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Medborgarskap, etnicitet, migration 
Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist & Viktor Vesterberg 

Idéer om människans relation till samhället och tillhörighet till samhällsgemenska-
pen har uppehållit tänkare i alla tider. Genom idéernas historia har relationen mellan 
styrande och styrda getts vitt skilda innebörder. Beroende på hur denna relation har för-
ståtts så har människans tillhörighet till samhällsgemenskapen antagit olika former. När 
relationen har beskrivits som en relation mellan den bildade eliten och den obildade 
massan så har människans roll i samhället setts på ett helt annat sätt än när den beskri-
vits som en relation mellan valda representanter för ”folkviljan” och ett folk bestående 
av myndiga medborgare. Under idéernas historia har även samhällsgemenskapen som 
sådan definierats på en mängd olika sätt, utifrån principer som släktskap och blods-
band, tro och religion, föreställningar om kulturell och nationell likhet, jämlikhet och 
demokrati. 

Under de senaste decennierna har frågan om människans relation till samhället och 
tillhörighet till samhällsgemenskapen i forskningssammanhang allt mer diskuterats 
med utgångspunkt i begreppet medborgarskap. Begreppet förekommer idag i olika 
tappningar inom skilda discipliner och ämnesområden – inte minst inom etnicitets- och 
migrationsstudier (Isin & Wood 1999). Det finns alltså inte en medborgarskapsteori, 
utan en mängd olika sätt att närma sig, studera och förstå frågan om medborgarskap 
(Janoski 1998). Enligt den gängse vardagliga betydelsen ses medborgarskap som ett 
medlemskap i en stat, symboliserat av innehavet av ett pass. Denna medborgarskapets 
juridiska dimension är viktig, då den ger medborgaren en rad formella rättigheter. 
Frågan om medborgarskap har dock många olika sidor. Grundprincipen är att alla som 
innehar ett pass ska ha samma juridiska status, men detta innebär inte att alla medbor-
gare nödvändigtvis har samma substantiella livsvillkor. Gapet mellan formella rättighe-
ter och reella möjligheter har varit föremål för livlig diskussion inom forskarsamhället 
och då i synnerhet i den samhällsvetenskapliga litteraturen om medborgarskap.  

Denna text ger en översikt över några centrala linjer i det moderna tänkandet om 
medborgarskap, med utgångspunkt i sociologen Thomas Humphrey Marshall och hans 
tankar om de civila, politiska och sociala rättigheternas framväxt. I förgrunden står sär-
skilt relationen mellan medborgarskap, migration och etnicitet. Frågan om människors 
relation till samhället och tillhörighet till samhällsgemenskapen ställs på sin spets i den 
samtida migrationens tidevarv. Med den internationella migrationen utmanas etable-
rade konventioner om vem samhällsmedborgaren är eller bör vara – vilka egenskaper, 
förmågor och värden han eller hon bör ha och hur relationen mellan medborgare och 
samhälle bör organiseras. I en kontext av internationell migration ses vissa individer 
som med självklarhet hörande till den nationella gemenskap som garanterar medborga-
ren en uppsättning rättigheter, medan andra inte ses som tillhörande. Frågan är här hur 
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människors relation till samhället och tillhörighet till samhällsgemenskapen ska förstås. 
Hur dras gränserna kring denna gemenskap? Vem drar gränserna? Utifrån vilka prin-
ciper? Vi framhåller särskilt distinktionen mellan formella och substantiella rättigheter 
som central för förståelsen av det samtida medborgarskapet. Vi uppmärksammar här 
särskilt betydelsen av etnicitet och migration, inte minst genom att synliggöra rådande 
medborgar(skaps)ideal, formade utifrån föreställningar om (o)likhet på grundval av et-
nicitet, kultur, nation och ”ras”. De centrala tankegångarna i texten åskådliggörs genom 
olika exempel från det mångetniska Sverige som påvisar skillnader mellan formella 
och substantiella aspekter av medborgarnas civila, politiska och sociala rättigheter. 

T.H. Marshall och medborgarskapets framväxt 
En stor del av dagens diskussion om medborgarskap tar sin utgångspunkt i T.H. Mars-
halls arbete om medborgarskapets och välfärdsstatens framväxt med utgångspunkt i 
1940-talets Storbritannien. I det numera klassiska verket Citizenship and Social Class, 
som publicerades 1950, definierar Marshall medborgarskap som fullvärdigt medlem-
skap i samhällsgemenskapen. Enligt denna förståelse bygger medborgarskap i någon 
mening på ett kontrakt mellan individ och stat, som garanterar den enskilde medlem-
men av gemenskapen en uppsättning rättigheter.

I Storbritannien, strax efter andra världskrigets slut, när Marshall utarbetade sina 
teorier om medborgarskapets framväxt, var det möjligt att ha en relativt optimistisk syn 
på hur de medborgerliga rättigheterna skulle breda ut sig i demokratiska samhällen. En 
rad stater byggde ut sina välfärdssystem genom att bland annat etablera allmän hälso- 
och sjukvård och ett allmänt utbildningssystem. Dessa sociala satsningar var tillsam-
mans med en ambition om full sysselsättning och förslag på ökad statlig ekonomisk 
styrning instrument som syftade till att skapa ett mer jämlikt samhälle. 

Medborgarskap är en ställning som tillkommer dem som är fullvärdiga medlem-
mar i en samhällsgemenskap. Alla som innehar denna ställning är jämlika med 
avseende på de rättigheter och plikter som är förknippade med ställningen ifråga. 
Det finns ingen universell princip som fastställer vilka dessa rättigheter och plikter 
bör vara, men samhällen där institutionen medborgarskap håller på att växa fram 
skapar ett medborgarideal som framstegen kan jämföras med och mot vilket 
strävandena kan riktas. Längtan att följa den sålunda uppritade vägen är en längtan 
efter en ökad jämlikhet, ett utvidgande av denna ställnings innehåll och en ökning i 
antalet av dem som denna ställning tillkommer (Marshall 1991: 43).  

Marshall delar in de medborgerliga rättigheterna i tre olika kategorier, civila, poli-
tiska respektive sociala, som han menar har utvecklats i en evolutionär process. Först 
utvecklades de civila rättigheterna. Fröet till dessa rättigheter kan härledas till de 
medeltida städerna och konflikter mellan det framväxande borgerskapet och feodala 
intressegrupper, men det dröjde till ett par årtionden in på 1800-talet innan dessa rät-
tigheter fick sin moderna form. Till de civila rättigheterna räknar Marshall rättigheter 
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nödvändiga för individuell frihet – såsom åsikts-, yttrande- och religionsfrihet, ägande-
rätt, likhet inför lagen samt rätten att teckna giltiga avtal. Den samhälleliga institution 
som främst förknippas med dessa rättigheter är domstolar. Därefter, under 1800-talet, 
utvecklades de politiska rättigheternas form, som enligt Marshall utgjordes av rätten 
till politiskt inflytande, genom att delta i allmänna val och i egenskap av representant-
skap i politiska församlingar. Sist, först under 1900-talet med välfärdsstatens framväxt, 
började de sociala rättigheterna ta form. Genom dessa rättigheter kunde medlemmarna 
i samhällsgemenskapen åtnjuta grundläggande välfärd och trygghet, på både ett socialt 
och ekonomiskt plan – inte minst rätt till arbete, utbildning och drägligt boende. De 
samhälleliga institutioner som är mest förknippade med de sociala rättigheterna är 
utbildningssystemen och de sociala myndigheterna.

Marshall menar att sociala rättigheter kompletterar och i någon mening fördjupar de 
civila och politiska. För att till fullo kunna utnyttja och ta tillvara de civila och politiska 
rättigheter som enskilda medborgare formellt garanteras så krävs det att de också har 
tillgång till åtminstone en grundläggande uppsättning sociala rättigheter. Med en fort-
skridande utbyggnad av välfärdsstaten ser Marshall framför sig att arbetarklassen steg 
för steg ska kunna delta i samhällslivet som verkligt jämlika medborgare. 

Medborgarskap handlar dock inte bara om rättigheter, utan även om skyldigheter. 
Medborgare som av samhället garanteras vissa rättigheter förväntas samtidigt engagera 
sig för samhälles bästa. Marshall är inte lika noggrann med att precisera vad dessa 
skyldigheter består i, men det handlar bland annat om att betala skatt, genomgå obli-
gatorisk skolgång och – i vissa tider och länder – obligatorisk militärtjänst. En annan 
viktig skyldighet är att arbeta. Arbetet ska dessutom utföras med hängivenhet. Andra 
skyldigheter är av mer vag karaktär och innebär att försöka leva ett liv som en god 
medborgare. 

Kritiska synpunkter 
Marshalls tankemodell har varit inflytelserik och har under lång tid varit utgångspunkt 
för det moderna tänkandet om medborgarskap. Men under de senaste två decennierna 
har det riktats en rad kritiska invändningar mot Marshalls idéer. Sociologen Tom Bot-
tomore (1992) är en av dem som påtalat den utvecklingsoptimism som fanns anledning 
att känna i 1950-talets Västeuropa. Åren mellan 1950 och 1973 beskrivs som välfärd-
statens gyllene år. Det dåvarande ekonomiska läget och den socialpolitik som bedrevs 
var ett resultat av förhandlingar mellan stat, stora företag och starka fackföreningar. 
Sedan 1970-talet har dock välfärdstaten ifrågasatts och en hel del forskning har under 
de senaste decennierna kretsat kring den så kallade ”välfärdstatens kris”.

En rad forskare som har ägnat sig åt att närmare studera medborgarskapets framväxt 
och utveckling har pekat på att det inte finns någon gemensam utvecklingslinje, som 
följer den logik som Marshall tänkte sig. I ett internationellt jämförande perspektiv 
framgår att det snarare finns en rad olika traditioner och sätt att organisera medborgar-
skap, som kan skilja sig åt mellan olika länder. Med inspiration från Marshalls idéer har 
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det till exempel sedan 1990-talet bedrivits en omfattande forskning om olika model-
ler eller regimer för medborgarskap. En framträdande forskare i detta sammanhang är 
sociologen Gøsta Esping-Andersen (1990), som gör en distinktion mellan en liberal, en 
konservativ samt en socialdemokratisk eller socialistisk välfärdsregim. Dessa regimer 
har olika traditioner när det gäller att organisera medborgerliga rättigheter och skyldig-
heter, beroende på tidigare kraftmätningar mellan olika intressegrupper. Esping-Ander-
sen finner att välfärdsstaterna grupperar sig i kluster under dessa tre typer av regimer. 
Sverige rankas högt på den sistnämnda skalan, lågt på den konservativa och liberala 
skalan. Enligt Esping-Andersen är graden av dekommodifiering – den grad i vilken in-
divider eller familjer kan upprätthålla en socialt acceptabel levnadsstandard oberoende 
av deltagande på marknaden – en av de dimensioner som strukturerar relationen mellan 
medborgare, marknaden och välfärdsstaten på olika sätt i olika länder. Den konservati-
va regimen fångas och mäts hos Esping-Andersen av drag som korporatism och etatism 
– exempelvis i meningen särskilda rättigheter för offentliga tjänstemän – den liberala 
av graden av privat sjukvård och privata pensioner; den socialdemokratiska eller socia-
listiska av graden av universalism (till exempel förekomsten av generella barnbidrag 
till alla barnfamiljer).

Medborgarskapets utveckling följer inte heller nödvändigtvis den linjära bana som 
Marshall tänkte sig – från civila till politiska och sociala rättigheter – där andra länder 
runtom i världen skulle komma att gå samma utveckling till mötes som den han identi-
fierat i Storbritannien. En rad forskare har visat på att medborgarskapets utveckling inte 
på något sätt går med automatik (Mann 1987; Turner 1993). Medborgarskapets rättig-
heter och skyldigheter kan utvecklas i skilda riktningar – till exempel har det senaste 
decenniernas händelseutveckling runtom i världen visat på att de sociala rättigheter 
som etablerats i välfärdsstatens regi kan urholkas i linje med en neoliberal välfärdspoli-
tisk omorientering, något som också har skett i en rad länder, inte minst det Storbritan-
nien som Marshall själv ägnade huvuddelen av sin uppmärksamhet åt (Faulks 1998). 

Detta relaterar i sin tur till en av de kritiska invändningar som har riktats mot Mars-
halls medborgarskapsteori, närmare bestämt hans syn på själva medborgaren. En rad 
kritiker har hävdat att Marshall såg på medborgaren som passiv, snarare än aktiv, som 
en passiv mottagare av allehanda rättigheter, snarare än som en aktiv deltagare i de his-
toriska processer där de medborgerliga rättigheterna växer fram och förändras (Janoski 
1998; Delanty 2002). Flera forskare har framhållit just att medborgare under historien 
har haft en central roll i medborgarskapets utveckling. Medborgerliga rättigheter har 
inte sett dagens ljus som ett slags gåva från en upplyst regent eller en välvillig stat, utan 
de är i mångt och mycket ett resultat av en långdragen process där olika intressegrupper 
har organiserat sig, rest krav på förändring och därmed gjort anspråk på medborgar-
skap, på att få åtnjuta de rättigheter som följer med medborgarskap.

It is very important to recognize that the status and practice of citizenship emerged 
in specific places in response to specific struggles and conflicts. It is a contested 
and contingent field that allowed individual and group rights throughout history 
(Isin & Wood 1999: 5).  
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I en sådan förståelse ses medborgaren själv inte bara som en måltavla för välfärdspoli-
tiska interventioner utan som en av de främsta drivkrafterna bakom medborgarskapets 
utveckling. Eller för att uttrycka det mer bestämt: En av de främsta drivkrafterna är de 
konflikter som finns mellan olika intressegrupper i samhället, inte minst den mellan ar-
bete och kapital, och de olika slags allianser och kompromisser som etablerats som ett 
sätt att hantera dessa konflikter (Therborn 1977). Arbetarrörelsen och kvinnorörelsen är 
de två fall av kollektiv organisering som i detta sammanhang brukar framhållas som de 
mest avgörande, men det finns även andra grupper som lyckats organisera sig på ett sätt 
som gjort det möjligt att politisera frågor som tidigare betraktats som opolitiska och 
därmed bana väg för nya medborgerliga rättigheter, till exempel ursprungsbefolkningar, 
invandrargrupper och homosexuella (Isin & Wood 1999). Också ur ett mer liberalt 
perspektiv ges kollektiva aktörer som föreningar, olika grupper och organisationer – till 
exempel arbetsgivare och fackföreningar – en viss betydelse i historieskrivningen, även 
om den enskilde individen i detta perspektiv i regel tillmäts en större roll än kollektivet.

Inkludering och exkludering 
Idén om medborgarskap som sådan, det vill säga idén om medborgaren och dess roll 
i samhällsgemenskapen, föddes dock inte på något sätt med det att Marshall skrev sin 
bok Citizenship and Social Class, utan idén om medborgarskap är i själva verket lika 
gammal som de politiska idéernas historia (Isin 2002). I västerlandet tar tänkandet om 
dessa frågor ofta sin startpunkt i det antika Greklands så kallade stadsstater och de 
idéer som formulerats av framför allt Platon och Aristoteles. Dessa idéer kom senare att 
vidareutvecklas i olika riktningar. Idén om att den enskildes medlemskap i samhällsge-
menskapen grundar sig i ett kontrakt mellan individ och stat bygger till exempel vidare 
på en klassisk tankefigur inom västerländsk politisk filosofi, som går tillbaks till idén 
om det sociala kontraktet, att samhällsmedborgarna sluter sig samman och överlåter sin 
frihet till den suveräne regenten, som får till uppgift att bringa lag och ordning. Denna 
idé formulerades ursprungligen av engelsmannen Thomas Hobbes redan på 1600-talet 
och vidareutvecklades senare av bland andra hans landsman John Locke och av frans-
mannen Jean-Jacques Rousseau.

Det kontrakt mellan individ och stat som ger medborgarskapet dess innebörd varar 
dock inte för evigt, utan skrivs ständigt om (Sassen 2006). Hur skrivs då kontraktet? 
Vilka skriver kontraktet? Hur ser kontraktet ut och hur förändras det? Frågan om 
medlemskap i medborgarskapets gemenskap, vilka som ingår och vilka som inte ingår 
i denna gemenskap, är allt annat än okomplicerad. Det är alltid vissa som skriver kon-
traktet, alla ingår inte och de som ingår i kontraktet ingår inte nödvändigtvis på samma 
villkor. Vi kan i detta sammanhang göra en distinktion mellan medborgarskap i formell 
och substantiell mening (Marshall & Bottomore 1992). Frågan är därmed vilka som 
räknas in och vilka som hamnar utanför, vilka villkor som gäller för dem som räknas 
in, och vem det är som har rätt att definiera villkoren för att räknas in (Dahlstedt & 
Hertzberg 2005). Man skulle med andra ord kunna säga att medborgarskap handlar om 
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inkludering och exkludering, där vissa kategorier inkluderas medan andra exkluderas 
från medborgarskapets repertoar av rättigheter (Lister 1997). 

The issue around membership – who does and who does not belong – is where the 
politics of citizenship begins. It is impossible to chart the history of the concept 
very far without coming sharply up against successive attempts to restrict citizen-
ship to certain groups and to exclude others. In different historical periods, differ-
ent group have led, and profited from, the ’politics of closure’: property-owners, 
men, white people, the educated, those in particular occupations or with particular 
skills, adults (Hall & Held 1989: 175).  

Frågan om inkludering och exkludering belyses väl om vi går tillbaks till de grekiska 
statsstaterna. I Aten, som ibland beskrivs som demokratins vagga, var det bara en liten 
minoritet som räknades som medborgare – nämligen myndiga atenska män. Kvinnor, 
slavar, barn och ”barbarer”, det vill säga utlänningar, var i realiteten exkluderade från 
gemenskapen och hade inte rätt att agera i offentligheten som medborgare och delta i 
diskussionen om gemensamma angelägenheter.     

In- och exkludering har både symboliska och materiella dimensioner och rör såväl 
föreställningar om vem medborgaren är och hur medborgaren bör vara beskaffad som 
de materiella villkoren för att leva som medborgare i samhället, det vill säga handlings-
frihet och tillgång till resurser av olika slag (se t.ex. Isin & Wood 1999). Till skillnad 
från Marshall, som i sitt tänkande om medborgarskap nästan uteslutande fokuserade på 
klassdimensionen, där över- och underordning sågs som primärt en fråga om tillgång 
till och fördelning av ekonomiska resurser, så är det många som senare har framhål-
lit att dessa processer av in- och exkludering rör andra dimensioner än just klass, inte 
minst kön och etnicitet (Young 1990; Yuval-Davis & Werbner 1999). Utifrån insikten 
om att medborgarskap struktureras av en rad dimensioner, så är det på senare tid allt 
fler som i förståelsen av medborgarskap har utgått från ett perspektiv på intersektionali-
tet, det vill säga formerandet av medborgarskap i skärningspunkten mellan en rad olika 
sociala relationer eller dimensioner av över- och underordning, exempelvis klass, kön, 
etnicitet, sexualitet och generation (Lister 1997). 

Det maskulina medborgarskapet

Of paramount importance is the duty to work, but the effect of one man’s labour 
on the well-being of the whole society is so infinitely small that it is hard for him 
to believe that he can do much harm by withholding or curtailing it. When social 
relations were dominated by contract, the duty to work was not recognized. It was 
a man’s own affair whether he worked or not. If he chose to live idly in poverty, 
he was at liberty to do so, provided he did not become a nuisance. If he was able 
to live idly in comfort, he was regarded, not as a drone, but as an aristocrat – to be 
envied and admired (Marshall & Bottomore 1992: 45f).
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Forskare som arbetar i en feministisk tradition har noterat att kön inom de politiska idé-
ernas historia sedan länge har förnekats som politisk dimension (Eduards 2002). Samti-
digt pekar dessa forskare på att tänkandet om medborgarskap och politik under lång tid 
har utgått från maskulinitet som självklar måttstock. Marshall var, liksom många andra 
samhällsforskare, färgad av sin samtid. För honom var medborgaren med självklarhet 
en ”han”. Liksom hos Marshall har en stor del av tänkandet om medborgarskap grundat 
sig på en förgivettagen koppling mellan medborgarskap och maskulinitet, där femini-
nitet historiskt sett – både i tänkandet om medborgarskap och i samhället – har varit 
synonymt med exkludering från många av medborgarskapets rättigheter (Rönnbäck 
2004). Kvinnor har betraktats som först och främst kvinnor. Femininitet har varit själva 
sinnebilden för det specifika, maskulinitet för det allmängiltiga (Di Stefano 1991). 

För att relatera till statsvetaren Carol Pateman och hennes klassiska bok The Sexual 
Contract (1988), kan vi säga att det sociala kontrakt som har definierat medborgar-
skapets innebörd och räckvidd har varit ett kontrakt skrivet av män, för män. Politiska 
filosofer som Hobbes och Locke föreställde sig medborgarskap som grundat på en out-
talad arbetsdelning mellan män och kvinnor, där kvinnor förväntats ha huvudansvar för 
familjen. Mannens främsta skyldighet till samhällsgemenskapen – förutom att arbeta 
och producera – har varit att försvara staten med sitt eget liv. Kvinnans yttersta skyldig-
het har varit att ge liv, alltså föda barn. Men denna förmåga eller skyldighet har setts 
som av naturen given, inte medborgerlig. Den faller därför med självklarhet utanför 
politikens domäner. Medan mannen haft rätten att agera i offentligheten som medbor-
gare har kvinnan därmed förpassats till familjen eller det privatas sfär. 

Kontraktet är emellertid inte statiskt utan föränderligt och skrivs om i specifika his-
toriska kontexter (Åström & Hirdman 1992). Även om kvinnor under 1900-talet, inte 
minst med den allmänna rösträttens införande och välfärdsstatens framväxt, tillkämpat 
sig en rad medborgerliga rättigheter och utmanat distinktionen mellan offentligt och 
privat i olika avseenden, så är medborgarskap fortsatt starkt färgat – eller villkorat, om 
man så vill – på grundval av kön (Lister 1997). Men liksom forskare har framhållit att 
det i olika länder kan finnas olika modeller eller regimer för medborgarskap, det vill 
säga sätt att organisera medborgerliga rättigheter och skyldigheter, har feministiska 
forskare uppmärksammat att det kan finnas betydande skillnader mellan olika länder 
när det gäller i vilken utsträckning och på vilket avseende medborgarskap är villkorat 
på grundval av kön (Lewis 1992; Sainsbury 1999).

Det nationella medborgarskapet
Liksom feministiska forskare har ägnat sig åt att kritiskt granska relationen mellan 
medborgarskap och kön så har en rad forskare på senare tid pekat på den intima rela-
tionen mellan medborgarskap och kategorier som etnicitet, nation och ”ras” (Castles 
& Davidson 2000; Delanty 2002; Koopmans & Stratham 2000). På samma sätt som 
idén om medborgarskap historiskt har varit starkt knuten till manlighet så har dessa 
forskare konstaterat att idén om medborgarskap historiskt har vuxit fram inom ramen 
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för den nationalstatliga idévärld som började etableras från och med andra hälften av 
1800-talet, som ett resultat av nationalismen som politisk doktrin och historisk kraft. 
Individens medlemskap i samhällsgemenskapen kom här att definieras först och främst 
med utgångspunkt i nationen som ”föreställd gemenskap” (Anderson 1993). Denna 
gemenskap baserades på doktrinen om enhetlighet. Idealet var ett folk, ett territorium, 
en kultur, en religion, ett språk (Eriksen 1993). Det kontrakt som definierat medbor-
garskapets innebörd och räckvidd har, om man så vill, skrivits med utgångspunkt i den 
nationella gemenskapen och dess principer för inkludering och exkludering. Vissa delar 
av befolkningen har ansetts tillhöra denna gemenskap medan andra har definierats som 
”främlingar”, inte minst migranter, som närmast har framstått som ett slags anomali i 
the national order of things (Malkki 1997). 

Alltsedan 1800-talets slut har medborgerliga rättigheter och skyldigheter varit 
knutna till tillhörigheten till nationen, där individer har identifierats utifrån en rad olika 
kriterier för tillhörighet – såsom födelseplats, blodsband eller nationalitet. Med demo-
kratins framväxt fick de breda folklagren successivt större möjligheter att både delta i 
och påverka formella beslutsprocesser. Demokratins övergripande princip om folkstyre 
byggde emellertid på antagandet om att det var nationen som utgjorde det folk som 
skulle styra samhället – folkstyre kom därmed att bli synonymt med styre för dem som 
är som vi (Nodia 1994; Ringmar 1998). Med tiden kom demokratisk maktutövning att 
förutsätta inte bara folklig gemenskap – den antogs även förutsätta en mer eller mindre 
kulturellt homogen befolkning. Det blev i detta sammanhang närmast omöjligt att ens 
föreställa sig demokrati bortom en nationell eller nationalstatlig inramning. Migranten 
är i detta sammanhang en ständig påminnelse om ”the existing inadequacies of the 
liberal democratic state, and its tacit reliance on some degree of cultural or national 
homogeneity to deliver its ideal principles of equality and tolerance in practice” (Favell 
1999: 211).  

Marshall är bara en av de många forskare som tagit kopplingen mellan medborgar-
skap, stat och nation för given (Delanty 2002). Han utarbetade sin medborgarskapsteori 
utan att reflektera närmare över det faktum att 1940-talets Storbritannien, den kontext 
som Marshall utgick ifrån, hade sin egen nationella identitet och vid den tiden faktiskt 
var ett imperium, med en lång kolonial historia. Liksom en rad andra forskare tog 
Marshall gränserna kring och innehållet i den nationella gemenskapen för givna som 
självklara – frågan om medlemskap i samhällsgemenskapen framstod för honom som 
självklart definierad med utgångspunkt i en nationell föreställningsvärld. 

En rad forskare har på senare tid utmanat den historiskt starka kopplingen mel-
lan medborgarskap och nationalstaten som politisk enhet och källa till identifikation. 
Sociologen Charles W. Mills drar till exempel i boken The Racial Contract (1997) en 
parallell till Pateman och hennes kritiska läsning av forna tiders politiska filosofer. 
Mills menar utifrån en läsning av filosofer som Hobbes och Locke att idén om det 
sociala kontraktet inte bara byggde på en ofta outtalad normalisering av manlighet 
utan även på en normalisering av vithet. Det kontrakt som definierar medborgarskapets 
gränser och innebörd är, menar Mills, skrivet av vita män, för vita män. Svarta var 



Medborgarskap, etnicitet, migration

9

aldrig medborgare i den mening som exempelvis Marshall tänkte sig medborgaren som 
fullvärdig medlem i samhällsgemenskapen. Medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
har snarare kommit att definieras utifrån vithet som samhällets normaltillstånd.  

Both globally and within particular nations… white people, Europeans and their 
descendants, continue to benefit from the Racial Contract, which creates a world in 
which their cultural image, political states differentially favoring their interests, an 
economy structured around the racial exploitation of others, and moral psychol-
ogy (not just in whites but sometimes in nonwhites also) skewed consciously or 
unconsciously toward privileging them, taking the status quo of differential racial 
entitlement as normatively legitimate, and not to be investigated further (s. 40). 

Samtidigt har det framhållits att medborgarskap kan organiseras på olika sätt i olika 
länder, beroende dels på hur välfärdsmodellen i stort är uppbyggd och dels på hur den 
nationella gemenskapen definieras. Vi har redan tidigare nämnt att forskare som har 
ägnat sig åt att studera olika välfärdsmodeller har identifierat att relationen mellan indi-
vid och stat kan organiseras på olika sätt i olika länder, som ett resultat av det enskilda 
landets specifika historiska utveckling. När det gäller frågan om hur den nationella 
gemenskapen definieras så kan vi schematiskt skilja mellan två idealtypiska former av 
nationell identifikation, som kan anta lite olika former i olika länder. 

Den ena formen av nationell identifikation bygger på idén om att medborgare måste 
vara födda i ett visst land för att kunna räknas in i den nationella gemenskapen och 
därmed ta del av den uppsättning av rättigheter som medborgarskapet erbjuder. Med-
borgarskap definieras härmed utifrån principen om härstamning eller blodsband (jus 
sanguinis). Denna form av identifikation betecknas ibland ethnonationalism. Samhörig-
heten baseras på språk, religion, historiskt ursprung eller andra identitetsskapande mar-
körer som frammanar känslan av en ”autonom nationell existens” (Hettne m.fl. 1998: 
38). Den andra formen av nationell identifikation bygger på idén om att medborgare är 
bosatta i ett visst land och delar en bestämd värdegemenskap (jus solis). Denna form av 
identifikation betecknas ibland civic nationalism. Medborgarskap definieras här i rela-
tion till statsterritoriet, oberoende av etniska skiljelinjer. Samtliga de som är permanent 
boende på ett bestämt territorium räknas i princip in i gemenskapen, förutsatt att de 
godtar och underkastar sig det politiska ramverk som definierar offentligheten. Skilje-
linjen mellan dessa två idealtyper brukar exemplifieras med Tyskland och Frankrike, 
som organiserat medborgarskap på grundval av ”etniska” respektive ”civiska” principer 
(Koopmans & Stratham 2000; Borevi 2010). 

Medborgarskap och migration
I en tid där samhällslivet är starkt präglat av globalisering och internationell migra-
tion så framstår medborgarskapets relation till nationalstaten som allt mer flytande. I 
detta sammanhang har forskare diskuterat medborgarskap också på andra nivåer än just 
nationalstaten. Medborgare har idag rättigheter och skyldigheter på flera nivåer samti-
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digt, från den lokala nivån till den regionala, från den nationella till den övernationella. 
Medborgare tillhör dessutom olika slags gemenskaper. Det har till exempel förts en 
diskussion om huruvida det allt mer utbredda språkbruket kring mänskliga rättigheter 
kan ses som ett uttryck för ett framväxande ”kosmopolitiskt medborgarskap” (Chandler 
2003; Osler & Starkey 2003). 

I takt med den fortskridande europeiska integrationsprocessen har det även dis-
kuterats om framväxten av ett ”europeiskt medborgarskap” (Balibar 2009; Hansen & 
Hager 2010). Relationerna mellan individ och stat antar här nya former i och med att 
den enskilde individen har rättigheter och skyldigheter i egenskap av medborgare inte 
bara i medlemsstaten utan också i den europeiska gemenskapen. Liksom det nationella 
projektet tidigare tog sikte på skapandet av nationen som ”föreställd gemenskap” så 
rymmer det europeiska projektet en strävan efter att skapa en annan gemenskap – ett 
europeiskt folk. Som andra gemenskaper mejslas den europeiska gemenskapen fram 
genom inkludering av vissa värden och grupper, exkludering av andra (Balibar 2009). 
Återigen hamnar ”invandraren” i förgrunden, som en ständig källa till känslor av oro 
och oordning, men samtidigt som en fond gentemot vilket skapandet av idén om ”euro-
peiskhet” kan ta en tydligare form (Hansen 2000). 

Oavsett välfärdsmodell så är relationen mellan migration och medborgarskap en 
ständigt återkommande fråga. På vilket sätt ska migranter ha rätt att beträda territoriet, 
som besökare, tillfälliga eller permanent arbetskraft, flyktingar eller utlänningar? Hur 
många migranter ska tillåtas beträda territoriet? Vilka rättigheter ska de ges när de väl 
har passerat gränsen? Vilka villkor ska gälla för hur migranter ska bli medborgare? Ska 
medborgarskapet vara detsamma för alla, oavsett bakgrund (Isin & Wood 1999)? En 
fråga som är omtvistad både inom akademin och i den allmänna politiska debatten är 
huruvida tillgång till och utnyttjande av medborgerliga rättigheter kräver en gemensam 
kulturell värdegrund (McKinnon & Hampsher-Monk 2000). 

Å ena sidan finns argumentet om ett ”mångkulturellt medborgarskap”, som en för-
utsättning för en väl fungerande tolerant demokrati (Kymlicka 1998). Enligt denna ar-
gumentation utgör en mångfald av identifikationer bland den befolkning som bor på ett 
och samma territorium ett värdefullt inslag i en livaktig demokratisk offentlighet. Idén 
om ett mångkulturellt medborgarskap bygger inte bara på individuella rättigheter utan 
den värnar även särskilda grupprättigheter för olika minoriteter. I linje med ett sådant 
resonemang har bland annat filosofen Charles Taylor (1994) argumenterat för det han 
kallar ett slags ”erkännandets politik”, som går ut på att bryta med det misserkännande 
som drabbat vissa minoritetsgrupper. 

Å andra sidan finns det de som hävdar att ett mångkulturellt medborgarskap under-
gräver snarare än fördjupar uppsättningen av medborgerliga rättigheter (eftersom det 
är individer som är bärare av rättigheter, inte grupper) skapar konflikter i samhället och 
för fokus bort från ekonomiska ojämlikheter (Barry 2001). Om vi blickar ut över den 
europeiska kontinenten i början av det nya millenniet så kan vi i en rad olika länder se 
en allt skarpare kritik mot det ”mångkulturella projektet”, som formuleras i liknande 
ordalag. Ett antal framträdande europeiska ledare – såsom Tysklands Angela Merkel, 
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Frankrikes Nicolas Sarkozy och Storbritanniens David Cameron – har samstämmigt 
utropat ”mångkulturalismens död”. I flera länder går det att skönja en utveckling mot 
skärpta krav på anpassning av ”invandrare” till bestämda värdegrunder eller så kall-
lade core values. Olika slags krav på motprestationer riktas mot just ”invandrare”, inte 
minst dem med muslimsk bakgrund – till exempel i form av särskilda krav på vistel-
setid, språkkunskaper och samhällskunskap för att erhålla medborgarskap (Wright 
2008). Även om situationen inte har gått lika långt i Sverige som i en del andra länder 
så känns tonläget igen också från senare års svenska integrationsdebatt, där krav och 
anpassning blivit allt mer centrala teman (Dahlstedt 2010; Schierup & Ålund 2011).    

Samtidigt är det viktigt att understryka att migranter inte på något sätt är några 
passiva offer, utsatta för olika slags orättfärdig särbehandling. Migranter bör snarare 
ses som aktivt handlande subjekt, som på olika sätt gör anspråk på medborgarskap, på 
att få tillhöra en samhällsgemenskap de stängts ute från, utifrån sina erfarenheter och 
intressen. Frågan om migranters organisering har på senare tid blivit allt mer angelägen 
och en rad forskare har mer och mer ägnat sig åt att studera migranters anspråk på med-
borgarskap, bland annat i termer av claims-making (Koopmans & Stratham 2000). 

Migranter utmanar genom sin blotta existens det nationella medborgarskapet, ge-
nom att korsa de till synes självklara gränser som omgivit medborgarskapet och genom 
att inte på något självklart sätt foga in sig i kategorin samhällsmedlem (Tesfahuney & 
Dahlstedt 2007). Migranter befinner sig inte sällan i ett slags gråzon, i en position mitt 
emellan. Migranter kan vara medborgare, formellt sett, men det behöver inte innebära 
att de tillåts delta fullt ut i det land de är bosatta i (Brubaker 1992). Migranter kan vara 
medborgare i en stat, i legal mening, men boende i en annan, där de har substantiella 
rättigheter – en kategori som statsvetaren Tomas Hammar (1990) betecknar denizens. 
Genom att många migranter ingår i en tät väv av nätverk och är involverade i skilda 
aktiviteter som förbinder stater och grupper med vandra över nationella gränser, så 
framträder – menar en rad forskare – konturerna av ett slags gränsöverskridande med-
borgarskap, som har betecknats bland annat transnationellt (Bauböck 1994), postnatio-
nellt (Soysal 1994) och diasporiskt medborgarskap (Laguerre 1998). 

Medborgarskap som styrning  
Ett annat perspektiv på medborgarkap är influerat av Michel Foucault och hans idéer 
om makt och styrning och det tar sin utgångspunkt just i idén om medborgarskap som 
en skapelse (White & Hunt 2000; Procacci 2004; Ong 2006). Detta perspektiv kan på 
ett träffande vis sammanfattas med statsvetaren Barbara Cruikshanks (1999: 3) ord: 
”Citizens are not born; they are made”. I detta ljus har medborgarskap ingen självklar, 
given essens, utan handlar snarare om skapandet av medborgaren som subjekt. Med-
borgaren ses härmed som en ”effect of and an instrument of political power rather than 
simply a participant in politics” (Cruikshank 1999: 5). I den meningen skulle man lika 
gärna kunna tala om medborgarskap i termer av medborgarskapande, en process som 
involverar en uppsjö aktörer och utspelas på en mängd olika domäner (Dahlstedt 2009) 
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– medborgarskap handlar med andra ord inte bara om en relation mellan individ och 
stat. 

Ur en sådan synvinkel handlar studiet av medborgarskap om att kritiskt granska 
det ständigt pågående skapandet av den ”ideala medborgaren”, som genom en bred 
repertoar av medborgarskapande tekniker iscensätts runtom i samhället. Men det hand-
lar till lika stor del om att kritiskt granska skapandet av baksidan av detta ideal – den 
”problematiska medborgaren”. Vem anses problematisk i ett visst samhälle? Hur och 
varför framstår någon, individ eller grupp, som problematisk, i relation till normen om 
den ”ideala medborgaren”?  En viktig del är här att skärskåda rådande regimes of truth 
(Foucault 1980), bestämda sätt att tänka kring medborgare, deras relation till varandra 
och till samhället. 

En rad forskare har utifrån ett sådant perspektiv på medborgarskap även närmat sig 
frågor som rör migration, etnicitet, nation(alism) samt inkludering och exkludering av 
migranter och etniska minoriteter (Dillon 1995; Stoler 1995; Lui 2004; Werry 2008). 
Dessa forskare har visat på hur kategorier som etnicitet, nation och ”ras” har haft en av-
görande roll i tänkandet om och institutionaliseringen av medborgarskap – och därmed 
för det sätt på vilket samhället styrs. Samtliga dessa kategorier har varit knutpunkter i 
det ständigt pågående skapandet av ”goda medborgare”, där skillnad gjorts mellan ”vi” 
och ”de”, likhet och skillnad, normalitet och avvikelse (Dean 1999). Forna tiders kolo-
niala föreställningsvärld och dess indelning av världen i ”the West and the Rest” (Hall 
1992), vitt och svart, kultur och natur, upplysning och barbari, har en fortsatt avgörande 
betydelse i globaliseringens och migrationens tidevarv, inte minst i bemötandet av 
migranter från olika delar av världen. 

…the white polarities emerging out of the history of European-American impe-
rialism continue to shape attitudes and encode discourses directed at immigrants 
from the rest of the world that are associated with racial and cultural inferiority. 
This dynamic of racial othering emerges in a range of mechanisms that variously 
subject non-white immigrants to whitening or blackening processes that indicate 
the degree of their closeness to or distance from ideal white standards (Ong 1999: 
287). 

Mot bakgrund av rådande ”sanningar” om de olikheter som skiljer ”oss” från ”dem” 
iscensätts en rad tekniker runtom i samhället, för att på olika sätt hålla ”de andra” på 
plats eller för att forma ”dem” i enlighet med rådande medborgarideal – som sedan 
1800-talet närmast skulle kunna beskrivas som det vita liberala medborgarskapet 
(Werry 2008). Dessa interventioner kan vara utformade på skilda sätt och operera på en 
mängd olika arenor, men de består inte sällan i att ”utveckla” förmågan till självstyr-
ning och att ”kultivera” känslan för eget ansvarstagande hos dem som föreställs vara 
annorlunda på grundval av etnicitet, nationell tillhörighet eller ”ras” (Lundstedt 2005).  

Enligt sociologen Nikolas Rose (1995: 42) utgick formeln för maktutövning i den 
välfärdsstat Marshall såg byggas strax efter andra världskriget från den grundläggande 
idén om att staten är ett slags ”centrum som skulle kunna programmera – gestalta, 
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vägleda, kanalisera, styra, kontrollera – händelser och människor fjärran från centrum”. 
Människor skulle i välfärdsstatens regi primärt styras ”genom samhället”. Människor 
skulle formas till myndiga medborgare ”genom att man inrättade deras erfarenheter 
och värderingar i en social form”. En flora av ”fackmän” intog i detta sammanhang 
en väsentlig roll i välfärdsbygget, inte minst här i Sverige, i det att de ”utrustades med 
befogenheten att handla som experter i det sociala maktutövandets apparater” (s. 43). 

Denna historiskt specifika formel för maktutövning har under senare delen av 
1900-talet gradvis ändrat karaktär. Fram träder en maktformel av ett annat slag, en allt 
mer utpräglad liberal styrningsrationalitet. Enligt Rose lever vi idag i ett ”avancerat 
liberalt samhälle”, där det finns en övergripande strävan efter att i det längsta ”styra 
utan att styra samhället, det vill säga genom autonoma aktörers reglerade och beräk-
neliga val – medborgare, konsumenter, föräldrar, anställda, företagsledare, investorer” 
(s. 57). I det ”avancerat liberala samhället” är det gängse medborgaridealet ”den fria 
individen”. Styrning innebär i detta sammanhang ständig aktivering, ett skapande av 
”ansvarstagande medborgare”, ansvariga för att staka ut hela sin livsbana (med allt från 
utbildning och arbete, politik och boende, till familj och fritid) med utgångspunkt i sina 
egna ideal, förutsättningar och ambitioner. Den styrning som praktiseras i namn av 
frihet är emellertid ambivalent: å ena sidan värnas den fria och väljande medborgaren, 
å andra sidan granskas och mäts hennes aktiviteter av normer och standarder såsom 
”benchmarking”, kvalitetskontroller, prestationsindikatorer och modeller för ”best 
practice”. Medborgarskapandet genomförs med andra ord genom en bred repertoar av 
praktiker över hela det sociala fältet, där medborgarens frihet kalkyleras, formas, struk-
tureras och görs hanterbar (Dean 1999). 

Citizenship is no longer primarily realized in a relation with the state, or in a single 
‘public sphere’, but in a variety of private, corporate and quasi-public practices 
from working to shopping. The citizen as consumer is to become an active agent in 
the regulation of professional expertise; the citizen as prudent is to become an ac-
tive agent in the provision of security; the citizen as employee is to become an ac-
tive agent in the regeneration of industry and much more. Even in politics, through 
new techniques such as focus groups and attitude research, the citizen is to enact 
his or her democratic obligations as a form of consumption (Rose 1999: 166). 

Ledstjärnan är här aktivitet – idén om det ”aktiva medborgarskapet” utgör det normal-
tillstånd utifrån vilket individer och grupper i samhället mäts och (rang)ordnas (Dahl-
stedt 2009). Det ”avancerat liberala samhället” styrs enligt och förstås i enlighet med 
ekonomiska doktriner, med konkurrens och företagsamhet som överordnade principer. 
Utvecklingen i stora delar av världen gör, menar sociologen Aihwa Ong (2006), att 
medborgarskapets rättigheter och skyldigheter kastas om – rättigheter ersätts steg för 
steg av skyldigheter. Hörnpelaren i det sociala medborgarskapet, rätten till arbete, med 
fokus på frågor som skälig ersättning, trygga anställningsförhållanden och god arbets-
miljö, går gradvis över i arbetsplikt (workfare). Styrningen går ut på att förmå indivi-
den att ”optimize choices, efficiency, and competitiveness in turbulent market condi-
tions” (Ong 2006: 6). Den ideala medborgaren framträder härmed som entreprenör, 



Magnus Dahlstedt, Mikael Rundqvist & Viktor Vesterberg

14

eller som Rose (1998: 154) beskriver det, ett företagsamt subjekt: ”The enterprising 
self will make an enterprise of its life, and seek to maximize its own human capital, 
project itself a future, and seek to shape itself in order to become that which it wishes 
to be”. 

”Mångkulturalismens paradoxer” – en svensk utblick 
Som vi var inne på tidigare så är medborgarskap i formell mening en sak, medborgar-
skap i substantiell mening kan vara en helt annan sak. Det mångetniska Sverige och 
villkoren för ”invandrare” i det svenska samhället är ett belysande exempel på just 
detta (Ålund & Schierup 1991; Pred 2000). Sverige har inte sällan beskrivits som före-
gångsland när det gäller inkludering av ”invandrare”. Sverige har härmed framstått som 
något av sinnebilden för den medborgarskapsmodell som sociologen Stephen Castles 
(1995) har beskrivit som den mångkulturella, en modell som bygger på principerna 
inkludering (det är i regel förhållandevis lätt att erhålla medborgarskap) och erkän-
nande (den ger vissa minoriteter särskilda grupprättigheter). När det gäller de formella 
rättigheter som Marshall beskriver som civila, politiska och sociala, så görs i Sverige 
ingen större skillnad på om en person är född i Sverige av infödda föräldrar eller inte. 
Alla har i stort sett lika rättigheter, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund.   

Alla de tre kategorierna av rättigheter skrivs fram redan i de två första paragraferna 
i regeringsformen (SFS 1974: 152). ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, 
kungör regeringsformens portalparagraf och garanterar den enskilde i grunden samma 
politiska och civila rättigheter. ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbild-
ning och på allmän och lika rösträtt. […] Den offentliga makten utövas under lagarna”. 
Regeringsformens andra paragraf fastslår principen om alla människors lika värde, 
som utgör en viktig utgångspunkt för den uppsättning av civila rättigheter som i mångt 
och mycket kännetecknar en demokratisk rättsstat: ”Den offentliga makten ska utövas 
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet”. 

Samtidigt görs i regeringsformen ett starkt principiellt ställningstagande mot olika 
former av diskriminering som kan drabba den enskilde: ”Det allmänna ska motverka 
diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-
sprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 
andra omständigheter som gäller den enskilde som person”. Regeringsformen erkän-
ner dessutom minoriteters rätt till sin identitet och kultur: ”Samiska folkets och et-
niska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv ska främjas”. En kontroversiell fråga har varit på vilket sätt de 
sociala rättigheterna ska behandlas i regeringsformen. Den andra paragrafen uttrycker 
en strävan efter att värna inte bara den enskildes civila och politiska utan även sociala 
rättigheter: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga 
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rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och 
för goda förutsättningar för hälsa”. 

Hur svarar då formella rättigheter mot substantiella villkor? En rad studier har 
pekat på ett iögonfallande gap mellan å ena sidan formellt sett lika rättigheter, oavsett 
etnisk eller kulturell bakgrund, och å andra sidan reella ojämlikheter på etnisk och 
kulturell grund, när det gäller individers möjligheter att faktiskt kunna ta del av och 
utnyttja de rättigheter de har rätt till. Detta mönster spänner över åtskillnaden civila, 
politiska och sociala rättigheter och åskådliggörs på en rad olika arenor i det svenska 
samhället – från rättsväsende (civila rättigheter) till politik (politiska rättigheter) samt 
skolväsende, arbets- och bostadsmarknad (sociala rättigheter) (Dahlstedt & Hertzberg 
2005; Schierup m.fl. 2006; Gruber 2007; Boréus & Mörkenstam 2010; Ngeh 2011). 
Detta gap fick i början av 1990-talet sociologerna Aleksandra Ålund och Carl-Ulrik 
Schierup (1991) att tala om den svenska ”mångkulturalismens paradoxer”. Många av 
dem som både är födda i Sverige och som är svenska medborgare betraktas och bemöts 
ändå som inte fullt ut tillhörande, utan snarare som främmande inslag i den svenska 
samhällsgemenskapen (Eliassi 2009). De är visserligen formellt sett medborgare, med 
samma rättigheter, men de har ändå inte samma substantiella möjligheter att utnyttja 
sina rättigheter som medborgare. 

I det följande belyses detta gap mellan medborgarskap i formell och substantiell 
mening genom exempel hämtade från, i tur och ordning, de civila, de politiska respek-
tive de sociala rättigheternas domäner. Låt oss börja med de civila rättigheterna och 
frågan och principen om likhet inför lagen. 

(O)likhet inför lagen? 
Under de senaste åren har det i en rad olika länder förts en livlig debatt om civila rät-
tigheter såsom åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och deras roll i det mångetniska 
samhället. I Sverige, liksom i länder som Holland, England och Frankrike, har det 
bland annat förts en debatt där olika arbetsplatsföreskrifter ställts mot olika kulturellt 
eller religiöst förankrade principer. Några av de fall som i Sverige har varit föremål för 
diskussion är tunnelbaneförare i turban och kvinnliga förskolelärare i slöja. Frågan är 
här hur olika principer och värden egentligen ska vägas mot varandra. Andra aktuella 
frågor som förts upp på den offentliga dagordningen, som också rör de civila rättig-
heternas gränser och innehåll, är frågor som separat simundervisning för flickor och 
pojkar i grundskolan, skolavslutningar i kyrkan, moskébyggen och religiösa friskolor. 
I samtliga fall är det fråga om svåra avvägningar där olika principer och värden ställs 
mot varandra. Ofta, om än inte alltid, har praktiska lösningar och samförstånd i slutän-
dan kunnat uppnås.

Den forskning som ägnats åt att närmare studera hur principen om likhet inför 
lagen konkret omsätts i domstolssammanhang och inom rättsväsendet i stort är omfat-
tande, däremot inte när det gäller frågor om etnicitet och bemötandet av personer med 
utländsk bakgrund. Ett antal studier ger dock bilden av ett iögonfallande glapp mel-
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lan principen om likhet inför lagen och faktiska ojämlikheter inom rättsväsendet. I en 
genomgång av svensk forskning på området finner kriminologen Jerzy Sarnecki (2006) 
stöd för att personer med utländsk bakgrund är utsatta för diskriminering på flera olika 
nivåer av det svenska rättssystemet. Den mycket mer omfattande forskningen på detta 
område i länder som Storbritannien och USA stödjer tesen att sådan diskriminering 
inte är något unikt för just Sverige utan att motsvarande mönster återfinns även i andra 
västerländska demokratier.

Juristen Christian Diesen (2005) är en av dem som närmare har studerat bemötan-
det av personer med utländsk bakgrund i det svenska rättsväsendet. Hans kartlägg-
ning visar på följande mönster: i förhållande till infödda svenskar tycks det som om 
misstänkta utrikesfödda anmäls oftare, utreds noggrannare, häktas oftare och längre, 
åtalas oftare, fälls oftare och döms avsevärt hårdare samt behandlas sämre inom kri-
minalvården. Över hela rättsprocessen förefaller det med andra ord vara fråga om en 
negativ särbehandling av utrikesfödda. Mönstret av särbehandling framträder särskilt 
tydligt om vi definierar utrikesfödda som personer födda utanför Västeuropa och om vi 
utelämnar de brott som sker inom just denna kategori. Mot bakgrund av dessa resultat 
reser Diesen frågan om det inte går att tala om att det inom det svenska rättsväsendet 
förekommer ett slags strukturell diskriminering, som innebär att vissa behandlas som 
lika inför lagen medan andra inte alls gör det.

För att ge några konkreta exempel på dessa mönster så pekar Diesen (2005) på hur 
polisen i olika avseenden missgynnar utrikesfödda i sitt arbete. Till exempel är polisens 
handläggningstider i genomsnitt avsevärt längre när den misstänkte är utrikesfödd än 
när den är infödd svensk. En granskning av anmälda ärenden om våldtäkt i Uppsala 
1999-2002 visar exempelvis att 84 procent av de misstänkta utrikesfödda förhördes 
av polisen, medan bara 77 procent av de misstänkta infödda svenskarna förhördes 
(Diesen 2006). Samma mönster återkommer på målsägandesidan. När brottsoffret var 
utrikesfödda hördes 63 procent av de misstänkta medan motsvarande andel var hela 91 
procent när brottsoffret var infödd svensk (Diesen 2006). 

Diesen (2006) drar slutsatsen att åtalsrisken för utrikesfödda jämfört med svenskar 
är ungefär densamma när det gäller brott som inte har ett enskilt brottsoffer. När utri-
kesfödda begår brott mot utrikesfödda, exempelvis misshandel, olaga hot eller våldtäkt, 
så tycks åtalsrisken minska något, medan den ökar markant om offret istället är infödd 
svensk. Vid fällande dom finns dessutom en entydig tendens till att utrikesfödda får 
strängare straff än infödda svenskar. Allmänt sett finner Diesen att utrikesfödda riskerar 
fängelse i högre grad och om båda kategorierna döms till fängelse så blir straffet i regel 
längre för den utrikesfödda.

Etnologen Urban Ericsson (2008) har i en annan studie ägnat sig åt att undersöka 
erfarenheter bland personer med utländsk bakgrund av diskriminering i mötet med 
polisen. I en kartläggning av anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen och in-
tervjuer med dem som gjort anmälningarna finner Ericsson en samlad upplevelse av att 
vara just olik snarare än lik in för lagen. I mötet med polisen är det många av dem som 
intervjuats som vittnar om hur de blivit både betraktade och bemötta som annorlunda, 
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som misstänkta per definition eller rentav som skyldiga på förhand. Eller som en av de 
intervjuade beskriver sin erfarenhet: ”Polisen har en bild av dig om du är utländsk. Du 
som är svartskalle, du är redan stämplad, du är en brottsling. Oavsett om du har gjort 
något eller inte” (s. 111). 

Enligt denna tolkningsmall är ”invandraren” kriminell, eller åtminstone särskilt 
misstänkt när något inträffar. En liknande tolkningsmall har framkommit i studier som 
har ägnats åt att undersöka mediedebatten om ”invandrares kriminalitet” (Estrada 1999; 
Bredström 2002; Brune 2004). I den massmediala debatten framstår ”invandrare” som 
särskilt kriminellt belastade – och denna kriminalitet relateras först och främst till ”in-
vandrares” påstått avvikande ”kulturella bakgrund”. Som särskilt problematisk beskrivs 
”invandrarkillen/mannen” – det är i regel han som får representera förövaren. ”Invand-
rartjejen/kvinnan” beskrivs närmast som offer – för ”sin kultur” och för ”invandrarkil-
len/mannen” (Brune 2004). 

De intervjuade i Ericssons (2008) studie beskriver en bred repertoar av särbehand-
lande bemötanden, som rymmer allt från tilltal (att bli benämnd som ”svartskalle” eller 
”blatte”), till uppmaningar till tystnad (att förvägras rätten att tala, med egen röst), 
från verbala till fysiska hot (om till exempel arrestering eller utvisning), från övervak-
ning (att till kropp och beteende bli besiktad) till fysiskt våld (slag och sparkar), från 
misstänkliggörande (att inte bli lyssnad till och tagen på allvar) till stereotypa kulturali-
seringar (som kan drabba både misstänkta och offer). Allt som allt skapar bemötanden 
av detta slag, inte minst om de äger rum vid upprepade tillfällen, en känsla av att stå 
utanför samhället och inte fullt ut kunna utöva några av de allra mest fundamentala av 
rättigheterna som medborgare. Dessa bemötanden skapar misstro inte bara mot polisen, 
utan misstron riskerar även att överföras mot rättsväsendet, myndigheter och samhället 
i stort.  

Rätten att påverka?  
När det gäller de politiska rättigheterna så råder i Sverige formellt politisk jämlikhet. 
Det politiska systemet grundas – såsom det stadgas i regeringsformen – på devisen en 
medborgare, en röst. Samtidigt pekar forskning på ett alarmerande stort gap mellan löf-
tet om politisk jämlikhet och reella ojämlikheter på etnisk grund, i termer av deltagande 
och inflytande i politiken (Bäck & Soininen 1996; Rodrigo Blomqvist 2005; Dahlstedt 
& Hertzberg 2005). 

Låt oss börja med rätten att delta i egenskap av väljare. Alla de som är över 18 år 
och som har varit bosatta i landet i mer än tre år har rösträtt i landstings- och kommun-
val. Rösträtt i riksdagsval har dock endast de som är över 18 år, som har varit bosatta 
i landet i mer än tre år och är svenska medborgare (Hammar 1990). I den meningen är 
politiska rättigheter knutna till medborgarskap i formell mening, där medborgares rätt 
att påverka den nationella politiken genom att rösta i riksdagsvalen förbehålls de som 
förvärvat svenskt medborgarskap. Om vi ser till själva valdeltagandet, så har det länge 
funnits stora skillnader när det gäller benägenheten att utnyttja sin rösträtt, där särskilt 
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vissa kategorier av utrikesfödda röstar i betydligt mindre utsträckning än infödda. 
Dessa skillnader kan förstås utifrån en rad olika synvinklar. Studier har framhållit 
betydelsen av faktorer dels knutna till migrationen – som språksvårigheter, vistelsetid, 
politisk kultur – dels knutna till levnadssituationen i det svenska samhället – inte minst 
arbete, inkomst, utbildningsgrad och förekomst av vardagliga former av diskriminering 
(Hammar 1990; Bäck & Soininen 1994; Strömblad 2003; Dahlstedt 2005). 

De huvudsakliga mönstren går igen också när det gäller rätten att delta i egenskap 
av representant i politiska församlingar. En rad studier har pekat på en påtaglig under-
representation av personer med utländsk bakgrund i svenska beslutsfattande organ 
(Bäck & Soininen 1996; Khakee & Johansson 2002). Mönster av underrepresentation 
utifrån härkomst återfinns på samtliga nivåer av den politiska beslutsordningen. 2010 
var de utrikes födda drygt 15 procent av den totala svenska befolkningen. Samma år 
var andelen utrikes födda ledamöter i kommunfullmäktige 7,6 procent, något mer än 
hälften av den siffran (SCB 2011a). Andelen utrikes födda förtroendevalda följer i 
någon mån den politiska församlingens status. Andelen är betydligt lägre i mer presti-
gefyllda organ, som kommunstyrelsen, än i mindre prestigefyllda organ, som stads- el-
ler kommundelsnämnder. Dessa statusmönster kommer även till uttryck i skillnader 
beroende på det politiska uppdragets karaktär. Andelen utrikes födda är störst bland 
ersättare och minst bland ordförande och vice ordförande (Bäck & Öhrvall 2004). 

Motsvarande mönster finns om man ser till hur stor andel av dem som faktiskt 
nomineras som väljs in i politiska församlingar (Khakee & Johansson 2002). Inom 
kategorin inrikes födda valdes vid 1998 års val var fjärde in i kommunalfullmäktige. 
Siffran sjunker för kategorin utrikes födda från Västeuropa (var femte), övriga Europa 
(var sjätte) och utom Europa (var åttonde). Mellan valen 1994 och 1998 ökade andelen 
valda för kategorierna övriga Europa respektive utom Europa något. Relationen mellan 
de olika kategorierna är ändå, över tid, tämligen stabil. I och med valet 2002 påbörja-
des visserligen en ökning av det totala antalet utrikes födda i riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige (SCB 2011a). 2002 var dock skillnaden mellan utrikes födda som 
nomineras och de som väljs fortfarande stor, särskilt i riksdagen, där tio procent av de 
nominerade var utrikes födda, men endast fem procent av de valda. Bland de utrikes 
födda hade de födda utanför Europa fortfarande allra svårast att få mandat (SCB 2003).

Forskning har bland annat funnit att representation delvis är en fråga om inklude-
ring. I Sverige är en stor del av representanterna med utländsk bakgrund välutbildade, 
de talar ”god svenska” och har huvudsakligen goda inkomster. Därtill har vistelsetid 
en viss betydelse (Bäck & Soininen 1996). Statsvetaren Birgitta Niklasson (2005: 
125) drar mot bakgrund av det slutsatsen att ”de personer med utländsk bakgrund som 
lyckats ta sig in i den politiska eliten i Sverige är ytterst välintegrerade i det svenska 
samhället. Till och med så välintegrerade att de själva inte betraktar sig som personer 
med invandrarbakgrund”. Substantiella sociala rättigheter tycks med andra ord på olika 
sätt forma möjligheterna att i praktiken utnyttja formella politiska rättigheter. 

Men människors möjligheter att faktiskt utnyttja sina politiska rättigheter kan for-
mas även av faktorer som vardagligt bemötande, samhälleliga konventioner och stereo-
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typer (idéer om ”svenskt” och ”icke-svenskt”, vem som tillhör det ena och det andra). 
Långvarigt utpekande kan ha en rad konsekvenser för de utpekade, till exempel i form 
av känslor av främlingskap, misserkännande och en negativ självuppfattning (Taylor 
1994). De som utpekas som icke-tillhörande svarar ibland genom tystnad och ickedel-
tagande i till exempel politiska val (Dahlstedt 2005). Politiskt deltagande kan därmed 
sägas höra samman med en känsla av tillhörighet. Varför ens bry sig om att rösta om du 
ändå inte känner dig bemött som tillhörande ”det svenska”? Varför legitimera en makt-
ordning som ändå inte bjuder in just dig? Varför lita på någon som inte litar på dig? 

Möjligheterna att delta i politiken kan också präglas av en rad institutionella rutiner 
och mer eller mindre outtalad praxis, som har för avsikt att skapa jämlika villkor för 
alla, oavsett etnisk bakgrund, men som ändå kan ha vissa oavsedda, diskriminerande 
konsekvenser (Dahlstedt & Hertzberg 2005). Forskning har exempelvis pekat på att det 
inom det vardagliga parlamentariska arbetet finns en mängd rutiner och konventioner, 
roller och förväntningar som kan göra det svårt för förtroendevalda med utländsk bak-
grund att på lika villkor utnyttja sin formella rätt att engagera sig politiskt. 

I partisystemet opererar en rad in- och exkluderande processer (Dahlstedt 2005; 
Rodrigo Blomqvist 2005). Ett av exkluderingens ansikten rör de spelregler och konven-
tioner som reglerar partilivet. Många representanter framhåller vikten av att kunna föra 
sig i den ”svenska möteskulturen”, att ha goda språkkunskaper, att ha en förmåga att 
tala rätt och känna till de ”rätta koderna”, för att etablera sig i partilivet. Ur detta ljus 
behöver representanter tillägna sig en viss politisk kompetens för att på allvar kunna 
göra sig gällande i partipolitiken. Liksom inom en rad andra slags folkrörelser finns 
det inom partierna dessutom en tendens till att demokrati kopplas till svenskhet, där 
”invandrare” åläggs kravet att anpassa sig till en svensk föreställd gemenskap för att 
kunna delta som jämlikar (Mulinari & Neergaard 2004; Dahlstedt 2009).

Här är det däremot viktigt att inte bara se till faktisk kompetens utan att även se 
vad det är som erkänns som kompetens, vad det är som ges högre status och på så sätt 
görs gångbart i olika situationer. De krav som ställs på en viss typ av kompetens bland 
aktörer på en bestämd arena är nämligen alltid resultatet av klassificering och där-
med maktutövning, där vissa aktörer har tolkningsföreträde. Partierna är därmed inga 
neutrala fält, där aktörer möts på jämlika villkor. Partier tenderar snarare att uttrycka ett 
slags ”mobilisering av etnisk partiskhet” (Johansson 2005).

Tanken om att det finns en uppsättning bestämt ”svenska kulturella koder/värden”, 
som representanter bör leva upp till, kan i sig fungera som en princip för att skilja män-
niskor åt, utifrån föreställningar om likhet och skillnad, närhet och distans, i relation till 
en föreställd svensk norm. Som representant är det till exempel viktigt att inte vara allt 
för provokativ i sin framtoning eller tala allt för öppet om rasism och diskriminering. 
Då riskerar man att på olika sätt motarbetas (se Dahlstedt 2005; Rodrigo Blomqvist 
2005).  

Tillgång till kontakter och nätverk inom partierna är ett annat av exkluderingens 
ansikten (Lukkarinen Kvist 2001; Niklasson 2005). De som saknar ett vittförgrenat 
kontaktnät har vanligen svårt att hävda sig i konkurrensen inom partiet. Personer 
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med utländsk bakgrund tenderar här att hamna i underläge, eftersom de i regel har ett 
mer begränsat kontaktnät än infödda inom partiet. Däremot kan starka kontakter med 
exempelvis föreningar bildade på etnisk eller religiös grund vara en värdefull resurs 
i partiarbetet, dels när det gäller att värva röster och dels för att utöva påtryckningar 
gentemot partierna (Schierenbeck & Schütt 2004). Nätverkandet har generellt visat sig 
vara avgörande vid exempelvis partiernas interna nomineringar (Khakee & Johansson 
2002). 

Ännu ett av exkluderingens ansikten rör de stereotyper om ”invandrare” som flo-
rerar även inom partierna och som vid olika tillfällen får legitimera särbehandling av 
”invandrare”. Det rör sig mer sällan om öppna konflikter eller om sådant som sägs rakt 
ut, utan oftare om antydningar eller sådant som sägs i förbigående, utan att närmare 
konkretiseras. En central fråga i detta sammanhang är tendensen till att ”invandrare” 
i partiarbetet kopplas samman med ”integrationsfrågan”, vilket i praktiken kan inne-
bära att ”invandrare” från partiets sida tilldelas rollen att särskilt driva just denna fråga 
– alldeles oavsett vad representanten själv vill eller inte vill. I sin studie av politisk 
representation beskriver statsvetaren Paula Rodrigo Blomqvist (2005: 24f) situationen 
enligt följande: 

Det finns hos kandidaterna en erfarenhet av att de riskerar att motarbetas och 
betraktas som provocerande om de säger sin mening i frågor som handlar om 
bristande jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Kandidaterna betonade att de 
har erfarenhet och kompetens inom andra samhälleliga angelägenheter än de inte-
grationspolitiska, men att detta, enligt dem själva, ständigt ifrågasätts av partikol-
legorna och det ledande skiktet i partiet. 

Oavsett vilken strategi representanten väljer (att profilera sig i integrationsfrågor och 
agera språkrör för invandrare eller bygga sin profil på mer allmänpolitiska frågor) så 
väntar nya krav. Inträdeskraven formuleras om, förväntningarna preciseras.

Rätten till arbete? 
Bland de sociala rättigheterna är arbete något av en grundpelare. Den goda medbor-
garen är den som arbetar. I relation till denna normalitet framstår den som inte arbetar 
som ett problem, som både samhället och den enskilde behöver komma till rätta med. 
Marshall (1991) såg skyldigheten att arbeta som ett centralt inslag i det sociala med-
borgarskapet. Skyldigheten att arbeta var inte särskilt svår att uppfylla i efterkrigstidens 
Storbritannien, då arbetslösheten var obefintlig. 

Arbete har varit en grundpelare också i den svenska välfärdsmodellen. Arbete sågs 
här som både en rättighet och en skyldighet. På 1960-talet var den politiska parollen 
”allas rätt till arbete”. Det sågs som statens skyldighet att erbjuda medborgarna arbets-
tillfällen (Junestav 2007). Under 1990-talets ekonomiska kris ökade dock arbetslös-
heten kraftigt, vilket särskilt drabbade personer med utländsk bakgrund. Den högre 
arbetslösheten bland utrikes födda upphörde inte i och med att 1990-talskrisen kom till 
ända. 2011 var arbetslösheten bland de som var födda utanför Sverige 16,8 procent, 
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medan den bland de som var födda i Sverige låg på 6,6 procent (SCB 2011b). Arbets-
marknadens redan starka drag av ”etnisk delning” (Schierup & Paulson 1994) blev allt 
starkare – personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade inte bara som 
arbetslösa, utan också i anställningar med sämre löneutveckling, sämre arbetsmiljö 
(Hjerm 2002) och sämre anställningsförhållanden (Jonsson & Walette 2001). 

Under 1990-talet ägde det samtidigt rum ett skifte i den politiska debatten, där 
den enskildes ansvar framhävdes på bekostnad av den tidigare dominerande idén om 
statens ansvar. Betoningen hamnade på den enskildes plikt att arbeta samtidigt som 
den sociala rättigheten att få tillgång till arbete tonades ned (Junestav 2007). Med de 
senaste decenniernas välfärdspolitiska skifte, som ägt rum i bland annat Sverige, kan 
vi således tala om en gradvis förskjutning i synen på arbete, där arbete allt mer ses 
som en plikt för den enskilde individen snarare än som en social rättighet (Hörnqvist 
2008). Arbetsmarknadspolitiken skiftar fokus från brist på arbetstillfällen till brist på 
”anställningsbarhet”. Framgångar och motgångar på arbetsmarknaden tillskrivs i hög 
grad individens egenskaper, engagemang och förmåga att göra sig ”anställningsbar” 
(Garsten & Jacobsson 2004; Fogde 2009). 

Den allt starkare betoningen på arbete som den enskildes plikt riktas inte minst 
mot ”invandrare”, som ju är kraftigt överrepresenterade bland de som inte har anställ-
ning. Det finns nämligen farhågor om att just de med tiden, av långvarig arbetslöshet, 
riskerar att fastna i ett ”utanförskap” – ett slags förlamande tillvaro vid sidan av majo-
ritetssamhället. Motivet är att motverka utanförskap och passivitet och att frammana 
aktivering och en känsla av ansvarstagande bland ”invandrare”. Det kan med anledning 
av detta vara intressant att ta en närmare titt på den typ av insatser som varje år initieras 
i syfte att få ut ”invandrare” i arbetslivet. I det följande belyser vi några sådana insatser, 
som exempel på medborgarskapande praktiker, frammanande en viss typ av (arbe-
tande) medborgare, med bestämda värden och karaktärsdrag, egenskaper och förmågor 
(se vidare Vesterberg 2011). I detta sammanhang är det viktigt att kritiskt granska de 
medborgerliga ideal som konstrueras – i relation till vad som framstår som atypiskt och 
avvikande. Här aktualiseras inte minst relationen mellan medborgarskap och etnicitet – 
vilka innebörder som ges åt svenskhet och invandrarskap.   

Deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi använder som exempel 
har ofta varit långtidsarbetslösa och omfattas därmed av den så kallade ”jobb- och 
utvecklingsgarantin”. Inom ramen för denna garanti kan de anvisas till deltagande i 
olika arbetsmarknadsåtgärder. Detta ger i sin tur deltagaren rätt till försörjning genom 
så kallat ”aktivitetsstöd”. Om den arbetslöse avböjer ”erbjudandet” om en viss arbets-
marknadsåtgärd kommer hon eller han att nekas försörjning genom aktivitetsstödet 
(SFS 2007: 414).  

Möjligheten att neka försörjning för den som väljer att inte acceptera ”erbjudandet” 
om att delta i anvisad arbetsmarknadsåtgärd är i sig ett tecken på hur sysselsättning 
ses som en plikt, om än formulerad som en garanti (jfr Hörnqvist 2008). De arbets-
marknadspolitiska åtgärder som erbjuds kan således betraktas som en mer eller mindre 
obligatorisk plikt för de långtidsarbetslösa. Insatserna kan bestå av allt från utbild-
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ning, praktik i arbetslivet och matlagning till coachning och vägledning. En stor del av 
åtgärderna går ut på att med olika medel förbättra de arbetslösas ”anställningsbarhet” 
(Vesterberg 2011). När den sociala rättigheten till arbete inte uppfylls blir det svårt att 
uppfylla den medborgerliga plikten att arbeta. Att, genom olika åtgärder och sysselsätt-
ningar, öka sin anställningsbarhet framstår i detta ljus som något av en medborgerlig 
plikt. 

I dokumentation från ett arbetsmarknadsprojekt relateras frågan om inkludering 
på den svenska arbetsmarknaden till föreställningar om svenskhet: ”Det är viktigt att 
snabbt få lära sig svenska normer och oskrivna lagar på arbetsplatser”. Liksom inom 
partilivet lyfts anammandet av ”svenska normer” och utvecklandet av ett slags ”Sveri-
gespecifik kulturell kompetens” fram som en förutsättning för att lyckas även i svenskt 
arbetsliv, något som också har påvisats i flera av de studier som ägnats åt att undersöka 
inkludering på arbetsmarknaden (Hertzberg 2004).

Viljan att lära ut ”svenska normer” kan relateras till konstruktionen av en bestämd 
typ av medborgare. Pia, som är coach i ett arbetsmarknadsprojekt, beskriver vad de 
arbetslösa ska lära sig i termer av att ”göra egna val” och ”ta eget ansvar”. Den goda 
medborgaren ses alltså som någon med vilja och förmåga att göra aktiva val och ta an-
svar för utfallet av dessa val. Coachen framhåller vidare ”vikten av att vara tydlig med 
vad man är bra på och att leta fram […] vad man vill”. För att nå framgång i arbetsli-
vet gäller det för den enskilde att se sig själv som ett ofullbordat projekt, som ständigt 
behöver formas enligt föreställningar om vad arbetsgivare anser attraktivt. Framgång 
kräver en positiv inställning, där den arbetssökande behöver framhålla sina styrkor och 
inte fokusera på eventuella brister, svårigheter eller problem. 

Individualisering och framhållandet av den enskildes unika egenskaper innebär 
nya villkor när det gäller att både söka och hitta arbete. Dessa villkor är till synes 
mer inkluderande, men innebär fortfarande en normalisering av vissa värden och en 
problematisering av andra. De individer som ses som värdefulla (i socialt, ekonomiskt 
eller kulturellt hänseende) inkluderas i gemenskapen, medan det mot dem som betrak-
tas som avvikande och problematiska riktas olika slags krav på anpassning till rådande 
principer för vad som uppfattas som värdefullt (Jonsson 2009). I fokus hamnar den 
enskildes drivkraft och självförtroende, vilja och förmåga att presentera sig själv inför 
potentiella arbetsgivare. Jobbcoachning kan här ses som ett uttryck för vad Cruikshank 
(1999) har benämnt ”the will to empower”. En uppsjö av tips och råd med samma 
inriktning finns tillgängligt i form av så kallad självhjälpslitteratur (t.ex. Hågård 2009; 
Jansdotter & Borglund 2006). Presentation av sig själv ses i termer av marknadsföring, 
där det handlar om att se sig själv som en vara som ska säljas (Fogde 2009). En coach 
i ett annat arbetsmarknadsprojekt uttrycker detta tydligt: ”Självförtroende är viktigt när 
vi marknadsför oss själva. Vem vill köpa en vara som inte ens säljaren tror på?” En an-
nan coach beskriver sin roll på följande sätt:

Jag försöker lägga ansvaret på individen. Men det är en bedömningsfråga där att 
man gör lite försök och testar hur mycket en person klarar av […]. Jag försöker att 
pressa till det yttersta att klienten tar sitt eget ansvar.



Medborgarskap, etnicitet, migration

23

Resonemanget knyter tydligt an till vad Rose (1999) har talat om i termer av ”responsi-
bilization” – skapandet av medborgare som ansvarstagande subjekt. Coachning fung-
erar här som en typ av motivationshöjande åtgärd. Såsom coacherna beskriver det så 
handlar det om att få de arbetssökande att se livet som en sekvens av valmöjligheter, att 
få dem att lära sig göra rätt val och att ta ansvar för sina val. I förgrunden hamnar alltså 
valfrihetens princip, som i allt väsentligt framstår som ett krav snarare än en valmöjlig-
het (Rose 1999). Att vara medborgare i dagens samhälle förutsätter vilja och förmåga 
att välja. Jobbcoachningen opererar med andra ord utifrån en ekonomisk rationalitet, 
där den arbetssökande ska fås att ”optimera sina val, sin duglighet och konkurrenskraft 
under turbulenta marknadsbetingelser” (Ong 2006: 6). Den ideala medborgaren fram-
träder härmed som ett slags företagsamt subjekt, ett subjekt som ”gör ett företag av sitt 
liv, söker maximera sitt humankapital, stakar ut sin framtid, söker forma sig för att bli 
det hon vill” (Rose 1998: 154). 

Denna ideala medborgare mejslas fram i relation till dess motsats – ”problemet”, 
inte sällan representerad av ”invandraren”. 

En människa som har bott i Sverige i 15 år och inte haft någon anställning och inte 
kan skriva två meningar på någorlunda bra svenska. [D]e saknar mycket motiva-
tion, de saknar verktyg, de saknar hjälp att åstadkomma något […]. Jag coachar 
en individ gentemot arbete och anställning […]. Den är inte representativ och 
intressant för en arbetsgivare.

”Invandraren” framträder här som ett slags schablonbild baserad på idéer om allmän 
kompetensbrist, brist på de kvalitéer och förmågor som gör en arbetssökande attraktiv 
– ”invandraren” representerar det ”annorlunda”, det som behöver omvandlas i rikt-
ning mot det normalas tillstånd, implicit relaterat till svenskhet (Wright Nielsen 2009; 
Vesterberg 2011; Åse 2011). Coachens roll är att initiera ett slags total makeover, från 
det yttre till det inre (Dahlstedt 2009). En annan coach beskriver ett ”typfall” av den 
”problematiske andre”, som inte har något bra att skriva i sitt CV: 

Ja, det finns ingenting att skriva. Det kan vara invandrarkvinna 49 år, gått tre år på 
SFI, ja, klarar inte ens av vardagssvenskan, analfabet, aldrig haft ett jobb i hemlan-
det, aldrig gått i skola i hemlandet, kommer ofta från Mellanöstern, arabisktalande.

Vi ser här ett konkret exempel på det samband mellan kön och etnicitet som en rad 
forskare har pekat på i formeringen av medborgarskap (se tidigare). Kön fungerar i 
detta sammanhang som en gränsmarkör, i samverkan med etnicitet. I just detta fall lyfts 
schablonen av ”invandrarkvinnan” fram som en motsats mot den ideala medborgaren – 
den fria, självständiga och väljande individen. ”Invandrarkvinnan” framträder i rollen 
som offer – för ”sin kultur” och för männen. Coachningen består i att ”befria” henne 
från kulturens, familjens och kollektivets bojor och omvandla henne till en modern, 
självständig individ (Lundstedt 2005; Åse 2011). Medan ”invandrarkvinnan” beskrivs 
som offer framträder ”invandrarmannen” här som särskilt problematisk– det är i regel 
han som får representera förövaren, patriarken, den bakåtsträvande, traditionsbundne.
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Dessa arbetsmarknadsprojekt belyser hur arbete i allt väsentligt ses som en indivi-
duell plikt. Den som inte har ett arbete har en plikt att göra sig anställningsbar. I detta 
sammanhang ses ”invandrare” som speciellt problematiska. Den specifikt etniskt mar-
kerade bristen på anställningsbarhet kan förbättras genom att den arbetslöse anammar 
vissa värden, sätt att tänka och vara, som både implicit och explicit relateras till svensk-
het, till det önskvärda och normala – den goda, arbetande medborgaren. I den förståelse 
om vad som krävs för att lyckas på den svenska arbetsmarknaden som här har åskådlig-
gjorts hamnar frågor om diskriminering och strukturella ojämlikheter på etnisk eller 
annan grund ur fokus – det är den enskilde individen (utbudet) som ska göras om, inte 
arbetsmarknaden (efterfrågan). 

Avslutande reflektioner
I denna text har vi lyft fram några centrala teman i tänkandet om medborgarskap, som 
på olika sätt åskådliggör grundläggande konfliktlinjer i samhället. Genom att sätta så-
dana konfliktlinjer och deras samhälleliga betydelse i fokus kan begreppet medborgar-
skap hjälpa oss att förstå samtiden och dess bakomliggande historiska processer – och 
i den meningen kan begreppet även vara en utgångspunkt för att tänka om framtiden. 
Olika teorier synliggör olika fenomen i samhället, men osynliggör andra. Det gäller 
även teorier om medborgarskap. Olika teorier om medborgarskap beskriver medborga-
re på olika sätt – som ”passiva” mottagare av olika slags rättigheter, som utgörande en 
”aktiv” social kraft i samhället eller som skapade genom olika styrningstekniker. Valet 
av perspektiv visar människans relation till samhället och tillhörighet till samhällsge-
menskapen ur olika synvinklar. Vissa teorier belyser samband mellan medborgarskap, 
kön och etnicitet medan andra bortser från samband som dessa.

Vi har i denna text problematiserat medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
utifrån distinktionen mellan medborgarskap i formell respektive substantiell mening. 
Formella rättigheter är en sak, substantiella möjligheter är inte sällan något helt annat. 
Denna distinktion är en central utgångspunkt för att diskutera villkoren i dagens mång-
etniska samhälle. Etnicitet är en av flera viktiga konfliktlinjer i samhället, som innebär 
att medborgare rangordnas. I detta sammanhang är det nödvändigt att kritiskt granska 
etablerade konventioner om vem samhällsmedborgaren är eller bör vara. Vi lever fort-
farande i en värld där nationella gränser spelar en viktig roll och där nationen som före-
ställd gemenskap fortfarande är förhärskande. Migranten utmanar denna national order 
of things och framställs i olika sammanhang och avseenden som avvikande, hotfull och 
problematisk. Detta åskådliggörs inte minst i det sätt på vilket migranter bemöts av en 
rad olika organisationer och myndigheter. Vi har i texten påvisat just denna problematik 
med exempel hämtade från Sverige, och närmare bestämt rättsväsendet, partipolitiken 
och det arbetsmarknadspolitiska området. Inom samtliga tre områden framträder bilden 
av ett i praktiken beskuret eller villkorat medborgarskap, där rättigheter och skyldighe-
ter följer etniska linjer. 
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Utifrån våra exempel aktualiseras en rad frågor som har diskuterats inom litteratu-
ren om medborgarskap, från Marshall och framåt. En av dessa frågor är hur medborgar-
skapets civila, politiska och sociala rättigheter samverkar med varandra. Dessa rättighe-
ter kan inte förstås som åtskilda, utan de måste ses tillsammans, som del av en helhet. 
Det har till exempel betonats hur politiska rättigheter bidragit till utvecklandet av de 
sociala rättigheterna. De sociala rättigheterna formar å sin sida medborgarnas möjlig-
heter att faktiskt utnyttja både sina civila och politiska rättigheter. En annan fråga som 
aktualiseras rör etnicitet och dess relation till andra konfliktlinjer i samhället. Etnicitet 
är inget isolerat fenomen, utan samverkar ständigt med en rad andra konfliktlinjer. 
Genom våra exempel har vi inte minst visat hur kön i samspel med etnicitet i vissa 
situationer kan bli en viktig skillnadsskapande markör, som exkluderar vissa människor 
från medborgarskapets privilegier, medan andra inkluderas – på olika villkor. 

En stor utmaning för både forskning och politik är idag att förstå ojämlikheter i det 
mångetniska samhället och de skilda konflikter som utspelas kring dessa ojämlikheter. 
Begreppet medborgarskap bidrar till fördjupad förståelse för dessa ojämlikheter och 
kan därmed ge riktning åt tänkandet också om framtiden och dess utmaningar. I Mars-
halls teori understryks arbetarklassens krav på förändring som viktig drivkraft bakom 
de medborgerliga rättigheternas utveckling. Liksom arbetares och kvinnors kamp för 
medborgerliga rättigheter tidigare har haft – och fortfarande har – en avgörande bety-
delse för det moderna medborgarskapets utveckling så kan invandrade och etniska mi-
noriteters organisering få en liknande betydelse för etablerandet av en mer inkluderan-
de, mångetnisk demokrati (Rex 1996). Exakt hur denna demokrati kommer att gestalta 
sig och hur processen dit kommer att se ut kan ingen veta. Däremot kan ett kritiskt 
tänkande om samtiden – dess utmaningar och konfliktlinjer – som tar sin utgångspunkt 
i begreppet medborgarskap ge viktiga insikter för både forskning och politik. 
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