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Abstract 

This essay concerns the problematic and highly contested topic of group specific 

rights for cultural minorities. I ask the question whether group specific rights for 

cultural minorities can be justified within the context of liberal democracy, and 

use the tools provided by normative analysis to analyse and provide an answer to 

this question. I start out with pinpointing the conflict that lies within the basic 

values of liberal democracy concerning a politics of difference or recognition and 

the equal treatment of all. Through an analysis and critique of theories put forward 

mainly by Charles Taylor, Will Kymlicka and Nancy Fraser I argue that a theory 

of group specific rights for cultural minorities must meet the double demand of, 

first of all, a dynamic, and reflexive understanding of cultural identity formation 

and cultural differences, and secondly, a perspective that treats cultural rights as 

rights based on a claim of justice.  

I then, based on these requirements and the theory of deliberative democracy, 

as put forward by Seyla Benhabib, together with an argument concerning equality, 

argue and come to the conclusion that there is indeed good reasons for adopting 

group specific rights for some cultural minorities.        

 

Nyckelord: minoritetsrättigheter, rättvisa, kultur, mångkulturalism, erkännande 

Antal ord: 9892 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på om det går att rättfärdiga 

gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter inom den liberala demokratin. 

Jag inleder med att identifiera den värdekonflikt som aktualiseras inom den 

liberala demokratin genom frågan om minoritetsrättigheter. Denna konflikt tar sitt 

uttryck i en spänning mellan å ena sidan likvärdighetspolitik, dvs. att alla 

medborgare har rätt till samma uppsättning grundläggande rättigheter, och å andra 

sidan olikhets- eller erkännandepolitik, som tillgodoser vissa gruppers rätt till 

gruppspecifika rättigheter. Frågan är med andra ord om alla ska behandlas lika 

eller om vissa grupper har rätt till särskild behandling i form av 

rättighetstillskrivning.  

När värdekonflikten är identifierad och vissa centrala begrepp 

problematiserade analyserar jag med hjälp av en normativ metod en del relevanta 

teorier på området och argumenterar, först för två viktiga förutsättningar som jag 

anser måste ligga till grund för ett rättfärdigande av detta slags rättigheter, och 

sedan för att det, utifrån dessa förutsättningar och baserat på en viss normativ 

demokrati- och rättighetsmodell faktiskt går att rättfärdiga gruppspecifika 

rättigheter i den liberala demokratin. 

Genom att besvara min frågeställning är det mitt syfte att, dels i allmänhet 

diskutera, analysera, och problematisera frågor kring kulturella minoriteter, 

rättvisa, och demokratiska grundprinciper, och dels att mer specifikt visa att det 

faktiskt föreligger goda skäl att acceptera vissa former av gruppspecifika 

rättigheter.  

Studiens normativa och teoretiska karaktär gör att jag främst rör mig inom den 

politiska teorins och praktiska filosofins domäner. Mitt fokus på frågor kring 

kulturella grupper och rättvisa medför dock en mycket viktig och, hoppas jag, 

påtaglig samhällsrelevans i form av kopplingen till högst aktuella ämnen som 

mångkulturalism, integration, demokratisk inkludering, globalisering, kulturella 

skillnader och konflikter samt kulturell identitetstillskrivning.  

Under resonemangets och argumentationens gång tangeras även andra 

relevanta och intressanta vetenskapliga debatter som till exempel konflikten 

mellan liberaler och kommunitarister, frågan om omfördelning kontra erkännande, 

och den gamla kontroversen kring kulturrelativism och kulturens värde. Det är 

viktigt att påpeka att det, även om det finns många och klara beröringspunkter, 

inte är till någon av dessa debatter jag här främst ämnar lämna ett bidrag.   
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1.1.1 Dispositionen 

Inledningskapitlet avslutas efter denna presentation av studiens syfte med en 

precisering av frågeställningen, dess funktion, avgränsning och innehåll. Det 

därpå följande teorikapitlet inleds med en genomgång av debatten på området, 

vilket i sin tur mynnar ut i ett avsnitt där värdekonflikten tillsammans med en del 

centrala begrepp närmare granskas och problematiseras. Efter detta följer ett 

metodkapitel där den normativa metod som krävs för att besvara frågeställningen 

presenteras kort. Studiens fjärde kapitel utgörs av analysen och är uppdelad i två 

delar. I den första argumenterar jag för två krav som jag anser måste ställas på en 

rimlig och tillfredställande teori på området och i den andra presenterar jag en 

modell som jag anser ge goda skäl för införandet av vissa gruppspecifika 

rättigheter. Det hela avslutas med en sammanfattning av vad jag kommit fram till 

under analysens gång och vilka slutsatser som därav kan dras.       

1.2 Frågeställning 

Jag intresserar mig i denna studie för kulturella minoriteters eventuella rätt att 

tillskrivas gruppspecifika rättigheter inom den liberala demokratin. Vad som gör 

detta ämne särskilt intressant och tänkvärt är att det här (åtminstone) på teoretisk 

nivå tenderar att uppstå en konflikt mellan de olika värden som fyller begreppen. 

Å ena sidan tycks det liberala demokratiidealet förespråka en moralisk grundsyn 

där alla individer är lika mycket värda och därför bör behandlas likadant, eller 

med andra ord, äga samma uppsättning grundläggande rättigheter. Å andra sidan 

tycks vissa minoriteter ofta legitimt kunna framföra rättighetsanspråk specifika för 

den egna gruppen. Frågan är om och i så fall hur dessa båda krav på 

universalistiskt tillskrivna rättigheter respektive gruppspecifika rättigheter kan 

förenas.  

Föremålet för studien är således den värdekonflikt som uppstår i brytpunkten 

mellan demokratin och minoritetens specifika rätt. I sin mest abstrakta och 

generella form tycks problemet i fråga kunna formuleras något i stil med följande: 

är gruppspecifika rättigheter förenliga med det demokratiska rättighetsidealet? 

Det är den potentiella konflikt som uppstår mellan de värden som tillskrivs 

demokratiidealet respektive kravet på gruppspecifika rättigheter som utgör kärnan 

i denna studie. Det är naturligtvis både fullt möjligt och högst relevant att 

diskutera frågan på denna höga och allomfattande abstraktionsnivå. Det är dock 

mer tveksamt om detta låter sig göras på ett tillfredställande och uttömmande sätt 

inom ramen för ett arbete av det slag som denna kandidatuppsats utgör. För att 

undvika den svepande och förmodligen relativt ytliga karaktär ett sådant arbete 

med högsta sannolikhet skulle få har jag valt att specificera mitt fokus och intresse 

något. Avgränsningen sker på denna grundläggande frågeställningsnivå 

huvudsakligen på två sätt.  

För det första kommer jag endast att behandla vad som här kan kallas för 

kulturella minoriteters rättighetsanspråk. Termen ”kulturell” är naturligtvis både 
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komplicerad och kontroversiell och kommer därför senare att behandlas mer 

ingående . I detta skede räcker det dock med en övergripande idé om innehållet i 

begreppet för att förstå hur avgränsningen i frågeställningen fungerar. Begreppen 

”kultur” och ”kulturella minoriteter” avser i stora drag något som kanske 

lämpligast kan jämföras med innebörden i begreppen ”etnicitet” och ”etniska 

minoriteter”. Den exakta innebörden av och överrensstämmelsen mellan dessa 

begrepp är något oklar men jämförelsen syftar här som sagt endast till att på ett 

intuitivt plan belysa den övergripande och grundläggande avgränsningen av 

studien.             

För det andra behandlar denna studie endast problemet med gruppspecifika 

rättigheter inom ramen för vad jag valt att kalla den liberala demokratin. Denna 

benämning är inte i första hand ideologiskt grundad i den meningen att ”liberal” 

betecknar någon form av partipolitiskt borgerlig dominans eller styre. Begreppet 

”liberal” skulle snarare kunna bytas ut mot (det förmodligen dock ännu mer 

problematiska) begreppet ”västerländsk” och betecknar således främst någon form 

av konstitutionell, rättighetsbaserad demokratimodell vars innehåll kan variera i 

olika avseenden. Exempelvis ryms den moderna välfärdsstaten gott och väl inom 

denna beteckning och lika så någon form av mer eller mindre realiserad 

deliberativ demokratimodell. Även detta begrepp kommer att diskuteras mer 

ingående i ett senare skede.  

Genom att peta in dessa båda preciseringar i den ursprungliga frågeställningen 

ovan kan en ny, mer avgränsad och analyserbar, frågeställning formuleras.  För att 

ytterligare öka skärpan och precisionen kan denna reviderade variant dessutom 

med fördel formuleras som en fråga om rättfärdigande. I den ursprungliga 

frågeställningen ovan formuleras problemet som en fråga om förenlighet, vilket 

mycket väl kan uppfattas och behandlas som ett empiriskt problem. Fokus för 

denna studie utgörs dock inte främst av den empiriska förenligheten mellan 

gruppspecifika rättigheter och demokrati utan av den teoretiska möjligheten att 

rättfärdiga det förra inom ramen för det senare. Det är som sagt själva 

värdekonflikten i sig, inte dess empiriska eller praktiska implikationer som här 

skall undersökas.  

Den uppgraderade frågeställningen kan nu formuleras som följer: kan 

gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter rättfärdigas inom ramen för 

den liberala demokratin? Problemet är nu betydligt lättare att hantera (rent 

omfångsmässigt, inte nödvändigtvis filosofiskt eller teoretiskt) och 

undersökningen ges något mer specifika ramar och begränsningar.  

Jag kan nu lugna den som fortfarande envisas med invändningen att 

frågeställningen är ”för stor” eller att det här impliceras för mycket, för stort 

teoretiskt fält, genom att presentera den väletablerade debatt som rör just detta 

ämne och till vilken jag med denna studie ämnar bidra med ett inlägg.  
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2 Teori 

2.1 Debatten 

För att på rätt sätt förstå denna studies plats i och bidrag till det vetenskapliga 

samtalet är det viktigt att placera den i dess rätta sammanhang. Då syftet med 

studien delvis är att framföra en kritik av positioner i en pågående debatt blir 

denna, alltså kontexten eller den teoretiska diskursen, både föremålet och 

förutsättningen för analysen. På så sätt är en beskrivning av den teoretiska 

omgivningen en oundviklig utgångspunkt och ett nödvändigt första steg på vägen 

mot en grundläggande förståelse av det teoretiska problemet och en korrekt 

placering av just denna studie och dess bidrag i och till den aktuella debatten.  

Den vetenskapliga diskurs inom vilken jag här ämnar röra mig är på ett 

övergripande plan knappast vare sig välavgränsad eller lättöverskådlig. 

Frågeställningen jag formulerat ovan abstraheras lätt och ofta (ofrivilligt) uppåt 

och spänner över en mängd subdiscipliner inom ofta sammanflätade 

samhällsvetenskaper såsom statsvetenskap, filosofi och sociologi. Vi har här 

följaktligen också att göra med stora, omdiskuterade och knappast väldefinierade 

begrepp som rättvisa, demokrati, rättighet, erkännande, kultur, stat, identitet, frihet 

och jämlikhet. Med detta sagt kan vi dock konstatera att en någorlunda klar, om 

än spretig och ofta förvirrande, diskurs utkristalliserat sig och format en 

tvärvetenskaplig diskussion kring ämnet för just denna studie, nämligen 

legitimiteten i kulturella minoriteters gruppspecifika rättighetsanspråk inom den 

liberala demokratin. Syften och utgångspunkter för inläggen i denna teoretiska 

debatt varierar ofta och den spridda begreppsanvändningen tenderar emellanåt att 

ge en känsla av fokusspridning och osamhörighet. En titt bakom den mer eller 

mindre genomträngliga fasaden av infallsvinklar, fokus och begreppsanvändning 

avslöjar dock ett mycket väletablerat, djupgående meningsutbyte mellan teoretiker 

där själva kärnan förblir i blickpunkten och grundproblemet alltjämt står i 

centrum. Detta grundproblem utgörs av den teoretiska värdekonflikt som uppstår i 

brytpunkten mellan det liberaldemokratiska idealet om likabehandling och 

minoritetens krav på särbehandling. Det är med andra ord frågan om huruvida vi 

alla bör ha samma rättigheter, alltså alla behandlas lika, eller om minoriteten bör 

tillskrivas specifika rättigheter, dvs. att allt annat än grupptillhörigheten är lika.  

Då denna debatt, som redan nämnts, har förgreningar i både det vetenskapliga 

rummet och tiden fokuserar jag här på ett antal teorier som enligt min mening 

samtidigt utgör de mest aktuella, skarpsinniga och för mitt projekt mest relevanta 

inläggen. Startskottet för debatten om kulturella minoriteters rätt till särskild 
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behandling i den liberala demokratin får nog sägas vara Charles Taylors artikel 

från 1992 ”Det mångkulturella samhället och erkännandets politik”. I denna 

mycket omdiskuterade och inflytelserika text sätter Taylor fingret på de 

utmaningar och spänningar som den liberala mångkulturella staten står inför när 

det gäller behandlingen av rättighetskrav från minoritetsgrupper. Han ringar i och 

med denna text, på ett föredömligt sätt, in problemet samt lägger fram 

förutsättningarna och utgångspunkten för den påföljande och ännu i allra högsta 

grad levande debatten. 

Taylor formulerar minoritetens krav som ett krav på, eller behov av, 

erkännande. Erkännandet är betydelsefullt eftersom det är kopplat till formandet 

av den mänskliga identiteten vilket betecknar något i stil med en persons 

uppfattning om vem han eller hon är och vad som i grunden karakteriserar honom 

eller henne som människa (Taylor 1994:37). Identiteten formas åtminstone delvis 

av andras erkännande vilket innebär att en felaktig, inskränkt eller förnedrande 

återspegling av en persons eller grupp människors identitet från människor eller 

samhället runtomkring, genom brist på eller frånvaro av erkännande, dvs. 

misskännande, kan leda till verklig skada och lidande och till och med vara en 

form av förtryck (Ibid.). Andras erkännande, eller frånvaro av misskännande, är 

således en viktig del i formandet av den mänskliga identiteten och Taylor 

understryker vikten av detta genom att hävda att ett tillbördigt erkännande inte 

bara är en artighet som vi är skyldiga människor utan faktiskt ett livsnödvändigt 

mänskligt behov (Taylor 1994:38). Särskilt angeläget blir detta förhållande 

naturligtvis när vi har att göra med minoriteter och, i Taylors liksom i mitt fall, 

mer specifikt med kulturella minoriteter, eftersom dessa befinner sig i ett 

åtminstone numerärt underläge gentemot majoriteten och på så sätt riskerar att 

inte tillskrivas tillräckligt erkännande och respekt.  

Enligt Taylor leder erkännandets politik i två potentiellt motstridiga riktningar. 

Den första, så kallade likvärdighetspolitiken, bygger på idén om en universell 

mänsklig möjlighet, en förmåga delad av alla, som grund för likvärdig respekt 

(Taylor 1994:49). Det är här alltså möjligheten i sig, snarare än vad en person gör 

av den, som utgör det värdefulla hos människan och därför är grunden och 

garanten för hennes universellt tillskrivna respekt (Ibid.). Den andra riktningen, 

särartspolitiken, bygger även den på en universell möjlighet, nämligen 

möjligheten att forma och definiera sin egen identitet som individ och som kultur, 

en möjlighet som måste respekteras lika mycket hos varje enskild människa och 

kultur (Ibid.). Det hörs nästan redan på benämningarna att dessa båda riktningar 

förr eller senare kommer att hamna i konflikt med varandra. Och det dröjer inte 

länge. Både likvärdighetspolitiken och särartspolitiken bygger alltså på principen 

om lika respekt men där den förra härleder denna respekt ur det som är 

gemensamt för alla gör den senare detsamma baserat på var och ens särart (Taylor 

1994:50). Den förebråelse som den förra politiken riktar mot den senare är alltså 

just att den kränker principen om icke-diskriminering medan den senare menar att 

den förra förnekar identiteten genom att tvinga in människor i en enhetlig form 

som inte gör dem rättvisa (Ibid.). Konflikt alltså. Och som om detta inte skulle 

vara illa nog påpekar Taylor dessutom att det ofta hävdas att själva formen inte är 

neutral, dvs. att de ”särartsblinda” principer som ligger till grund för 
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likvärdighetspolitiken i sig själva speglar en enda hegemonisk kultur, vilket 

medför att det bara är minoritetskulturer eller undertryckta kulturer som tvingas 

förändra sig eller anta en främmande form (Ibid.). ”Det förment rättvisa och 

”särartsblinda” samhället är följaktligen inte bara omänskligt (eftersom det 

undertrycker identiteter) utan också, på ett subtilt och omedvetet sätt, högst 

diskriminerande” (Taylor 1994:50-51). 

Taylors text är visserligen relativt kort men samtidigt ovanligt innehållsrik. 

Den korta sammanfattning jag gett här är inte på något vis uttömmande eller 

representativ för innehållet i hans text i sin helhet. Den rymmer mycket mer än så. 

Det är dock varken nödvändigt eller gynnsamt för syftet med denna studie att 

presentera hela Taylors argumentation här. Jag ämnar tvärtom bara ge en kärnfull 

och avskalad bild av förutsättningen och startskottet för den debatt till vilken jag 

med denna studie vill framföra ett bidrag. Genom denna korta redovisning av 

Taylors inledande resonemang har vi redan här fått bekanta oss med både den 

centrala värdekonflikten i sig och de huvudbegrepp vi från och med nu måste 

tampas med.  Mångkultur och erkännande är två av dessa begrepp, rättvisa, 

identitet och medborgarskap är andra. Genom Taylors framställning av problemet 

får vi en försmak av hur frågor kring dessa fenomen kan betraktas och analyseras.  

Andra teoretiker har närmat sig problemet på andra sätt och i vissa fall använt 

delvis annorlunda begreppsapparater. Seyla Benhabib (vars bidrag till debatten vi 

kommer att ha anledning att återvända till) ger en flyktig men hjälpsam överblick 

över den teoretiska terrängen i inledningen till sin bok ”Jämlikhet och mångfald”. 

I ett slag belyser hon både aktualiteten i och relevansen av den teoretiska debatten 

genom att sätta in den i den politiska och sociala verklighet där den hör hemma. 

Hon talar om den nya globala interaktion som förekommer sida vid sida med en 

sociokulturell upplösning, olika former av separatism och internationell terrorism 

(Benhabib 2004:8). Vi kan närma oss, begreppsliggöra och analysera dessa nu 

aktuella rörelser på olika sätt, men antingen vi betecknar de som ”kamp för 

erkännande (Charles Taylor, Nancy Fraser och Axel Honneth), identitets/olikhets-

rörelser (Iris Marion Young, William Connolly) eller rörelser för kulturella 

rättigheter och mångkulturellt medborgarskap (Will Kymlicka), ger de en signal 

om en ny politisk föreställningsvärld som ger kulturella identitetsfrågor i vid 

mening en dominerande position i den politiska diskursen”(Ibid.).   

För att besvara min frågeställning kommer jag här, utöver Charles Taylors 

teori om erkännandets politik, även att ta upp och på olika sätt behandla, analysera 

och kritisera en del av ovan nämnda teorier kring ämnet. Framför allt kommer vi 

att återse och stifta närmare bekantskap med Will Kymlickas teori om 

mångkulturellt medborgarskap samt Nancy Frasers och Seyla Benhabibs kritisk 

teori-influerade försök att argumentera för olika former av erkännande och 

rättvisa för kulturella grupper i den moderna demokratin. Dessa teorier utgör 

enligt min uppfattning de på många sätt mest omfattande, välutvecklade och 

intressanta bidragen till debatten och har samtidigt både styrkor och svagheter 

som gör dem intressanta och relevanta att analysera och kontrastera. Det finns, 

vilket jag hoppas har framgått genom denna korta presentation av ämnet och den 

pågående akademiska debatten, naturligtvis fler omfattande och på många sätt 

relevanta teorier på området. Jag skulle dock vilja hävda att just de teorier jag här 
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valt att analysera, alla utgör ståndpunkter gentemot vilka varje försök att besvara 

en frågeställning av det slag jag ställt upp på något sätt måste förhålla sig. Jag tror 

även att det finns ett värde i att i största möjliga mån fokusera studien och att mot 

bakgrund av tids- och omfångsbegränsningar undvika den trubbighet och 

svepande, ofta ytliga karaktär som en alltför teoriomfattande studie riskerar att få. 

Det är mitt syfte att här argumentera för hur problemet med gruppspecifika 

rättigheter för kulturella minoriteter inom den liberala demokratin bör hanteras, 

och att göra det utifrån, med hjälp av och i polemik mot de mest relevanta 

teorierna på området. På detta sätt förs samtalet vidare och jag hoppas naturligtvis 

att min analys och argumentation skall tala för sig själv i den mån att kritik kan 

riktas mot just argumentationen i sig och inte mitt val av teorier. I eventuella fall 

av ”godtyckligt-val-av-teori-anklagelser” skulle jag således vilja hävda att bördan 

vilar på den attackerandes axlar. Det handlar alltså då i helt vanlig ordning om att 

argumentera för ett bättre alternativ.  

Debatten om kulturella minoriteters rättigheter utgör på detta vis studiens 

sammanhang och teoretiska ramverk. Jag har här delvis velat belysa den 

avgränsning som detta sammanhang tillför en vid första anblicken möjligen väl 

abstrakt och odefinierad frågeställning. Det har också visat sig att debatten kan 

förefalla spretig och svårgreppbar. Trots mångfalden av teorier och infallsvinklar 

på området bygger de dock på en gemensam kärna. Bakom dessa teoretikers 

divergerande slutsatser vilar en ömtålig konsensus om att minoritetskulturers 

status och roll i liberala demokratiska stater är ett viktigt och relevant problem 

gentemot vilket den politiska teorin bör vända blicken (Parvin 2009:352). Innan 

jag går vidare och dyker ner i detta politisk teoretiska vatten skulle jag dock vilja 

uppehålla mig en stund vid själva problemet, värdekonflikten, i sig för att om än 

något ytligt ta en titt på några av de centrala begreppen i frågeställningen och reda 

ut relationen mellan dessa, samt hur och varför konflikt uppstår.   

2.2 Begreppen och värdekonflikten     

Varje teori som uttalar sig om något så komplicerat och invecklat som kulturell 

identitet och minoritetsrättigheter vilar på mängder av antaganden av olika slag. 

Det kan röra sig om ontologiska grundsyner, värdeteoretiska ställningstaganden 

eller normativa konstruktioner och slutledningar. Oftast dessutom allt av detta, 

samtidigt. Det finns här ingen möjlighet för mig att på något sätt gå till botten med 

i grunden omtvistade begrepp som identitet, kultur eller rättighetstillskrivning 

men jag skulle kort vilja presentera en skiss över det teoretiska landskapet för att 

på så sätt ytterligare förklara problemets karaktär och sprida lite ljus över några av 

de begreppsliga storheter som här måste hanteras.  

Jag tror det är ganska säkert att påstå att det praktiskt taget enda 

okontroversiella med begreppet kultur är att det är kontroversiellt. Kultur och 

kulturell identitet är två mycket omtvistade begrepp som verkligen inte låter sig 

dissekeras eller behandlas i en handvändning. Det är dock inte nödvändigt (eller, 

för den delen, möjligt) att fullkomligt nysta upp eller reda ut innebörden i dessa 



 

 8 

begrepp för att behandla dem inom ramen för denna studies syfte. Redan genom 

att identifiera begreppet kultur som någon slags form av, eller beståndsdel med 

nära anknytning till, begreppet identitet har vi faktiskt kommit en bit på vägen. 

Den exakta kopplingen mellan en persons kultur och identitet må vara 

kontroversiell och svår att uttala sig om men det är inte samma sak som att säga 

att vi inte kan anta att det finns en koppling. Det förra påståendet, som har att göra 

med kulturell identitet och innebörden av denna, är inte bara kontroversiellt utan 

faktiskt till stor del avgörande i de flesta försök till rättfärdigande av kulturella 

minoriteters rättigheter och jag kommer följaktligen att återvända till denna fråga i 

analysen. Det senare påståendet, att det finns någon slags koppling mellan kultur 

och identitet kommer jag här att ta för givet. Det är nämligen denna koppling som 

gör det intressant att överhuvudtaget tala om kulturella gruppers rättighetsanspråk 

i förhållande till rättvisa och demokrati.  

På ett övergripande plan kan kulturell tillhörighet sägas vara en möjlig del av 

en persons identitet som naturligtvis även består av en mängd andra 

identitetsskapande tillhörigheter såsom kön, klass, ålder, etnicitet osv. Man kan 

alltså säga att jag här intresserar mig för rättighets- och rättvisekonflikter som 

uppstår när grupper vars olikhet och särart baserad på kulturell identifikation 

krockar med det liberala demokratiidealet om likabehandling. Eller för att 

formulera det annorlunda: det där som inte är lika när allt annat är lika är den 

kulturella identiteten som i sin tur ger upphov till gruppspecifika rättighetskrav.  

En persons kulturella tillhörighet kan alltså vara viktig för formandet av en 

persons identitet. Formandet av den personliga identiteten är i regel värdefullt för 

människor och bör därför värdesättas i samhället. Alltså blir även kulturell 

tillhörighet värdefullt i samhället. Så långt är allt tämligen väl ställt.  

Innan jag går vidare vill jag påpeka att det finns en del kritik mot själva bristen 

på en klar definition av kulturbegreppet i dessa sammanhang. Inte nog med att det 

råder delade meningar om vad kultur är för något, dvs. att olika teoretiker 

definierar begreppet på olika sätt, utan det hävdas dessutom ibland att dessa 

teoretiker inte definierar begreppet överhuvudtaget (Parvin 2009:357). Frågan blir 

då inte längre vad kultur är utan snarare om det går att analysera rättighetsfrågor 

som rör kulturella grupper och kulturell identitet utan att klart och tydligt definiera 

begreppet kultur. Lyckligtvis tror jag inte att det här utgör ett allt för stort 

problem. Det finns visserligen en del brister och oklarheter i många 

kulturdefinitioner inom debatten men jag ser ingen anledning att överge eller 

förkasta diskussionen som helhet på grund av detta. Jag håller fullständigt med 

om att en otillräcklig eller till och med felaktig (i samma, om än begränsade, 

bemärkelse som en definition av rättvisa kan vara felaktig) definition av kultur 

eller kulturell identitet är förödande för varje teori om kulturella gruppers 

rättigheter men detta tillför bara ännu ett skäl att analysera, kritisera och förbättra 

dessa teorier. Det är också mitt syfte att göra just detta. Jag kommer i analysen 

argumentera för en förståelse av kulturell identitet och tillhörighet som jag tror 

stämmer bäst överrens med verkligheten och följaktligen också har bäst 

förutsättningar att stå som grund för en rättvis teori om minoritetsrättigheter i den 

liberala demokratin. Förståelsen av kulturbegreppet är oerhört viktig men frågan 
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om hur väldefinierade omtvistade begrepp behöver vara för att vi skall kunna 

bygga normativa politiska teorier kring dem varken kan eller bör höra hemma här. 

Som framgår av frågeställningen är det inte bara kulturella grupper i allmänhet 

som här står i rampljuset utan mer specifikt kulturella minoriteter. Men vad är en 

kulturell minoritet? Och varför är det intressant och viktigt att tala om just 

minoriteters rättigheter? Relationen mellan minoritet och majoritet är naturligtvis 

ett klassiskt område inom demokratiteorin. Minoritetens numerära underläge 

gentemot majoriteten gör relationen dem emellan särskilt känslig för rättighets- 

och rättvisefrågor och det är ofta längs denna linje som konflikter av olika slag 

uppstår i dagens demokratiska stater. De flesta länder är dessutom kulturellt 

varierade och en ökad global interaktion med både frivilliga och ofrivilliga 

människoförflyttningar av tidigare aldrig skådat mått leder till spänningar och 

konflikter där just kulturella minoriteter ofta står i centrum. Som en följd av denna 

kulturella mångfald råkar minoriteter och majoriteter allt oftare i konflikt kring 

frågor som rör språkliga rättigheter, regional autonomi, politisk representation, 

skolans läroplaner, landanspråk, invandrings- och naturaliseringspolitik eller 

rentav nationella symboler som valet av nationalsång eller allmänna helgdagar 

(Kymlicka 1998:9). Det är faktiskt ganska förbluffande att läsa till exempel en 

morgontidning eller slå på ett nyhetsprogram på tv och inse hur mycket av de 

politiska nyheterna som har med kulturella grupper och 

minoritets/majoritetsförhållanden att göra. Frågorna och splittringarna är många 

och jag håller med Will Kymlicka om att ”att finna moraliskt försvarbara och 

politiskt hållbara lösningar på dessa frågor är den största utmaning som dagens 

demokratier står inför (Ibid.)”. Det har gått femton år sedan han hävdade detta och 

med den politiska och sociala utveckling vi har sett under det senaste decenniet 

tror jag det är få som skulle påstå att utmaningen har blivit mindre.  

Det finns olika sorters kulturella minoriteter vilkas situation och karaktär ger 

upphov till olika rättighetskrav. En förenklad uppdelning av kulturella minoriteter, 

återigen i enlighet med Kymlicka, kan göras genom att placera in dem i tre 

kategorier. Vi talar då först och främst om skillnaden mellan nationella 

minoriteter och etniska grupper (Kymlicka 1998:18). Nationella minoriteter 

betecknar tidigare självstyrande, territoriellt koncentrerade kulturer som på något 

sätt inkorporerats i en större stat (Ibid.). Exempelvis hamnar 

ursprungsbefolkningar oftast i denna kategori. Etniska grupper däremot betecknar 

typiskt sett mer lösa sammanslutningar, vanligast i form av invandrargrupper av 

olika slag (Ibid.). Utöver dessa två kategorier av kulturella minoriteter kan vi även 

identifiera andra grupper som varken är nationella minoriteter eller frivilliga 

invandrare, exempelvis flyktingar som i likhet med invandrare kommit som 

individer eller i familjer men inte gjort det frivilligt (Kymlicka 1998:33). Genom 

denna översiktliga kategorisering kan vi dels se vilka slags grupper det är vi i 

regel talar om i den här debatten men också på vilket sätt kulturbegreppet 

används, som en övergripande term på i praktiken väldigt skilda typer av 

samhällsgrupperingar.  

Det kan för övrigt vara på sin plats att redan här påpeka att jag inte helt och 

hållet ansluter mig till Kymlickas uppdelning av kulturella grupper eftersom jag 

har en del invändningar mot hans sätt att förhålla sig till kulturell identitet och 
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meningsskapande kulturella formationer. På ett översiktligt plan och i pedagogiskt 

syfte tror jag dock att hans uppdelning har stora förtjänster och jag använder den 

därför här gladeligen som verktyg för att rensa upp i den teoretiska terrängen.  

Vi har alltså kommit fram till att det finns kulturella minoriteter som i olika 

frågor och av olika anledningar hamnar i konflikt med majoriteten. Minoriteten är 

sårbar gentemot majoriteten eftersom den de facto är i minoritet vilket medför 

svårigheter i ett samhälle dominerat av majoritetsbeslut. Om det är så att 

kulturella minoriteter systematiskt missgynnas på något sätt, dvs. är utsatta för 

någon slags orättvisa, så har vi ett problem, en konflikt som den 

liberaldemokratiska staten inte kan tolerera. En lösning på detta problem skulle 

kunna vara att tilldela vissa minoritetsgrupper speciella rättigheter, rättigheter som 

är unika för en specifik grupp, så kallade gruppdifferentierade eller gruppspecifika 

rättigheter. Men skulle detta vara förenligt med det demokratiska idealet om 

likabehandling och allas rätt till samma uppsättning grundläggande rättigheter? 

Kymlicka ställer det hela på sin spets:  

 
”Varför skulle medlemmarna i vissa grupper ha rättigheter till mark, språk, 

representation etc., som medlemmar i andra grupper inte har? För många 

människor tycks tanken på gruppdifferentierade rättigheter vila på en 

filosofi eller världsåskådning som står i motsättning till liberalismens. Den 

verkar mer intresserad av gruppers status än av individers. Dessutom tycks 

den behandla individer som blott och bart bärare av gruppers identiteter och 

mål, och inte som självständiga personligheter i stånd att definiera sin egen 

identitet och sina mål i livet.” (Kymlicka 1998:43) 

 

Kymlicka menar att det i detta resonemang vilar en missuppfattning och att det 

visst går att rättfärdiga gruppdifferentierade rättigheter inom den liberala 

demokratin. Jag håller, om än på andra grunder, med honom om detta. Vi kan 

också se att vi här har kommit fram till samma punkt där vi tidigare lämnade 

Taylor och hans resonemang om erkännandets politik. Vi har med andra ord 

kommit fram till värdekonflikten. Det är denna konflikt som står i centrum för den 

här studien och det är denna konflikt som min frågeställning är ett uttryck för. Jag 

kommer att argumentera för ett visst sätt att rättfärdiga gruppdifferentierade 

rättigheter, och alltså hantera konflikten, baserat på ett antal delvis motstridiga 

teorier på området.  

Men för att kunna göra detta måste en viss metod användas. Eftersom det här 

rör sig om en värdekonflikt där normativa värden står i centrum, dvs. det handlar 

om hur något bör vara, så måste vi följaktligen använda oss av en normativ 

metod. Innan jag går vidare till själva analysen ska jag därför nu kort presentera 

denna metod.   
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3 Metod 

 

 

3.1 Normativ metod 

Som vi har sett rör det sig alltså här om en värdekonflikt. Men frågan är vad detta 

innebär mer precist och vad det har för metodologiska implikationer för 

besvarandet av den uppställda frågeställningen. Man kan säga att ett värde ger 

uttryck för något som är önskvärt eller avskyvärt, på grundval av vilket man kan 

rättfärdiga ett visst handlande, förhållande eller tillstånd och att detta värde bildar 

utgångspunkt för hur något bör vara och hur detta kan rättfärdigas (Badersten 

2006:22). I den här studien har vi, som vi sett, att göra med stora, omtvistade och 

grundläggande värden som rättvisa, jämlikhet, autonomi, erkännande och 

demokrati. Det är på grundval av dessa värden, och med anledning av att de 

tenderar att hamna i konflikt med varandra, som ett visst förhållande måste 

rättfärdigas. Och med ”rättfärdigas” avses här en rationell argumentation i dessa 

värdefrågor, som syftar till att ge goda skäl för att acceptera eller förkasta en viss 

värdeutsaga (Ibid.). Jag kommer alltså att försöka rättfärdiga, dvs. ge goda skäl 

för, instiftandet av gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter, eller med 

andra ord, argumentera för att detta slags rättigheter bör anammas inom den 

liberala demokratin. Värdekonflikter och normativa dilemman utgör på många sätt 

politiken egentliga essens, nämligen att prioritera mellan olika ofta oförenliga 

värden, och den normativa samhällsanalysen syftar till att blottlägga och 

problematisera just sådana konflikter och dilemman (Badersten 2006:29-31).  

Vilken slags normativ analys är det då jag skall använda mig av för att reda ut 

den identifierade värdekonflikten och besvara frågeställningen? Med 

utgångspunkt i Björn Baderstens tredelade uppdelning av normativa angreppssätt 

så skulle jag vilja hävda att jag ytterst syftar till att utföra en så kallad ”normativ 

analys i egentlig mening (Badersten 2006:47). Det handlar här om att utifrån en 

preciserad och motiverad värdegrund tydligt rättfärdiga ett särskilt handlande, 

alltså att argumentera för en särskild idé och på så sätt ge ett tydligt värdespecifikt 

svar på en bör-fråga (Ibid.). Jag är dock inte överdrivet förtjust i denna uppdelning 

av normativa angreppssätt eftersom de, vilket Badersten också påpekar, i princip 

alltid går in i och överlappar varandra. Den normativa analys jag använder mig av 

förutsätter till stor del en form av både begreppsanalys och så kallad givet att-

analys. I min normativa argumentation tar jag följaktligen upp och 
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problematiserar värdekonflikter och normativa dilemman samt analyserar 

normativa begrepp för att sedan tydligt ta ställning för ett visst perspektiv 

(Badersten 2006:49-50). Det är också viktigt att poängtera att värdekonflikten i 

denna studie står i centrum på så sätt att den skapar själva problemet och utgör 

utgångspunkten för den normativa argumentationen, men det är alltså inte så att 

syftet är att komma fram till att det faktiskt finns en värdekonflikt. 

Värdekonflikten utgör början, inte slutet, på min undersökning.  

I frågan om värdeteoretiska ståndpunkter och förutsättningar för vetenskapliga 

resonemang i värdefrågor kommer jag inte här att inta någon specifik ståndpunkt. 

Detta innebär inte att jag inte har en sådan ståndpunkt eller att jag inte anser dessa 

frågor vara viktiga i sammanhanget. Tvärtom. Jag är övertygad om att antaganden 

på ontologiskt, epistemologiskt och värdeteoretiskt plan är helt avgörande för, och 

vare sig vi inser det eller ej, påverkar, vår vetenskapliga verksamhet. Av den enkla 

anledningen att det skulle ta för stor plats och delvis riskera att stjäla fokus så 

undviker jag, något pragmatiskt, dock här en längre utläggning kring dessa frågor 

och nöjer mig med att anta att vetenskaplig analys i värdefrågor, metodologiskt 

sett utförd på rätt sätt, är både möjlig och nödvändig.  

I övrigt anser jag den normativa analysen stå inför samma grundläggande krav 

på intersubjektivitet, kritiserbarhet och reproducerbarhet som alla annan 

vetenskaplig verksamhet. Intersubjektiviteten kräver att resonemang och 

argument, i värdefrågor liksom i andra frågor, skall vara genomskinliga och göras 

tillgängliga för så många som möjligt, vilket i sin tur medför kritiserbarhet 

(Badersten 2006:78). Reproducerbarhet innebär att argumentationen skall kunna 

följas och rekonstrueras av någon annan än författaren själv (Ibid.).  

På grund av denna studies teoretiska karaktär blir kravet på intern giltighet 

oerhört viktigt. Framförallt handlar det om att arbeta med precisa begrepp och att 

utföra en stringent, dvs. hållbar, relevant och därmed sund, argumentation 

(Badersten 2006:73). Goda argument är, med andra ord, här liksom i alla andra 

vetenskapliga sammanhang, avgörande för en väl genomförd analys. Den 

politiska teorins och den praktiska filosofins, just teoretiska, karaktär gör kravet 

på goda argument om möjligt ännu viktigare. Med detta inte sagt att verkligheten 

inte spelar någon roll. Samtliga argument och resonemang jag framför i denna 

studie innehåller på något sätt referenser till verkligheten. Utan 

verklighetsförankring och samhällsrelevans blir den politiska teorin naturligtvis 

överflödig.  

Jag hoppas att jag på detta sätt, med goda argument och samhällsrelevanta 

resonemang, genom denna studie skall kunna tillföra något, om än litet och 

begränsat, till den vetenskapliga diskussionen om kulturella minoriteters 

rättigheter i den liberala demokratin.       
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4 Analys 

4.1 Kulturella skillnader och rättvisa  

För att ta reda på om gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter kan 

rättfärdigas i den liberala demokratin så ska jag börja med att belysa två 

utmaningar eller risker som jag menar att varje teori som försöker sig på ett 

rättfärdigande på det här området måste hantera eller undvika. Att leva upp till 

dessa utmaningar kan med andra ord sägas vara ett slags grundläggande krav som 

måste bemötas av en teori om minoritetsrättigheter. Den första av dessa 

utmaningar har att göra med kulturbegreppet och hanterandet av kulturella 

skillnader. Jag menar att en teori om kulturella minoriteters rättigheter eller 

erkännande bör innehålla ett kulturbegrepp och en syn på kulturer som är 

tillräckligt öppen och dynamisk för att undvika en form av holism som behandlar 

kulturer som sömlösa homogena helheter. Denna form av kultursyn är 

förmodligen både ontologiskt felaktig och leder till politiskt och socialt oönskade 

konsekvenser i form av en frysning av kulturella skillnader och grupperingar. Den 

andra utmaningen, eller kravet, jag vill föra fram är att en teori om 

minoritetsrättigheter i första hand bör rättfärdiga dessa rättigheter på basis av 

rättviseskäl, inte någon form av kulturell gruppbedömning eller ontologiskt och 

moraliskt tvivelaktiga antaganden om kulturellt värde och tillhörighet.  

Jag kommer att föra fram och belysa vikten av dessa båda krav genom att först 

visa att det finns en del glidningar och otydligheter på just dessa punkter i två 

centrala teorier på området, nämligen Charles Taylors och Will Kymlickas, för att 

sedan presentera ett, enligt mig, bättre alternativ baserat på Seyla Benhabibs och 

Nancy Frasers kritisk teori-influerade synsätt.  

4.1.1 Taylor och den kulturella holismen       

Som vi redan sett bygger Taylors resonemang på tanken att vår identitet 

åtminstone delvis formas av andras erkännande och att misskännande, frånvaron 

av erkännande, kan orsaka olika former av skada (Taylor 1994:37). Jag är alltså 

bara ett jag i relation till vissa samtalspartners och denna relation är viktig bland 

annat för min förmåga att definiera mig själv (Benhabib 2004:83). Mänskliga 

identiteter bildas på så sätt genom så kallade samtalsvävar och vi blir de vi är 

väsentligen genom att delta i olika språk- och socialisationsgemenskaper (Ibid.). 
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En politik som erkänner dessa olikheter är följaktligen och rimligtvis viktig för 

vår förmåga att definiera oss själva och skapa en egen, unik identitet. 

Men vad får detta påstående för konsekvenser för särarts- eller 

olikhetspolitiken? Jag instämmer här i Benhabibs kritik när hon påstår att det i 

Taylors resonemang sker en ”äventyrlig sammanblandning av ontologi och 

rättfärdigande (Benhabib 2004:76)” Från den generella principen, som befinner 

sig på ett ontologiskt plan, att alla mänskliga identiteter är språkligt konstituerade 

går det inte att härleda några argument om, alltså att rättfärdiga, vilka kollektiva 

livsformer som skall privilegieras normativt och under vilka omständigheter och 

av vem (Benhabib 2004:83). Med andra ord måste vi lägga till ytterligare något 

normativt antagande, en princip, om hur fördelningen av detta erkännande skall se 

ut. Men här riskerar vi att stöta på problem. För hur skall denna princip se ut, vem 

skall den gynna, vem har med andra ord rätt till erkännande? Denna fråga är till 

viss del redan besvarad eftersom hela Taylors argument bygger på tanken om att 

alla har rätt att bli erkända som individer. Kravet på erkännande av 

individualiteten måste underbyggas av den moraliska premissen att varje sådan 

individualitet förtjänar lika mycket respekt i sin strävan efter självförverkligande 

som alla andra; annars kan strävan efter själförverkligande inte framkalla ett 

ömsesidigt moraliskt krav på andra att respektera sådana strävanden (Benhabib 

2004:83-84). Så svaret på frågan om vilket eller vilka kollektiv som skall 

erkännas måste antingen bli att alla skall bli det, vilket för oss tillbaka till början 

och likvärdighetspolitiken, eller en ytterligare princip.    Hursomhelst står vi, 

endast baserat på den ontologiska utgångspunkten, utan ett normativt gångbart 

alternativ.  

Och hursomhelst måste vi kunna döma i konflikter. För om det förhåller sig på 

det sättet att hävdandet av kollektiva olikheter förutsätter krav på rättvisa, vilket i 

sin tur alltid handlar om fördelningen av vissa nyttigheter och förmåner till vissa 

individer eller kollektiv, så blir konflikter mellan individer och rörelser som 

strävar efter erkännande ofrånkomliga (Ibid.). Det verkar som om vi, för att kunna 

avgöra konflikter, måste bedöma kulturers värde. Taylor menar att vi som en 

hypotes bör anta att alla kulturer har samma värde och att detta antagandes 

giltighet sedan bör prövas genom ett faktiskt studium av kulturen (Taylor 

2004:69). Vad jag främst vänder mig mot här är antagandet att kulturer går att 

bedöma, eller ens prata om, som helheter och jag tror att holistiska påståenden av 

detta slag om den förmenta likvärdigheten mellan kulturer som helheter är lika 

missriktade som påståenden om deras brist på värde (Benhabib 2004:85).  

Att tala om kulturer som helheter, som fasta eller bestämda system är ett 

misstag på två plan. För det första tror jag att det är ontologiskt felaktigt eller 

åtminstone epistemologiskt missvisande att bedöma kulturer utifrån helheten, en 

helhet som sällan består av något annat än analytiska eller teoretiska 

konstruktioner. Vad som i Taylors fall dock förmodligen är än mer förödande är 

att man för det andra genom denna behandling av kulturer, kulturell tillhörighet 

och kulturella skillnader riskerar att frysa samhällsgrupperingar och kollektiva 

tillhörighetskategoriseringar. Genom att behandla kulturer som helheter och 

bedöma dem utifrån denna helhet skapas stereotypiseringar och förstelningar av 

kulturella identiteter. Taylors användning av kulturbegreppet och hans syn på 
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kulturer som helheter riskerar att leda honom rakt in i den fälla han gav sig ut för 

att undvika, nämligen misskännandets. Genom att frysa kulturella tillhörigheter 

och grupperingar förvägras individen dess erkännande, den samtalsväv genom 

vilken hon identifierar sig förvrängs och blir en tillhörighet baserad på 

tillförskriven identitet snarare än självidentifiering. Jag kommer att återvända till 

denna utmaning, kravet på en rimlig kultursyn, när vi nu skall ta en närmare titt på 

Will Kymlickas sätt att förhålla sig till dessa frågor. 

4.1.2 Kymlicka och problemet med rätten till kultur   

När jag tidigare gav exempel på vad kulturella minoriteter kan vara för något så 

använde jag mig av Will kymlickas distinktion mellan nationella minoriteter och 

etniska grupper. Vi ska nu återvända till denna uppdelning för att se vad den vilar 

på för ontologiska antaganden om minoritetskulturer och vilka konsekvenser 

dessa har för en politik rörande minoritetsrättigheter. Jag skulle vilja framhäva två 

problem med kymlickas framställning som båda har att göra med kopplingen 

mellan identitet, kultur och rättvisa.  

Nationella minoriteter definieras av Kymlicka som tidigare självstyrande, 

territoriellt koncentrerade kulturer som inkorporerats i en större stat (Kymlicka 

1998:18). Etniska grupper är däremot lösa sammanslutningar av invandrade som 

vanligen vill integreras i det större samhället och bli fullvärdiga medlemmar av 

det (Ibid.). Uppdelningen mellan nationella minoriteter och etniska grupper är 

naturligtvis inte bergfast och Kymlicka erkänner också att det finns både 

mellankategorier och svåra fall. Det går dock att spåra en del svårigheter och 

problem med denna om än skissartade distinktion mellan minoritetsgrupper i 

Kymlickas framställan.  

För det första kan vi se hur han ägnar mycket liten uppmärksamhet åt 

dynamiska konstruktioner av identitet och istället gärna tar objektivistiska 

kriterier, såsom territoriell koncentration, en samhällelig kulturs livskraft eller ett 

gemensamt språk, till hjälp när han skiljer mellan nationella minoriteter och 

etniska grupper (Benhabib 2004:92). Med detta tillvägagångssätt riskerar man att 

bortse från de förändringar i status och karaktär som en grupp kan gå igenom 

genom exempelvis politisk kamp samt hur individens uppfattning om vilken slags 

grupp man tillhör kan framträda olika genom förändringar i det politiska och 

sociala landskapet (Ibid.). Kymlicka förmedlar här en bild av en olikhets- eller 

erkännandepolitik som utgår ifrån kulturella gruppers egenart för tilldelningen av 

rättigheter istället för baserat på rättviseskäl. Det bör rimligtvis vara en kulturell 

grupps politiska strävanden och mål eller moraliska jämlikhetsrätt som avgör om 

den skall tillskrivas exempelvis visst självstyre eller andra gruppspecifika 

rättigheter. Distinktionen mellan nationell minoritet och etnisk grupp är i sig inte 

särskilt avgörande när man försöker bestämma om en identitets- eller 

olikhetsbaserad rörelse är demokratisk, liberal inkluderande och universalistisk 

(Benhabib 2004:94). Kymlickas misstag består alltså i att utgå ifrån kulturalistiska 

antaganden snarare än politiska bedömningar i sitt rättfärdigande av kulturella 

gruppers rättigheter (Ibid.). Och i detta hänseende riskerar Kymlicka att hamna i 
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samma onda cirkel som vi såg att Taylor gjorde tidigare. Bristen på 

uppmärksamhet åt dynamiska, öppna och flytande identitetskonstruktioner genom 

kulturell tillhörighet riskerar leda till en frysning av kulturella grupper och att 

individens förmåga och möjlighet till självidentifiering beskärs. Återigen; en 

olikhetspolitik med syfte att erkänna individen och göra henne fri från 

misskännande tar här snabbt en högst kontraproduktiv vändning och förstärker 

istället just misskännandet. 

Det andra påpekandet jag skulle vilja göra här är inte så mycket en invändning 

mot Kymlickas teori i sin helhet, eftersom han mycket effektivt rättar till detta 

missförhållande senare i sin argumentation, som en allmän kritik mot en del 

teorier på området och en påminnelse om ett vanligt förekommande misstag som 

måste undvikas av en teori om kulturella minoriteters rättigheter.  

Kymlicka konstaterar, helt riktigt, att kulturen och kulturell tillhörighet är 

värdefull för oss och den liberala demokratin därför att den ger oss förutsättningar 

att välja mellan en rad meningsfulla livsalternativ vilket i sin tur ger oss 

möjligheten att förverkliga oss själva och leva som fria autonoma individer 

(Benhabib: 2004:94-95). Frågan är om vi baserat på detta värde aktivt bör sträva 

efter att bevara vissa kulturer eller, med andra ord, om det finns en rätt till en viss 

kultur? Jag tror inte det. Om rätten till kultur härleder sig från autonoma 

individers rätt att ha tillgång till en rad meningsfulla valmöjligheter så kan inga 

differentieringar tillåtas mellan olika kulturers värde utom som de kommer till 

uttryck genom individers verksamhet (Benhabib 2004:95). Samma problem 

uppenbarade sig som vi såg hos Taylor när det gällde bedömningen av kulturers 

värde gentemot varandra. Så länge vi endast utgår ifrån kulturen som värdefull i 

förhållande till individers förmåga att leva autonoma och meningsfulla liv så tror 

jag varken att vi kan eller bör värdera kulturer i sig och som sömlösa helheter. 

Detta angreppssätt är förenat med problem på minst tre nivåer: analytiskt; 

eftersom kulturer som helheter är föga förekommande och ett på många sätt ett 

obegripligt teoretiskt fenomen, logiskt; eftersom det inte går att härleda rätten till 

en viss kultur endast ur påståendet att kulturer är värdefulla för individer ur 

rättvise- och frihetssynpunkt, samt politiskt; eftersom det baseras på en 

homogeniserad, statisk och orörlig identitets- och kultursyn som riskerar att fånga 

individer i tillskrivna oigenkännliga roller. Bevarandet av en kultur kan därför 

aldrig vara ett mål i sig för den liberala demokratin. Målet för en politik som vill 

bevara kulturer måste istället vara att ge medlemmarna av kulturella grupper 

makten att tillägna sig, fördjupa och till och med undergräva villkoren för den 

egna kulturen om de så önskar (Ibid.). Det är med andra ord skäl baserade på 

rättvisa som måste ligga till grund för en teori om minoritetsrättigheter i den 

liberala demokratin. 

Det finns alltså en del problem hos både Taylor och Kymlicka när det gäller 

sättet att hantera kulturbegreppet och synen på rättvisan som grund för 

gruppdifferentieringar. Jag ska nu genom att behandla två andra teorier på 

området presentera vad jag tror är ett rimligare angreppssätt i relation till dessa 

frågor.  
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4.1.3 Kulturell rekonstruktion och rättviseskäl        

Hur kan vi då rättfärdiga en politik för erkännande av kulturella minoriteters 

rättigheter utan att ta det, både logiskt otillåtna och politiskt kontraproduktiva, 

steget från det ontologiska påståendet att individen identifierar sig själv genom 

erkännande från omgivningen till en särartspolitik som riskerar att frysa kulturella 

gruppindelningar och skapa misskännande?  

Nancy Fraser menar att detta går att göra genom att skilja på 

erkännandepolitik och identitetspolitik (Fraser 2003:216). Vad den här 

distinktionen medför är att vi kan och bör göra rättvisa åt vissa krav på 

erkännande utan att godta att det enda sättet att göra detta på är genom att bekräfta 

en grupps rätt att definiera både innehållet i och gränserna för sin egen identitet 

(Benhabib 2004:99-100).  Sociala mönster som förtryckta minoriteter och 

utestängda grupper med rätta kritiserar kan förvandlas genom att man erkänner att 

gränserna mellan grupper är flytande och betonar det ömsesidiga beroendet 

mellan jaget och den andre, mellan oss och dem (Ibid.). Seyla Benhabib kallar 

detta den komplexa kulturella dialogens politik och menar att den i själva verket 

går ut på att rekonstruera samhällets gränser genom att erkänna kraven från 

grupper som utsatts för historiska oförrätter och vars lidanden och utestängning 

har varit konstitutiva för den skenbart enhetliga identiteten hos det ”vi” som 

formar samhället (Ibid.). Genom att frikoppla identitetspolitiken, alltså betoningen 

och förstärkningen av kulturella tillhörigheter som fasta och statiska, från 

erkännandepolitiken kan vi göra rättvisa åt krav på erkännande utan att frysa den 

kulturella identitetstillskrivningen och låsa in individer i utifrån konstruerade 

kulturella rum. Jag menar att den enda rimliga utgångspunkten för en 

erkännandepolitik i den liberaldemokratiska staten vilar på en kultur- och 

identitetssyn som kräver att kollektiva identiteter ständigt rekonstrueras snarare 

än bekräftas och understöds. Endast utifrån denna grund kan erkännandepolitiken 

undgå misskännandets faror och verkligen främja rättvisan genom att tillmötesgå 

rättighetskrav från missgynnade kulturella minoriteter.  

Hur ska vi då utifrån denna grund förhålla oss till kravet på rättvisa som 

utgångspunkt, eller skäl, i bedömningen av kulturella gruppers rättigheter? Det 

blir i själva verket mycket lättare. När vi nu undgått den kulturella holismen och 

det statiska, homogeniserande kulturbegreppet så kan vi, istället för enskilda 

kulturers värde, lyfta fram strukturella sociala förhållanden som grunden för 

bedömningen. Vi kan behandla erkännande som en fråga om något i stil med 

social status (Fraser 2003:220). Misskännande innebär inte att vara illa sedd, 

ringaktad eller nedvärderad i andras attityder, utan snarare att förvägras positionen 

som fullvärdig deltagare i den sociala interaktionen till följd av 

institutionaliserade kulturella värdemönster som konstituerar en som relativt 

ovärdig respekt eller aktning (Fraser 2003:221). Eftersom misskännandet här är en 

form av institutionaliserad underordning, ett kulturellt värdemönster som 

konstituerar vissa människor som icke fullvärdiga medlemmar och jämlikar i 

samhället, så har vi otvivelaktigt att göra med skäl baserade på rättvisa (Ibid.). 

Dessa krav på rättvisa syftar till att avskaffa underordningen och 

avinstitutionalisera kulturella värdemönster som förhindrar deltagande på lika 
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villkor, och inte att, som vi tidigare såg var behäftat med stora problem, höja 

värdet för vissa gruppers identitet (Fraser 2003:222).  

Genom att betona rekonstruktionen av kulturella identiteter som ett 

nödvändigt krav för kulturell självtillskrivning och individuell autonomi samt 

behandla erkännandepolitiken som en fråga om social status eller 

institutionaliserad ojämlikhet kan vi bemöta och leva upp till de krav och 

utmaningar som måste ställas på en teori om gruppspecifika rättigheter för 

kulturella minoriteter. Vi kan därmed gå vidare och specificera vad det här rör sig 

om för slags rättigheter och hur dessa bör se ut.   

4.2 Gruppspecifika rättigheter och demokrati 

För att ta reda på vilka slags gruppspecifika rättigheter som kan rättfärdigas 

utifrån de ovan dragna slutsatserna om grundläggande krav på kultursyn och 

rättvisa så skall jag nu först ta hjälp utav Seyla Benhabibs teori om differentierat 

medborgarskap som bygger på ett deliberativt demokratiideal och diskursetik. 

Efter att ha pekat ut vissa förtjänster respektive brister i denna teori och 

konstaterat att det krävs något slags kompletterande argument vänder jag blicken 

mot Will Kymlickas så kallade jämlikhetsargument. Jag argumenterar för att detta 

argument, trots en del brister i andra delar av Kymlickas teori, utgör en stark och 

viktig komponent i en rimlig teori för minoritetsrättigheter och att vi med hjälp av 

detta argument, och en deliberativ-demokratisk grund, på ett mycket kraftfullt och 

övertygande sätt kan rättfärdiga gruppdifferentierade rättigheter för kulturella 

minoriteter inom den liberala demokratin.   

4.2.1 Den deliberativa demokratin och grunden för mångkulturell 

rättvisa        

Seyla Benhabib menar att en diskursetiskt grundad deliberativ demokratimodell 

kan ge övertygande svar på de utmaningar som dagens mångkulturalistiska krav 

ställer oss inför (Benhabib 2004:142). Hon menar att styrkan i detta perspektiv är 

dess dubbelspåriga inriktning där fokus läggs på å ena sidan etablerade 

institutioner, som den lagstiftande och dömande makten, och å andra sidan den 

demokratiska offentligheten, som sociala rörelsers, sammanslutningars och 

gruppers politiska kamp (Ibid.). Den deliberativa demokratimodellen, förenad 

med de diskursetiskt grundade normativa principerna om universell respekt och 

egalitär ömsesidighet, leder Benhabib fram till tre normativa villkor som måste 

uppfyllas i ett mångkulturellt juridiskt arrangemang: egalitär ömsesidighet, 

frivillig självtillskrivning och frihet att träda ur och ansluta sig (Ibid.).  

Jag ska strax återkomma till de tre villkoren men vill först säga något om den 

deliberativa demokratimodellen mer generellt. Denna modell har enligt mig, 

precis som Benhabib påpekar, sin styrka i dess dubbla fokus. Framförallt dess 

förmåga att betrakta normativ dialog i den civila offentligheten som väsentlig för 
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en mångkulturell demokratisk statsform medför stora fördelar när det gäller 

behandlingen av kulturella grupper och kollektiva identiteter som konstant 

rekonstruerbara och flytande. Om vi till denna modell även fogar diskursetikens 

betoning av autonomi som en både politisk och moralisk princip, vilket innebär att 

offentliga dialoger och rum i det civila samhället kring kontroversiella normativa 

frågor där alla berörda parter kan delta är grundläggande (Benhabib 2004:152), så 

har vi, skulle jag vilja hävda, en teori med goda förutsättningar att behandla 

rättvisetvister och konflikter kring mångkulturella frågor. Frågan är vad för 

rättigheter denna teori kan rättfärdiga, och på vilka grunder? 

Om vi återgår till Benhabibs tre villkor för ett mångkulturalistiskt 

arrangemang; egalitär ömsesidighet, frivillig självtillskrivning och frihet att träda 

ut och ansluta sig, så kan vi först och främst konstatera att vi här har att göra med 

en rättighetsteori som är mycket känslig för kulturell identitetsbildning och 

självidentifiering, vilket jag tidigare pekade ut som ett krav på en övertygande 

teori om kulturella rättigheter. De två senare normerna vidgar, enligt Benhabib; 
 

föreställningen om personer som självtolkande och själdefinierande varelser 

vilkas handlingar och gärningar konstitueras genom kulturellt präglade 

berättelser. Både rätten till frivillig självtillskrivning och rätten till utträde 

och anslutning härleder sig från denna vision av individen som en 

självtolkande varelse (Benhabib 2004:173)     

 

Jag skulle vilja hävda att vi härigenom också har ett försvar för den kulturella 

identiteten, rätten till den individuella och kollektiva konstruktionen av denna 

identitet, och en plausibel garant för en öppen, offentlig och dynamisk 

minoritetspolitik baserad på erkännande av kulturella olikheter och dessas behov 

av ständig rekonstruktion. Grunden är alltså lagd, men vi saknar fortfarande ett 

rättfärdigande av vissa specifika gruppdifferentierade rättigheter och ett försvar 

för hur dessa bör fungera.  

Den första normen, egalitär ömsesidighet, har att göra med jämlikhet, och 

följaktligen rättvisa. Den slår fast att medlemmar av kulturella och andra 

minoriteter inte får åtnjuta medborgerliga, politiska, ekonomiska och kulturella 

rättigheter i mindre grad än medlemmar av majoriteten (Benhabib 2004:172). Här 

har vi alltså en norm som stödjer sig på principer om jämlikhet och universell 

respekt i sitt försvar för kulturella minoriteters rättigheter. Och det är ju, som jag 

konstaterade genom att ansluta mig till Nancy Frasers ”social status-teori”, just 

detta vi är ute efter, för att undvika problemet med, och misstaget i att, bedöma 

olika kulturers värde i samband med rättighetskrav. Tyvärr tror jag inte att 

normen om egalitär ömsesidighet i sig själv, alltså utan tillägg av någon annan 

princip, kommer så mycket längre än så här. Hur skall vi endast baserat på 

principen att medlemmar av kulturella minoriteter inte får åtnjuta mindre 

medborgerliga, politiska och ekonomiska rättigheter än medlemmar av 

majoriteten, kunna komma fram till en viss politik för erkännande av kulturella 

minoriteters gruppspecifika rättigheter? Principen om egalitär ömsesidighet allena 

löser inte värdekonflikten mellan likvärdighetspolitik och erkännande/olikhets-

politik. Att kulturella minoriteter anser sig vara i behov av erkännande och 

gruppspecifika rättigheter av något slag har vi tagit för givet hela tiden. Vi 

behöver med andra ord en anledning till att hörsamma rättighetskrav från 
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kulturella minoriteter baserat på dessa gruppers specifika situation och behov. Att 

bemöta denna utmaning, som teorier baserade på den deliberativa 

demokratimodellen tenderar att göra, endast med principen om egalitär 

ömsesidighet, alltså i princip att ingen medlem i en grupp bör bli ojämlikt 

behandlad, är att låta för mycket vara osagt. Styrkan hos dessa teorier ligger i dess 

fokus på rättvisa och legitima beslutsprocesser i relation till individuella och 

kollektiva identitetsformationer. De brister däremot när det gäller normativt bett i 

rättfärdigandet av en erkännandepolitik som respekterar kulturella minoriteters 

ofta välgrundade rätt till specifika rättigheter.  

4.2.2 Jämlikhetsargumentet      

För att kunna rättfärdiga gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter på en 

deliberativ demokratisk grund behövs något form av tillägg till eller precisering 

av principen om egalitär ömsesidighet. Om vi bygger en erkännandepolitik endast 

baserat på denna princip riskerar vi att stöta på och i vissa fall förstärka orättvisor 

som vi inte kan hantera och eliminera. Jag menar att den deliberativa 

demokratimodellen i den form jag presenterat den här, och så som den framställs 

av många teoretiker på området, är otillräcklig som en teori om mångkulturell 

rättvisa och måste antingen kompletteras och förses med ytterligare argument eller 

i princip förkastas. Eftersom modellen i övrigt, som jag försökt visa ovan, har 

stora, och jämfört med andra teorier överlägsna, förtjänster när det gäller 

förståelsen och behandlingen av kulturell interaktion och identitetsformering så 

vore det högst olyckligt om vi skulle behöva överge den i detta skede. Lyckligtvis 

finns det ingen anledning att göra detta. Det finns nämligen ett argument som är 

fullt förenligt med denna modell och som bäst kan ses som en precisering eller 

konkretisering av principen om egalitär ömsesidighet. 

Will Kymlicka kallar detta argument för jämlikhetsargumentet och det bygger 

på den fundamentala insikten att många kulturella minoriteter är systematiskt och 

orättvist missgynnade i det liberala samhället på grund av det faktum att det inte 

går att organisera samhället, tillgången till makt, nyttigheter och förutsättningar på 

ett neutralt och jämlikt sätt (Kymlicka 1998:120-124). På områden som officiella 

språk, politiska gränser och maktfördelning finns inget sätt att undvika att stödja 

den ena eller den andra samhälleliga kulturen, och gruppdifferentierade rättigheter 

kompenserar följaktligen för ojämlika omständigheter som systematiskt 

missgynnar medlemmar i minoritetskulturer på den kulturella marknaden, utan 

hänsyn till deras val i livet (Ibid.). Detta är alltså ett område där sann jämlikhet 

inte kräver identisk behandling, eftersom detta är omöjligt, utan i stället 

differentierad behandling för att tillgodose differentierade behov och motverka 

orättvisor (Ibid.).  

Om det är så att vissa kulturella minoriteter på vissa områden alltid måste 

missgynnas, eftersom det inte finns någon neutral mark att stå på, så kräver alltså 

jämlikheten att dessa missförhållanden, eller med andra ord orättvisor, 

kompenseras. Och lägg märke till att den gör detta genom principen om egalitär 

ömsesidighet, härled ur det diskursetiska autonomibegreppet och den deliberativa 
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demokratimodellens moraliska och politiska legitimitetskrav. När principen om 

egalitär ömsesidighet säger oss att medlemmar av kulturella minoriteter inte får 

åtnjuta rättigheter i mindre grad än medlemmar av majoriteten så rycker sedan 

jämlikhetsargumentet in och konstaterar att denna princip är kränkt och utan 

gruppdifferentierade rättigheter på vissa områden alltid måste fortsätta att var det. 

Eftersom den liberala demokratin inte kan agera neutralt i en del kulturella frågor 

kommer orättvisor i form av ojämlikhet att uppstå och dessa orättvisor kommer 

naturligt och systematiskt att falla längs kulturella linjer och uppdelningar. De för 

den liberala demokratin fundamentala principerna om egalitär ömsesidighet, 

autonomi (som i sig, vilket vi sett tidigare, ställer krav på självidentifiering och 

dynamisk kulturell identitetstillskrivning) och universell respekt leder oss alltså 

till, vilket jag argumenterat för här, ett behov av och krav på gruppspecifika 

rättigheter för kulturella minoriteter.  

Den deliberativa demokratimodellen och den habermasianskt inspirerade 

diskursetiken tar som förutsättning för legitima demokratiska beslutsprocesser 

avstamp i den mycket viktiga och rimliga kopplingen mellan moralisk och politisk 

autonomi. Häri ligger dess styrka och normativa kraft. Men denna koppling 

medför också en ofrånkomlig och mycket långtgående kritik av nuvarande 

nationalstatliga arrangemang. Den moraliska autonomin ställer krav på politiska 

beslutsprocesser som inte kan respektera och begränsas till godtyckligt uppdragna 

nationsgränser. Detta är en nödvändig följd av en, enligt mig, helt riktig förståelse 

av demokratins moraliska premisser men det har med största sannolikhet också 

inverkan på en rättvis erkännandepolitik och bemötandet av orättvisor längs 

kulturella linjer. Även om det inte finns utrymme att utveckla detta inom ramen 

för denna studie så tror jag det finns starka skäl att anta att teorin även i denna 

bemärkelse skulle vara gynnsam i formeringen av ett rättvist, mångkulturellt 

samhälle. 
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5 Slutsatser 

5.1 Förutsättningar och skäl för gruppspecifika 

rättigheter   

Jag har med detta resonemang argumenterat för att det i många fall föreligger 

starka skäl att införa gruppspecifika rättigheter för kulturella minoriteter i den 

liberala demokratin. Jag har även genom en analys av teorier på området 

argumenterat för vissa förutsättningar som måste uppfyllas i formandet av dessa 

rättigheter och försökt visa vilka krav som måste ställas på en adekvat teori på 

området.  

Exakt vilket slags rättigheter som bör införas och för vilka grupper är endast 

baserat på denna studie svårt att säga. Men detta är en annan fråga, som det 

förmodligen skulle krävas en annorlunda och betydligt mer empiriskt inriktad 

undersökning för att besvara. Mitt bidrag till den pågående debatten om det 

mångkulturella samhället och den liberala demokratins förhållande till 

rättighetskrav från olika former av kulturella grupper och sammanslutningar 

består främst i ett, givet vissa förutsättningar, bestämt jakande svar på min 

frågeställning. Vad jag, förutom att hävda att det går att rättfärdiga gruppspecifika 

rättigheter, har velat visa här är vad en teori av detta slag måste innehålla för att 

tjäna sitt syfte.  

För det första har jag genom att analysera Charles Taylors och Will Kymlickas 

teorier och identifiera brister och tvetydigheter i dessa velat visa att det krävs en 

mycket flytande och komplex hantering av kulturbegreppet, kulturella skillnader 

och individuella och kollektiva identitetskonstruktioner. Ett felaktigt angreppssätt 

i förhållande till dessa frågor riskerar, dels att leda till logiska och analytiska 

felslut, och dels att bära av i en kontraproduktiv och motsägelsefull riktning i form 

av frysta kulturella identiteter och skapandet av misskännande.  

För det andra har jag hävdat att en teori om gruppspecifika rättigheter måste 

utgå ifrån rättviseskäl. Godtyckliga kulturalistiska antaganden och besvärliga, 

oförsvarbara och onödiga bedömningar av kulturella helheters värde varken kan 

eller bör försvaras på ontologisk, analytisk eller normativ grund. Jag 

argumenterade för att den kritiska teorin och Nancy Frasers resonemang om social 

status på ett mycket effektivt och rimligt sätt löste dessa problem genom att 

behandla misskännande som en form av institutionaliserad ojämlikhet, och på så 

sätt sätta rättvisan, inte kulturellt värde, i främsta rummet.  

Med dessa båda förutsättningar som fundament har jag velat visa hur 

gruppspecifika rättigheter kan rättfärdigas baserat på den deliberativa 
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demokratimodellen, främst som den formulerats av Seyla Benhabib. Jag menar att 

detta perspektiv är överlägset sina konkurrenter, både när det gäller förenlighet 

med kraven på behandlingen av kulturbegreppet och i förhållande till 

grundläggande demokratiska värden. Jag menar dock att denna teori, på grund av 

dess starka betoning av moralisk och politisk autonomi genom legitima 

deliberationsprocesser, inte på egen hand kan hantera en del av de orättvisor som 

kan uppstå i den mångkulturella staten men som samtidigt definieras som just 

orättvisor av teorins inneboende principer. Istället för att förkasta teorin eller 

acceptera den som otillräcklig hävdade jag att det så kallade 

jämlikhetsargumentet, ursprungligen framfört av Will Kymlicka, med fördel kan 

ses som en precisering av den diskursetiska principen om egalitär ömsesidighet. 

Sett på detta sätt har jag här kommit till slutsatsen att den deliberativa 

demokratimodellen i kombination med diskursetikens grundprinciper och 

jämlikhetsargumentet utgör ett mycket kraftfullt försvar för införandet av 

gruppspecifika rättigheter för vissa kulturella minoriteter.     
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