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edborgarskap och vad det innebär, både empiriskt och 
normativt, har varit en del av det akademiska samtalet 

sedan antiken. Det finns en mängd olika sätt att se på detta be-
grepp men i samtalet om demokratiskt medborgarskap poäng-
teras gärna betydelsen av kompetenta och aktiva medborgare för 
demokratins vitalitet. I samband med diskussioner om medbor-
garnas förmågor lyfts då gärna betydelsen av utbildning fram. 
Frågan är vad för utbildning som främjar ett aktivt och kompe-
tent utövande av demokratiskt medborgarskap. 

I den frågan har många varit engagerade, en av dem är den 
amerikanska filosofen Martha C. Nussbaum. I sina texter lyfter 
hon fram några, enligt henne, centrala medborgerliga förmågor 
som hon menar i stor utsträckning är den högre utbildningens 
uppgift att utveckla hos studenterna. För att uppnå det vänder 
hon sig till potentialen hos liberal education och de humanistiska 
ämnena.  

I samband med diskussioner kring demokratins tillstånd i 
olika länder, globalisering och förändring i utbildningssystem 
har debatten på senare år emellanåt handlat om en ökad instru-
mentalisering av den högre utbildningen. Olika röster har höjt 
ett varningens finger för en sådan utveckling, däribland Nuss-
baum. När utbildningssystem runt om i världen i ökande grad 
fokuserar på utbildning för att generera kortsiktiga ekonomiska 
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vinster hävdas det ske på bekostnad av utbildningen som ett 
verktyg för att forma kompetenta och aktiva demokratiska med-
borgare. Detta anser Nussbaum vara så allvarligt att hon 
beskriver det som en global kris, och det är en kris som hon 
menar i längden är allvarligare än globala ekonomiska kriser, 
åtminstone om man ser till konsekvenserna för fortsatt demok-
ratiskt styre.  

Hur instrumentalisering betraktas, som av ondo eller inte, har 
att göra med mer övergripande föreställningar om vad ut-
bildningsaktivititeter ska vara till för. Handlar det mer eller min-
dre uteslutande om att utbilda för ett yrkesliv, en karriär och 
alltså i förlängningen för att bidra både till den egna försörjnin-
gen och till samhällets samlade materiella välstånd? Eller finns 
det en vidare betydelse av utbildning där också mer allmänna, 
medborgerliga, kvaliteter skapas, utvecklas och vidmakthålls?  

I denna artikel kommer jag att närma mig sådana frågor uti-
från Nussbaums inlägg i debatten men spegla hennes argumen-
tation mot ett bredare samtal om medborgarskap och medbor-
gerliga kompetenser. Texten inleds därför med en diskussion av 
hur Nussbaum ser på den högre utbildningens mål och vilka 
förmågor den bör ingjuta i studenterna. Det följs sedan av 
diskussioner kring relationen mellan utbildning och demokrati, 
hur annan forskning sett på medborgarnas kompetenser samt 
om medborgarskap som sådant och var i medborgarskapsdiskus-
sionerna det är möjligt att placera in Nussbaum. Avslutningsvis 
återvänder vi till utbildningens instrumentalisering.  

Nussbaum och utbildningens mål 
Liberal education, som Nussbaum är en förespråkare för, innebär 
kortfattat att studenter vid de liberal arts college som finns i USA 
inte enbart ska lämna lärosätet med yrkeskunskaper inom exem-
pelvis ekonomi, teknik eller medicin. Utöver dylika kunskaper 
ska samtliga studenter också allmänbildas genom en avsevärt 
bredare utbildningsdel med ämnen som inte är knutna till den 
specifika profession för vilken man förbereder sig genom ut-
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bildningen.1 Det är betydelsen av denna generella och allmänbil-
dande verksamhet som en del i högre utbildning som Nussbaum 
argumenterar för. 

Nussbaum hämtar mycket av sin inspiration och sina reso-
nemang från antikens filosofi och tänkare som Aristoteles och 
Sokrates. Denna text är inte rätt forum för djuplodande diskus-
sioner kring dessa rötter, men detta ursprung är av vikt då det 
innehåller tankar som också anknyter till de element som Nuss-
baum för fram som centrala för dagens moderna utbildningssys-
tem och för medborgarskap av idag.  

Nussbaum argumenterar för att Sokrates tankar kring the ex-
amined life, eller ”det granskande livet”, bör genomsyra våra liv 
och våra utbildningssystem också idag.2 Med ”det granskande 
livet” avses att leva ett liv som inte enkom baseras på tradition, 
eller, snarare, att inga idéer, sedvänjor, handlingar och så vidare 
anses giltiga bara för att de använts tidigare eller utgör en del av 
”traditionen”. I stället ska alla handlingar, idéer och argument 
utsättas för kritisk granskning. Invanda traditioner och sam-
hälleliga normer står alltså inte över kritisk granskning, utan det 
är tvärtom så att förnuftet bör ha företräde före tradition och 
kultur.3 Detta kan, ytterst förenklat, sägas vara det som utgör ett 
granskande liv i sokratisk anda.  

Utifrån en hållning som hämtar sin grund i ovanstående sok-
ratiska tankegångar, argumenterar Nussbaum för tre förmågor 
som människor behöver utveckla för att fylla rollen som den typ 
av medborgare hon menar är nödvändig för att stärka, utveckla 
och försvara ett demokratiskt styrelseskick. Den första av dessa 

                                                                               
1 Anders Burman, ”Att lära av Liberal Education”, i Peter Strandbrink, 
Beatriz Lindqvist & Håkan Forsberg (red.), Tvära möten. Om utbildning och 
kritiskt tänkande (Huddinge: Södertörns högskola, 2011), s. 53-73. 
2 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform 
in Liberal Education (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997). 
Översättningen till ”det granskande livet” följer Burman, ”Att lära av Liberal 
Education”. 
3 Nussbaum, Cultivating Humanity; Burman, ”Att lära av Liberal Educa-
tion”, s. 61.  
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förmågor är det kritiska tänkandet kring en själv och ens kultur 
och traditioner, alltså mycket nära förbundet med Sokrates 
tankar kring det granskande livet. Det handlar om kritisk reflek-
tion och kritisk självreflektion, rörande bland annat förgivet 
tagna normer och traditioner. Utbildning ska då träna studenter 
i att tänka själva och Nussbaum för fram denna förmåga som ett 
alltmer centralt element i dagens mångkulturella samhällen.  

Den andra förmågan som betonas av Nussbaum rör idén 
kring ”världsmedborgare” eller utvecklandet av citizens of the 
world. Med detta avses att medborgare behöver besitta förmågan 
att inte enbart se sig själva som medborgare i ett lokalt samhälle, 
en region eller ens en nationalstat. I stället behövs förmågan att 
identifiera sig med människor generellt runt om i världen, alltså 
en form av kosmopolitiskt medborgarskap (jag återkommer till 
Nussbaums medborgarskapsbegrepp nedan). För att utveckla 
denna förmåga betonas exempelvis studier av andra kulturer och 
andra språk som väsentliga delar.4  

Den tredje förmågan betecknar Nussbaum som narrative 
imagination, härefter översatt som narrativ fantasi.5 Den handlar 
om förmågan att sätta sig in i någon annans situation, att ”gå i 
någon annans skor” och framstår som närbesläktad med det som 
till vardags kallas empati. Däri finns också ett släktskap mellan 
Nussbaums arbete och vad demokratiteoretiker som Robert A. 
Dahl diskuterat. Han adresserar nämligen vikten av en ”empa-
tisk förståelse” för andra, från majoriteten avvikande, grupper i 
ett demokratiskt samhälle.6 

Men hur ska då ovan nämnda förmågor utvecklas och hur 
kan utbildningssystemet bidra till det? Denna text kan knappast 
göra en så omfattande diskussion rättvisa men en väsentlig del i 
hur Nussbaum tänker sig att dessa förmågor utvecklas är att alla 
                                                                               
4 Nussbaum, Cultivating Humanity; Martha C. Nussbaum, Not for Profit. 
Why Democracy Needs the Humanities (Princeton: Princeton University 
Press, 2010). 
5 Nussbaum, Cultivating Humanity, kap. 3; Nussbaum, Not for Profit, kap. 6.  
6 Robert A. Dahl, ”The Problem of Civic Competence”, Journal of Democ-
racy, vol. 3, nr 4, 1992, s. 45-59.  
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studenter får ta del av en humanistisk utbildning. I en sådan 
utbildning är enligt Nussbaum filosofi en viktig del men också 
kulturella studier, språk, litteraturvetenskap och andra ämnen 
inom humaniora. Inte minst betydelsen av skönlitteratur lyfts 
fram, framför allt när det gäller utvecklandet av den tredje för-
mågan, den narrativa fantasin.7  

Som nämnts ovan ser Nussbaum inte enbart utvecklingen av 
dessa förmågor som viktigt för exempelvis utbildningars kvalitet, 
eller för utvecklandet av de professioner som universitet och 
högskolor ska utbilda för. Tvärtom anser hon att utbildningars 
och utbildningssystemets uppgift är betydligt bredare än enbart 
att utbilda för arbetsmarknaden, man ska utbilda medborgare. 
Med andra ord ser hon andra betydelser av utbildning än enbart 
specifika yrkeskompetenser, det handlar om betydelsen ut-
bildning har för utvecklandet av den typ av medborgare som 
Nussbaum anser vara central för möjligheten att bibehålla ett 
vitalt demokratiskt styrelseskick. Att Nussbaum så tydligt be-
tonar medborgerlig bildning i sin utbildningssyn innebär att de 
förmågor som presenterats ovan också knyter an till det. Nuss-
baums fokus på medborgerlig bildning förklarar också hennes 
kritik av en utveckling mot en alltmer instrumentaliserad utbild-
ning. Just frågor om demokrati, medborgarskap och utbildnin-
gens instrumentalisering är vad vi nu övergår till att diskutera.  

Att skapa den goda, demokratiska medborgaren?  
Ovan har jag nämnt de förmågor som Nussbaum anser vara 
centrala i den goda, demokratiska medborgarens kompetens-
arsenal. Det finns förstås många andra som tänkt kring detta, 
inom exempelvis statsvetenskap och områden som medborgar-
skaps- och demokratiteori. Vad som uppmärksammats i den 
forskningen är dels en rådande brist på medborgerliga kompe-
tenser på många håll i världen och dels att kraven på medbor-
garnas kompetens har ökat över tid samt att vilka kompetenser 

                                                                               
7 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 92ff. 
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som krävs för att kunna fungera som en aktiv demokratisk med-
borgare har förändrats. Vissa knyter an en sådan utveckling eller 
förändring till globalisering och ny informations- och kommu-
nikationsteknologi.8  

Att utbildning är viktigt för medborgarskap kan egentligen 
beskrivas ganska enkelt: rollen som medborgare är något man 
måste lära sig. Därför är det många som hävdat att utbildning är 
en fundamental rättighet då utbildning krävs för att kunna kräva 
och använda de flesta andra rättigheter som ingår i medborgar-
skapet.9 

Kopplingen mellan utbildning och demokrati och inte minst 
utbildningens betydelse för demokrati är förstås inget nytt tema. 
Nussbaum själv hänvisar till hur Sokrates betonade just det sam-
bandet. Ett samband mellan utbildningsnivå och demokrati, där 
högre genomsnittlig utbildningsnivå medför bättre förutsättnin-
gar för att etablera och underhålla ett demokratiskt styrelseskick, 
har påvisats i en rad empiriska studier. Många forskare har också 
betonat utbildningens betydelse för demokrati och för medbor-
garnas möjligheter att leva ett demokratiskt liv.10 Den amerikan-
ske politiske sociologen Seymour Martin Lipset visade att utbild-
ning är den variabel som utmärker sig i förklaringsanalyser av 
skillnader gällande till exempel tolerans rörande avvikande åsikter, 
andra etniska grupper och andra aspekter som på olika sätt kan 
knytas till det som gärna betecknas som medborgerliga dygder.11  
                                                                               
8 Nick Crossley, ”Citizenship, Intersubjectivity and the Lifeworld”, i Steven-
son, Culture and Citizenship (London: Sage, 2001), s. 33-46; Dahl, ”The 
Problem of Civic Competence”.  
9 David Beetham, Democracy and Human Rights (Cambridge: Polity Press, 
1999); Derek Heater, What Is Citizenship (Cambridge: Polity Press, 1999). 
10 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister (Stockholm: Ordfront 
Förlag, 2003); Russell J. Dalton, Citizen Politics in Western Democracies. 
Public Opinion and Political Parties in the United States, Great Britain, West 
Germany, and France (Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, 
1988); John Dewey, Demokrati och utbildning, övers. Nils Sjödén (Göteborg: 
Daidalos, 1999); Axel Hadenius, Democracy and Development (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992). 
11 Seymour Martin Lipset, Political Man (London: Mercury Books, 1963). 
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Det är inte helt lätt att kortfattat redogöra för vad medborger-
liga dygder är. Synen på det varierar också mellan olika tänkare 
och forskare. Samtidigt finns en naturlig koppling mellan med-
borgerliga dygder och önskvärd medborgerlig kompetens. 
Aspekter som återkommer i diskussioner kring medborgerliga 
dygder är till exempel att följa lagen, tolerans, en vilja och för-
måga att identifiera personliga och gemensamma intressen samt 
att agera utifrån de gemensamma intressena. Dessutom inklud-
eras att delta i den allmänna debatten, visa tillit etcetera.12  

Ovan har tre olika förmågor som Nussbaum menar är cen-
trala diskuterats. Det finns emellertid en utökad önskelista som 
hon presenterar i senare verk, men som också tangerar eller kan 
inkorporeras i dessa förmågor. Det handlar då om att själv-
ständigt kunna förstå och tänka kring politiska frågor som 
påverkar staten men också att inse att övriga medborgare har 
samma rättigheter som en själv, oavsett skillnader i religion, 
etnicitet, kön eller sexualitet. Här återkommer alltså betydelsen 
av respekt för andra och oliktänkande. Dessutom behöver, 
menar Nussbaum, en god demokratisk medborgare kunna över-
blicka vilka konsekvenser olika policyer har, inte bara för en själv 
utan för övriga medborgare och grupper både inom och utom 
nationalstaten. Medborgaren behöver också kunna granska 
makthavarna kritiskt men med en realistisk förståelse av vilka 
möjligheter som varit öppna för dem. Slutligen menar Nuss-
baum att det krävs en förmåga att se hur en enskild nationalstat 
är en del av en global enhet där många frågor kräver gränsöver-
skridande samarbete och åtgärder för att nå en lösning.13 Det 

                                                                               
12 Se t.ex. William Galston, Liberal Purposes. Goods, Virtues, and Duties in 
the Liberal State (Cambridge: Cambridge University Press, 1991); Henry 
Milner, Civic Literacy. How Informed Citizens Make Democracy Work 
(Hanover, NH: University Press of New England, 2002). Se också Björn 
Badersten, Medborgardygd. Den europeiska staden och det offentliga rum-
mets etos (Stockholm: Natur och Kultur, 2002).  
13 Nussbaum, Not for Profit, s. 25f, 79f; jfr Anders Burman, ”Tradition i 
förvandling”, i Anders Burman & Patrik Mehrens (red.), Det goda lärandet. 
En antologi om liberal arts education (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 31-48.  
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sistnämnda knyter an till de kosmopolitiska dragen i Nussbaums 
argumentation och inte minst i hennes syn på medborgarskap, 
vilket kommer att diskuteras mer i nästa avsnitt. Men, som vi 
kan se finns det klara likheter mellan de förmågor Nussbaum för 
fram och vad som diskuterats tidigare i bland annat statsveten-
skaplig forskning kring demokrati och medborgarskap.  

Betydelsen av kunskap är något som syns i mycken forskning 
kring medborgarskap och demokrati. Där konstateras gärna att 
medborgare behöver kunskap om det system de lever i, de rät-
tigheter och skyldigheter som följer med medborgarskapet och 
de behöver dessutom färdigheter som gör det möjligt att nyttja 
sådan kunskap.14 Samtidigt är det förstås inte enbart utbildning 
som anses påverka utvecklandet och tillgodogörandet av sådan 
kunskap och sådana färdigheter, även om utbildning ofta anses 
vara en mycket viktig ingrediens. Dock uppmärksammas också 
ofta till exempel betydelsen av familjen där mycket av den social-
isering som utvecklar olika färdigheter äger rum.15  

Hur man menar att medborgerliga förmågor och dygder ut-
vecklas varierar och beror i viss utsträckning på vilket medbor-
garskapsbegrepp man utgår ifrån. Utöver utbildning och social-
isering i den privata sfären förs emellanåt fram betydelsen av att 
inte bara teoretiskt lära sig om medborgarskap och demokrati 
utan att faktiskt praktisera sitt medborgarskap. I det samman-
hanget talas gärna om civilsamhällets roll som ”demokratisko-
lor”. Denna forskning pekar på att aktivitet gärna föder mer 
aktivitet och att i de sammanhang som det civila samhällets 
                                                                               
14 Heater, What Is Citizenship.  
15 Nussbaum, Not for Profit, s. 8. Exempel på andra aspekter som tros 
påverka medborgerlig kompetens är konsumtionen av olika typer av media. 
Regelbunden läsning av dagstidningar och att följa nyheterna hävdas 
påverka kunskapen likaväl som graden av deltagande och aktivitet hos med-
borgare då de som regelbundet följer nyheterna oftast är mer uppdaterade 
om vad som händer och också mer intresserade. Å andra sidan har TV-
tittande beskrivits som något som påverkar socialt kapital och aktivitets-
nivån hos medborgarna negativt. Se Milner, Civic Literacy; Robert D. Put-
nam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community 
(New York: Simon & Schuster, 2000).  



 
 

M E D B O R G A R S K A P  O C H  U T B I L D N I N G E N S  I N T R U M E N T A L I S E R I N G  

 239

organisationer kan erbjuda finns möjligheter för människor att 
få praktisera demokratiskt medborgarskap på en mindre arena.16 

Att medborgare besitter goda kunskaper om vilka rättigheter 
och möjligheter de har är viktigt för att de ska bli aktiva medbor-
gare, och i någon mening bygger ett demokratiskt styrelseskick 
på att medborgarna är aktiva.17 Även om man begränsar den 
aktiviteten till att rösta vart tredje eller fjärde år så kräver det 
ändå en viss aktivitet från medborgarnas sida. Detta för då med 
sig att utvecklandet av förmågor som de som här diskuterats blir 
viktiga för demokratins fortlevnad, vilket överensstämmer med 
Nussbaums utgångspunkt.  

Medborgarskap och mångkulturalism 
Nussbaum pläderar för att en allmän medborgerlig bildning bör 
vara en del av alla universitetsutbildningar. Hon talar om vikten 
att fostra de förmågor som nämnts ovan, från barndomen och 
framåt. Att det är aktiva demokratiska medborgare som ska 
fostras är tydligt men medborgarskap är inget självklart begrepp, 
snarare kan det innebära många olika saker.  

Medborgarskapstanken har funnits länge och medborgarskap 
som sådant hävdas vara ett klassiskt ideal.18 Med det åsyftas inte 
minst de idéer som dök upp i antikens Aten där tänkare som 
Aristoteles förde fram idéer kring medborgarskap och en syn på 
människan som ett politiskt djur där deltagande i det politiska 
livet sågs som avgörande för att en individ skulle kunna leva ett 
fullvärdigt liv. I det gamla atenska medborgarskapsidealet finner 
vi tanken att en medborgare är någon som både styr och blir 
                                                                               
16 Larry Diamond, Developing Democracy. Toward Consolidation (Balti-
more: The Johns Hopkins University Press, 1999); Heater, What is Citizen-
ship; Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism & Equality 
(Oxford: Blackwell, 1983).  
17 Stephen Kalberg, ”Cultural Foundations of Modern Citizenship”, i Turner, 
Citizenship and Social Theory (Newbury Park, Calif.: Sage, 1993), s. 91-114.  
18 J. G. A. Pocock, ”The Ideal of Citizenship Since Classical Times”, i Beiner, 
Theorizing Citizenship (Albany: State University of New York Press, 1995), 
s. 29-52.  
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styrd.19 Detta hör samman med begrepp som demokrati och 
demokratiskt medborgarskap. Genom åren har medborgarskap 
emellertid fått betyda olika saker, också beroende på i vilken 
kontext det diskuterats.  

Ett banbrytande, och mer samtida, arbete inom medborgar-
skapsforskningen bistod T. H. Marshall med. Han beskriver 
medborgerliga rättigheter inom tre olika samhälleliga sfärer som 
benämns den civila, politiska och sociala, och hans arbete be-
skrivs av många forskare som en nyckeltext för att förstå med-
borgarskapsbegreppet.20 Dock finns olika perspektiv på medbor-
garskap beroende på vilket ideologiskt perspektiv som anläggs 
eller inom vilken tradition man arbetar. Medborgarskap är med 
andra ord ett tämligen komplicerat begrepp.21  

För att då återvända till Nussbaums idéer kring medborgar-
skap finns tydliga paralleller mellan hennes argumentation och 
det som på senare år blivit ett viktigt inslag i diskussioner kring 
både medborgarskap, globalisering och mångkulturalism, nämli-
gen kosmopolitism.22  

Kosmopolitism är ytterligare ett begrepp som har fått betyda 
olika saker, som har sin grund i antikens Aten och som disku-
terats inom en rad akademiska discipliner, i takt med att det 

                                                                               
19 Badersten, Medborgardygd; Herman R. van Gunsteren, ”Four Concep-
tions of Citizenship”, i van Steenbergen, The Condition of Citizenship (Lon-
don: Sage, 1996), s. 36-48; Michael Ignatieff, ”The Myth of Citizenship”, i 
Beiner, Theorizing Citizenship (Albany: State University of New York Press, 
1995), s. 53-77; Pocock, ”The Ideal of Citizenship Since Classical Times”.  
20 T. H. Marshall & Tom Bottomore, Citizenship and Social Class (London: 
Pluto Press, 1992); se också Ralf Dahrendorf, ”The Changing Quality of 
Citizenship”, i van Steenbergen, The Condition of Citizenship (London: Sage, 
1996), s. 10-19. 
21 van Gunsteren, ”Four Conceptions of Citizenship”; Jürgen Habermas, 
”Citizenship and National Identity. Some Reflections on the Future of 
Europe”, i van Steenbergen, The Condition of Citizenship (London: Sage, 
1996), s. 20-35.  
22 Nussbaum, Cultivating Humanity; se också Lovisa Bergdahl, ”När mänsk-
ligheten får ansikten”, i Burman & Mehrens (red.), Det goda lärandet, s. 63-80.  
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tillsammans med exempelvis globalisering blivit modebegrepp.23 
Alexa Robertson menar att kärnan i kosmopolitismen har att 
göra med ”en öppenhet mot världen och en känsla av etiskt och 
medborgerligt ansvar inför medmänniskan bortom nationsgrän-
serna”.24 En sådan förståelse ligger också mycket nära hur Nuss-
baum argumenterar. Det gäller inte minst den andra av de för-
mågor hon för fram som central, nämligen att utbildning ska 
bidra till att fostra människor till världsmedborgare. Samtidigt är 
det inte svårt att finna kopplingar till den tredje förmågan, den 
narrativa fantasin, som handlar om att man ska kunna sätta sig 
in i någon annans situation och känna med andra människor i 
andra situationer. Därmed är man nära idén om ett ”etiskt och 
medborgerligt ansvar inför medmänniskan bortom nationsgrän-
serna”.  

Att kosmopolitism blivit ett populärt begrepp i olika samtal 
de senaste decennierna har förstås också kopplingar till diskus-
sionerna kring globalisering, mångkulturalism och så vidare, vilket 
ytterligare knyter an begreppet till Nussbaums olika resonemang.  

Även om de kosmopolitiska inslagen är uppenbara i Nuss-
baums förståelse av medborgarskap är begreppsdiskussionen 
tämligen frånvarande i hennes texter. Det gäller inte bara med-
borgarskap utan även hennes demokratisyn som berörs men inte 
mycket mer.25  

När det gäller medborgarskap kan man också fundera på vad 
forskningen kring kulturellt medborgarskap (cultural citizen-
ship) skulle säga Nussbaum. Eller kanske vad hon skulle säga om 

                                                                               
23 Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision (Cambridge: Polity, 2006); Seyla 
Benhabib, Another Cosmopolitanism (New York: Oxford University Press, 
2006); Burman, ”Att lära av Liberal Education”; Gerard Delanty, Citizenship 
in a Global Age: Society, Culture, Politics (Buckingham: Open University 
Press); David Held, Democracy and the Global Order (Stanford: Stanford 
University Press, 1995); Alexa Robertson, ”En kosmopolitisk utbildnings-
modell”, i Burman & Mehrens (red.), Det goda lärandet, s. 49-62.  
24 Robertson, ”En kosmopolitisk utbildningsmodell”, s. 50.  
25 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 27; jfr Burman, ”Att lära av Liberal 
Education”, s. 63.  
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den, inte minst då mångkulturalism framträder som en väsentlig 
komponent i hennes arbete och de uppfattade behoven att 
hantera medborgarskapsfrågor i dagens mångkulturella samhäl-
len är en viktig grund för samtalet kring kulturellt medborgar-
skap.26 I forskningen kring kulturellt medborgarskap betonas 
betydelsen av lika tillgång till kulturella rättigheter och resurser, 
vid sidan av exempelvis civila, politiska och sociala rättigheter 
som lyfts fram av bland andra Marshall. Samtalet om kulturellt 
medborgarskap handlar om att alla medborgare ska ha möjlighet 
att både bibehålla sin kulturella identitet och sitt kulturella arv, 
samtidigt som de ska kunna delta i den nationella kulturen om 
en sådan finns. I forskningen kring kulturellt medborgarskap 
diskuteras också betydelsen av utbildning och lika tillgång till 
utbildning som centrala institutioner.27 Betoningen av kulturella 
aspekter av medborgarskapet förs delvis fram i förhållande till 
globalisering och dylika tendenser, vilket inte torde göra denna 
forskning mindre relevant för den argumentation Nussbaum för.28  

Nussbaum resonerar kring förmågan att kunna förstå andra 
kulturer i vår alltmer globaliserade värld men samtidigt utan att 
tappa fokus på den egna nationella kontexten. Hon talar om 
vikten av att medborgare inte bara utbildas och tillgodogör sig 
kunskaper om och i sin egen kontext utan även bildas om resten 
av världen. Samtidigt hävdar hon att den kosmopolitiska syn på 
sig själv och sitt medborgarskap som hon förordar, inte för med 
sig att alla kontexter bör likställas gällande den uppmärksamhet 
                                                                               
26 Se t.ex. Nussbaum, Cultivating Humanity, kap. 4; Bryan Turner & Jennifer 
Ridden, ”Balancing Universalism and Diversity. Cultural Citizenship, Civil 
Society and Adult Education”, i Bron & Schemmann, Civil Society, Citizen-
ship and Learning (Münster: Lit, 2001), s. 29-59. 
27 Nick Stevenson, ”Culture and Citizenship. An Introduction”, i Stevenson, 
Culture and Citizenship (London: Sage, 2001), s. 1-10; Bryan S. Turner, 
”Postmodern Culture/Modern Citizens”, i van Steenbergen, The Condition 
of Citizenship (London: Sage, 1996), s. 153-168; Bryan S. Turner, ”Outline of 
a General Theory of Cultural Citizenship”, i Stevenson, Culture and Citizen-
ship (London: Sage, 2001), s. 11-32. 
28 Se t.ex. Crossley, ”Citizenship, Intersubjectivity and the Lifeworld”; De-
lanty, Citizenship in a Global Age; Stevenson, ”Culture and Citizenship”. 
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de får i utbildningen. Den egna lokala, nationella kontexten bör 
fortsatt ha företräde. Detta reflekteras också i mycket forskning 
kring kulturellt medborgarskap, precis som att utbildningssys-
tem fyller en mycket viktig funktion i etablerandet och försva-
randet av kulturella rättigheter.29 Samtidigt bör det noteras att 
mycket av den medborgarskapsforskning som refererats till ovan 
försöker hantera och framhäva det allmänmänskliga, och i den 
meningen en kosmopolitisk medborgarskapstanke, men också 
förhålla sig till frågan om hur vi hanterar det mångkulturella 
sammanhang som är en realitet i dagens samhällen och alltså hur 
vi faktiskt hanterar de olikheter och särintressen som finns. 
Detta adresseras dock inte av Nussbaum.30  

Även om Nussbaum i sina texter inte utvecklar särskilt 
mycket om vilken demokratisyn som ligger bakom hennes argu-
mentation framstår det tydligt att för henne bygger en 
fungerande demokrati på respekt och hänsyn gentemot övriga 
som ingår i demos.31 En annan sak är då hur vi ska förstå omfatt-
ningen av demos, för att återknyta till diskussionerna ovan kring 
de kosmopolitiska inslagen i Nussbaums förståelse av med-
borgarskap. Men när respekt och hänsyn blir centrala byggstenar 
är det lätt att förstå den betoning Nussbaum lägger vid förmågor 
som den narrativa fantasin. För att utveckla respekt för, och en 
vilja och förmåga att ta hänsyn till, oliktänkande och andra 
grupper är det rimligtvis gynnsamt att kunna sätta sig in i andras 
situation och tankesätt.  

Detta handlar i slutändan om just vilka kompetenser som be-
hövs hos någon som är medborgare i en demokratisk stat, något 
som diskuterats ovan. Vilka kompetenser som kan anses nöd-
vändiga eller önskvärda är förstås också beroende av vilken typ 
av demokrati man eftersträvar. Nussbaum verkar snarast förorda 
                                                                               
29 Nussbaum, Cultivating Humanity; Not for Profit; Nick Stevenson (red.), 
Culture and Citizenship (London: Sage, 2001); Turner, ”Postmodern Cul-
ture/Modern Citizens”; Turner, ”Outline of a General Theory of Cultural 
Citizenship”.  
30 Jfr Bergdahl, ”När mänskligheten får ansikten”.  
31 Nussbaum, Not for Profit, s. 6.  
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ett deliberativt demokratiideal där respekt för mångkulturalism 
får vara centralt och där tydliga kosmopolitiska inslag existerar.  

Sammanfattningsvis kan man säga att för Nussbaum handlar 
utvecklandet av goda demokratiska medborgare om de tre för-
mågor som jag beskrev inledningsvis. Från hennes perspektiv 
krävs alltså att en medborgare har utvecklat en förmåga till kritiskt 
tänkande, en förmåga att kunna identifiera sig med människor 
runt om i världen samt den narrativa fantasin, alltså att kunna 
sätta sig in i någon annans situation. Det är dessa förmågor som 
ska utvecklas genom utbildning, främst högre utbildning, enligt 
Nussbaum och hennes poäng, som är knuten till hennes aversion 
mot en instrumentalisering av utbildningen, är att just utveck-
lingen av förmågor som goda demokratiska medborgare behöver 
bör vara ett av den högre utbildningens primära mål.  

I och med detta övergår vi till den andra problematik som jag 
i denna text satt mig för att diskutera, nämligen de hot Nuss-
baum uppfattar från en utveckling mot en alltmer instru-
mentaliserad utbildning.  

Den instrumentaliserade utbildningen 
Som nämndes i inledningen av denna text menar Nussbaum att 
en ökande instrumentalisering av världens utbildningssystem 
innebär, eller kommer att leda till, en global kris, i utbildning 
men också för världens demokratier.32  

Framför allt i boken Not for Profit. Why Democracy Needs the 
Humanities från 2010 vädrar Nussbaum sina farhågor om en 
utbildning som blir alltmer instrumentaliserad. Med instru-
mentalisering av utbildning avses här en process där utbildning 
organiseras, genomförs och bevistas mer eller mindre enkom 
med utblick mot specifika yrkeskompetenser och framtida kar-
riärer; alltså en pragmatisk utbildning som riktar in sig på tek-
niska kompetenser som krävs för vissa specifika yrken, det vill 
säga en utbildning som inte upprätthåller någon mer allmän 

                                                                               
32 Nussbaum, Not for Profit, s. 1f. 
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bildningsvision eller önskan om att bidra till individers generella 
bildningsnivå eller utvecklandet av, för demokratin, kompetenta 
medborgare. Nussbaum menar sig se en utveckling där många 
länder i allt större utsträckning riktar sina utbildningssystem 
mot just en sådan pragmatisk utbildning där målet är att de som 
utbildas ska kunna bidra till den ekonomiska tillväxten. Man kan 
förstås fråga vad det då är som går förlorat. Enligt Nussbaum är 
det just möjligheterna att utveckla den typ av förmågor som en 
god demokratisk medborgare behöver besitta, förmågor som 
också diskuterats i tidigare avsnitt i denna text.  

Nussbaum adresserar utbildningens instrumentalisering och 
det hot hon uppfattar detta vara redan i sin bok Cultivating Hu-
manity från 1997, även om temat inte är ett huvudspår i den 
texten.33 Dock nämns där tendensen att i dagens värld fokusera 
uteslutande på ”nyttan” av utbildning i termer av yrkeskunnande 
och anställningsmöjligheter och inte se till utbildningens nytta i 
bredare termer rörande berikandet av livet, för personlig utveck-
ling och för att kunna ta plats som aktiva medborgare i sam-
hället. Emellertid utvecklas resonemangen kring detta betydligt 
mer i hennes senare verk. I Not for Profit presenteras just ut-
bildningens instrumentalisering som det stora hotet mot de ideal 
Nussbaum förfäktar.34  

En instrumentalisering av den högre utbildningen är alltså 
något Nussbaum vänder sig mycket starkt emot. Detta följer inte 
minst av hennes argumentation för att utbildning ska bidra med 
något mer än ren yrkesmässighet och anställningsbarhet, den ska 
också vara just bildande och bidra till att fostra aktiva demokra-
tiska medborgare. När då fokus alltmer hamnar på att utbilda för 
arbetsmarknaden ser hon en risk att sådana bredare ambitioner 
försvinner i bakgrunden. Det är den utvecklingen hon argu-
menterar mot då den, från hennes perspektiv, innebär att man 
vänder sig bort från de centrala delarna i vad en utbildning ska 
bibringa en individ. Hon menar inte att utbildningar inte ska 
                                                                               
33 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 297ff.  
34 Nussbaum, Not for Profit, s. 2.  
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riktas mot yrkeskunskap eller bistå med professionella kompe-
tenser men däremot att det inte bör vara utbildningens enda mål 
eller bidrag. Detta ligger i linje med Nussbaums argumentation 
för betydelsen av humaniora och klassiska ideal som från ett 
idéhistoriskt perspektiv står för något väsentligt annorlunda än 
och pekar ut en annan riktning än pragmatisk, instrumentalise-
rad utbildning.35  

Nussbaum gör en uppdelning mellan utbildning för ekono-
misk tillväxt och utbildning för medborgarskap och om vi då 
utgår från två olika idealtyper av utbildningar: en instrumentell, 
där kompetenser som främjar en ekonomisk tillväxt är centrala, 
och en ”medborgerlig” eller ”demokratisk” utbildning som 
handlar om att utveckla aktiva, ”goda” demokratiska medbor-
gare, kan man förstås undra vad som skiljer de två åt. 

Den medborgerliga formen av utbildning innefattar utveck-
landet av de förmågor som diskuterats ovan och Nussbaum 
menar att verktygen för detta finns inom humaniora. En utbild-
ning för ekonomisk tillväxt, å andra sidan, innebär utvecklingen 
av vissa basala färdigheter såsom läs- och skrivkunnighet, mate-
matik och så vidare. Dessutom behöver vissa individer i ett sam-
hälle också mer avancerade färdigheter men jämlikhet, att det 
skulle omfatta alla i samhället, är inte särskilt viktigt. Det är 
något Nussbaum menar att det blir i en utbildning inriktad på att 
bygga medborgerliga kompetenser. Hon ser en risk i att vi, män-
niskorna, blir till redskap för vinst, styrda enkom av principer 
kring transaktioner på en marknad och inte de världsmedbor-
gare hon ser framför sig. Dessutom menar Nussbaum att ut-
bildningen för ekonomisk tillväxt, i sin renodlade form, snarare 
motverkar än uppmuntrar utvecklingen av ett kritiskt tänkande 
hos eleverna. Det sokratiska kritiska tänkandet är snarare en risk 
än en tillgång om målet är att skapa goda arbetare som kan 
styras av en liten elit.36 

                                                                               
35 Nussbaum, Not for Profit; jfr Henrik Bohlin, ”Kan liberal education 
fungera i Sverige?”, i Burman & Mehrens (red.), Det goda lärandet, s. 90. 
36 Nussbaum, Not for Profit, s. 19ff.  
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Det är svårt att låta bli att se paralleller mellan demoniser-
andet av idealtypen för en utbildning för ekonomisk tillväxt och 
hur icke-demokratiska regimer ofta diskuteras – att en liten elit 
styr och resten av folket ska lyda och följa. Samtidigt ska man 
komma ihåg att Nussbaum inte menar att man inte bör utbilda 
för ekonomisk tillväxt eller att utbildningssystemens funktion 
inte bör vara att utbilda för diverse olika yrken. Det finns alltså 
inte nödvändigtvis ett val att träffa mellan att antingen utbilda 
människor för tillväxt eller ekonomiska ”vinster”, eller att ut-
bilda dem för gott medborgarskap. Tvärtom argumenterar Nuss-
baum för att både utbildning för medborgarskap och utbildning 
för ekonomisk tillväxt i grunden kräver utvecklandet av samma 
kompetenser men att man bortser från detta i dagens samhällen.37  

Faran som Nussbaum vill uppmärksamma är att en ut-
bildning som är alltför fokuserad på att enbart utbilda för yrkes-
livet riskerar att urholka utbildningen som en väg mot att kunna 
utöva det kvalificerade medborgarskap som hon menar krävs för 
att kunna bibehålla eller utveckla demokratiska system. Det är 
för att nå fram till den typen av kompetenser som hon pläderar 
för betydelsen av humaniora, inklusive filosofi, litteraturveten-
skap och så vidare och att dessa ämnen, som inbegrips i liberal 
arts-traditionen, bör få ha sitt utrymme inom alla former av 
utbildningsprogram. I en ökad instrumentalisering av utbildnin-
gen och utbildningsväsendet noterar Nussbaum en trend mot att 
dessa, enligt henne, centrala ämnen för att kunna fostra kritiskt 
tänkande och andra kvaliteter som hon ser som avgörande för 
den typ av medborgarskap hon pläderar för, förlorar sin plats. 
Hon pekar också på den starka position som utbildningar inte 
minst inom tekniska vetenskaper men även inom ekonomi har 
fått runt om i världen, och där hon observerar ett tydligt fokus 
på just ett ämne utan några inslag av att bredda utbildningar till 
andra områden eller för den delen till de typer av ämnen hon 
själv för fram som centrala.38  
                                                                               
37 Nussbaum, Not for Profit, s. 10. 
38 Nussbaum, Not for Profit, s. 131.  
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I samband med detta diskuterar hon en av invändningarna 
mot mer allmänt bildande verksamheter av den typ hon argu-
menterar för, nämligen att det skulle vara för dyrt och på sätt 
och vis slöseri med resurser. Hon menar emellertid att det inte 
alls behöver vara så.39 Nussbaum kan tolkas som att det handlar 
om att få in ett annat synsätt, oavsett vilken typ av utbildning det 
är och att den typ av utbildning hon förordar också kan se my-
cket olika ut. Samtidigt finns rimligtvis åtminstone en kostnad i 
tid. Om studenter inte bara ska ges en specifik yrkeskompetens 
genom sin utbildning utan även ta del av allmänt eller medborger-
ligt bildande verksamhet via liberal education, måste den tiden ju 
tas någonstans ifrån. Hon går inte in på sådana frågor men verkar 
utgå från att det här måste man, alltså alla, ta sig tid för. 

Avslutande reflektioner 
Att det finns individer som är kapabla att använda sina medbor-
gerliga rättigheter och svara upp mot de medborgerliga skyldig-
heter som åligger medborgare i demokratiska system måste 
anses viktigt för att få till stånd en fungerande demokrati. Det är 
också tydligt att det då måste finnas institutioner som hjälper 
medborgarna att utveckla de förmågor som kan tänkas krävas. 
Som diskussionen ovan visat är det inte helt enkelt att peka på 
exakt vilka kompetenser som medborgare behöver besitta, men 
vi har sett vissa aspekter, som till exempel kritiskt tänkande och 
tolerans gentemot andra grupper och oliktänkande, som åter-
kommer i mycket forskning på området, bland annat hos Nuss-
baum som varit utgångspunkten här men också hos andra som 
tänkt och skrivit kring medborgarskap och demokrati. Ut-
bildning kan lätt ses som en viktig institution för att främja den 
medborgerliga kompetensen och utbildningens betydelse för 
demokratin är också empiriskt välbelagd. Samtidigt står inte 
utbildningsväsendet, och framför allt inte bara den högre ut-
bildningen, ensam i detta. Familj, vänner och andra närstående 

                                                                               
39 Nussbaum, Not for Profit, s. 117ff. 
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spelar med all säkerhet en roll och detsamma kan gälla för ak-
tiviteter och organisationer inom det civila samhället.  

Den betoning Nussbaum lägger på medborgerlig bildning 
och utbildning av kompetenta demokratiska medborgare kan 
knytas till hennes farhågor för en alltmer instrumentell syn på 
utbildning. Att hotet från en utbildning som enkom fokuserar på 
yrkeskompetens, karriärvägar och det i Sverige populära begrep-
pet anställningsbarhet, ses som så allvarligt av Nussbaum är föga 
förvånande med det ideal hon förfäktar i åtanke. De ämnen och 
discipliner vars betydelse Nussbaum argumenterar för hamnar 
lätt i skymundan i en nyttoinriktad utbildningsvärld. Utveck-
landet av medborgerliga kompetenser vrider emellertid perspek-
tivet på utbildningens mål i en annan riktning.  

När man läser Nussbaum i en svensk kontext är det lätt att 
komma att tänka på folkbildning. Det Nussbaum pläderar för är 
i stor utsträckning bildning, inte utbildning. Då det inte finns 
någon adekvat översättning till engelska för begreppet bildning 
och därmed inte heller för begreppet folkbildning kan här förstås 
finnas en viss språklig förbistring. Samtidigt närmar detta sig en 
fråga som väcks av Nussbaums texter, nämligen vilken roll hög-
skolor och universitet egentligen ska spela. Nussbaum argumen-
terar för den högre utbildningens roll för att bygga upp en 
allmän bildningsnivå bland medborgarna. Samtidigt stöter ut-
bildningsinstitutionerna på allt tydligare förväntningar på att 
följa arbetsmarknadens behov. Vilken av dessa vägar som kan 
och bör följas eller hur de kan kombineras på ett fruktbart sätt är 
en fråga som får lämnas till andra att besvara.  

När det gäller kopplingen mellan Nussbaums argumentation 
och folkbildning syns samma betoning på vikten av att i peda-
gogiken utgå från deltagarnas eller studenternas erfarenheter och 
idéer, att arbeta med små studentgrupper samt förstås den mer 
normativa förväntan på att aktiviteterna ska leda till bättre de-
mokratiska medborgare.40 Möjligen är det inte bara högskolor 
                                                                               
40 Nussbaum, Cultivating Humanity; Not for Profit, s. 51, 55. För liknande 
resonemang kring folkbildning, se t.ex. Johan von Essen & Gunnar 
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och universitet utan också folkbildningen som kan bidra till 
utvecklandet av förmågor som kritiskt tänkande och så vidare 
som kan anses vara viktiga för ett aktivt demokratiskt medbor-
garskap. Trots allt har folkbildningens institutionaliserade delar i 
form av studieförbund och folkhögskolor ett par miljoner delta-
gare varje år i Sverige och når alltså en stor del av den svenska 
befolkningen. Med tanke på hur folkbildningen är organiserad i 
Sverige kan man här också se hur två av de institutioner som 
tidigare forskning menat är viktiga för att utveckla kompetenta 
medborgare, utbildning och civilsamhälle, binds samman. Detta 
då studieförbund och folkhögskolor som utgör de centrala de-
larna av den institutionaliserade folkbildningen i Sverige ofta 
anses vara delar av det civila samhället, även om detta på senare 
år har problematiserats.41  

Nussbaum lyfter dessutom en, också i Sverige, aktuell fråga 
om vart den högre utbildningen är på väg och vilken funktion 
den ska fylla i dagens samhälle. Är det verkligen så att utbildning 
enbart ska främja ekonomisk tillväxt, för individer likaväl som 
för länder, eller finns det även ett behov av att utbildnings-
väsendet tar ansvar för att utveckla individer som är kompetenta 
att delta fullt ut som aktiva demokratiska medborgare och som 
ansvarsfulla, toleranta och självreflekterande världsmedborgare?  
 

 

                                                                                                                                              
Sundgren, ”Vilse i civilsamhället”, i von Essen & Sundgren, En mosaik av 
mening. Om studieförbund och civilsamhälle (Göteborg: Daidalos, 2012), s. 
21-67; Staffan Larsson, ”Study Circles as Democratic Utopia. A Swedish 
Perspective”, i Bron & Schemmann, Civil Society, Citizenship and Learning 
(Münster: Lit, 2001), s. 137-167; Milner, Civic Literacy.  
41 Johan von Essen & Gunnar Sundgren (red.), En mosaik av mening. Om 
studieförbund och civilsamhälle (Göteborg: Daidalos, 2012); Pelle Åberg, 
”Managing Expectations, Demands and Myths. Swedish Study Associations 
Caught Between Civil Society, the State and the Market”, Voluntas, vol. 24, 
nr 3, 2013, s. 537-558. 
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