
SKRIVNING I PRAKTISK FILOSOFI ”Instrumentkursen”  
(EXEMPELSKRIVNING) 

Max poäng: 18. För godkänt krävs 9 poäng, för väl godkänt krävs 14 poäng. 

Uppgift 1 av 2: 

Genomför en så kallad "fullständig analys" av nedanstående text av Karim Jebari från 
politiskfilosofi.com 19/10 2009. Gör en argumentationsöversikt över den eller de 
argumentationer som författaren avsett förmedla, ta ställning till hållbarhet, relevans 
och beviskraft hos de viktigaste argumenten, diskutera oklarheter i argumentationen, ta 
ställning till tesens eller tesernas hållbarhet utifrån denna analys och eventuella egna 
argument. Beskriv dessutom vilken information du framför allt skulle behöva för att 
göra mer välgrundade bedömningar. (10 p) 

Sverige är ett land där den individuella friheten har en central plats i samhällets institutioner. 
Våra lagar är återhållsamma, och det sker en ständig prövning av dem. Vi har kloka politiker, 
som allt mer sällan drivs av fördomar och inskränkthet. Men en frihet respekterar vi ännu inte. 
Vi tillåter inte den som vill bo i vårt land att göra det, såvida inte vissa särskilda villkor är 
uppfyllda. Den som bosätter sig här måste vara anhörig till någon i vårt land, eller vara 
flykting. Och det blir allt svårare att uppfattas som vare sig anhörig eller flykting. 

Men jag förespråkar inte en generös flyktingpolitik i det här inlägget. Jag förespråkar 
avskaffade gränser. Att få bo var man vill är en självklar rättighet för alla i vårt land, ändå är 
det en rättighet som vi förvägrar utlänningar. Men rättigheter slutar inte gälla vid våra gränser. 
För rättigheter är universella, de gäller var och en, oavsett var man bor. Så det finns ett starkt 
moraliskt argument för att låta alla utlänningar som vill få bosätta sig i vårt land. Rätten att bo 
där man vill beror inte på vad det står i mitt pass. Men det finns starka pragmatiska skäl till att 
släppa invandringen fri. Vi har en åldrande befolkning. Och detta gäller hela EU. Vi kan inte 
förvänta oss att några unga människor från Spanien eller Polen kommer att komma hit och 
jobba när en stor del av svenskarna är gamla och oförmögna till arbete. Inte heller kan vi öka 
nativiteten nämnvärt. Sverige har redan en av EU:s högsta befolkningstillväxt, främst tack 
vare utmärkt föräldravård, höga barnbidrag och god tillgång på dagisplatser. Det finns inte 
mycket mer vi kan göra för att få familjer att skaffa fler barn. Inte så att de spelar någon 
demografisk roll i alla fall. Vi behöver tiotusentals, ja hundratusentals människor som kan 
komma hit och jobba, bilda familj och hålla vår välfärd under armarna. Vi har inte råd att vara 
utan invandring. 

Det finns ett skäl till att tillåta fri invandring. Vissa utlänningar som kommer hit har andra 
uppfattningar om världen och andra värderingar än vad vi har. Det innebär att vi kan lära 
känna människor som kan ha uppfattningar som har en långt större spännvidd än vad våra 
förfäder hade möjlighet till. De levde i små, inåtvända, traditionella samhällen. Där hade alla 
samma åsikter och samma verklighetsuppfattning. Utlänningarna kan ge oss sin bild av 
världen. Vi behöver inte tycka om den, men att höra en åsikt som vi inte delar är alltid 
berikande. Det tvingar oss att tänka på våra egna värderingar. Att pröva dem, att diskutera 
dem med våra vänner. Utlänningarna gör oss till rikare människor. Och vi berikar även deras 
liv, genom att berätta om våra uppfattningar, och våra värderingar. 



Det finns ett tredje skäl till att öppna dörrarna till omvärlden. Sverige är ett stort land, men vi 
har en liten befolkning. Våra städer är små och glesa. Vår kultur är förvisso tilltalande men 
vår kulturella scen är liten och provinsiell. Våra universitet håller god standard men saknar 
globala ambitioner. Våra institutioner är välfungerande men häpnadsväckande nationella 
(varför finns så få blanketter på engelska?). Vi behöver helt enkelt fler människor i det här 
landet för att vår kulturella scen ska blomstra, för att kvalitén på universiteten ska skärpas, för 
att skapa institutioner med internationell karaktär. Vi skulle behöva vara 30-50 miljoner i det 
här landet, med minst 10 miljoner i Stockholm. Då skulle jag verkligen bo i mina drömmars 
stad. Särskilt tack till Jimmie Åkesson, som inspirerademig att skriva den här artikeln. 

Uppgift 2 av 2: 

Besvara följande frågor. (8 p) 

A. Förklara utförligt vad Martinich menar med ett ”kraftfullt” (”cogent”) argument. 

B. Vad är modus ponens? Förklara utförligt och exemplifiera! 

C. Ge exempel på en serie av tre påståenden som är successivt starkare. Förklara varför 
de är 

starkare. 

D. Vad är ett reductio ad absurdum? Förklara och exemplifiera! 


