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Abstract 
The aim of this study was to examine which historic and present discourses that have been used in 

the construction of the ideal Swedish citizen as it is today. The study also examined what role the 

Swedish educational system plays in this construction of citizenship and what consequences it has, 

not only for the individual but for society in large as well. A content analysis was used to interpret 

16 scientific articles in the field of citizenship studies.  In the result four different perspectives of 

citizenship are outlined with own characteristics, norms, ideals and criteria. These were: the ethnic, 

the traditional, the neo liberal and the cosmopolitan perspective on citizenship. These four were not 

necessarily separate from each other, instead they interlace in order to create the ideal citizen. 

Another distinction was made between citizenship in a legal and/or formal sense and an emotional 

one. The Swedish educational system plays a role in the creation of good citizens and from a 

societal point of view, it seems like the educational system in Sweden increase the gaps between the 

individuals who possess the right norms and the individuals that are not possessing the right norms. 

The creation of citizenship ideals is not a short process, but it is rather based on centuries of 

assimilation ideals.  
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Kapitel 1: Introduktion  
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på […] Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare.1 

 

Vi har i Sverige haft en allmän obligatorisk skola sedan år 1842. Längden på utbildning, 

organisation samt utbildningens innehåll har varierat över tid. Ett konstant mål har dock varit 

skolans uppdrag att forma goda medborgare. Vad som definierats som en god medborgare har 

genom åren sett olika ut, men uppdraget har varit detsamma. Variationer mellan vad som är goda 

samhällsmedborgare skiljer sig mellan olika grupper i samhället men oftast är det en typ av 

idealmedborgare som betonas av majoritetssamhället. Genom åren har denna typ av 

idealmedborgare dock förändrats. Från den obligatoriska grundskolans första uppgift att skapa 

lydiga medborgare på en etnisk grund, vidare till det svenska folkhemmets försök att skapa en 

deltagande, normativ kunniga arbetare, och slutligen till den mer neoliberala synen på medborgare 

vi har idag. En av de viktigaste aktörerna i konstruktionen av den goda samhällsmedborgaren är 

skolan. Skolan har idag, via dess styrdokument, klara direktiv på hur lärare och andra anställda ska 

agera för att ge alla elever de förutsättningar de behöver för att bli goda samhällsmedborgare.2 Den 

medborgarskapliga problematiken ligger i den exkludering som uppstår av minoritetsgrupper som 

inte lever upp till det uttalade medborgarskapsidealet. Vi har i Sverige alltid kunnat spåra 

minoritetsgrupper som råkat illa ut baserat på ett homogent medborgarskapsideal, men i och med 

den ökade globaliseringen och invandringen har vi sett en större variation i etnicitet, normer och 

värderingar, vilket har skapat en ökad samhällelig exkludering på medborgarskaplig basis. Detta 

sätter nya krav på stat och skola i formandet av den nya medborgaren i dess uppgift att skapa ett 

inkluderande samhällsideal men för att göra detta måste vi först och främst identifiera synen på 

medborgarskap som existerar idag samt hur dessa förmedlas i offentliga debatten samt i skolan. 

Dessutom måste vi studera vilka kriterier exkludering sker och hur det tar sig uttryck för att utifrån 

detta kunna motverka att detta sker. Det vi kan spåra genom detta är en tydlig diskrepans mellan 

teori och praktik i arbetet med utbildning av goda samhällsmedborgare, vilket kommer presenteras 

och diskuteras i denna uppsats.   

                                                   
1 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 4§, Stycke 1–3.  
2 Gy11 (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket: 
Stockholm s.5–13  
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Problembild  
Vår utbildningssyn grundar sig i skolans dubbla budskap, vilket är att förmedla kunskap samt att 

skapa goda medborgare. När det kommer till den kunskap som skolan ska förmedla är detta baserat 

på vad som anses vara relevant att lära ungdomen relaterat till de olika undervisningsämnena i 

skolan. Detta bestäms statligt i kursplaner och baseras på vad som anses vara viktigt att undervisa i 

våra skolor dels politiskt men också akademiskt. Även bilden av den goda medborgaren reflekteras 

i styrdokumenten, men detta är mer problematiskt. Dels är definitionen av den gode medborgaren i 

styrdokumenten ofta tvetydig och svårtolkad men i dagens globala samhälle är det även svårare att 

definiera en typ av idealmedborgare. Ser vi till nationalstatens historia kan vi dra slutsatsen att det 

länge varit lätt för statsmakten att definiera hur en medborgare ska vara, men i dagens globaliserade 

värld är detta inte längre endast statens uppgift. I och med samhällets ökade mångkulturella 

inflytanden införs nya normer som inte nödvändigtvis stämmer överens med statens. Globalismens 

ökade inflytande och nya kommunikationsmetoder gör det enklare att sprida nya normer och 

värderingar över gränser utan att staten kan styra över dessa. Utöver detta lever vi ett land vars 

värderingar de senaste 30 åren gått från att varit baserade i det socialdemokratiska folkhemmet till 

att vara baserade i en betydligt mer neoliberal grund.3 Vi lever alltså i ett samhälle i förändring och 

skolan står i mitten av detta, det är därför viktigt att kartlägga synen på vad en god medborgare är 

idag, vad skolan gör för att förmedla dessa ideal samt att problematisera svårigheterna vi står inför 

idag.   

 

En del av dessa svårigheter är hur skillnaden mellan juridiskt medborgarskap och emotionellt 

medborgarskap ökat hos minoritetsgrupper i det svenska samhället. Det juridiska medborgarskapet 

syftar till individer som rent juridiskt är svenska medborgare och därför innehar de rättigheter och 

skyldigheter som ett svenskt medborgarskap innefattar.4  Det emotionella medborgarskapet å andra 

sidan syftar till individens egna uppfattning av medborgarskapet. Det grundar sig alltså på i vilken 

mån en individ känner sig som en fullvärdig medborgare eller ej. En avsaknad på känslor av 

emotionellt medborgarskap kan uppstå när en individ utsätts för samhällelig exkludering eller när 

individer upplever en diskrepans mellan egna normer och värderingar och samhälleligt önskade 

normer och värderingar.5 

 

                                                   
3 Axel Fredholm (2017) Reconsidering school politics: educational controversies in Sweden. The curriculum journal, 
28(1), s.3ff  
4Migrationsverket (2017) Vad innebär svenskt medborgarskap? Hämtad: 2017-11-28. 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html 
5Beach, Sernhede (2011) From learning to labour to learning for marginality: School segregation and marginalization 
in Swedish suburbs British Journal of Sociology of Education 32(2), 257-274 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html
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Syfte 
Vårt syfte är att undersöka vilka historiska och aktuella diskurser som har utformat det vi idag 

identifierar som den goda svenska samhällsmedborgaren. Vi vill även undersöka hur skolan som 

aktör format den goda samhällsmedborgaren. Utifrån aktuellt forskningsläge jämförs olika 

ståndpunkter både ur ett historiskt och ur ett dagsaktuelltperspektiv för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt beskriva hur skolan används för att skapa goda samhällsmedborgare. Dessutom behandlas 

och diskuteras synen på juridiskt medborgarskap kopplat till emotionellt medborgarskap och vilka 

juridiska medborgare som exkluderas från den bredare definitionen av en god medborgare. 

Slutligen undersöks konsekvenserna för både individ och samhälle av denna samhälleliga 

exkludering.  

 

Frågeställningar 
• Vilka historiska och nutida diskurser har utformat definitionen av det vi idag ser som den 

goda samhällsmedborgaren?  

• Vilken roll har den svenska skolan som aktör i formandet av den goda 

samhällsmedborgaren? 

• Vad kan vi spåra för diskrepans kring synen på medborgarskap kopplat till skillnaden 

mellan juridiskt medborgarskap och emotionellt medborgarskap?  

 

Avgränsningar och urval 
Avgränsningar gjordes i att vi endast behandlar svensk forskning då vi vill försöka skapa en bild 

över den nationella utvecklingen av den goda samhällsmedborgaren. Med detta sagt finns det 

självfallet möjligheter att denne är kopplat till bredare internationella strömmar och därför krävs en 

presentation av dessa i vissa fall. Avgränsning i tid gjordes utifrån ett historiskt perspektiv då 

huvudfokuset låg på att arbeta med synen på medborgarskap från den nationalromantiska eran, det 

vill säga mitten av 1800-talet, och framåt. Detta dels på grund av att begreppet nationalmedborgare 

här fick en betoning i samhällsdebatten, men också på grund av den allmänna folkskolans 

införande, vilket förenklade statsmaktens metoder att skapa en homogen typ av den goda 

samhällsmedborgaren. Den tidigare synen på medborgarskap i Sverige kretsade runt en mer lokal 

patriotism och lokala normer baserat på geografi och klass, vilket gör att den blir mer problematisk 

att presentera en typ av idealmedborgare. När det kommer till studier av läroplaner har vi valt att 

mer djupgående studera läroplanen för gymnasieskolan. Läroplanen för grundskolan och förskolan 

studeras grundläggande för att spåra medborgarskapsideal i dessa. Detta innebär att vi inte studerar 

till exempel läroplanen för sameskolan eller läroplanen för grund/gymnasiesärskolan, en 

avgränsning vi gör baserat på brist av tid. Alla skolans läroplaner har direktiv för att skapa goda 
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samhällsmedborgare, vilket presenteras i resultatet, men ser vi till forskningen vi inkluderat har 

majoriteten av denna lagt ett fokus på förskola, grundskola och gymnasieskola, vi har därför valt att 

göra detsamma.  

 

Disposition  
Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel i vilken den första delen behandlar inledning, problembild 

syfte, frågeställning samt bakgrund. Del två behandlar metod och disposition i vilken uppsatsens 

vetenskapliga metod presenteras samt en kort sammanfattning av uppsatsens upplägg. I del tre 

behandlas uppsatsens resultat i underrubriker utifrån uppsatsens frågeställningar. Del fyra innehåller 

en analys och diskussion av resultatet samt slutsatser och förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

Resultatet bygger på en systematisk uppdelning av materialet baserat på frågeställningarna i vilka 

den första delen beskriver fyra perspektiv på medborgarskap utifrån forskning inom området. Den 

andra delen beskriver hur skolan direkt och indirekt arbetar med att skapa goda 

samhällsmedborgare. Den tredje och sista delen tar upp forskning relaterat till samhällelig 

exkludering baserat på medborgarskapsdiskursen. I diskussionen har sedan även där en uppdelning 

gjorts baserat på resultatet i vilket de tre olika delarna knyts samman för att skapa tre nya 

underrubriker. I den första delen problematiseras neoliberalismens intågande kopplat till det 

svenska medborgarskapsidealet. I den andra delen förs diskussioner relaterat till hur skolans arbete 

med medborgarskapsundervisning fungerar som en exkluderande faktor i skapandet av den goda 

samhällsmedborgaren. Den sista delen diskuterar hur medborgarskaps begreppet har utvecklas och 

potentiellt kommer utvecklas i en ständigt föränderlig värld.  

 

Bakgrund 
Mänskligheten har sedan vi började organisera oss i samhällen alltid haft någon form av 

utbildningsväsen. Vilka som haft tillgång till denna utbildning, hur avancerad utbildningen har varit 

och vad den behandlat har dock varierat, men något som varit en konstant genom historian är att 

utbildningsväsendet nästan alltid används som ett redskap från statsmakten att sprida en agenda. 

Denna agenda var ofta kopplad till begreppet goda samhällsmedborgare, och precis som 

utbildningsväsendets innehåll har definitionen av detta begrepp varierat. Om vi på ett generellt plan 

följer den historiska utvecklingen har begreppet goda samhällsmedborgare kunnat tolkas ganska 

heterogent. Definitionen av den goda samhällsmedborgaren har alltså kontinuerligt genom vår 

historia varierat beroende på klass, kön, religion eller andra bakgrundsfaktorer.6  

                                                   
6 Henry Egidius (2001) Skola och utbildning: i historiskt och internationellt perspektiv. Natur och Kultur: Stockholm 
s.15–42 
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Nationalromantiska eran 
Det är först under 1800-talets nationalromantiska era som ett mer homogent synsätt på den goda 

samhällsmedborgaren började växa fram, men även då spelade både klass, kön och framför allt 

religion en stor roll i hur du som individ skulle vara. I Sverige sågs spår av detta bland annat i 1842 

års folkskolereform i vilken en obligatorisk allmän grundskola infördes. Den svenska statsmakten 

förmedlade direktiv till dessa tidiga folkskolor i och med den statligt utformade folkskolestadgan. I 

denna utfärdades folkskolans uppgifter, vilka var både disciplinära och bildande. Huvudfokuset låg 

i folkskolan på att skapa goda medborgare som kunde både läsa och skriva samt hade goda 

kunskaper om fäderneslandet och kristendomen.7 Jämfört med idag hade lärarna i denna tidiga 

folkskola relativt stora friheter i det att det inte fanns en tydlig läroplan med klara direktiv med vad 

som skulle undervisas rent konkret. Det var först under 1860-talet och framåt som statsmakten 

började ta en mer aktiv roll i undervisningens innehåll, detta som en följd av skolinspektionens 

lansering år 1861. Ett medel i detta var introduktionen av en officiell lärobok för folkskolan 

Läsebok för folkskolan, vilken spred sig snabbt över Sveriges folkskolor och kom att ge mer tydliga 

direktiv för lärare vad som skulle genomsyra undervisningen. Denna första officiella lärobok 

innehöll till mesta del geografi och historia, vilket av många ses som ett tecken på folkskolans 

försök att skapa nationalistiska samhällsmedborgare i en tid med starka nationalromantiska 

strömmar.8 Folkskolan var dock till största del avsedd för samhällets lägre klasser, vilka utgjorde en 

majoritet av befolkningen. Den svenska överklassens barn gick till största del i privatskolor under 

deras yngre år för att förbereda dem på läroverksstudier. Läroverket var en del av den parallellskola 

som var en bestående del i utformandet av idealbarnet fram till 1940-talet och avsåg att ge eleverna 

universitetsförberedande studier. Det var möjligt att gå från folkskolestudier till läroverksstudier 

redan från år 1895 men detta var under en lång tid en ovanlig företeelse.9 Det går att se 

parallellskolan som ett upprätthållande av den heterogena bilden på den goda samhällsmedborgaren 

som genom historien dominerat. Barnen i de lägre klasserna utbildades till duktiga, lydiga och stolta 

samhällsmedborgare i folkskolan medan barnen från överklassen via läroverken utbildades till en 

bildad, väluppfostrad och deltagande elit.10 Denna syn på de lägre klasserna som endast passiva 

medborgare av en nationalstat kom att justeras i och med industrialiseringen av Sverige som tog fart 

i början av 1900-talet. De individer som tidigare setts som lydiga medborgare skulle nu genomgå en 

                                                   
7 Gunnar Richardson (1992) 1842 års folkskolestadga. I Gunnar Richardson (red.) Ett Folk Börjar Skolan. Allmänna 
Förlaget: Stockholm. s.18–30.  
8 Jacob Evertsson (2015) History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary 
schools in late nineteenth-century Sweden. History of Education, 44(3), s.262–269 
9 Hans Albin Larsson (2011) Mot bättre vetande – En svensk skolhistoria. SNS Förlag: Stockholm. s.52ff  
10 Ingrid Jönsson (1992) Creating Citizens. International Studies in Sociology of Education, 2( 2), 1992. s.186ff 
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betydande förändring, de skulle bli lydiga arbetare för att bidra till framväxten av Sverige som 

industrination. Detta innebar för styrdokumenten ett ökat fokus på bildning och disciplin. 

Arbetarungarna skulle genomgå en viss bildning för att kunna delta i samhället men samtidigt ha 

stora disciplinära krav på sig för att förbli lydiga arbetare.11 

 

Folkhemssverige  
I och med det socialdemokratiska folkhemmets framväxt och klassamhällets minskade inflytande, 

under mitten av 1900-talet blev en homogen bild av en god medborgare allt tydligare. Efter en lång 

period av minskade klyftor mellan folkskola och läroverk, där bland annat en gemensam 

bottenskola införts 1927, började på 1950-talet grunden läggas för de enhetsskolor som övertog 

folkskolan och läroverkens roll i lägre åldrar under 1960- och 1970-talet. Allt detta var steg i att 

minska den sociala segregationen i det socialdemokratiska folkhemmet och skapa en homogen bild 

av den goda samhällsmedborgaren.12 Den tidigare religiösa och nationalistiska svenska 

idealmedborgaren kom i samband med folkhemmets och demokratins framväxt att utvecklas till en 

demokratiskt deltagande och socialt kunnig sådan. Dessa förändringar kom dock rent konkret inte 

att ta plats i skolans läroplan eller motsvarande dokument förrän 1955 års undervisningsplan där 

dessa värden nämndes men inte upptog något större utrymme i dokumentet. I Lgr 62 och 69 fick de 

demokratiska värdena, tillsammans med jämställdhet och kritiskt tänkande ett större utrymme och 

vi har sedan dess sett hur dessa grundvärden fått mer och mer inflytande i den svenska skolan.13 I 

Lgr 80 myntades begreppet En skola för alla för första gången i styrdokumenten, men detta begrepp 

hade under flera års tid varit en del av skoldebatten. En skola för alla betonade en inkluderande 

skola i vilken alla elever skulle ha rätt till en utbildning som var anpassad efter deras individuella 

förmågor. Begreppet fick i många kretsar stå för den inkluderingen och betoningen av delaktighet 

som i teorin kom att lägga grunden för skolans värdegrundsarbete.14 I samband med denna periods 

ökade fokus på delaktighet, inkludering och utvecklandet av demokratiska samhällsmedborgare 

minskade även fokuset på skolans disciplinära uppdrag, ett uppdrag som hade varit ett utav de 

viktigaste under den svenska folkskolans första tid fram tills mitten av 1900-talet. Den nya 

pedagogiska inriktningen i skolan baserad på delaktighet och inkludering gick inte ihop med den 

gamla skolans auktoritära syn på lärarande och därför tog skolan naturligt steg tillbaka från ett 

disciplinärt fokus.15  

                                                   
11 Axel Fredholm (2017) s.9ff   
12 Larsson (2011) s.52ff  
13 Jönsson (1992) s.186–194  
14 Girma Berhanu (2011) Inclusive education in Sweden: Responses, challenges and prospects. International Journal of 
Special Education, 26(2), s.129ff  
15 Fredholm (2017) s.11ff  
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Neoliberalismen och medborgarskapssynen idag 
Det vi kan se genom att studera den svenska skolans tidiga historia är hur synen på den goda 

medborgaren tagit sin grund i skolan. Det långa 1800-talets nationalromantiska syn syftade till att 

skapa en gudfruktig, nationalistisk, flitig och lydig medborgare som under 

industrialiseringsprocessen övergick till en flitig och lydig arbetare. Successivt efter 1900-talets 

demokratiseringsprocesser under det socialdemokratiska folkhemmet kom den goda medborgaren 

definieras som demokratisk, deltagande och bidragande till det kollektiva folkhemmets framväxt. 

Spåren av de deltagande och demokratiska ideal som växte fram i mitten av 1900-talet men med ett 

ökad fokus på individualism i och med det ökade neoliberala inflytandet i svensk politik på 90-talet 

samt under 2000-talet ses fortfarande i dagens skola. Denna neoliberala syn lägger ett ökat fokus på 

entreprenörskap och fria val i vilket elever förväntas ta ansvar och ha förståelse för vilka 

konsekvenser valen får samt hur eleven på bästa sätt bygger upp sig själv som en individ. I den 

svenska skoldebatten i och med Lgr 11 och den tidens allianspolitik som till en stor del drev fram 

dessa förändringar ses ett ökad disciplinärt inslag.16 Förutom neoliberala inslag ses ökade inslag av 

interkulturalism och internationell normkritik i skolans styrdokument och i 

medborgarskapsdebatten, vilket kan ses som ett spår av globaliseringens yttringar i 

medborgarskapssynen.17 Det går alltså idag fortfarande att se en pågående debatt om vilken typ av 

medborgare skolan bör utbilda och ser vi till det historiska perspektivet så lär det inte vara sista 

gången vi har en debatt om vad en god samhällsmedborgare är.  

  

                                                   
16 Ibid s.6–16.  
17 Sandström Kjellin, Stier (2008) Citizenship in the classroom: transferring and transforming transcultural values.  
Intercultural Education, 19(1), s.41–47  
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Kapitel 2: Metod  
Litteratursökning  
För att hitta relevant vetenskaplig forskning har en kvalitativ systematisk litteraturstudie 

genomförts.18  Den första allmänna sökningen gjordes i databasen SwePub för att sedan göra två 

kompletterande sökningar i ERIC och UniSearch. Sökorden som användes var: Sweden, 

Citizenship, Education. Detta gav 226 träffar på SwePub, 85 träffar i ERIC och 921 träffar i 

UniSearch. För att öka validiteten i uppsatsen användes inklusionskriterier. Vi valde att endast 

inkludera artiklar som var peer-reviewed samt publicerade vetenskapliga artiklar. Detta reducerade 

antal träffar till 65 träffar i SwePub, 50 träffar i ERIC och 310 träffar i UniSearch. Ytterligare en 

rensning gjordes i vilken ett 20-tal artiklar sållades bort på grund av att de inte var skrivna på 

svenska eller engelska. Slutligen exkluderades dubbletter som dök upp dels i samma databas, men 

också mellan de olika databaserna. En ytterligare sökning genomförde även med avsikt att få en 

bredare bild av den historiska synen på medborgarskap i vilken sökorden: Sweden, Citizenship, 

History användes. Detta gav två artiklar av värde som inkluderades i det vetenskapliga underlaget. 

För att få en utökad bild relaterat till exkluderade grupper i det svenska folkhemmet användes 

sökorden: Sweden, Folkhem OR People's home, Exclusion, vilket gav ytterligare en artikel.  

 

Efter att ha läst abstracts för att undersöka vilka artiklar som var relevanta för våra frågeställningar 

kvarstod 46 artiklar. Dessa artiklar lästes i sin helhet och ytterligare artiklar sållades bort baserat på 

relevans och kvalité19. Därefter återstod 16 artiklar som kom att göra den vetenskapliga grunden för 

uppsatsen baserat på den systematiska litteratursökningen. Ett antal manuella sökningar gjordes. 

Via referenslistan i Aldenmyr, Wigg, Olson, Worries and possibilities in active citizenship: Three 

Swedish educational context20, hittades en artikel av Olson, Från nationsbyggare till global 

marknadsnomad: om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet.21 Via 

referenslistan i Beach, Sernhede, From learning to labour to learning for marginality: school 

segregation and marginalization in Swedish suburbs22 hittades en artikel av Dahlstedt, Parental 

governmentality: involving ‘immigrant parents’ in Swedish schools.23 Via referenslistan i Khayatis, 

                                                   
18 Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. Natur och 
Kultur: Stockholm. s.26ff 
19 Ibid s.83f  
20 Aldemyr, Jepson Wigg, Olson (2012) Worries and possibilities in active citizenship: Three Swedish educational 
contexts. Education, Citizenship and Social Justice, 7(3) 
21 Olson, M. (2008) Från nationsbyggare till global marknadsnomad: om medborgarskap i svensk utbildningspolitik 
under 1990-talet Linköping: LiU Press. 
22 Beach, Sernhede (2011)  
23 Dahlstedt, M. (2009) Parental governmentality: Involving ‘immigrant parents’ in Swedish schools, British Journal of 
Sociology of Education, 30(2) 
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Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet24 

hittades ytterligare en artikel av Khayati: Beyond the Swedish Folkhem – the position of immigrant 

and refugee groups in Sweden.25Den systematiska och manuella litteratursökningen resulterade i 

totalt 19 artiklar som motsvarade syftet för uppsatsen.  

 

Bearbetning av material 
Det utvalda materialet analyserades utefter en innehållsanalytisk metod. Målet med denna analys 

var att hitta mönster och teman i den presenterade forskningen för att sedan bilda systematiska 

kategoriseringar och uppdelningar baserat på data. Syftet var att nå djupet i texterna som analyseras 

för att därefter kunna applicera dessa på en egenkonstruerad förklaringsmodell. Processen går till på 

så sätt att texterna först läses i sin helhet för att skapa en helhetsbild av forskningen. Därefter 

identifieras delar av texten av relevans för att besvara frågeställningarna, dessa delar samlas sedan 

tillsammans med utdrag från andra konsumerade artiklar för att skapa ett underlag för att besvara 

frågeställningarna. Slutligen formas underrubriker och teman inom frågeställningarna för att 

ytterligare systematisera upp resultatet baserat på den konsumerade forskningen.26  

 

Vi fokuserade på att hitta mönster och teman i artiklarna för att lättare kunna koppla och analysera 

utefter våra frågeställningar. Artiklarna delades upp i de som fokuserade på att beskriva diskursen 

relaterad till definitionen av medborgarskap, de som beskrev hur skolan används som institution för 

att förmedla de medborgarskapliga idealen, samt de som beskrev ett exkluderande perspektiv på 

medborgarskap. Detta gjordes via en kvalitativ innehållsanalys i vilken olika definitioner och 

tolkningar sorterades upp för att se likheter och skillnader mellan hur de svarade på våra 

frågeställningar. En systematisk uppdelning gjordes sedan i vilken kategorier skapades utefter 

resultat de olika artiklarna. Detta för att ge en generaliserande bild av forskningsläget. Förutom att 

presentera slutsatser och resultatpresenteras även empiriska exempel från de vetenskapliga 

artiklarna vi baserar vårt resultat på.  

 

Efter att studerat hur forskningsläget ser ut relaterat till definitionen av en god samhällsmedborgare 

i dagens samhälle skapades fyra kategorier för hur forskningen definierar goda samhällsmedborgare 

idag, det etniska perspektivet, det traditionella perspektivet, det neoliberala perspektivet och det 

kosmopolitiska perspektivet. Dessa kategorier är baserade på olika medborgarskapliga faktorer som 

                                                   
24 Khayati, K. (2017). Stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska 
motståndet. Sociologisk forskning, 54(1) 
25 Khalid Khayati (2013) Beyond the Swedish Folkhem – the position of immigrant and refugee groups in Sweden. 
Nordiques, 26(1) 
26 Klaus Krippendorff (2013) Content analysis: an introduction to its methodology. SAGE Publications Inc: London. 
s.354-379  
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presenterats i aktuella artiklar. Vi har sedan valt att förhålla oss till dessa i vår diskussion och analys 

för att systematiskt kunna dela upp och identifiera de olika definitionerna av en god 

samhällsmedborgare i den aktuella diskursen.  

 

För att beskriva hur skolan arbetar med att skapa goda samhällsmedborgare gjordes en uppdelning i 

vilken vi dels valde att studera utbildningsväsendets teoretiska grund till arbetet med 

medborgarskapsundervisningen. I detta presenterades dels aktuell forskning kopplad till europeiska 

och svenska mål men också text från läroplanen för gymnasieskolan presenterades. I den andra 

delen valde vi att presentera hur lärare och skolpersonal rent praktiskt arbetar med 

medborgarskapsundervisning. Detta för att undersöka om det finns någon diskrepans mellan teori 

och praktik kopplat till skapandet av den goda samhällsmedborgaren inom skolan.  

 

För att skapa en bild av vilka grupper och individer som exkluderas på grund av aktuella 

definitioner av den goda medborgaren valde vi att ställa frågor relaterade till samhällelig 

stigmatisering, exkludering och utsatta grupper. Därigenom framkom relevant material för att 

besvara frågan kring när och hur det juridiska medborgarskapet skiljer sig från det emotionella 

medborgarskapet. För att presentera detta delades resultatet upp i en historisk och teoretisk del 

kopplad till traditionella synsätt på medborgarskap och hur det svenska samhället medborgarsyn 

agerat exkluderande. I nästan del beskrivs hur minoritetsgruppers identitetsskapande tar form i ett 

majoritetssamhälle. I sista delen tas en teori kring utomparlamentarisk mobilisering upp för att 

beskriva en möjlighet och konsekvens av det svenska samhällets segregation.  
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Kapitel 3: Resultatredovisning  
Historiska och nutida perspektiv på den goda samhällsmedborgaren   

Det etniska perspektivet på medborgarskap 
Det etniska perspektivet går att spåra i det nationalromantiska sättet att se på människan och 

medborgarskap. Den goda samhällsmedborgaren går här att koppla ihop med begrepp som etnicitet, 

nationell- och religiös stolthet. Den etniska aspekten går att spåra i många homogena nationalstaters 

historia i det att ett land bildades av ett visst folk för ett visst folk, definitionen av detta folk 

baserades på en etnisk tillhörighet grundad i språk, utseende och kultur. Under den 

nationalromantiska eran industrialiserades Sverige snabbt och starka urbana strömmar kom att växa 

fram. För att hantera denna samhälleliga förändring byggdes därför från politiskt håll ett Sverige av 

svenskarna för svenskarna upp i stil med de samtida nationalistiska statsbyggarna.27 Den nationella 

stoltheten var en viktig del i den tidiga svenska medborgarskapen, folket förväntades ha kunskaper 

om landets stolta historia och basera sin självidentitet på hur historiska svenska idealaktörer agerat. 

Den historiska aspekten var en viktig del i att ena landet och skapa en homogen nationell identitet. I 

detta tillkom även en betoning på geografiska kunskaper i att folket förväntades ha kunskaper om 

resten av nationen och därigenom en förståelse för vad den svenska nationen i sin helhet innebar.28 

Den religiösa aspekten i medborgarskapet grundade sig på de fortfarande starka kristna influenserna 

i den svenska vardagen. Sverige var fortfarande ett land som vilade på en stark religiös grund i både 

sättet att styras och i den vanliga människans vardag. Religionen, och mer specifikt kristendomen 

var därför en viktig del i den tidiga svenska nationella identiteten.29 Det etniska perspektivet går 

alltså att se som ett tidigt sätt att forma en gemensam identitet hos ett folk som tidigare inte haft en 

klart uttalad nationell identitet utan snarare flera lokala identiteter baserade på geografi och klass.  

 
 

Det traditionella perspektivet på medborgarskap 
Det traditionella perspektivet på medborgarskap går att koppla till den syn som dominerat under det 

svenska folkhemmet. Goda samhällsmedborgare presenteras här som demokratiska, deltagande och 

besittande av vissa specifika normer. Laila Nielsen, lektor inom utbildningsvetenskap vid 

Jönköpings universitet, och Ralph Leighton, lektor i utbildningsvetenskap vid Cantenbury Christ 

Church University i Storbritannien, beskriver den demokratiska medborgaren som en individ med 

goda kunskaper om de grundvärden det svenska samhället bygger på, men även teoretiska 

kunskaper om hur du deltar i samhällets demokratiska processer. Baserat på detta kräver samhället 

att idealmedborgaren har goda kunskaper om hens demokratiska rättigheter och skyldigheter inom 

                                                   
27 Evertson (2015) s.259-266  
28 Ibid s.264ff  
29 Ibid s.262ff  
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det svenska samhällets ramar.30 Den deltagande samhällsmedborgaren har många likheter med den 

demokratiska samhällsmedborgaren, denne idealmedborgare ska aktivt delta i de demokratiska 

processerna, men här inkluderas även ett deltagande i samhällets andra funktioner. En deltagande 

samhällsmedborgare förväntas att aktivt påverka samhället samt delta i dess olika funktioner, till 

exempel genom att betala skatt och delta och vara informerad i aktuella samhällsdebatter. Varje 

medborgare ska även vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter i samhället samt hur 

medborgaren formellt och informellt kan påverka och bli påverkad av det.31 Den normativt kunniga 

medborgaren är en medborgare som förstår samhällets normer och kan agera därefter. Denna 

idealmedborgare har en förståelse för de normer som bygger det svenska samhället och har 

inkluderats dessa i sin egen personliga värdegrund. Individen ska ha förståelse för de 

konsekvenserna det kan få att bryta mot samhällets normer samt varför vi har dessa normer. Maria 

Olson, docent vid Stockholms universitet samt Skövde högskola och Magnus Dahlstedt, docent vid 

Linköpings universitet, kallar detta för terapeutisk medborgarskapsträning och det grundar sig i 

individens förmåga till ”rätt” tänkande inom den samhälleliga kontext hen lever i.32 Olson och 

Dahlstedt beskriver även en dualitet inom begreppet god samhällsmedborgare i det att det dels 

handlar om att tänka rätt och ha rätt värderingar, men också i att handla rätt. Att agerar deltagande 

som en god medborgare, men ha ”felaktiga” värderingar så invalidiseras det goda medborgarskapet, 

likaså att ha de rätta värderingarna men inte agera rätt händer medför samma sak.33 Den 

traditionella synen på idealmedborgaren bygger alltså på en samverkan av rätt normer, allmänt 

deltagande samt demokratiskt deltagande. 

 

Det neoliberala perspektivet på medborgarskap 
Det neoliberala perspektivet på medborgarskap är något som har växt fram och fått genomslagskraft 

i skolvärlden sedan slutet av 90-talet i och med bland annat friskolereformen som genomfördes 

under regeringen Bildt. Synen har sedan dess etablerats ytterligare i skoldebatten. Till en viss del 

kretsar denna debatt fortfarande kring det fria skolvalet och hur det påverkat skolvärlden, men det 

finns även en debatt kring hur synen på den goda medborgaren förändrats i och med de ökade 

neoliberala influenserna inom den svenska skolan.34 Den neoliberala synen på idealmedborgaren 

kretsar kring begrepp som entreprenörskap, individuell utveckling och ansvarstagande. Olson, 

                                                   
30 Nielsen, Leighton (2017) What are the gender, class and ethnicity of citizenship?: A study of upper secondary school 
students' views on Citizenship Education in England and Sweden. Confero Essays on Education, Philosophy and Politics 
s.17ff  
31 Lisbeth Lindström (2013) Citizenship Education from a Swedish Perspective. Journal of Studies in Education, 3(2) 
s.28-35  
32 Olson, Dahlstedt (2014) Citizenship formation for a new millennium in Sweden – a prognosis of our time. Journal for 
Critical Education Policy Studies, 12(2), s.211ff.  
33 Ibid s.202ff 
34 Aldemyr et al. (2012) s.2ff  
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Dahlstedt beskriver träning i entreprenörskap som en av grunderna i att skapa en god 

samhällsmedborgare. Denna egenskap är starkt kopplad till ett annat neoliberalt ideal, att vara 

välanpassad till marknadens behov av kompetent arbetskraft. En entreprenörsinriktad befolkning 

ökar statens konkurrenskraft på den globala marknaden i en marknad som drivs fram av innovativa 

företag och privatpersoner.35 Entreprenörskap är starkt kopplat till individuell utveckling, en 

klassisk neoliberal princip där individen sätts i centrum, Individen ses som en produkt som ska vara 

både driven och kompetent, denna individ ska av samhället ges möjligheterna att uppnå sin fulla 

potential för att utvecklas till den idealmedborgare som samhället och marknaden efterfrågar. 

Aldemyr et al. betonar vikten av individuella val i skapandet av den neoliberala idealmedborgaren, 

och framförallt vikten av rätt val. Idealmedborgaren är den som letar efter självförverkligande och 

gör detta via en klar målmedvetenhet i sina livsval för att sedan utvecklas till den individ hen vill 

vara. Det finns dock klara riktlinjer på vad för mål en individ ska sträva efter och de ska till en så 

hög grad som möjligt, för att du ska klassificeras som den goda samhällsmedborgaren, efterlikna 

den medborgaren marknaden och samhället efterfrågar.36 Den ansvarstagande medborgaren kan ses 

som kittet som håller ihop den neoliberala idealbilden. Till skillnad från den traditionella synen där 

samhället ska forma dig till idealmedborgaren så kräver den neoliberala synen att människor gör rätt 

val, baserad på ansvarstagande, för att bli den goda samhällsmedborgaren. Att ta rätt beslut och visa 

ansvar belönas i detta samhälle, men felaktiga beslut och visar bristande ansvarsfullhet får 

konsekvenser. Detta kan kopplas till det ökade fokus på disciplin som dominerat skoldebatten, men 

även den bredare samhällsdebatten relaterad till strängare straff för ett antal brott. Samhället och 

staten ska ge förutsättningar att nå en full potential, men det är individens eget ansvar att ta vara på 

dessa möjligheter.37 38 

 

Det kosmopolitiska perspektivet på medborgarskap 
Det kosmopolitiska perspektivet på medborgarskap ser på individen som en del av ett större 

internationellt perspektiv och har fått genomslagskraft i och med att globaliseringens inflytande 

ökat. Enligt detta perspektiv ska en god samhällsmedborgare ha kunskaper kring och agera för det 

större samhällets, eller världens bästa, den goda samhällsmedborgaren ska även ha goda 

interkulturella färdigheter samt ha goda kunskaper om globaliseringens yttringar och konsekvenser i 

dagens samhälle. Den goda samhällsmedborgaren som agerar för samhället och världens bästa 

beskrivs i Olson et al. de har valt att kalla hen för The responsive, holistic citizen. Denna 

                                                   
35 Olson, Dahlstedt (2014) s.209ff  
36 Aldemyr et al (2012) s.3–10  
37 Fredholm (2017) s.9–16 
38 Olson, Fejes, Dahlstedt, Nicoll (2014) Citizenship Discourses: Production and Curriculum. British Journal of Sociology 
of Education, 6(7), s.8ff  
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idealmedborgare styrs av en känsla av att vara en del av något större och agerar därefter. Likt det 

traditionella perspektivet kan en del av detta vara att delta aktivt i samhället och demokratin, men 

det stannar inte där utan även en miljömedvetenhet och en nationell samt internationell 

medmänsklighet tas upp som viktigt enligt denna syn. Här betonas även vikten av att symboliskt ta 

ställning i frågor vilka ses som viktiga för en positiv samhällsutveckling.39 Margareta Sandström 

Kjellin, lektor vid Mälardalens högskola, och Jonas Stier, docent vid Mälardalens högskola, 

beskriver att en av de viktiga egenskaperna hos en idealmedborgare är hens interkulturella 

färdigheter. Detta begrepp förklaras som kunskaper om hur individen ska interagera med 

minoritetsgrupper i samhället. I detta inkluderas teoretiska kunskaper om dessa grupper, en respekt 

för dem och deras värderingar samt en förmåga att lyssna på dessa grupper.40 De interkulturella 

färdigheterna går även att tolka på ett bredare plan i att de inkluderar kunskaper om drivkrafter och 

värderingar hos grupper internationellt. Detta för att skapa en bredare förståelse hos 

idealmedborgaren kring globala konflikter och aktioner för att skapa en internationell solidaritet.41 

Detta går att koppla till de kunskaper kring globaliseringen som förväntas av den goda 

samhällsmedborgaren. När den goda samhällsmedborgaren behandlas i både styrdokument och i 

samhällsdebatten betonas allt oftare vikten av att förstå globaliseringsprocessen och dess 

konsekvenser. En god samhällsmedborgare ska förstå både problematiken och möjligheterna kring 

detta fenomen samt hur det påverkar hens eget liv. Förutom detta ska den goda 

samhällsmedborgaren även kunna debattera kring globala frågor samt frågor kopplade till 

globaliseringen som begrepp.42 

 

Skolan som aktör i skapandet av den goda samhällsmedborgaren  

Medborgarskapsundervisningen i teorin  
Skolan används idag, likväl som förr som ett redskap där staten kan fostra goda 

samhällsmedborgare. Genom fostran och medborgarskapsundervisning av befolkningen kan 

samhället och de ideal som det vilar på bibehållas och/eller förbättras genom att vissa ideal 

reproduceras. Genom de kommunala skolorna och de statliga styrdokumenten kan staten utforma 

och utrusta medborgare med specifika egenskaper och färdigheter som ska vara för statens och 

individens bästa. En aspekt av denna fostran och medborgarskapsutbildning är att utrusta framtida 

generationer med specifika värderingar och egenskaper för att reproducera en politisk ordning.43 I 

en utredning gjord av den europeiska kommissionen så presenterades så kallade 

                                                   
39 Olson et al. (2014) s.7f  
40 Sandström Kjellin, Stier (2008) s.41–47  
41 Lindström (2013) s.28ff   
42 Ibid s.32ff  
43Sandström Kjellin, Stier, Einarson, Davies, Asunta (2010) Pupils’ voices about citizenship education: comparative case 
studies in Finland, Sweden and England. European Journal of Teacher Education, 33(2), s.104-105 
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nyckelkompetenser. Dessa kompetenser är färdigheter som det ansågs att framtida européer 

kommer att behöva vara utrustade med för att till exempelvis kunna navigera en allt mer 

globaliserad värld.44 Några exempel på dessa nyckelkompetenser är: välutvecklade interkulturella 

färdigheter och goda kunskaper om globaliseringens yttringar och konsekvenser. Dessa 

nyckelkompetenser återkommer i ett Comenius 2.1 projekt, även detta genomfört av den europeiska 

kommissionen, där målet var att utveckla dessa kompetenser hos lärare.45 Somliga av dessa 

nyckelkompetenser återkommer även styrdokument för den svenska skolan och i synnerhet Gy11 i 

form av exempelvis utvecklandet av interkulturella färdigheter.46 

 

En aspekt som får mycket uppmärksamhet i skolpolitiska kretsar är idén om att demokratin i sig är 

särskilt skör. På grund av denna skörhet är demokratin beroende av aktiva och delaktiga 

medborgare. Ordet aktivitet syftar inte i det här fallet till att individerna i ett samhälle endast går 

och röstar när tillfälle ges utan det syftar snarare engagemang i större skala i den gemenskap som 

individen ingår i. Då demokratin uppfattas som extra skör så blir det utbildningsväsendets ansvar att 

bidra till att utbilda medborgare att förstå sin roll i demokratiprocessen, samhället och dess 

ramverk.47 

 

Styrdokumenten för den svenska skolan förmedlar vissa medborgarskapskriterier, eller 

medborgarskapsideal. Gy11 fastslår att den svenska skolan bygger på en demokratisk grund och 

denna demokrati genomsyrar sedermera hela verksamheten. Under sin tid i skolan kommer och ska 

eleverna ta till sig vissa värden. En del av denna värdegrund består av bland annat: respekt för de 

mänskliga rättigheterna, individens frihet, människolivets okränkbarhet, allas lika värde, jämlikhet 

mellan könen, tolerans gentemot andra. Via dessa styrdokument förmedlas flera 

medborgarskapskriterier. Dels strävar skolan efter att skapa demokratiska och deltagande 

samhällsmedborgare som hyser respekt för bland annat de mänskliga rättigheterna och innehar 

andra önskvärda egenskaper och normer. Dessa egenskaper är bland annat: tolerans gentemot andra, 

kunskaper om vårt gemensamma kulturarv, entreprenörskap, en känsla av ansvarstagande, en vilja 

och drivkraft att göra idéer till verklighet. Skolan ska också se till att eleverna tar till sig de 

nödvändiga kunskaper som krävs för att kunna navigera en allt mer globaliserad värld och 

mångkulturellt samhälle. Ytterligare en aspekt av styrdokumenten som får hög prioritet är det 

livslånga lärandet. Meningen med detta livslånga lärande är att eleven ska kunna anpassa sig efter 

                                                   
44 Ibid s.201f  
45 Sandström Kjellin, Stier (2008) s.41 
46 Gy11 (2011) s.5–13  
47 Lindström (2013) s.23 
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vad samhället och arbetsmarknaden kan tänkas behöva i framtiden. Genom att delta i skolans olika 

ämnen och aktiviteter ska eleven också nå goda kunskaper i det svenska språket.48 Även i 

läroplanen för förskolan och läroplanen för grundskolan återfinns samma medborgarskapsideal. I 

alla tre läroplanerna återfinns mål bland annat relaterat till demokrati, deltagande, interkulturalism 

och ansvarstagande och likvärdiga medborgarskapsideal. Det som skiljer mellan de olika 

skolformerna är metoderna för att genomföra dessa mål, men målen i sig är i sin mest basala form 

de samma.49 50 

 

Medborgarskapsundervisningen i praktiken  
Hur skolan används rent konkret som ett redskap i utbildningen av medborgare kan sägas bestå i att 

det finns vissa explicita ideal som kommer till uttryck i styrdokumenten för skolan. Dessa explicita 

ideal ska skolan aktivt arbeta med att uppnå och få eleverna att integrera i sitt egna värdesystem. De 

explicita värdena kan till exempel vara: demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna, 

människolivets okränkbarhet och entreprenörskap. Dessa ideal ligger till grund för undervisningen, 

formar den och ska slutligen genomsyra hela verksamheten.51 Utöver de explicita normerna och 

ideal som eleverna utsätts för i skolvardagen utsätts de även för implicita värden och normer. Dessa 

implicita inslag i undervisningen kallas för den dolda läroplanen och i den innefattar allt som lärs ut 

utöver innehållet i den officiella läroplanen. Den dolda läroplanen förmedlar normer, regler, värden, 

attityder, politiska ställningstaganden, etik, moral och mycket mer. Genom att elever utsätts för 

dessa implicita inslag i undervisningen kan det få som följd av elever socialiseras in i och 

reproducera specifika ställningstaganden och diskurser. Via innehållet i den dolda läroplanen kan 

den aktiva samhällsordningen upprätthållas genom att normativa, dominanta diskurser i samhället 

reproduceras av nya generationer medborgare. 52 Normer som bestämts av den kulturella kontext en 

individ befinner sig i påverkar en individs åsikter och handlingar medvetet och omedvetet. Det är 

därför inte alltid självklart för läraren att hens handlingar också förmedlar vissa värden och normer. 

En sak är dock säker och det är att skolan och dess personal är viktiga agenter i 

socialiseringsprocessen.53 En aspekt av den dolda läroplanen är just lärares agerande som är en del 

av den modellinlärning som äger rum i skolan. Om vi ser till skolans styrdokument framgår det att 

skolan ska främja demokratiska värderingar, arbetssätt, elevinflytande och andra normer som anses 

                                                   
48 Gy11 (2011) s.5–13  
49 Lgr11 (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017). Skolverket: 
Stockholm. s.7–18  
50 Lpfö98 (2016) Läroplan för förskolan. Reviderad 2016. Skolverket: Stockholm. s.4–16 
51 Thornberg, Elvstrand (2012) Children’s experiences of democracy, participation and trust in school. International 
Journal of Educational Research, 53(1), s.44 
52 Ibid s.45f 
53 Sandström Kjellin, et al. (2010) s.204 
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vara viktiga för att skapa en idealmedborgare. Detta är en del av det explicita innehållet och det är 

värden som kommer att förmedlas i den ordinarie undervisningen. Samtidigt finns det många 

studier som pekar på att elever på många skolor runtom i landet inte är delaktiga i beslutsprocesser 

som rör skolvardagen. I de fall eleverna faktiskt är deltagande finns det ofta en tendens att endast en 

liten grupp verbalt skickliga elever får agera som röst för den stora elevgruppen. Det problematiska 

i det består i att via styrdokumenten förmedlas en typ av värden (demokrati, elevinflytande osv.) 

men i verkligheten och genom lärares och annan personals agerande förmedlas en annan typ av 

normer som varken betonar demokrati eller elevinflytande. Vidare pekar många studier på att 

många skolor, trots ett uttalat demokratiskt uppdrag, i praktiken fungerar som ett system som fråntar 

eleverna deras makt, ett så kallat maktberövande eller disempowerment system. Elevernas 

beteenden och erfarenheter formas av kontrollerande makter, vilket leder till att istället för att 

eleven skapar sig en egen uppfattning om saker och ting får deras personliga uppfattningar ge vika 

för dominerande och traditionella hierarkier.54 En konsekvent och välfungerande 

medbogarskapsutbildning på demokratisk grund ses av flera forskare som en viktig del av unga 

människors utveckling. Genom att de lär sig om sina rättigheter respektive skyldigheter samt hur 

samhället fungerar uppmuntras de till att aktivt delta i sina gemenskaper och att deras åsikt och röst 

har en viktig roll att spela i samhället.55  

 

Diskrepansen i synen på den juridiska- och den emotionella medborgaren  

Ett historiskt perspektiv på exkludering  
Den klassiska synen på nationellt medborgarskap grundar sig i de vi- och dem-grupper som 

naturligt uppkom i och med 1800-talets nationalromantiska era. Svenskar är på ett visst sätt och vi 

är på detta sätt för att vi inte är de andra som är på ett annat sätt. Detta skapar ett sammanfogande 

kitt i vilket landets medborgare utöver sina individuella identiteter kan identifiera med en svenskhet 

och en identitet som just svenskar. Denna nationella identitet leder fram till en inkludering av de 

som lever upp till de medborgarskapliga kraven, men också en exkludering av de som inte gör det.56 

Detta är inget unikt för den svenska medborgarskapssynen och inte heller något nytt som 

uppkommit genom den ökade invandringen och det ökade flyktingmottagandet i Sverige. Genom 

den svenska historien har vi sett åtskilliga exempel på hur exkluderade grupper behandlats illa av 

staten och majoritetssamhället. Under det svenska rasbiologiska institutets gyllene era 

tvångssteriliserades romer och andra grupper som var exkluderade från den svenska 

medborgarbilden. Likaså kunde vi kontinuerligt under framväxten av det svenska folkhemmet se en 

                                                   
54 Thornberg, Elvstrand (2012) s.51f   
55 Lindström (2013) s.25 
56 Dahlstedt, Fejes, Olson, Rahm, Sandberg (2017) Medborgarskapandets paradoxer – Medborgarskapspositioneringar 
i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. Sociologisk Forskning, 54(1), s.32ff  
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strukturell diskriminering av minoritetsgrupper.57 Under 1980-talets utökande invandrings- och 

flyktingmottagande ökade även det nationella motståndet mot detta. Detta ledde till ett ökat politiskt 

engagemang för ett minskat flyktingmottagande, i kulmen av detta presenterade regeringen år 1989 

det så kallade luciabeslutet i vilket ett minskat flyktingmottagande beslutades i förmån för en ökad 

integration. Ett utbrett missnöje levde fortfarande kvar vilket i sin tur ledde till partiet Ny 

Demokratis inträdande i den svenska riksdagen. En samhällelig exkludering baserad på en idealbild 

av medborgarskap och debatten kring invandrings- och flyktingpolitiken är alltså inget nytt i 

Sverige.58  

 

På vilka kriterier agerar samhället då exkluderande idag? Två klassiska sätt att se på 

nationalidentitet är de två teorierna kring medborglig identitet och etnisk identitet. Den medborgliga 

identiteten bygger på nationella politiska värden och normer, i Sverige hade detta kunnat vara 

demokratiska värden, värden relaterat till jämställdhet och värden kopplat till frihet. Denna typ av 

identitet är ofta kopplat till samhällen som bygger på en lång kultur av mångkulturalism likt USA, 

Storbritannien och Frankrike. Den etniska identiteten bygger på faktorer som utseende, religion och 

till en viss del språklig kompetens. Detta är vanligare att se spår av i samhällen med en historia av 

att vara ett relativt monokulturellt samhälle, likt Tyskland och Ryssland. Även Sverige har en 

historia av att länge vara ett monokulturellt samhälle, men till skillnad från många andra liknande 

länder är den svenska synen på medborgarskap och identitet mer komplex. Ofta kopplas länder med 

en hög etnisk identifikation till att också ha låg politisk tillit, men Sverige har både hög etnisk 

identifikation och hög politisk tillit. Något som kan förklaras på det svenska samhällets, och 

skolans, höga fokus på att förmedla normer ofta mer kopplade till länder med en hög medborglig 

identitet.59  

 

Minoritetsgruppers identitetsskapande i ett majoritetssamhälle    
Dahlstedt et al. har efter intervjuer med komvuxelever kunnat identifiera vilka exkluderande 

egenskaper som bidrar negativt till att skapa en medborgaridentitet hos individer. De presenterar 

utseende som en av dessa exkluderande faktorer. En intervju med en person som var adopterad från 

Colombia drog slutsatsen att individens utseende i flera sammanhang kunde verka exkluderande, 

hon behandlades på ett annorlunda och i flera fall negativt sätt på grund av hennes utseende, vilket i 

deras ögon försvagade hennes svenska medborgarskapliga identitet. En annan exkluderande, eller 

inkluderande faktor var språket. I samma intervju som tidigare kom det fram att när det visade sig 

                                                   
57 Khayati (2013) s.88ff  
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att hon bemästrade det svenska språket flytande kunde detta ge folk en annan, mer positiv bild av 

henne, vilket i deras ögon stärkte hennes svenska medborgarskapliga identitet. I en annan intervju 

betonades vikten av att ha rätt normer. Kvinnan som blev intervjuad hade på äldre dagar börjat ha 

på sig slöja, vilket hade lett fram till att hon fått utstå fler blickar och negativa kommentarer både 

från vänner och främlingar än tidigare. Detta kopplas till att hon valt att bryta mot samhällets 

normer genom att öppet visa sin religiösa tillhörighet. I den sista presenterade intervjun lades fokus 

på den etniska tillhörigheten. Personen som blev intervjuad berättade om hur hon hade en dubbel 

medborgaskapsidentitet genom att hon både identifierade sig som svensk och rom. Denna intervjun 

visade på ett fokus på problematiken hos individer som identifierar sig som en del av flera grupper. 

När hon försökte dela med sig av sin andra identitet så riskerade hennes svenska identitet att falla, 

vilket skapade en rädsla hos henne att dela med sig av sin romska tillhörighet. Intervjuerna visar på 

olika faktorer som kan skapa exkludering i ett samhälle som historiskt bygger på en homogenitet.60 

 

Skolans roll i samhällelig segregering  
En av konsekvenserna av medborgarskaplig exkludering är samhällelig segregation. Som tidigare 

nämnts hade luciabeslutet i slutet av 1980-talet som mål att öka integrationen i Sverige. Idag kan vi 

dock se hur detta i flera områden misslyckats, Dennis Beach, professor vid Göteborgs universitet,  

och Ove Sernhede, professor vid Göteborgs universitet, beskriver en både fysisk och känslomässig 

segregation hos många ungdomar i flera svenska förorter. I ett samhälle med flera minoritetsgrupper 

som misslyckats med integrationsuppdraget skapas flera småsamhällen med egna normer, ideal och 

identifieringar.61 Det fria skolvalet har lett fram till en ökad segregation inom skolan då den 

välutbildade medel- och överklassen flyttar sina barn till skolor med gott rykte, vilket gör att barn 

med föräldrar som har lägre kunskaper om det svenska utbildningsväsendet och skolkvalité hamnar 

i sämre skolor. Detta leder till en segregation baserat på både föräldrarnas klass och etnicitet inom 

den svenska skolan. Beach och Sernhede har intervjuat elever som växt upp och haft sin skolgång i 

områden med en hög segregation. De bredare dragen i intervjuerna visar på hur en stor andel av de 

som blivit intervjuade hade gett upp tilliten till att via skolan och samhället få jobb eller en 

utbildning som leder till jobb. Istället betonade framför allt de manliga deltagarna vikten av ett 

välutvecklat kontaktnät och att därigenom få lågavlönade ströjobb inom det lokala samhället. 

Därefter fanns det ambitioner att starta egna företag och kanske bli en del av eller kanske ta över ett 

familjeföretag. Gemensamt för många av de intervjuade var att de hade en låg tillit till att få jobb 

via majoritetssamhället och staten. De kvinnliga deltagarna hade större tillit till skolan och staten, 

                                                   
60 Dahlstedt et al. (2017) s.36–47 
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flera betonade vikten av att få en bra utbildning och ta sig till ”de etablerade” gymnasieskolorna. 

Detta för att genom utbildningen få en utökad självständighet och möjligheter att skapa en framtid. 

De sa att de lätta jobben som kom via kontakter gick till killarna och att de därför var tvungna att gå 

vägen via skolan om de ville ha en framtid utan att vara beroende av att bli försörjda av en man. Det 

fanns dock elever av båda könen som beskrev skolan som deras väg ut ur vad som annars kunde 

blivit ett liv med en ganska mörk framtid. Andra elever beskrev skolan som en plats där fördomar 

besannades och där samhällsordningen cementerades. I mångt och mycket verkade elevernas 

uppfattning av skolan vara kopplade till lärarnas, men också deras eget engagemang.62  

 

Etnicitet som exkluderande faktor i skapandet av den goda medborgaren   
Nielsen och Leighton gjorde jämförelser mellan Sverige och England relaterat till elevers och 

lärares syn på hur klass, etnicitet och kön påverka möjlighet att vara en god samhällsmedborgare. 

Ett av studiens resultat visade att studiens deltagande ansåg att det fanns en starkare korrelation 

mellan klass och etnicitet i Sverige jämfört med England. En förklaring till detta är Sveriges nyliga 

övergång från renodlat välfärdssamhälle till ett välfärdssamhälle med allt tydligare neoliberala 

inslag. Det svenska samhället har tagit steg från att lägga majoritetsfokus på jämlikhet till ett nytt 

utökat fokus på valfrihet. När ett samhälle genomgår den här förändringen, eller stora förändringar 

generellt, är det oftast de som redan har dåligt med resurser som blir påverkade mest, vilket i den 

svenska skolan kopplas till elever med invandrarbakgrund. Dessa elever har generellt föräldrar med 

sämre kunskaper om den svenska skolan, eller samhället generellt, samt sämre kunskaper i det 

svenska språket, vilket ger dem sämre förutsättningar i ett samhälle som bygger på att varje individ 

kan göra kvalificerade val baserat på den valfrihet samhället ger.63 När denna neoliberala syn slog 

igenom i England, flera decennier innan den slog igenom i Sverige hände samma sak, men då var 

det vita arbetarklassungdomar som drog det korta strået, något som sociologen Paul Willis beskrev i 

sin bok Learning to Labor.64 Beach och Sernhede drar paralleller till denna utveckling i dagens 

Sverige där de beskriver hur elever i den svenska förorten istället för att lära sig för att arbeta, som 

de Engelska ungdomarna, i avsaknad för de fysiska arbeten som fanns på 70-talet istället lär sig föra 

ett liv i marginalitet, ett liv utanför samhället.65  

 

För att minska den etniska segregationen har det inom skolväsendet lagts ett stort fokus på att 

samverka med och involvera föräldrarna till eleverna med invandrarbakgrund i skolvärlden för att 
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skapa en kontakt mellan hem och skola och därigenom kunna arbeta för elevens bästa. Denna 

praktik inget nytt inom svensk skolpolitik, i slutet av 80-talet började styrdokumenten i skolan 

betona ett att skolan skulle drivas genom en samverkan mellan lärare, elever, föräldrar och diverse 

andra aktörer istället för att endast vara en statligt styrt, byråkratibaserad verksamhet. Policyns 

förändring går att koppla till hur skolans uppgift i och med neoliberalismens etablering i svensk 

politik tog steg från att vara för allmänhetens bästa till att betona individens bästa. En naturlig väg i 

att betona individen i skolan har då också varit att ge föräldrarna mer att säga till om, då det är de 

som i de flesta fall känner sina barn bäst. Vad som har blivit tydligare i och med ju längre denna 

praxis har använts i skolan är att föräldrar med invandrarbakgrund generellt inte ses som lika 

viktiga röster inom skolan. Flera studier visar istället att skolan, istället för att lyssna och samarbeta 

med dessa föräldrar, försöker förmedla svenska ”goda” föräldraskapsvärderingar, till dem. Samma 

studier visar på en annan problematik med att flera skolor klumpar ihop alla individer med ett annat 

etniskt ursprung än svenskt till en grupp ”invandrare”. Skolan och de som verkar inom skolan ser i 

dessa fall inte individen, utan bara en problematisk grupp. Samverkan mellan föräldrar och skola 

blir här, istället för den konversationen som styrdokumenten betonar, en envägsdialog i vilken 

skolan förmedlar svenska föräldraskapsvärderingar till föräldrarna, istället för att föra en dialog i 

vilken båda parterna lyssnar och tar till sig av varandras åsikter. Samhället och skolan sätter alltså 

en typ krav på föräldrar med invandrarbakgrund att de måste bevisa för skolan att de har ”rätt” 

värderingar för att få delta i att forma den svenska skolan.66 

 

Sociala rörelser i det civila samhället 
I och med den ökade heterogeniteten i kombination med globaliseringens allt större inflytande har 

även det som Olson väljer att kalla, utomparlamentarisk mobilisering ökat. Socialt engagemang och 

höjda röster kring diverse frågor är inte längre låsta till inom nationers gränser, och globalt är det 

inte längre bara välutbildade sakkunniga som engagerar sig i globala frågor. Olson betonar 

intresseorganisationer och sociala forums roll i det här och visar på hur dessa kunnat sprida 

värderingar relaterade till HBTQ-frågor och övernationella rättigheter. Detta skapar även ökade 

krav på skolan i det att lärare måste vara redo att hantera frågor som står utanför den svenska 

debatten. I och med ökad tillgång till sociala medier och annan kommunikationsmedia ökar 

elevernas exponering för internationella frågor och värderingar. Utomparlamentarisk mobilisering 

gör det även enklare för minoritetsgrupper att organisera sig och hitta tillhörighet i och med att de 

snabbt kan få kontakt med människor från andra länder och kulturer där deras värderingar tillhör en 

majoritet.67  
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Kapitel 4: Diskussion 

Den neoliberala paradoxen  
Ur medborgarskapsforskningen går det att spåra tre perspektiv på typer av idealmedborgare i 

dagens samhällsdebatt: Den traditionella medborgaren, den neoliberala medborgaren och den 

kosmopolitiska medborgaren. Utöver dessa tre går det även att se spår av en etnisk syn på 

medborgarskap som har sina rötter i den etniskt homogena nationalstatens framväxt. Dessa fyra 

synsätt samverkar ständigt i individens personliga identitetsskapande, men också i samhällets syn 

på individen. En mångfacetterad syn på medborgarskap är i sig inget unikt för den svenska 

medborgarskapssynen, medborgarskapskriterier bygger generellt både historiskt och internationellt 

på flera faktorer, men det som särskiljer det moderna svenska sättet att se på medborgarskap är den 

grundläggande motsägelsefullheten i de olika perspektiven som influerar vårt sätt att se på 

idealmedborgaren. Det traditionella perspektivet betonar vikten av samhälleligt deltagande och 

normativt kunnande, men med en extra betoning på statens ansvar i att förmedla dessa värden och 

normer. Ser vi till det neoliberala perspektivet läggs ett stort fokus på både individuell utveckling 

och ansvarstagande, här med en extra fokus på individens eget ansvar i att skaffa sig de färdigheter 

och normer som förväntas från en god samhällsmedborgare. Det kosmopolitiska perspektivet lägger 

fokus på en global rättvisa och godhet med internationella normer, här är det någon typ av 

universell konsensus som bestämmer vilka normer och värderingar som ska prägla 

medborgarskapet. Vad vi kan se här är att många av dessa faktorer som skapar en god 

samhällsmedborgare i de olika perspektiven kan samverka för att skapa en ny typ av medborgare. 

Det vi måste ta hänsyn till är att vissa grundläggande ideal säger emot varandra och därför måste 

justeras för att passa in i den nuvarande svenska samhällskontexten. Ett välfungerande 

medborgarskapsideal som bygger på individualism och personligt ansvar fungerar inte om 

samhällets normer och värderingar bestäms externt istället för internt hos samhällets individer. De 

grundläggande motsägelserna i de olika perspektiven på den goda samhällsmedborgaren gör alltså 

att ett försök att applicera alla dessa samtidigt blir problematiskt, särskilt för de verksamheter som 

ska förmedla medborgarskapsidealet, till exempel skolan.  

 

När synen på medborgarskap dominerades av ett traditionellt perspektiv kunde staten förmedla de 

värderingar och normer till medborgana som ansågs önskvärda från statens sida, och då i 

förlängningen majoritetsbefolkningens sida. Dessa värderingar kunde förmedlas dels genom 

explicita metoder, till exempel via styrdokument, men även via implicita metoder som konstant 

förmedlar bland annat kulturella normer och värderingar. Individer som rent åsiktsmässigt var en 
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del av en minoritet hade då inte mycket annat val än att följa dessa krav som staten satte på 

medborgarna. Neoliberalismen förändrar rent praktiskt detta förhållande mellan majoritet och 

minoritetsgrupper i det att individerna själva får en möjlighet att utveckla sina normer och 

värderingar på egen hand. Att applicera neoliberala teorier på ett samhälle med en stark normativ 

traditionell grund har dock visat sig problematiskt i den svenska kontexten. Istället för att skapa ett 

samhälle med en mångfald av normer, värderingar och åsikter har neoliberalismens intågande och 

den ökade vikten av eget ansvar i den svenska synen på medborgare skapat en ökad press på 

individen att nå rätt normer istället för att utveckla en egen normativ kompass. Ser vi till den 

svenska skolans styrdokument betonas ansvar, individuell personlig utveckling och skapandet av 

egna åsikter och värderingar. Samtidigt visar samma dokument på tydliga direktiv av vilka normer 

och värderingar som är önskvärda för eleven att ta till sig under tiden i svenska skolan. Det 

neoliberalismen gör är att den ger eleven friheten och ansvaret att själv skapa sina normer och 

värderingar, men om dessa inte stämmer överens med de redan förutbestämda normerna kommer 

eleven misslyckas med att nå sin fulla medborgerliga potential. Frågan är då om neoliberalismen 

skapar ansvarstagande individer som på egen hand utvecklat normer och värderingar, eller om 

neoliberalismen bara lägger till ett eget ansvar på eleverna för att nå upp till de redan existerande 

medborgarskapsidealen. Även de kosmopolitiska influenser som trängt sig in i 

medborgarskapsdebatten rimmar i flera fall illa med neoliberalismens individualism då det skapar 

en typ av idealnormer och värderingar baserat på något universellt normativt verktyg. Det som går 

att säga om den svenska skolans neoliberala tendenser är alltså att det inte är möjligt att ha en fullt 

neoliberal syn på medborgaren i ett samhälle med en tydlig normativ agenda som är satt från staten 

och därigenom ett majoritetssamhälle. Det som händer här är att de neoliberala värdena relaterat till 

ansvar får ett stort inflytande i utbildningen, men ansvaret grundar sig inte i att som individ utveckla 

egna värderingar och normer utan att som individ ta till sig de normer och värderingar som av 

samhället anses lämpliga.  

 

Exkluderande fenomen i den inkluderande skolan  
Den svenska skolan som verksamhet har direktiv på hur den ska agera för att utbilda goda 

samhällsmedborgare. I samtliga läroplaner finns spår av de olika perspektiven på det goda 

samhällsmedborgarskapet. Forskningen visar däremot på en tydlig diskrepans mellan teori och 

praktik i skolans medborgarskapsundervisning. Detta i kombination med den redan existerande 

motsägelsefullheten i styrdokumenten och samhällsdebattens syn på medborgarskap skapar flera 

exkluderande fenomen inom skolan. I och med att skolan som verksamhet arbetar med individer 

som alla har unika bakgrunder och förutsättningar så kommer det alltid finnas de elever som har 

lättare och elever som har svårare att ta till sig och utveckla färdigheter, både från de explicita och 
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implicita läroplanerna. Detta är något som är svårt att förhindra men det är viktigt att 

uppmärksamma faktorer och fenomen som förstärker de redan existerande skillnaderna mellan 

individer. Skolans syfte måste vara att vara, och är rent teoretiskt, inkluderande i det att alla elever 

ska få de förutsättningar de behöver för att utveckla de medborgarskapliga färdigheterna som i 

styrdokumenten bedöms som viktiga. Styrdokumenten lägger ett stort fokus på samhälleligt och 

demokratiskt deltagande, två essentiella delar av det traditionella perspektivet på den goda 

medborgaren. Forskning visar att detta är en av de medborgarskapsidealen som skolan i flera fall 

fallerar på att få den att genomsyra undervisningen. Det finns genomgående en dissonans mellan 

teori och praktik i detta område och även om undervisningen generellt innehåller demokratiska 

element så har skolan i de flesta fall misslyckats att få det att genomsyra undervisningen. En 

ytterligare problematik kopplat till denna typ av undervisning är att den i många fall bidrar till att 

vidga gapet mellan elever med högt verbalt kapital och de som är svagare inom just denna förmåga. 

När skolan arbetar med medborgarskapsideal som deltagande, demokrati och initiativtagande leder 

detta ofta fram till att elever som redan har dessa förmågor välutvecklade får ett ännu större 

utrymme medan de som inte har det skjuts åt sidan. Detta går att koppla till ett annat 

medborgarskapsideal, nämligen ansvarstagande, det är elevens eget ansvar att ta för sig när tillfälle 

ges och utöka sin kompetens inom de tidigare nämnda förmågorna. Forskningen visar däremot på 

att detta, istället för att öka elever med sämre förutsättningars förmågor, minskar deras förmågor 

kopplat till deltagande, demokrati och initiativtagande. Det vi kan säga är då att i dessa fall fungerar 

skolan som ett disempowerment system för de elever som redan har sämre grundförmågor och 

förutsättningar kopplat till de önskade medborgarskapsidealen.  

 

Skolans misslyckade arbete med att förmedla medborgarskapskriterier blir extra tydligt i socialt 

utsatta områden. Forskningen visar på en klar korrelation mellan en social utsatthet och avsaknad av 

det emotionella medborgarskapet. Rent teoretiskt förespråkar den svenska staten ett inkluderande 

medborgarskap men i praktiken kan vi se en tydlig diskrepans mellan teori och verklighet. I flera 

socialt utsatta områden runtom i Sverige ses en utbredd misstro mot staten och majoritetssamhället, 

en bieffekt av en misslyckad integration och därigenom ett misslyckat medborgarskapsskapande. 

Problematiken går att spåra i hur den traditionella synen på medborgarskap grundar sig i 

gemensamma normer och ett samhälleligt deltagande, något som inte är en självklarhet i flera 

utsatta grupper. Under folkhemmet sågs ett toppstyrt Sverige i vilket medborgarskapskriterierna 

förmedlades till folket och redskap, likt skolan, hade tydliga direktiv på hur dessa skulle läras ut. I 

och med neoliberalismens intågande i den svenska politiska scenen bröts denna toppstyrdhet och 

ersattes av ett individperspektiv på utveckling och identitetsskapande. I dagens har vi alltså ett 

Sverige i vilket varje individ förväntas uppnå ett visst medborgarskapligt ideal baserat på bland 
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annat normer, deltagande och entreprenörskap, men istället för att förmedla från statligt håll sätts ett 

större ansvar på individen med ansvar som en av grundstenarna i medborgarskapsutvecklingen. 

Statens ökande fokus på ansvarstagande har visat sig öka potentialen hos individer som redan har 

goda förutsättningar, men hos individer med sämre förutsättningar kan detta istället bidra till att öka 

de redan existerande klyftorna, något vi bland annat kan se i socialt utsatta områden. 

Kombinationen mellan ett traditionellt perspektiv på medborgarskap och ett neoliberalt perspektiv 

på medborgarskap bidrar här till att skapa samhällelig exkludering istället för samhällelig 

inkludering som de avser att göra.  

 

Det neoliberala medborgaridealet baserat på ansvarstagande och individualism kommer alltid skapa 

en samhällelig exkludering baserat på ansvarstagande medborgare och icke ansvarstagande 

medborgare. Liberalismens grunder bygger på frihet, i vilket det finns en frihet i att inte vara en god 

samhällsmedborgare, men varje individ måste kunna ta konsekvenserna av detta, vilka 

konsekvenser detta nu än kan vara. Problematiken ligger i hur införandet av neoliberalismen i den 

svenska synen på medborgarskap kopplats samman med de tidigare existerande perspektiven på 

medborgarskap. Det traditionella perspektivet på medborgarskap som fokuserar på deltagande och 

innehavande av rätt normer existerar alltså fortfarande i den svenska synen på medborgare. Det 

neoliberalismens inflytande har gjort är att öka det individuella ansvaret för att ta till sig dessa 

normer och samhälleligt och demokratiskt delta i samhällets processer. Detta gör att individer med 

en annan normativ grund än de klassiska svenska normerna samt individer utan kunskaper om 

samhällets processer och därigenom lägre möjligheter till deltagande per automatik får det svårare 

att bli goda samhällsmedborgare. I kombination med det neoliberala perspektivet gör detta att 

ansvaret att uppnå de ideal det traditionella perspektivet betonar läggs på individen, vilket leder 

fram till att samhällsklyftorna ökar. Grupperna som påverkas av det här är redan utsatta 

samhällsgrupper till exempel; lågutbildade, utlandsfödda och andra grupper med låg 

socioekonomisk status. I kombination med den djupt rotade etniska syn på medborgarskap som 

finns kvar i folkets syn på medborgarskap gör detta individer med en annan etnicitet än den svenska 

till en grupp med extra hög risk att hamna i utanförskap.  

 

Medborgarskapsundervisning i en ny tidsålder  
Den svenska synen på medborgarskap har gått från en etnisk nationalism som växte fram under den 

nationalromantiska eran till en mer normativ och kulturell nationalism under folkhemmet. Att 

grunda ett medborgarskapsideal på dessa faktorer är både effektivt och vanligt i den homogena 

nationalstaten. Det som blir problematiskt är när dessa synsätt möter en ökad heterogenitet och 

globalisering. I Sverige hanterades detta genom att betona ett arbete med samhällelig integration 



30 
 

och inkludering. Studier visar dock att denna integration snarare utvecklats till en assimilation i och 

med den strikta normativa synen som betonas i skapandet av idealmedborgaren vilket i sin tur har 

bidragit till en ökad kulturell segregation. Detta har lett fram till att även om synen på den juridiska 

svenska medborgaren idag är mångkulturell och inkluderande så finns det i flera socialt utsatta 

grupper en avsaknad av det emotionella medborgarskapet. Som tidigare visat tyder forskningen på 

att de ökade neoliberala inslagen i den svenska synen på medborgare istället för att minska denna 

segregation ökat klyftorna baserat på etnisk tillhörighet. Det vi måste fråga oss är om denna ökade 

segregation är en del av en övergångsprocess i det att Sverige går från det traditionella 

folkhemssverige mot ett mer neoliberalt land. Kommer de sociala klyftorna fortsätta öka eller 

kommer den traditionella synen på medborgarskap att övergå i en mer medborgerlig syn på identitet 

likt den i USA och Storbritannien på neoliberal grund? Oavsett vilket av dessa som är fallet, om vi 

ser till hur seglivad det etniska perspektivet på medborgarskap varit i flera länder, Sverige bland 

annat, så lär denna övergång ta en lång tid och påverka många individers medborgarskapliga 

utveckling på ett negativt sätt.  

 

En annan fråga vi måste ställa oss är om den klassiska nationalstatsbaserade synen på 

medborgarskap är på väg att bli utdaterad i dagens allt mer globala samhälle. Det kosmopolitiska 

perspektivet på medborgarskap har fått ökat inflytande i styrdokument och den politiska debatten. 

Kanske är en ökad betoning av interkulturella perspektiv och sätt att agera i för världens bästa 

istället för nationalstatens bästa en lösning på globaliseringens nya utmaningar. I och med ökade 

internationella frågor och problem i kombination med informationssamhällets globalisering kan 

nationalstatens inflytande till en viss del spelat ut sin roll som normativt formande institution. En 

lösning som diskuteras för att lösa de utmaningar globaliseringen sätter på de redan existerande 

sätten att se på medborgarskap är ett ökat inflytande av det kosmopolitiska perspektivet i synen på 

medborgarskap. Ett ökat fokus på interkulturalism i kombination med skapandet av ett ramverk av 

globala normer och värderingar skulle kunna leda fram till en ökad gemenskap på global nivå. 

Redan idag ses hur överenskommelser likt konventionen om globala mänskliga rättigheter, som är 

baserat på normer och värderingar, får en internationell spridning och kampen kring jämställdhet 

sakta men säkert når en global nivå. Samtidigt ses rörelser som arbetar emot dessa värderingar men 

generellt har vi sett ett allt mer internationellt konsensus på många grundläggande värderingar och 

normer.68 Om en ökad konsensus skapas kring en grundläggande bank av normer och värderingar, 

samtidigt som medborgarnas interkulturella färdigheter ökar för att bemöta de skillnader som 

kommer återstå så kan detta vara en lösning på hur ett mer inkluderande medborgarskap skapas.  

                                                   
68 Johan Nordberg (2016) Progress – Ten Reasons to Look Forward to the Future. Oneworld Publications: London 
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Slutligen vill vi presentera utökandet av internationella sociala rörelser som både en möjlighet och 

en fara i processen att skapa goda samhällsmedborgare. Ökade möjligheter till kontakt via sociala 

medier och en internationell nyhetsrapportering har lett fram till att lokalsamhällets och 

nationalstatens inflytande i skapandet av en medborgarskapsidentitet minskat. Möjligheten att 

sprida åsikter och idéer på ett internationellt plan har skapat utomparlamentariska grupperingar och 

en internationell spridning av normer som staten inte längre har kontroll över. Detta skapar både 

möjligheter och faror i arbetet för ett inkluderande medborgarskapsideal. Ser vi till farorna är det 

idag baserat på detta lättare att vara en minoritet i ett majoritetssamhälle, individen kan med hjälp 

av sociala medier och andra kontaktnät dela med sig och ta till sig åsikter som inte är typiska för 

majoritetssamhället i den nationalstat individen lever i. Ett exempel är hur unga arga män från 

utsatta områden söker sig till organisationer som IS, Islamiska staten, eller hur samma typ individer 

söker sig till nazistiska grupperingar. Detta gör att starka utomparlamentariska mobiliseringar kan 

växa fram i minoritetsamhällen där det finns en avsaknad av nationell medborgarskapsidentitet. Den 

utomparlamentariska mobiliseringen har även möjligheter, som tidigare nämnt sprids normer, både 

positiva och negativa över nationsgränser som aldrig förr. Ett annat exempel är hur #MeToo 

rörelsen i slutet av 2017 tog fart i USA och spred ett budskap om jämställdhet och arbete mot 

sexuella övergrepp på en internationell nivå. Oavsett vilket kan vi se den utomparlamentariska 

mobiliseringen som ett verktyg för att sprida normer och värderingar internationellt, men också som 

en förödande kraft som kan skapa en ytterligare exkludering och segregation i redan utsatta 

områden.  

 

 

Slutsatser  
Vad finns det då att lära genom att studera medborgarskap i den svenska kontexten? Den första 

observationen vi kan göra är att synen på medborgarskap i sin grund är mångfacetterad. Den 

grundar sig på flera hundra år av identitetsskapande som kontinuerligt fått nya influenser baserat på 

den tidens ideal. Även om dagens medborgarskapskriterier kretsar kring neoliberala värderingar i 

kombination med de normativa värderingar som växt fram under folkhemmets traditionella syn på 

medborgarskap så finns det fortfarande på individuell nivå spår av det etniska perspektivet i den 

rasism vi fortfarande ser på flera håll i Sverige än idag. Det vi kan uttyda är att det etniska 

perspektivet anpassats mot det traditionella perspektivet i att rasismen i många fall fokuserar på 

kulturella och normativa skillnader snarare än etniska skillnader. Likaså ser vi spår av det 

traditionella perspektivet när det neoliberala synsättet pratar om individuell utveckling i det att de 

normer som en individ ska ta till sig inte är just individuella utan snarare följer en tydlig mall. 
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Likaså när vi ser nya perspektiv som det kosmopolitiska få inflytande i medborgarskapsdebatten 

måste vi ta hänsyn till att detta perspektiv kommer ha spår av de tidigare. Vi har inte ett perspektiv 

på medborgarskap, vi har flera perspektiv, alla samverkar och har olika betydelse från individ till 

individ vilket skapar den mångfacetterade medborgarskapssynen som finns i dagens Sverige.  

 

Det går inte att överskatta skolans roll i skapandet av idealmedborgaren. Styrdokumenten ger klara 

direktiv om vilka egenskaper och normer elever ska ta till sig. Normer och värderingar kopplat till 

demokrati, deltagande och entreprenörskap genomsyrar undervisningen och förmedlar därmed de 

ideal som på statlig nivå anses vara viktiga för medborgarna att lära sig. Det som visat sig vara 

problematiken är när skolans arbete med att utveckla dessa egenskaper bidrar till att öka klyftorna 

som redan existerar mellan individer. Det neoliberala synsättet baserat på ansvarstagande och 

individuell utveckling har skapat ett förhållningssätt som i kombination med det traditionella sättet 

att se på normativt tänkande har skapat en grogrund för ojämlikhet inom skolväsendet. Detta 

tillsammans med införandet av det fria skolvalet har i flera fall skapat en kulturell och normativ 

segregation inom skolväsendet som långsiktigt är skadligt i skapandet av det homogena 

medborgarskapsidealet.  

 

En exkludering av individer med andra normer än de hos majoritetssamhället samt av individer som 

har svårare att ta till sig vissa av dessa önskvärda förmågor, tar sig uttryck i skolan men genomsyrar 

hela vårt samhälle. I ett samhälle med uttalade normativa ideal för majoritetssamhället kommer i de 

flesta fall två scenarion uppstå, antingen att minoritetsamhället tar till sig majoritetssamhällets 

normer och värderingar, en assimilationsprocess, eller att det skapas en splittring mellan 

majoritetssamhället och minoritetsamhället, en segregationsprocess. Det traditionella sättet att se på 

medborgarskap i Sverige betonade en fokus på assimilation i det att alla medborgare skulle ta till sig 

samma normativa grund oavsett bakgrund. Det neoliberala perspektivet som allt mer influerat 

dagens synsätt på idealmedborgaren har dock komplicerat denna process i och med att samma 

normativa krav fortfarande finns djupt rotat både politiskt och på individuell nivå. Den ökade 

fokusen på individualism och ansvar leder i sin idealform fram till ett multinormativt samhälle i 

vilket några grundläggande värden håller samman en i grunden relativt heterogen befolkning som 

har utvecklat en normativ individuell normativ kompass inom de existerande normativa ramarna. 

Problemet med inkluderingen kopplat till det svenska medborgarskapet är att de redan existerande 

normativa ramarna i sig är exkluderande på flera grundläggande kulturella baser och detta skapar i 

och med en ökad globalisering och invandring en segregation snarare än den integration som 

eftersträvas enligt den rådande samhällsdebatten.  
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Förslag på framtida forskning  
I framtida forskning hade det varit intressant att följa den kosmopolitiska utvecklingen 

kopplat till utbildning av idealmedborgaren. Både genom att se hur den rent konkret 

påverkar styrdokument men också hur samverkandet med tidigare existerande perspektiv på 

medborgarskap påverkar exkludering och inkludering i det svenska samhället. Förutom detta 

bör vidare forskning göras kopplat till skolans roll i skapandet av idealmedborgaren. Här 

hade det varit intressant att genomföra någon form av produktionsstudie i vilken intervjuer 

mellan elever i socialt utsatta områden och elever i mer socialt inkluderade områden ser på 

medborgarskap som begrepp. Det hade även varit intressant att göra ytterligare 

internationella studier i vilka det svenska perspektivet på medborgarskap jämförs med andra 

länder. Här hade kanske ett jämförande mellan traditionellt homogena stater som Sverige 

och Tyskland varit intressant, men även ett jämförande mellan traditionellt homogena och 

traditionellt heterogena stater som mellan Sverige och Storbritannien. En jämförelse mellan 

dels medborgarskapssyn och inkludering kopplat till detta internationella perspektiv hade 

varit av värde för den framtida forskningen.  
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