har en förmåga att ställa oss vid sidan av vår sociala roll, och 

vice versa. Det hela kan illustreras med följande exempel; jag vet om en person x att det har 

betydelse för henne att hon känner att de beslut hon fattar är förankrade i henne. Om jag sedan 

ställer frågar mig själv vad jag vet om x förmåga att utöva självbestämmande, så tycks det 

bästa svarsalternativet vara: "inget alls".  

   Vi har alltså här att göra med två deskriptiva teser som handlar om olika saker. De slutsatser 

jag drog utifrån de kommunitaristiska argumenten handlar om hur det går till när vi väljer. 

Tesen om vikten av att välja inifrån handlar om självbestämmandets betydelse. Jag har nu 

understrukit den intuitiva kraft som tesen om självbestämmandets betydelse har, samt visat 

varför den lämnas oberörd av kommunitaristernas invändningar. Det återstår dock att visa hur 

dessa två teser kan samverka inom samma förståelse av självbestämmandet.  

 

 

En tvådelad förståelse av självbestämmande 

Jag har fört två separata argumentationer för två olika teser om självbestämmande. Det som 

återstår för att vi ska se hur grunddragen i den förståelse av självbestämmande som jag vill 

förespråka, är hur dessa teser kan rymmas inom ramarna för samma analys.  

                                                 
44 ibid 
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   Den uppenbara invändningen mot att dessa mina två huvudteser skulle vara förenliga, är att 

det faktum våra sociala omständigheter griper in i och påverkar våra val skulle implicera att 

självbestämmandet tappar värde för oss. Vetskapen att vi inte väljer fritt i den liberala 

bemärkelsen fritt från påverkan av social roll, skulle alltså göra att vi upplevde att våra beslut 

inte riktigt var våra.  

   Invändningen hade definitivt varit värd att beakta om kommunitaristernas kritik mynnat ut i 

någon form av determinism där våra val var förutbestämda. En sådan slutsats hade kanske 

degraderat värdet av självbestämmande för oss. Så är det emellertid inte. Kommunitaristernas 

argumentation tar oss inte längre än till att vi fattar våra beslut utifrån social roll och att en del 

av våra målsättningar är knutna till vår sociala roll. Det här innebär inte att vi är socialt 

programmerade att fatta vissa beslut. Kommunitaristerna säger något om individen då hon 

väljer, snarare än om de beslut hon fattar. Betoningen i deras argumentation ligger på 

beskrivningen av subjektet, inte subjektets val.  

   Jag anser att det här framgår tydligt då vi betraktar oss själva och de handlingar vi utför. Jag 

äter majonnäs istället för smör på mina mackor för att min pappa gör det, det har aldrig 

funnits smör hemma då jag växt upp och jag anser därför föga förvånande att smör är äckligt 

men majonnäs gott. Det här är något jag värdesätter högt och som påverkar min känsla av att 

leva ett bra liv. Trots att det framgår med största tydlighet att min vurm för majonnäs är 

knuten till min sociala roll så upplever jag det fortfarande som att jag gör ett val då jag väljer 

hur jag ska bre mina mackor. Vidare så skulle jag uppleva en kvalitativ försämring av mitt 

självbestämmande om det istället var staten eller någon annan auktoritet som tvingade mig att 

äta majonnäs. Även fast utfallet skulle blir det samma skulle jag erfara att något nu saknades. 

Jag tror att de allra flesta skulle känna likadant i en sådan situation. Det här beror på att man 

inte längre skulle välja inifrån. Insikten att mitt val av smörgåspålägg är nära förbundet till, 

och kanske till och med ett resultat av, min sociala roll hindrar mig inte från att värdesätta 

betydelsen av valet jag gör.  

   Man kan tillämpa samma resonemang på en person som väljer vilken skola hon ska studera 

vid för att upprätthålla en familjetradition. Även om den sociala rollen även här griper in i 

valprocessen, så skulle en sådan person fortfarande säga att hon valde. Hon skulle sannolikt 

också föredra att välja det lärosäte hennes far studerade vid, framför att hennes far tvingade 

henne, trots att utfallet blev detsamma.    

   Slutsatsen att vi fattar våra beslut som innehavare av sociala roller påverkar alltså inte 

betydelsen som självbestämmandet har för oss. De teser jag velat argumentera för i uppsatsen 

verkar rymmas inom ramarna för samma förståelse.  
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Sammanfattning 

Den förståelse av självbestämmande som jag argumenterar för framgår nu. Den innehåller en 

tes om hur det går till när vi väljer och en tes om betydelsen som självbestämmandet har för 

oss. Denna position placerar sig mellan liberalism och kommunitarism, så till vida att den tar 

hänsyn till aspekter hos båda dessa sidor. Från kommunitarismen hämtas insikten att vi utövar 

självbestämmande som innehavare av sociala roller och från liberalismen betydelsen av att 

välja inifrån. Jag anser att denna analys plockar russinen ur de båda sidorna.  

   Den intuitiva kraft som liberalismen har beror inte på dess orimliga bild av det oförhindrade 

jaget, utan på att vi känner igen vikten av att välja inifrån i oss själva. Denna betydelse är 

måhända så uppenbar att vi ibland undgår att uppmärksamma den. Ofta klär vi vår kritik mot 

diktaturer i en lista av rättigheter som saknas; yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet 

etcetera. Men det grundläggande syftet med dessa rättigheter, det som gör att vi ofta antar 

dem som förutsättningar för ett bra samhälle, är att de skyddar denna självbestämmandets 

betydelse.  

   Jag har visat varför den grundläggande kritik som vissa kommunitarister fört fram mot 

liberalismen inte motsäger vikten av att välja inifrån. Ändå är detta något som 

kommunitaristerna sällan betonar. Det är synd. En fullständig förståelse måste innehålla båda 

dessa komponenter. Eftersom det primära jaget måste betraktas som ett grundfundament i 

liberalismen, blir det svårt för en liberal att formulera en sådan teori.  

   Jag tror att vi genom att göra den förståelse jag har gjort slipper en del av de problem som 

liberalismen brottats med. Samtidigt tar den tillvara på den intuitiva kraft som tron på vår 

förmåga och vilja att styra våra liv har. Säkert skapar min analys nya problem som behöver 

nya lösningar. Dessa frågor sträcker sig emellertid för långt från kandidatuppsats för att jag 

ska försöka formulera och lösa dem här.  

 

 

 

 

Avslutning 
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Den liberala synen på självbestämmande karaktäriseras av ett jag som föregår de 

målsättningar det omfattar och som ställer sig på ett visst avstånd från våra föreställningar då 

vi fattar viktiga beslut om hur vi ska leva våra liv. Den här bilden återkommer i Rawls 

beskrivning av ursprungspositionen, där jaget är befriat från sociala band och föreställningar. 

Liberalerna urskiljer också en aspekt av självbestämmandet som rör dess betydelse; det är av 

vikt för oss att leva våra liv inifrån, att de beslut vi fattar är förankrade i oss själva.  

   Kommunitarismen argumenterar mot liberalismens förståelse av självbestämmandets 

förutsättningar. De angriper den skarpa åtskillnaden mellan individ och samhälle inom 

liberalismen. Michael Sandel menar att det primära jaget implicerar en kooperativ syn på 

samhället. Men en sådan syn är inte förenlig med hur vi förstår vårt självbestämmande. När vi 

beslutar om hur vi vill leva våra liv ser vi oss som samhällsvarelser med specifika 

uppsättningar socialt anknutna egenskaper. Vår självförståelse säger oss att samhället, 

tvärtemot den kooperativa samhällssynen, konstituerar vilka vi är. Sandels argument visar hur 

den bild av jaget som liberalismen förespråkar ställer krav på vår förståelse av 

självbestämmandet, som inte överensstämmer med hur vi förstår våra viktiga beslut.  

   Charles Taylor menar att frihet måste förstås som knuten till en situation som griper in i 

utövandet av självbestämmandet. En frihet som inte tillåter vår sociala kontext att påverka och 

sätta målen för oss är tom. För att vi ska kunna förstå vad frihet är måste vi också förstå hur 

våra sociala roller finns med oss då vi praktiserar friheten. Den beskrivning av frihet som 

liberalismen implicerar, där vi vänder oss bort från samhället då vi väljer, fångar inte den 

sociala karaktär som frihet har.  

   Liberalt självbestämmande förutsätter alltså att vi fattar våra viktiga beslut med ryggen mot 

samhället. Det gör att vi inte kan förklara de täta band som ofta finns mellan vilken social 

gruppering vi tillhör och vilken attityd vi har gentemot olika saker. Eftersom våra mål alltid 

kan omvärderas kan till exempel inte en speciell attityd inom en viss socialgrupp förklara 

denna grupps underrepresentation inom universitetsvärlden.  

   Liberalismens tillkortakommanden blir ännu tydligare då vi tittar på emanciperande 

handlingar. Dessa handlingar verkar ofta utmärkas av hög social medvetenhet som rimmar illa 

med liberalismens beskrivning av oss som stående på ett visst avstånd från samhället. Det 

primära jaget kan inte förklara hur målsättningen att frigöra sig finns inbakat i vissa gruppers 

sociala roll. Liberalismen kan inte heller hantera den kollektiva karaktär som frigörande 

handlingar ofta har. Frigörelse är inte resultatet av separata primära jag som omvärderar sina 

målsättningar, utan är en kollektiv process där den sociala rollen förändras i ett växelspel med 

dem som man delar social roll med. Då vi ser på dem som underlåter att frigöra sig så lägger 
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det liberala självbestämmandet för stort tryck på individen. Vår intuitiva reaktion på en sådan 

människa är inte att hon bara behöver ställa sig på ett visst avstånd från sin sociala roll, för att 

frigöra sig.  

   Det här visar att de liberala antagandena om förutsättningarna för självbestämmande, om det 

primära jaget och vår förmåga att stå på ett visst avstånd från våra föreställningar, är 

förhastade.  

   Liberalismens tillkortakommanden gällande självbestämmandets förutsättningar försvagar 

emellertid inte deras påstående om självbestämmandets betydelse. Denna betydelse är väl 

förankrad i vår intuition och kan rymmas inom samma analys som den kommunitaristiska 

kritiken av hur självbestämmandet går till.  

   Det här ger oss en tvådelad förståelse av självbestämmande, som både tar tillvara på 

kommunitarismens syn på självbestämmandets förutsättningar och liberalismens syn på 

självbestämmandets betydelse.  
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