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Inledning 

Medborgarskapsutredningen som tillsattes av den 2012 sittande regeringen hade till uppdrag att 

”lämna förslag till en definition av det svenska medborgarskapets betydelse” . I utredningens 1

betänkande från 2013 beskrivs medborgarskapets juridiska innebörd som främst rörande de fri- och 

rättigheter som regleras i olika internationella konventioner och i mindre utsträckning till  

skyldigheter som medborgarskapet ger. De skriver att sedan värnplikten avskaffades är det 

egentligen bara laglydighet som kvarstår som skyldighet, i juridisk mening.  I denna tolkning av 2

medborgarskapet framstår det som relativt kravlös, så länge du kan hålla dig inom de gränser som 

lagarna drar. Det är förståeligt att det offentliga på detta sätt utgår från medborgarskapets juridiska 

dimension, då lagstiftningen är det de utgår ifrån i styret av Sverige. 

Medborgarskapet slutar emellertid inte där. Som ordet medborgare i sig självt föreslår handlar 

det också om en social företeelse - borgare (ursprungligen invånare i en stad ) som samarbetar med 3

varandra för att nå gemensamma mål. Ett samarbete som springer ur människors ömsesidiga 

beroende av andras förmågor för att leva väl. Detta samberoende har av olika människor fyllts med 

olika innehåll och varje sådan precisering innehåller olika sätt att se på medborgarskapet. Russel 

Dalton menar att vår uppfattning av medborgarskap styrs av normer om vad vi anser vara en god 

medborgare. Baserat på enkät-undersökningar gjorda i USA identifierar han två huvudsakliga 

dimensioner av dessa normer. Dels ”citizen duty” som innefattar normer som reglerar social 

ordning, vilket i denna amerikanska kontext är jurytjänst, militärtjänst, laglydighet samt att anmäla 

brott, men även att rösta kan ses som uttryck för lojalitet med staten. Den andra dimensionen kallar 

han ”engaged citizenship” vilken innefattar normer om solidaritet med andra och normer om 

deltagande i civilsamhället, ett generellt politiskt engagemang, men även normer om politisk 

autonomi - att självständigt bilda sig en uppfattning.  Kollektiva tolkningar av medborgarskapets 4

innebörd möjliggör och omöjliggör alltså flera sätt att agera som medborgare. Här framstår 

skyldigheter utöver laglydighet som i allra högsta grad verkliga, vilket tyder på en viss skillnad 

mellan medborgarskap i juridisk mening och det levda medborgarskapet. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva ungdomars föreställningar om medborgarskap med den 

övergripande frågan om hur förhållandet ser ut mellan deras förståelse av begreppet 

 SOU 2013:29: Det svenska medborgarskapet, s. 73.1

 SOU 2013:29, s. 74–84.2

 NE.se, Edgren, L, sökord ”Borgare”: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/borgare, Hämtad 041215.3

 Dalton, R 2008: ”Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation”, s. 80–82.4
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medborgarskap och deras levda medborgarskap. Ungdomstiden beskrivs ofta som en transitionsfas 

där du slutar vara barn och börjar vara vuxen. Omvärlden ställer allt högre krav på din 

självständighet, något som på många sätt kan göra medborgarskapet mer påtagligt. E. F. Cohen 

menar exempelvis att barn har en form av ”semi-citizenship” där det ordinarie medborgarskapet har 

plockats isär och blivit tilldelade dem i en av samhället utifrån ålder ansedd lämplig dos.  Ruth 5

Lister med flera finner i sin studie om hur brittiska ungdomar uppfattar medborgarskapet att det ofta 

finns en skillnad mellan hur de definierar medborgarskapet och hur de upplever sitt 

medborgarskap.  Frågan om denna diskrepans även finns hos svenska ungdomar är central för den 6

undersökning vars resultat presenteras här.  

Vilka upplevelser som tillskrivs epitetet ’medborgerliga’ beror på hur medborgarskapet 

definieras. Traditionellt sett har det gjorts en uppdelning mellan privat och offentligt sfär, där det 

medborgerliga i regel ansetts utövas i det offentliga. Detta är emellertid en uppdelning som på 

senare tid har kritiserats - av exempelvis nämnda Lister - då den anses vara exkluderande. Även 

medborgarskapets lokalisering i fråga om privat och offentligt är av den anledning inkluderat i 

denna undersökning. Just förhållandet mellan vad en anser att medborgarskapet borde innebära och 

vad det innebär i praktiken är intressant att undersöka då eventuella skillnader däremellan kan leda 

till känsla av orättvisa och utanförskap, vilket i aggregerad form är ett samhällsproblem. 

Jag har, med fokusgrupp som metod, undersökt vilka rättigheter och skyldigheter ungdomarna 

tillskriver medborgarskapet för att se vilka möjligheter och krav de upplever att det medför, men 

alltså även var dessa rättigheter och skyldigheter aktualiseras i fråga om privat och offentlig sfär för 

att på så sätt kunna se var de anser gränserna för medborgarskapet går. Deras förståelse av 

medborgarskapet som begrepp har jag därefter jämfört med det levda medborgarskap de beskriver. 

De delfrågor jag har arbetat efter är således: 

- Vad, i fråga om rättigheter och skyldigheter, anser ungdomarna att medborgarskap innebär? 

- Var, i fråga om privat och offentligt, anser ungdomarna att medborgarskapet utövas? 

- Hur upplever ungdomarna sitt medborgarskap? 

Materialet för undersökningen består framför allt av transkriptioner av fokusgruppsamtalen och i 

detta finner jag att förståelsen och upplevelsen av medborgarskapet inte alltid är den samma.  

 Cohen, E. F. 2005: ”Neither seen nor heard: Children's citizenship in contemporary democracies”, s. 223f.5

 Lister, R med flera 2003: ”Young People Talk about Citizenship: Empirical Perspectives on Theoretical and Political 6

Debates”. I: Citizenship Studies, Vol. 7, No. 2, s. 237–251.
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Teori och tidigare forskning 

Inom liberal teoribildning ses medborgaren som rationell och ska ges förutsättningar att förverkliga 

sin inre potential med hjälp av denna rationalitet. Medborgarskapet är en status som ger rättigheter 

som ska värnas av staten. Dessa rättigheter delas ofta upp i tre kategorier där i första hand civila 

rättigheter (flera fri- och rättigheter i förhållande till staten gällande exempelvis religion, åsikter och 

yttrande) och politiska rättigheter (valbarhet och rösträtt till parlament) utgör grunden för 

medborgarskapet, men där även sociala rättigheter (rätten till en grundläggande levnadsstandard) 

har förespråkats som positiva rättigheter för ett mer jämlikt uttag av de två första. Skyldigheter är 

inte frånvarande i liberal medborgarskapsteori, men de är svaga och villkorliga till skillnad från 

rättigheterna som är starka och ovillkorliga. I kontrast till det liberala medborgarskapets fokus på 

individuellt självförverkligande finns en civic republican  teoribildning som har större fokus på 7

förverkligande av kollektiva mål. I stället för att se medborgarskapet som en status som möjliggör 

för individen, ses det snarare som en process där individen är skyldig att delta i exempelvis det 

demokratiska arbetet för att nå något gemensamt gott, men att den också borde delta av eget intresse 

då processen i sig är utvecklande.  För att förstå medborgarskapets flerdimensionalitet menar jag 8

emellertid, i likhet med Ruth Lister, att båda dessa perspektiv är av vikt: att medborgarskapet 

innebär vissa skyldigheter, men även att rättigheter är en förutsättning för att dessa skyldigheter ska 

kunna efterlevas. I hennes förståelse av medborgarskapet är inte bara möjligheten (genom 

rättigheter) att agera som medborgare viktig, utan även förmågan eller känslan av kunna agera.  9

Frågan om någon slags medborgerligt självförtroende är alltså central för henne, då det inte spelar 

någon roll hur många rättigheter du har om du ändå inte känner att du kan utkräva dem. 

Exklusion är inneboende i tanken om medborgarskap - medborgarskap som en föreställd 

gemenskap där vissa ges tillträde, andra inte. Denna exklusion kan dels vara explicit, att 

medborgarskapet gäller inom ett visst territorium eller är begränsat i vissa åldrar, men även implicit, 

det vill säga beroende av hur sociala och ekonomiska strukturer verkar olika, på olika människor. I 

både det liberala och det civic republican perspektivet ser Lister en föreställning om ett neutralt 

medborgarskap, då de bygger på tanken att det inte finns några formella hinder att hävda sin rätt 

eller göra sin plikt som medborgare. Hon menar emellertid att även i kombination med varandra 

 Eftersom översättning till svenskans 'republikanskt perspektiv' lätt blandas ihop med en kritisk hållning till monarki 7

har jag valt att inte översätta denna engelska term.
 Jones, E & Gaventa, J 2002: ”Concepts of citizenship: a review”. I: IDS Development Bibliography 19, s. 3ff.8

 Lister, R 2003: Citizenship - feminist perspectives, s. 34–42.9
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gömmer sig dessa definitioner under en slöja av ”falsk universalism” så länge inte människors olika 

erfarenheter och förutsättningar tas hänsyn till.  10

Historiskt bygger medborgarskapet på en uppdelning av privat och offentligt. Medborgarskapet 

har förknippats med egenskaper som opartiskhet, rationalitet, självständighet och förmåga att agera 

politiskt i det offentliga, i motsats till partiskhet, känslosamhet, beroende och förmåga att agera 

(opolitiskt) i det privata. I detta motsatsförhållande har mannen stått modell för det medborgerliga 

och kvinnan för det icke-medborgerliga.  Lister förespråkar i stället ett medborgarskap som tar 11

hänsyn till den mångfald erfarenheter av medborgarskapet som finns. Hon menar att ett 

medborgarskap måste vara universalistiskt och differentierat på samma gång för att på så sätt 

garantera allas rätt till olikhet och delaktighet utifrån sina egna förutsättningar. Hon ser därför 

medborgarskapet som både status och process - som status för att garantera allas rätt att delta och 

som process för att synliggöra att det finns olika sätt att agera politiskt. Att definiera vad som är en 

politisk handling eller inte, är i sig en politisk handling, men genom en bredare förståelse av vad 

politik innebär ges fler möjlighet att göra sin medborgerliga plikt eller hävda sin rätt till 

medborgerligt deltagande. Lister menar att detta deltagande fortfarande måste vara offentligt för att 

de ska räknas som politiskt, men vill alltså inkludera frågor som tidigare ansetts vara privata och 

därmed utanför gränsen för medborgarskapet.  Denna gränsdragning riskerar emellertid exkludera 12

människor från 'fullt' medborgarskap, trots att deras handlingar i det privata kan påverka det 

omgivande samhället. 

Paul Kershaw har av den anledningen kritiserat Lister för att inte löpa linan ut när det gäller att 

sammanfoga det offentliga och det privata. I stället för att som Lister modifiera en civic republican 

syn på politik genom att behålla kravet på offentlighet, men ta bort skyldigheten att delta, vill han 

göra tvärt om: ta bort kravet på offentlighet, men behålla skyldigheten att delta. Genom att 

inkludera handlingar som utförs i det privata, men som på något sätt påverkar det offentliga, tror 

han fler skulle känna sig hemma i medborgarskapet och känna att deras handlingar spelar roll för 

det omgivande samhället. Han exemplifierar med handlingar som att ta på sig en tröja när det är 

kallt hemma i stället för att höja värmen och på så sätt påverka utsläpp av växthusgaser, att ta hand 

om sin hälsa för att inte belasta sjukvården i onödan eller att som man och kvinna dela lika på det 

obetalade arbetet i hemmet för att påverka jämställdheten på arbetsmarknaden.  13

 Lister, R 2003, s. 70–73.10

 Lister, R 2003, s. 70f.11

 Lister, R 2003, s. 29f, 199–202.12

 Kershaw, P 2010: ”The 'Private' Politics in Caregiving: Reflections on Ruth Lister's Citizenship: Feminist 13

Perspectives”. I: Women's Studies Quarterly, Vol. 38, No. 1, s. 305, 308ff.
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Begreppet det levda medborgarskapet är centralt för förståelsen för hur olika definitioner av 

medborgarskapet kan påverka människor olika. Det används för att rikta ljuset på betydelsen 

medborgarskap har i människors liv och de sätt på vilka människors sociala och kulturella bakgrund 

samt materiella förutsättningar påverkar deras liv som medborgare.  Ungdomars föreställningar om 14

vad medborgarskapet innebär är inte ett outforskat ämne och rättigheter och skyldigheter är ofta en 

självskriven del i dessa undersökningar. Fokus på föreställningar om rättigheter och skyldigheter i 

kombination med med frågan om dess lokalisering i privat eller offentlig sfär och hur dessa 

föreställningar förhåller sig till det levda medborgarskapet är emellertid mindre utforskat. 

Ruth Lister med flera har i longitudinella kvalitativa intervjuer med brittiska ungdomar 

undersökt hur de uppfattar medborgarskapet. De har delat upp respondenternas förståelser av 

medborgarskap i fem kategorier, som ger uttryck för både rättigheter och skyldigheter. I ett 

universellt medborgarskap inkluderas alla i samhället, medan ett medborgarskap beroende av 

ekonomisk självständighet riktar större fokus mot vikten av att bidra genom att exempelvis betala 

skatt. Med medborgarskapet som något konstruktivt och socialt värdesätts den som hjälper andra 

medborgare, medan medborgarskapet som socialt kontrakt tolkas som ett ömsesidigt förhållande 

med staten reglerat av lagar. I den sista kategorin anses rätt att höras (”right to a voice”) - det vill 

säga att ha en åsikt och bli lyssnad på - vara en viktig del av medborgarskapet. Överlag hade 

respondenterna lättare att uttrycka sina skyldigheter än sina rättigheter. Författarna menar att 

ungdomar - till skillnad från vad brittiska politiker ofta säger - bryr sig om sin relation till samhället, 

men att deras upplevelse av medborgarskapet är flytande. Samma person kan ge uttryck för flera av 

de fem kategorierna samtidigt, vilket problematiserar en endimensionell tolkning av 

medborgarskap. Ungdomarna gav framför allt uttryck för en universalistisk syn på 

medborgarskapet, men kunde samtidigt ge uttryck för att de känner sig borträknade.  Denna 15

diskrepans mellan förståelsen av begreppet medborgarskap och det levda medborgarskapet är 

centralt för att förstå olika former av utanförskap och är därför av intresse även i denna 

undersökning. 

I en svensk kontext har Maria Olson med flera gjort en undersökning med ett liknande fokus och 

material som min undersökning. De har gjort diskursanalys av hur gymnasieungdomar pratar om 

medborgerlig aktivitet. De intervjuade sex respondenter som läste sista året av ett 

samhällsvetenskapligt program. I sin analys letade författarna efter återkommande koncept och 

 Lister, R 2003, s. 3.14

 Lister, R med flera, 2003, s. 237–251.15
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betydelser och förhållanden mellan dessa. De letade även efter uttryck för både diskursiva och 

materiella förutsättningar för medborgerlig aktivitet.  16

De fann tre huvudsakliga diskurser om medborgarskapet. Den kunnige medborgaren skulle enligt 

respondenterna betala räkningar, ta del av nyheter, veta hur samhället fungerar, ha en åsikt, samt 

veta hur den kan gå till väga för att påverka på olika nivåer i samhället. Detta förknippade de med 

en individs känsla av att höra till en särskild gemenskap, hysa en önskan att förbättra samhället och 

agera utifrån det. Respondenterna gav emellertid uttryck för olika förutsättningar att leva upp till 

idealet, där föräldrarnas kunskaper och benägenhet att tala om samhället och politik runt 

”köksbordet” ansågs spela stor roll. Den lyhörde medborgaren accentuerar medborgarskapets 

kollektiva dimension och värdesätter uppoffring för något ”större” än individen. Medborgarskapet 

går bortom privatliv och enskilda intressen för att samhället ska växa. Respondenterna säger att en 

medborgare ska göra skillnad genom stora och små handlingar, som rör allt från hushållsarbete till 

att ta hand om och uppfostra barn. Den frihetlige medborgaren värdesätter frihet som möjliggör 

självförverkligande. Respondenterna relaterar till institutionella civila rättigheter som en symbol för 

oberoende. Att kunna röra sig och konsumera fritt - lokalt och globalt - samt vara oberoende av 

sociala normer ansågs vara förutsättningar för medborgarskapet.  17

Respondenterna i denna studie tycks alltså, liksom Kershaw föreslår, relatera handlingar i det 

privata till medborgarskapet. Det framgår emellertid inte huruvida respondenterna anser att det 

finns någon kvalitativ skillnad mellan de handlingar som utförs i det privata respektive det 

offentliga och författarna för ingen vidare diskussion om det. 

Operationalisering 
De två dimensionerna rättigheter/skyldigheter och privat/offentligt är relevanta för att undersöka 

ungdomars förhållande till medborgarskapet då de är inkluderande, men samtidigt strukturerande. 

De innefattar både möjligheter och krav, men även var dessa möjligheter och krav är lokaliserade. 

Medborgerliga rättigheter definieras här som de möjligheter som medborgarskapet ger individen att 

bestämma över sitt eget liv. Exempelvis i form av skydd för individens integritet (både psykiskt och 

fysiskt) och proportionellt inflytande över det allmänna genom rösträtt. Medborgerliga skyldigheter 

definieras här som de krav det allmänna ställer i fråga om att bidra eller anpassa sig. Exempelvis 

krav på laglydighet eller att jobba, men även att motverka orättvisor kan ses som en skyldighet. Att 

 Olson, M med flera 2014: ”Citizenship discourses: production and curriculum”. I: British Journal of Sociology of 16

Education, Vol. 36, No. 7, s. 1042–1047.
 Olson med flera 2014, s. 1042–1047.17
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rösta kan ses både som en rättighet och en skyldighet och är alltså ett exempel på hur en företeelse 

kan ha olika betydelse beroende på hur du ser på medborgarskapet, i det här fallet beroende av om 

du ser röstning som något du kan göra eller något du bör göra. En tolkande kvalitativ metod som 

fokusgruppsamtal är särskilt lämplig för att särskilja mellan de två motiven. 

Genom att dela upp medborgarskapet i privat och offentligt kan det respondenterna anser vara 

medborgarskapets gränser synliggöras. Privat medborgerlighet definieras här som de rättigheter och 

skyldigheter vars verkställande direkt tycks påverka enbart individen och/eller dennes omedelbara 

närhet, men som indirekt också påverkar det större samhället. Exempelvis skyldigheten att ta på sig 

en tröja i stället för att höja temperaturen i hemmet för att påverka klimatförändringar eller 

rättigheten att inte behöva göra detsamma; rätten att själv bestämma över sin egen kropp eller 

skyldigheten att se till att den inte utgör ett problem för det allmänna. Offentlig medborgerlighet 

definieras här som de rättigheter och skyldigheter vars verkställande direkt påverkar såväl individen 

som det större samhället. Exempelvis att rösta, gå i skolan eller gå med i ett politiskt parti. 

Distinktionen mellan privat och offentligt är därför inte en fråga om vad som sker i hemmet och 

inte, utan snarare en fråga om hur rättigheterna och skyldigheterna förhåller sig till det större 

samhället. 

Utifrån de två dimensionerna har jag konstruerat ett analysverktyg (se Figur 1) som jag använt 

för att sortera det som sades i fokusgruppsamtalen i fråga om rättigheter och skyldigheter. Här har 

jag som förebild haft den ”conceptual map” som Kjerstin Thorson använder för att undersöka hur 

unga vuxna pratar om medborgarskap. Hon använder till skillnad från mig 'individual/collective' 

och 'global/hyperlocal' som två dimensioner av medborgarskapet.  18

 Thorson, K 2012: ”What Does It Mean to Be a Good Citizen? Citizenship Vocabularies as Resources for Action”. I: 18

ANNALS, AAPSS, 644, s. 74.
!9



   !  

Det levda medborgarskapet handlar, som nämnts ovan, om den betydelse medborgarskap har i 

människors liv och hur strukturer ger människor olika upplevelser av medborgarskapet. I min 

undersökning har jag uppmärksammat dels när respondenterna berättar om personliga upplevelser i 

relation till medborgarskapet, men även när de pratar om hur de tror att andra upplever sitt 

medborgarskap då även det ger en bild av vilka faktorer som de tror spelar roll för 

medborgarskapet, om än utifrån ett annat perspektiv. 

Rättigheter

Skyldigheter

Privat Offentligt

Figur 1: analysverktyg med fyra fält där rättigheter och skyldigheter kan placeras 
antingen i offentlig eller privat sfär.
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Metod 

Eftersom jag vill undersöka ungdomars föreställningar om medborgarskapet behöver jag en metod 

som ger respondenterna utrymme för nyansering och eftertanke. Inom ramen för en fallstudie har 

jag därför genomfört fokusgruppsamtal. Det är en metod som tillåter mig att med begränsade medel 

låta många komma till tals om ett ämne som jag är intresserad av, till skillnad från exemplevis 

individuella intervjuer eller observationer som båda tar längre tid i anspråk.  För denna 19

undersökning är emellertid den främsta fördelen med fokusgruppsamtal att samtal i grupp 

underlättar reflektion om ett ämne som är abstrakt eller inte är frekvent i de flestas medvetande. 

Genom att gemensamt prata om medborgarskap får deltagarna dela med sig av sina förståelser och 

upplevelser i relation till begreppet och förändra eller befästa sina ståndpunkter. Eftersom det är ett 

gruppsamtal kan deltagarna dessutom 'gömma' sig bakom de andras uttalande om de inte har något 

att säga, till skillnad från exempelvis enskild intervju eller enkätundersökning där pressen att uttala 

sig är högre. Den eventuella önskan att anpassa sig till en föreställd norm (social desirability bias), 

både i förhållande till moderatorn och de andra deltagarna, kvarstår emellertid.  20

Fokusgruppsamtal ger framför allt två typer information. Dels kan du analysera vad som sägs 

och på så sätt ta del av deltagarnas åsikter och erfarenheter, dels kan du analysera hur det sägs - det 

vill säga interaktionen mellan deltagarn. Det är emellertid svårt att skilja de två delarna åt eftersom 

vad som sägs i samtalet beror på den sociala situation som uppstår. Deltagarna bär inte med sig 

färdigformulerade åsikter in i fokusgruppsamtalet som sedan i oförändrad form yttras. Det som sägs 

är snarare en produkt av kontexten i form av alla deltagare, moderatorn, den fysiska miljön och 

andra omständigheter.  Det är därför avgörande att i analysen av fokusgruppsamtal ta hänsyn till 21

under vilka omständigheter de ägde rum. 

Av praktiska skäl har jag använt respondenter som känner varandra. En risk med det är att det 

kan finnas en gruppdynamik som jag inte känner av eller förstår, men som kan påverka vad som 

sägs. Överlag är konsensusklimat - där deltagarna inte säger emot varandra - en risk med 

fokusgrupper.  Jag kan också missa eller missförstå något som sägs som är underförstått av 22

deltagarna. En fördel med att deltagarna känner varandra sedan tidigare är emellertid att de 

förhoppningsvis är tryggare med varandra och jag som moderator kan 'låna' den tryggheten. Även 

 Morgan, D 1997: Focusgroups as qualitative reasearch, s. 6–13.19

 Söderström, J 2011a: ”Safety in numbers” i Understanding peace reasearche - methods and challenges, s. 147f.20

 Smithson, J 2000: ”Using and analysing focus groups: limitations and possibilities” i International Journal of Social 21

Research Methodology Vol 3 no 2, s. 105.
 Bryman, A 2011: Samhällsvetenskapliga metoder, s. 456f; Söderström 2011a, s. 148–150.22

!11



homogenitet i gruppen kan ge sådan trygghet. Jag har därför använt segregerade grupper baserat på 

kön. På så sätt kan jag även se om det finns några skillnader i hur killar och tjejer pratar om 

medborgarskap.  23

Ett fokusgruppsamtal kan ha såväl låg som hög grad av struktur och det finns för- och nackdelar 

med båda. Med ett ostrukturerat samtal ges deltagarna möjlighet att styra innehållet mot det de 

tycker är intressant eller viktigt, men möjligheten att jämföra hur olika grupper pratar om 

medborgarskap blir lägre då det inte är säkert att alla grupper kommer in på samma teman. Med ett 

mer strukturerat samtal har jag möjlighet att styra innehållet mot de frågor jag är intresserad av och 

får därmed jämförelsepunkter mellan grupperna. Samtidigt riskerar jag påverka vad respondenterna 

väljer att ta upp.  Därför föredrar jag en blandning av de två tillvägagångssätten, där jag inleder 24

med en öppen struktur för att sedan styra samtalet mot de frågor jag vill att de diskuterar. På så sätt 

låter jag deltagarna komma till tals mer förutsättningslöst, men får också en struktur som möjliggör 

jämförelse. 

Utifrån min intervjuguide inledde jag - inspirerad av Cecilia Erikssons studie om ungdomars 

föreställningar om demokrati  - samtalen med en kort presentationsrunda där deltagarna ombads 25

säga vad de heter och något de tycker är bra i samhället, men också något de vill förändra. Syftet 

med denna del av samtalet är dels att få ett namn till rösten på inspelningen, men även att få en 

mjukstart inför samtalet om medborgarskap. Därefter bad jag deltagarna att på lappar skriva ord 

som de associerar med medborgarskap. Dessa lappar kunde både jag och respondenterna sedan 

använda som stöd i samtalet, men det är också ett sätt att låta dem bilda sig en uppfattning på egen 

hand innan samtal i grupp. Det som skrevs på lapparna redovisas i korthet i början av kapitlet med 

analys och resultat och i sin helhet i Bilaga 1. Samtalens egentliga inledande fråga var också av 

öppen karaktär: vad innebär det att vara medborgare? Därefter blev frågorna mer specifika, 

exempelvis som den avslutande frågan: spelar det någon roll för det levda medborgarskapet om du 

är man eller kvinna? Intervjuguiden i sin helhet finns i Bilaga 3. 

Som i de flesta gruppkonstellationer var det under samtalen någon eller några som intog någon 

slags ledarroll och som därför var de vars åsikter hördes mest. Många gånger fick dessa personer 

bifall och medhåll av de andra i det de sa, men det är svårt att veta hur representativt det de sa är för 

hela gruppen. Just att inte behöva uttala sig i alla frågor är, som sagt, en av styrkorna med 

 Söderström, J 2011b: ”Dissent and opposition among ex-combatants in Liberia”. I: Democratization Vol. 18 No. 5, s. 23

75; Morgan, D 1997, s. 35–38.
 Morgan, D 1997, s. 35–42.24

 Eriksson, C 2006: ”Det borde vara att folket bestämmer” En studie av ungdomars föreställningar om demokrati, s. 25

294.
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fokusgrupp som metod då du inte pressas att säga något i en fråga där du inte bildat dig en 

uppfattning. Förhållandet mellan individuell respondent och grupp är emellertid något som är 

viktigt att ha i åtanke vid analys av materialet. 

Material och urval 
Det material min studie är baserad på är inspelningar av de sex fokusgruppsamtal som 

genomfördes, men även lapparna med associationer och en enkät med bakgrundsinformation har 

använts. I enkäten frågade jag om föräldrars utbildningsnivå, planer för framtiden i fråga om 

utbildning samt intresse för samhällsfrågor. En tabell med alla gruppers svar finns i Bilaga 2.  

Med fokusgrupp som metod används sällan slumpmässigt urval då antalet deltagare i regel är för 

litet. Ofta används i stället strategiskt urval av deltagare som sannolikt har något att tillföra i 

undersökningen.  För studien har jag valt att använda respondenter som läser sista året på 26

gymnasiet. Syftet med detta val är många ungdomar befinner sig i en slags transitionsfas mellan 

barndom och vuxenhet. Dels för att de flesta har blivit myndiga och därmed gått över den både 

symboliska och reella gräns som fullt politiskt medborgarskap innebär, men även för att den nära 

förestående tiden efter gymnasiet på många sätt förknippas med nya krav på och möjligheter för 

individen som kan relateras till olika syn på vad ett medborgarskap innebär. Att respondenterna är 

myndiga är också av praktiska skäl fördelaktigt, då de på egen hand får avgöra om de vill delta i 

studien och vårdnadshavare därmed inte behöver kontaktas. Att jag vänt mig till just 

gymnasieelever och inte ungdomar i samma åldersgrupp överlag beror på att rekryteringsprocessen 

hade blivit mer komplicerad annars. Det finns få platser i samhället som samlar så många personer i 

den målgrupp jag intresserat mig för på samma ställe, men gymnasieskolan är en sådan plats. Det 

innebär emellertid att jag inte når de ungdomar som valt att inte läsa på gymnasiet, en grupp som 

hade varit intressant att jämföra med, men som inte rymdes i denna undersökning. 

Eftersom generaliserbarhet inte är kvalitativa undersökningars främsta styrka är skolans och 

deltagarnas representativitet i förhållande till övriga svenska skolor och ungdomar inte ett 

huvudsakligt fokus i urvalsprocessen. Jag vill emellertid ändå placera materialet i ett sammanhang. 

Skolan jag har valt att vända mig till är en kommunal gymnasieskola med framför allt humanistisk 

och estetisk inriktning. Den ligger i en kommun som i offentlig statistik benämns ”Större städer” 

vilket innebär att kommunen har 50 000-200 000 invånare och en tätortsgrad på över 70 procent.  27

 Morgan, D 1997, s. 35.26

 Statistiska centralbyrån, ”Kommungruppsindelning": http://skl.se/4.5e95253d14642b207ee86bff.htlm, Hämtad 27

031215. 
!13

http://skl.se/4.5e95253d14642b207ee86bff.htlm


Kommunen har industriell snarare än akademisk historisk bakgrund och jämte offentlig sektor är ett 

större företag och dess underleverantörer huvudsakliga arbetsgivare. I skolan håller de estetiska 

programmen till i en ände av skolan, medan de humanistiska håller till i en annan. Ekonomi- och 

handelsprogrammen är enklaverade i stadens högskolas lokaler, några hundra meter bort från 

skolans huvudbyggnad. Lärare jag pratat med beskriver ett främmandeskap mellan eleverna i 

skolans olika delar som gått så långt att vissa elever i ekonomi- och handelsprogrammen överväger 

skolk framför att gå till lektioner i humanisternas byggnad. Skolan är alltså segregerad. 

Respondenterna jag vänt mig till representerar två av skolans delar - ekonomi och handel och den 

humanistiska delen. 

De elever jag vänt mig till läser vid två olika studieförberedande program, något som ytterligare 

begränsar studiens generaliserbarhet då elever vid yrkesförberedande program kan ha andra 

förhållanden till medborgarskapet. På båda programmen var studieresultaten för elever som tog 

studenten läsåret 2013/2014 något lägre än riksgenomsnittet för alla program i fråga om både 

genomsnittlig betygspoäng och andel med gymnasieexamen.  Det säger inget om de elever som har 28

deltagit i min studie, men väl något om programmen och skolan de har valt. 

Samhällsklass och utbildningsnivå är något som ofta hör samman.  Respondenternas bakgrund i 29

fråga om föräldrarnas högsta utbildningsnivå liknar den fördelning som Statistiska centralbyrån 

anger på riksnivå.  I enkätsvaren (se Bilaga 2) framgår att 37 % av respondenternas föräldrar (totalt 30

54 st) har utbildning från högskola eller universitet, vilket är samma andel med motsvarande högsta 

utbildning på riksnivå. Gymnasieutbildning är högsta utbildningsnivå för 46 % av deltagarnas 

föräldrar, vilket motsvaras av 48 % på riksnivå, medan 9 % av föräldrarna har grundskola som 

högsta utbildningsnivå, vilket motsvaras av 15 % på riksnivå.  Jag har inte kunnat rekrytera 31

deltagare utifrån exempelvis socioekonomisk status, men att fördelningen av högsta utbildningsnivå 

hos deltagarnas föräldrar någorlunda samstämmer med fördelningen av högsta utbildningsnivå på 

riksnivå pekar på en relevant variation bland respondenterna i fråga om samhällsklass. 

Det är tre skolklasser jag har varit i kontakt med, varav två klasser med olika inriktningar av det 

samhällsvetenskapliga programmet och en ekonomi- och handelsklass. Klassen som går 

samhällsvetenskapligt program med inriktning mot juridik (härefter kallad klass 1) beskrivs av 

 Skolverket: ”Alla skolor eller kommuner i en fil”. http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:62:0::NO:::, hämtad 28

181115. 
 Öhlin, M 2010: ”Samhällsklassernas utbildningshorisont - är utbildning ett fritt val?”. I: En fråga om klass - 29

levnadsförhållanden, livsstil, politik, s. 55f.
 Statistiska centralbyrån, ”Befolkning efter sortvariabel, utbildningsnivå och år”: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/30

sv/ssd/START__UF__UF0506/Utbildning/table/tableViewLayout1/?rxid=fa778649-90aa-4dba-b2ee-adbfbd6e6914. Hämtad 020116.
 6 % angav att de inte vet vilken högsta utbildning deras föräldrar har.31
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mentorerna som en ”svag klass”. Nästan alla elever har ett annat språk än svenska som modersmål. 

Klassen är liten, endast 17 elever. Tydligen har klassen varit större, mer som en normalklass med 

omkring 30 elever, men de andra eleverna har bytt klass eller skola. Bland de elever som är kvar är 

det många som har låga betyg i många ämnen och många som inte kommer ha med sig 

högskolebehörighet från detta studieförberedande program. Samtalet med tjejgruppen (härefter 

kallad T1) respektive killgruppen (härefter kallad K1) skiljde sig åt i hög grad. Grupperna var 

ungefär lika stora (6 respektive 5 deltagare), men samtalet med K1 varade i drygt 50 minuter, 

medan samtalet med T1 endas pågick i knappt 20 minuter. Av den anledningen är T1 mindre synliga 

i materialet. För alla grupper berättade jag att deltagande är helt frivilligt, men i klass 1 knöt läraren 

an min studie till sin undervisning och sa att det vare en bra erfarenhet för det pågående 

gymnasiearbetet att delta, för att på så sätt motivera deltagande. Detta kan ha lett till att personer 

som egentligen inte var intresserade deltog, vilket kan förklara det korta samtalet med T1. En av 

deltagarna sa faktiskt rakt ut att ”det här var inte roligt, helt ärligt”. En annan möjlig förklaring har 

att göra med något som en av deltagarna i T1 sa. När vi pratade om kön och medborgarskap sa hon 

att hon ”tror en del tjejer känner att ingen kommer lyssna om jag pratar, det är mycket som man inte 

kan säga”, något som kan påverka deras inställning till samtal som dessa. Det kan vara så att jag 

inte etablerade det förtroende som de som grupp behövde för att ha en djupare diskussion i de 

frågor jag var intresserad av. 

Den andra samhällsvetenskapliga klassen (härefter kallad klass 2) hade internationell inriktning. 

Klassen beskrevs av den lärare jag pratade med som mer driven. Många elever vet att de vill studera 

vid högskola/universitet efter gymnasiet och satsar därför på studierna. I klassen gick endast fem 

killar, varav en i regel inte brukade komma till skolan. Av de fyra resterande ville bara två delta i 

samtal, men eftersom undersökningens genomförande var begränsat till knappt en och en halv 

vecka innan eleverna gick på jullov kunde jag inte invänta en större grupp. Det innebär att 

killgruppen (härefter kallad K2) i denna klass snarare var en duo. Det är svårt att veta hur samtalet 

hade sett ut om gruppen hade varit större, men de två som deltog verkade intresserade och svarade 

på mina frågor. I tjejgruppen (härefter kallad T2) deltog fyra personer. Båda samtalen i denna klass 

varade i omkring 35 minuter. 

Den tredje klassen jag genomförde samtal med var en ekonomi- och handelsklass (härefter kallad 

klass 3). Den lärare jag var i kontakt med inför mötet med den här klassen beskrev ambitionsnivån 

som hög. Hon sa att de flesta elever är intresserade av juridik- eller ekonomistudier, genusfrågor 

eller internationella relationer och att förmodligen bara ett fåtal räknar med att jobba innan de 

eventuellt ska studera vidare. I tjejgruppen (härefter kallad T3) deltog fem personer och samtalet 
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varade i drygt 50 minuter. I killgruppen (härefter kallad K3) deltog också fem personer och samtalet 

varade i drygt 40 minuter. 
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Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras studiens analys och resultat. Fokusgruppsamtalen kom framför allt att 

handla om skyldigheter i förhållande till medborgarskapet, vilket också innebär detta kapitel 

framför allt utgörs av analys av just dessa skyldigheter. Deltagande i studien har skett under 

premissen att det sker anonymt, därför har jag inte använt respondenternas namn vid citat. Eftersom 

inte enskilda deltagares utsagor är av intresse vid fokusgruppsamtal, utan vad gruppen som helhet 

har att säga har jag inte heller använt fingerade namn. För att skilja respondenterna åt i enskilda 

citat har jag i stället använt siffror, det vill säga att den första som säger något i varje citat får siffran 

1 och så vidare. Siffran är därför inte bunden till en specifik person genom hela analysavsnittet. När 

jag som moderator är med i citatet har jag använt bokstaven M för att särskilja mig från de övriga i 

samtalet. 

Jag inleder emellertid med en kortare redogörelse för de tio vanligaste associationer 

respondenterna gjorde till ordet medborgarskap i början av fokusgruppsamtalen. I diagrammet 

nedan är respondenternas associationer räknade tillsammans för att ge en översiktlig bild av deras 

förförståelse av begreppet. Se Bilaga 1 för en tabell med alla associationer uppdelade per grupp. 

 

De flesta associationer kan på något sätt relateras till inklusion eller exklusion. Gemenskap, 

tillhörighet och samhälle handlar om att vara inkluderad, men också människor är en bred och 

därmed inkluderande tolkning av begreppet. I den andra änden kan flyktingar, asyl och rasism 

relateras till exklusion eller åtminstone till att inte vara inkluderad. Två associationer har att göra 

med rättigheter, just rättigheter och rösta, medan trygg eller trygghet är en känsla som några 
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respondenter menar att medborgarskapet ger. Det är intressant att ingen av de tio mest frekventa 

associationerna på ett entydigt sätt kan relateras till skyldigheter, med tanke på hur mycket 

respondenterna hade att säga om det under resten av fokusgruppsamtalen. Frågan om 

medborgarskapets inklusion och exklusion var emellertid något som återkom under samtalen. 

Rättigheter 
Som sagt kom samtalen att handla mindre om rättigheter än om skyldigheter. Om det beror på mina 

frågor eller om det beror på vad respondenterna ville prata om vet jag inte. Det är möjligt att fler 

frågor som specifikt sökte åsikter om rättigheter hade gett ett annat material. De relaterade 

emellertid medborgarskapet till rättigheter på ett antal olika sätt. De pratade om civila och politiska 

rättigheter i form av yttrandefrihet och rösträtt. Dels använde de yttrandefrihet som begrepp, men 

pratade även om exempelvis blogg på internet som ett sätt att påverka samhället, vilket möjliggörs 

av yttrandefrihet. De pratade om att rösträtt är en del av medborgarskapet och relaterade den till att 

”vara en i samhället”, men även till ”att ha en röst i samhället” mer generellt. I T3 tyckte de att ”att 

man har rätt att tillhöra [samhället], inte att man känner det, utan att man har rätt till det” och i K2 

ansåg de att du genom medborgarskapet har ”rätt att leva i det landet hur länge du vill”. 

De pratade även om civila rättigheter i form av alla medborgares lika värde - att ditt 

medborgarskap inte kan tas ifrån dig, även om du exempelvis begår brott. Alla medborgares lika 

värde kan även relateras till hur de pratade om medborgarskap ”på pappret”, ett medborgarskap i 

juridisk mening som ger alla samma rättigheter. De gjorde här skillnad på att vara medborgare och 

att inte vara medborgare, där den första genom medborgarskapet ”står lite högre” än den andra, som 

de sa i T2. I T3 pratade de i stället om hur medborgarskapet i sig inte garanterar likvärdighet. De 

exemplifierade med sexuallagstiftningen och hur den inte är tillräcklig för att fälla i våldtäktsdomar. 

De pratade om ett specifikt fall där de ansåg att det var uppenbart att de misstänkta var skyldiga, 

men lagen gjorde det inte möjligt att fälla, vilket kan tolkas som att rätten till kroppslig integritet, 

eller åtminstone att den skyldige får ett skäligt straff om den rättigheten kränks, inte kan garanteras 

genom medborgarskapet. Likaså var rasism ett återkommande tema, framför allt i K1, där allas lika 

värde i praktiken inte kan garanteras genom medborgarskapet. 

Mänskliga rättigheter nämndes i flera grupper, fast på lite olika sätt. Alla ansåg att de är viktiga i 

fråga om medborgarskap och till och med att de står över lagstiftning, men i K1 tyckte de att FN:s 

mänskliga rättigheter ”är skit” då de inte efterlevs. De tyckte att ”FN är ett skämt”, men sa att jag 

inte ser det eftersom jag ”kanske levt det mer svenska livet”. De ansåg att de mänskliga 
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rättigheterna inte tycks vara till stor hjälp för människor som några i gruppen och deras föräldrar 

som genomlevt krig och flykt. 

Frågan om privat och offentlig sfär när det gäller rättigheter är inte lätt att svara på utifrån det 

material jag har. Specifika politiska rättigheter som rösträtt och yttrandefrihet relaterar jag till en 

offentlig sfär, då de är riktade direkt antingen mot staten eller samhället i stort, men det är svårare 

att bestämma var exempelvis allas lika värde eller mänskliga rättigheter hör hemma eftersom de 

innehåller så många olika rättigheter - allt från medbestämmande till integritet. En undersökning 

med större fokus på just syn på rättigheter skulle nog svara bättre på det. 

Skyldigheter i det offentliga 
I alla grupper tyckte de medverkande att alla är lika mycket medborgare, då medborgarskapet har 

sin grund i de rättigheter som alla medborgare äger. Du kan alltså inte vara mer medborgare än 

någon annan. Att bidra till samhället är något de ansåg förväntas av en, men att inte bidra eller rent 

av vara destruktiv kan inte ta ifrån dig din status som medborgare. Skillnaden mellan de som bidrar 

och de som inte bidrar utgör snarare skillnaden mellan en medborgare och en bra medborgare. För 

att vara en bra medborgare måste du ta hänsyn till vissa skyldigheter. Respondenterna gjorde i fråga 

om dessa skyldigheter skillnad på lagar och normer och ansåg att lagar generellt sett inte är 

förhandlingsbara, medan normer i större utsträckning är villkorliga. En deltagare i K1 gjorde sådan 

skillnad när han på frågan om alla skyldigheter kan relateras till lagen säger att ”det står ju 

ingenting [i lagen] om att man behöver jobba, utan vissa människor går ju på A-kassa och lever bra, 

men vissa människor vill ju jobba […] för att samhället ska kunna rulla på, för att saker och ting ska 

gå rätt”. I citatet framgår att du jobbar för att du vill bidra till att ”samhället ska kunna rulla på”, att 

det inte finns någon lag som säger att du måste jobba. Att jobba är snarare en norm relaterad till att 

bidra och göra rätt för sig. 

Att bidra var något som i alla grupper ansågs vara viktigt. Överlag handlade det om att göra vad 

du kan för att alla medborgare ska få det så bra som möjligt, eller som de sa i T2: 

1. Dom som sitter i fängelse är inte riktigt nån god medborgare, dom bidrar ju inte med 
någonting, den har ju bara gjort skit […]. 

2. Typ en börda, eller vad ska man säga. 

Förhållandet mellan jobb och bidragstagande var i flera grupper närvarande i dessa diskussioner 

(inte i T1). Att jobba eller att utifrån sina förutsättningar försöka få ett jobb var något som de flesta 

grupper ansåg vara en medborgerlig skyldighet. Att jobba är att vara en tillgång för samhället och 
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det ställdes i motsats till att leva på bidrag och vara en bekostnad. Att jobba är en del av att 

”etablera sig” som vuxen, ett tecken på att du vill vara en del av samhället, men det handlade också 

om att inte vara lat eller bekväm. I K1 berättade en deltagare om en kompis i hans föräldrars 

hemland som frågade om det är 

sant att man kan leva gott i Sverige och få pengar från staten och ha ett gott liv där, utan att göra 
någonting, bara sitta hemma och inte göra ett skit, och man får lägenhet och allting, renaste 
toaletterna, varm dusch, elektriciteten går aldrig av. 

Han svarade sin kompis att så är det, men tyckte att det är dåligt för Sveriges rykte, att de i andra 

länder tror att de kan flytta hit och få vad de behöver utan att behöva arbeta. Han menade att det är 

viktigt att samhället hjälper de som verkligen behöver hjälp, men att alla andra har en skyldighet att 

jobba. De andra i gruppen höll med. 

I fyra av grupperna (inte T1 och T3) var att jobba och bidra nära förknippat med att betala skatt. 

Att jobba och betala skatt sades ofta i samma mening, vilket kanske är naturligt då du, om du inte 

jobbar svart, betalar skatt mer eller mindre automatiskt. Hade mina frågor inte rört medborgarskap, 

utan mer förutsättningslöst handlat om syftet med att jobba hade respondenterna kanske kunnat ge 

fler skäl utöver att bidra. Exempelvis självförverkligande genom att göra karriär. Att jobb och skatt 

är så nära förknippade med varandra pekar emellertid på att syftet med att jobba framför allt är att 

bidra till det allmänna, något som alla grupper ansåg vara viktigt för medborgarskapet. 

Laglydighet var något som nämndes i de flesta grupper (inte T1). Det är egentligen den enda 

riktiga skyldigheten som förutsättningslöst ansågs gälla alla. Att lyda lagar är ett slags minimikrav 

för alla medborgare, den enda skyldighet som inte tar hänsyn till oförmåga att leva upp till kraven 

på grund av exempelvis en tuff barndom eller att du inte känner till kulturen så väl. Att bryta mot 

lagar innebär emellertid inte att du blir mindre medborgare, men det är handlingar som samhället 

kan sanktionera dig för. När jag i några grupper frågade om det finns några villkor för kravet att 

lyda lagen ansåg de att laglydigheten måste ta hänsyn till det som är bäst för alla medborgare. Om 

lagen exemplevis strider mot de mänskliga rättigheterna tyckte de i T2 och K3 att du som 

medborgare inte har någon skyldighet att lyda den, något som belyser det övergripande målet med 

medborgarskapet - att göra samhället bättre för alla medborgare. En av respondenterna i T3 sa att 

”våran lagbok är lite av våran bibel […] vi är ju väldigt noga med vad man får och inte får göra, det 

är väldigt viktigt för oss [svenska medborgare]”, men i samma grupp diskuterade de, som tidigare 

nämnts, lagarnas rättvishet och gav uttryck för misstro mot lagar som rör sexualbrott. De nämnde en 
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våldtäktsdom de hade hört om där de misstänkta gärningsmännen gick fria, något som de menade 

berodde på att lagstiftningen inte var fullgod. De sa: 

1. Det var en händelse för några år sedan, att en tjej blev våldtagen av sex killar, eller vad det 
var, men de blev släppta för att det var släckt i rummet. 

[…] 
2. Man kunde inte säga exakt vem som hade gjort vad och då kan man inte fälla någon. Även 

fast man visste att dom som grupp hade gjort det, så kunde man inte peka ut personer, och 
det är ju dumt att man inte kan göra det. 

Även i T2 nämndes - i den inledande presentationsrundan - sexuallagstiftning som något i samhället 

som borde förbättras. Det var bara i grupper med tjejer som denna kritik uttrycktes, vilket troligtvis 

beror på att det är något som är mer närvarande i deras vardag än i killarnas. I övrigt pratade de inte 

om lagar och laglydighet som något problematiskt. 

Att gå i skola var något som kom upp i de flesta grupper (inte T1), men på lite olika sätt. I K1 

nämndes det mest i förbifarten som något du borde göra som ung. I T3 också men med tillägget att 

det ”känns lite basic” och något ”du kommer göra ändå”, vilket tyder på att skolan är något de är väl 

anpassade till och inte tycker är svår eller problematisk. I T2 såg diskussionen ut på följande sätt 

efter en fråga rörande om du måste gå i skola: 

1. Ja, det måste man ju. 

2. Men asså, det hör ju ihop med att man ska vara en medveten person, det blir man ju 
verkligen inte om man inte går i skolan. 

M. Kan man inte? 
2. Nej, jag tror inte det. Inte som alla andra. 

I det här fallet verkar syftet med att gå i skolan vara att bli en medveten person, vilket även kom 

upp tidigare i samtalet där de ansåg att det som medborgare är viktigt att vara medveten för ”nån 

måste ju ha fakta, för annars kanske det blir mer som ett åsiktssamhälle”. Denna inställning speglar 

ett bildningsideal som i relation till medborgarskapet kan jämföras med exempelvis Dahls tredje 

demokratikriterium om upplyst förståelse. Det liknar också diskursen om ”den kunnige 

medborgaren” som tidigare nämnda Olson med flera finner i sin studie. För K2 och K3 verkar målet 

med att gå i skola snarare vara att bli anställningsbar eller åtminstone inte vara lat, vilket speglar 

någon slags arbetsmoral. I K3 såg diskussionen ut på följande sätt: 

1. […] grundskolan, det är en skyldighet som vi har, sen efter är det ju inte obligatoriskt, upp 
till en själv om man bör det, men kan man jobba och betala skatt, om man inte vill gå i 
skolan, så är det bra. 

M. Så det är studera eller jobba? 
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2. Ja, och inte slappa hemma. 

Studier och jobb framstår här som två med varandra utbytbara skyldigheter, där du bör ägna dig åt 

det ena eller det andra. Utbildning för anställningsbarhet är en uppfattning som också återfinns i 

Sara Carlbaums studie om svensk skolpolitisk diskurs, där utbildningens huvudsakliga mål under 

2000-talet verkar ha varit att förbereda yngre generationer för framtida deltagande på en 

arbetsmarknad.  Oavsett om utbildning ska göra dig medveten eller anställningsbar verkar syftet 32

med skolgång vara riktat utåt mot samhället snarare än inåt individen - du är medveten och 

anställningsbar för samhällets skull. Det är svårt urskilja tydliga skillnader i materialet mellan kill- 

och tjejgrupperna. Ett exempel där det eventuellt finns en sådan skillnad är här, det vill säga att två 

av killgrupperna tydligt relaterade skolan till jobb, medan en av tjejgrupperna snarare poängterade 

utbildningens bildande och medvetandegörande funktion. De tre övriga grupperna tog inte lika 

tydlig ställning, vilket alltså omgärdar eventuella könsskillnader i denna fråga med osäkerhet. 

I fyra av grupperna (inte T1 och T3) pratade de om högre utbildning. I enkäten jag lät alla 

respondenter svara på framgick att 21 av 27 planerar att studera vid högskola eller universitet. Det 

finns emellertid inga uppenbara samband mellan svaren i enkäterna och hur de pratade om 

utbildning. De grupper som inte diskuterade högre utbildning angav i lika stor utsträckning som de 

andra att de avser studera vid högskola eller universitet. I K1 kom högre utbildning på tal när de 

beundrande berättade om pappan till en i gruppen, som sades ha en ”tung utbildning” från många 

olika europeiska länder. Det här sa de i ett sammanhang där de ville nyansera bilden av invandrare, 

att alla inte är outbildade och att pappan genom sin utbildning är en stor tillgång för samhället. I T2 

var det ännu tydligare att de uppfattade högre utbildning som ett ideal. De menade att en person 

med högre utbildning anses bidra mer, men också att den inte behöver göra lika mycket för att bli 

sedd som medborgare av andra. Med hög utbildning ”ligger du redan på plussidan” och eventuella 

negativa handlingar påverkar inte din status som god medborgare lika mycket som de hade påverkat 

någon med lägre utbildning. Till skillnad från i frågan om skolgång, relaterar T2 inte högre 

utbildning lika tydligt till att bli medveten, utan snarare till att vara mer nyttig i samhällets ögon. De 

problematiserade emellertid och påpekade att barnmorskor behövs lika mycket som forskare, men 

förespråkade spontant högre utbildning. De menade även att det finns olika förväntningar på män 

och kvinnor, men också att klass spelar roll. De uppfattade det som normativt för alla kvinnor 

(oavsett klass) och medelklassmän att studera, medan arbetarmän snarare förväntades jobba. Det 

verkar däremot inte vara förväntningar som de personligen avviker ifrån då de verkar inställda på 

 Carlbaum, S 2012: Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 32

gymnasiereformer 1971-2011, s. 230ff.
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att studera efter gymnasiet. I K3 ansåg de att ”en välutbildad befolkning är oerhört viktigt, för då 

avancerar ju samhället framåt”, men liksom i fråga om lägre utbildning påpekade de att det är 

frivilligt och jämförbart med att jobba. I K2 ansåg de att ”man [inte] blir en bättre medborgare för 

att man läst på universitetet […] för vi behöver ju alla olika sorters jobb”. De problematiserade 

liksom T2 ett allt för stort fokus på just utbildning, men var tydligare med att jobbet är det viktiga. 

Att rösta var något som talades om som en skyldighet i tre av grupperna. Exempelvis sa de i T2 

att ”om man ska vara en god medborgare så ska man man ju gå och göra det [rösta]”, eller att du 

borde utnyttja möjligheten att rösta, eftersom det är många som inte har den möjligheten, som en 

deltagare i T3 ansåg. I T3 och K2 diskuterade de huruvida medvetenhet är ett villkor för att rösta. I 

K2 var de lite oeniga om hur medveten du måste vara när du röstar. 

1. Ja, absolut [måste du vara medveten], och påläst…bilda sig en egen uppfattning. 

2. Man behöver ju inte vara jättepåläst, men man ska ändå ha en hum om vad som är vad. 
1. Fast det krävs ju lite mer tycker jag. Det är ju en ganska viktig sak liksom, vad man ska 

rösta på. Det folk röstar, det är ju dom som kommer styra Sverige, så jag tycker man ska 
vara så insatt som möjligt. 

En deltagare i T3 ansåg att rösträttsåldern borde höjas till 21 år då ”det är många som är omogna 

när man är 18 år […] och fast man själv tycker att jag har bra tankesätt, så märker man på andra 

som är i samma ålder att 'fan, hur tänker du, det där låter helt galet'”. En annan av deltagarna i 

samma grupp trodde även att de som inte är så insatta ”i många fall röstar väldigt själviskt, man 

tänker på 'vad gynnar mig', men man gynnar inte samhället […] och det tycker jag är tråkigt”. Att 

rösta är alltså något du borde göra, men det är minst lika viktigt att har gjort ett aktivt och medvetet 

val och att du röstar för samhällets bästa. En annan deltagare i T3 ansåg emellertid att det inte är så 

lätt att göra sig medveten, särskilt för dem som kommer från ett annat land. 

[…] mamma, hon har ju rätt till att rösta, men hon vet inte heller vad man ska rösta till och det 
är ju inte liksom vårt fel heller, för vi har liksom inte den här informationen hur vi ska rösta, 
speciellt vi som kommer från ett annat land till Sverige och ska anpassa sig, och sen ska vi 
också lära oss något nytt också. Det saknas liksom lite information om hur vi ska rösta och så, 
men här har jag fått möjligheten att gå i skolan och lärt mig hur man ska rösta, men det gör inte 
dom flesta vuxna. 

Med detta personliga exempel nyanserar hon skyldigheten att vara medvetenhet när du röstar, då 

skyldigheten är mer krävande för dem som har svårt att ta till sig det politiska systemet och det 

politiska spelet. Hon ansåg att hon själv, men särskilt hennes mamma som inte får gå i skola, vet för 

lite och att det finns för lite information. Det verkar också som om hon tycker att någon borde förse 
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medborgarna med denna information. Med tanke på hur mycket tid som olika former av medier 

lägger på debatter och dylikt inför ett riksdagsval, kan det hon säger förmodligen tolkas som att det 

finns för lite information som hon och hennes mamma har nytta av. Om du anses vara en bättre 

medborgare genom att rösta medvetet blir det då svårt för personer som hennes mamma att vara en 

bra medborgare. 

I T3 ansåg de det vara viktigt att du vill vara en del av samhället. Ett sätt att göra det är att lära 

sig språket, som de ansåg vara viktigt både för att kunna kommunicera och skaffa jobb, men det 

tyder också på att det framför allt är de som kommer från andra länder som ska visa att de vill vara 

en del av samhället. Det var ännu tydligare när en i gruppen sa att 

man visar respekt för samhället […] om man tar del av det, om man till exempel, som hon sa, 
lär sig språket. För det känns som att det finns några som kommer hit och inte bryr sig alls. Det 
enda dom bryr sig om är att liksom få mat i magen och tak över huvudet, men att de vill inte 
integreras, då känns det som 'aa, jag bryr mig bara om medborgarkapet, men inte om själva 
samhället'. 

Att bry sig om samhället är alltså att ta del och vara en del av det, till skillnad från att passivt bara 

utnyttja de rättigheter som medborgarskapet ger. Språk är här en nyckel till att kunna vara aktiv. 

Detta synsätt kan relateras till att bidra, men skiljer sig på framför allt en punkt. Det sätt på vilket 

de pratar om att vilja var en del av samhället utgår från samhället som kulturell och social företeelse 

där gemenskap är central, medan diskursen om att bidra snarare handlar om samhället som ett 

'hushåll' eller ekonomisk enhet där alla borde tillföra något. 

Skyldigheter i det privata 
Genom fokusgruppsamtalen ville jag även undersöka var respondenterna ansåg att gränsen för 

medborgarskapet går, det vill säga när en handling eller ett sätt att vara inte längre har med 

medborgarskapet att göra. För att försöka ta reda på det ställde jag frågor som på olika sätt rör det 

som är nära det privata, men som påverkar samhället. I flera grupper kom diskussionen i regel att 

handla om skillnaden mellan en god medmänniska och en god medborgare. Handlingar som inte rör 

medborgarskapet, men som på något sätt är till andra människors fördel relaterades i regel till att 

vara en god medmänniska. I K1 frågade jag om de ansåg att hjälpa en äldre granne med 

matkassarna i trappan är en medborgerlig handling. I det fallet tyckte de att det snarare har att göra 

med att ”vara mänsklig”. En av deltagarna beskrev gränsen mellan de två på följande sätt: 

Vi säger jag jobbar, jag har betalat skatt i hela mitt liv, till staten, för att det ska vara gratis 
sjukvård och gratis skola och så vidare. Då är man ju en bra medborgare på papper. Men saker 
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som inte till exempel kommunen ser, eller staten, till exempel att bara visa att man är vänlig och 
lämna en plats i bussen till en lite äldre person, det handlar mer om att vara en god människa, ha 
en bra identitet. Inte på papper då, utan i själva verkligheten. 

Han drar alltså en gräns vid vad kommunen eller staten ”ser”. Eftersom kommun eller stat inte kan 

se det lilla som sker i mänsklig interaktion på exempelvis en buss, har det inte med 

medborgarskapet att göra utan snarare med att vara ”en god människa”, till skillnad från att jobba 

och betala skatt som är något som kommun och stat ser. Frågan är emellertid om kommun och stat 

ser allt som de relaterar till medborgarskapet. I citatet framgår även en skillnad i mottagare av 

handlingen. Syftet med att jobba och betala skatt verkar vara att finansiera välfärdstjänster och 

mottagare är därmed det allmänna, medan syftet med att ge upp sin plats på bussen snarare verkar 

vara att visa vänlighet, och mottagaren är en enskild person. Det skulle innebära att gränsen för 

medborgarskapet har att göra med den omfattning handlingens konsekvenser har - grupp kontra 

individ. Även T2 gjorde en sådan distinktion när de sa att som god medmänniska ”gör du ju saker 

för specifika människor, men när du ska göra något som medborgare gör du det för hela samhället”. 

Ytterligare en skiljelinje framstod när jag i K3 frågade om de anser det finnas någon skillnad 

mellan mänskliga och medborgeliga handlingar. En av deltagarna resonerade på följande sätt: 

1. Det första jag tänker på när jag tänker på en medborgare […] [är] en stats invånare, […] 
redan där tänker jag att en mänsklig handling är väl när man värnar om planeten skulle jag 
tro. 

M. Så det går utanför staten eller? 
1. Ja, alltså den medmänskliga handlingen. Sen är en medborgerlig handling mer i liksom… 
2. …närområdet. 

Att ”värna om planeten” är något mänskligt, snarare en något medborgerligt, då det inte bara 

påverkar inom staten. Skiljelinjen går alltså mellan stat och det globala i det här fallet, till skillnad 

från i K1 och T2 där gränsen drogs mellan stat/kommun och det interpersonella. Enligt de två 

synsätten är medborgarskap alltså antingen det som inte rör det interpersonella eller det som inte rör 

det globala. De två synsätten ringar in det allmänna inom statens gränser. Respondenterna var 

emellertid inte konsekventa alla gånger angående dessa gränser. Exempelvis ansåg de i K2 att det 

tidigare nämnda ”tröj-exemplet”  var överdrivet och omodernt, men ansåg samtidigt att en 33

liknande handling i form av att inte köra bil så ofta har med medborgarskapet att göra. De var inte 

heller ense om gränsdragningen i alla grupper. Just angående tröj-exemplet föreslog en deltagare i 

 Att ta på sig en tröja när det är kallt hemma i stället för att höja värmen och på så sätt påverka utsläpp av 33

växthusgaser. Se Exempel 2 i intervjuguiden, Bilaga 3.
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T3 att alla handlingar som på något sätt gynnar flertalet är medborgerliga och därmed även att ta på 

sig en tröja för klimatet. Hon mötte emellertid motstånd som menade att det är konstigt om allt 

ingår, att det måste finns några gränser. Ytterligare ett tecken på inkonsekvens är att de även i 

grupper som inte höll med om tröj-exemplet, ofta i förbigående, använde sopsortering som ett 

exempel på något en bra medborgare ägnar sig åt. Just sopsortering använde jag i Exempel 1 i 

intervjuguiden (se Bilaga 3) för att få respondenterna att ta ställning mellan två personers 

medborgerlighet. Sopsortering nämndes av mig som något positivt och att respondenterna därefter 

använde det som ett gott exempel, men var tveksamma till ett liknande exempel, kan ses som att de 

inte har en grundad uppfattning om medborgarskapets gränser. Emellertid är det kanske inte så 

konstigt, om medborgarskap inte är något som diskuteras ofta. 

Även om det finns inkonsekvenser i respondenternas förståelser av medborgarskap kan vi utifrån 

dem tolka följande resonemang om handlingar som befinner sig i gränslandet mellan det 

medborgerliga och det mänskliga. I tre av grupperna (T2, T3, K3) diskuterade de huruvida 

barnuppfostran har med medborgarskapet att göra. I alla tre grupper menade de att föräldrarna är 

skyldiga att göra så gott de kan för att barnet ska bli en tillgång för samhället, eller i alla fall inte en 

person som förstör. De hade inga särskilda åsikter om hur föräldrarna borde gå till väga och menade 

att föräldrarna har rätt att bestämma över hur de uppfostrar sina barn, men att de ändå har ansvar för 

barnet i förhållande till det övriga samhället. Föräldrarna borde exempelvis se till att barnet går i 

skola och utbildar sig, då en välutbildad befolkning är gynnsamt för samhällets utveckling, som 

tidigare nämnts. Det handlar delvis om barnet som en tillgång i framtiden, men även om att barnet 

som en social person i nutiden lärt sig ”rätt och fel” i möten med andra människor. Det som sker i 

familjen i fråga om barnuppfostran, något som av tradition tillhört det privata, har alltså med 

medborgarskapet att göra eftersom det påverkar samhället, vilket ger föräldrarna vissa förpliktelser. 

I T2 ansåg de att rökning vid graviditet är en handling som har med medborgarskapet att göra, 

förutom att det påverkar barnet personligen. Detta eftersom det skadar barnet så det eventuellt 

kommer behöva mer sjukvård än det annars hade behövt. Individens val att röka när den är gravid 

förknippas alltså med att utnyttja den allmänna sjukvården i onödan och är därför en handling som 

är medborgerlig i negativ bemärkelse. Genom att sköta din hälsa och därmed inte belasta 

sjukvården skulle du därför vara en bättre medborgare, vilket liknar det Kershaw skriver om 

medborgarskapet i det privata. Kroppen och vad du gör med den är något högst privat, men om det 

du gör med den på något sätt påverkar det allmänna blir dina handlingar med detta synsätt 

medborgerliga. På ett generellt plan kan den här diskussionen relateras till förhållandet mellan att 

utnyttja och bidra och samhället som ett hushåll, dit även diskussionen om jobb kan relateras. 
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Frågan är emellertid om en individ alltid bör stå som ansvarig inför det allmänna i fråga om den 

personliga hälsan, eller om samhälleliga strukturer även bör tas hänsyn till. Att hänsyn borde tas till 

olika förutsättningar var något respondenterna förespråkade exempelvis i fråga om jobb, det var 

emellertid inget de yttrade i denna fråga. 

I K1 ansåg de att svenskhet har med medborgarskapet att göra och överlag handlade deras 

diskussion om hur de själva kände att de eller deras familjer avvek från denna svenskhet. De sa inte 

rakt ut vad de tycker det innebär att ”vara en svensk”, de nämnde i stället att SD:s partiledare 

Jimmie Åkesson menade att svenskhet är att ”i Amerika, åka ner till IKEA och äta kaviar”. Tidigare 

i samtalet pratade de emellertid om att vissa normer är förknippade med både medborgarskap och 

svenskhet, som att inte vara högljudd, stå i kö, inte ha för många barn och att jobba till skillnad från 

att gå på bidrag. Att passa in verkar därför vara viktigt och att anpassa sig till vissa normer blir 

därför en skyldighet som tränger sig in även i något så privat som hur många barn du väljer att ha. 

Även andra grupper tyckte att liknande normer är av betydelse. I K3 nämnde de att normer som på 

olika sätt reglerar beteenden i offentliga miljöer - exempelvis hur du ska sitta i bussen och att åka på 

höger sida i rulltrappan - är något som har med medborgarskapet att göra. De menade att det är 

önskvärt att passa in, men påpekade att det finns gränser för hur mycket du bör anpassa dig. De 

normer som de nämner kan definitivt relateras till det personliga i fråga om vilka rörelsemönster 

som föredras, men kan också relateras till strävan efter någon slags effektivitet i det offentliga 

rummet och något som därför angår alla. 

Det levda medborgarskapet 
I gruppsamtalen har jag dels kunnat ta del av vad respondenterna anser tillhöra och vara viktigt i 

fråga om medborgarskap. Alltså det som ovan presenterats. Jag har emellertid även ställt frågor som 

rör deras personliga upplevelser av förmåga att leva upp till de ideal som de själva anser tillhöra 

medborgarskapet. I materialet anar jag att det är skillnad på att vara och att bli sedd som 

medborgare. Att vara medborgare relateras framför allt till den juridiska delen av medborgarskapet - 

av migrationsverket definierat som ”det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det 

gäller rättigheter och skyldigheter”  (skyldigheter som i den tidigare nämnda Medborgarskaps-34

utredningen förvisso framstår som få). Ett uttryck som återkom i flera grupper var medborgare ”på 

pappret”, vilket jag tolkar som medborgarskap i juridisk bemärkelse. I alla grupper ansåg de att alla 

är lika mycket medborgare just på grund av detta juridiska medborgarskap, det är också denna del 

 Migrationsverket, ”Vad innebär svenskt medborgarskap?”: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-34

medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html. Hämtad 281215.
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av medborgarskapet som utgör en slags fond som resterande delar ställs framför för att skapa en 

helhet.  Att bli sedd som medborgare är kopplat till efterlevnad av de skyldigheter de nämner, men 

det finns även sociala strukturer som påverkar huruvida du blir sedd som medborgare. Rasism är en 

sådan struktur, sexism är en annan. Skillnaden mellan att vara och att bli sedd som medborgare 

synliggör den falska universalism som Lister skriver om. I samtalen med respondenterna fanns en 

variation både mellan grupper och inom grupper i dessa frågor. I vissa grupper sa de uttryckligen att 

de känner sig mindre värda i samhället ögon, medan andra grupper förvisso kunde tala om 

utanförskap, men mer i abstrakta termer, som om det är något de kan förstå, men kanske inte har 

upplevt. I några grupper pratade de om hur samhällsstrukturer påverkar en viss grupp i samhället, 

medan andra pratade om hur det kan vara svårt att var en god medborgare i alla de små 

handlingarna. 

I T2 och K2 pratade de om hur det kan vara svårt att inte var bekväm. Exempelvis att det är svårt 

att alltid låta bli att köpa onödiga saker och hålla sig uppdaterad i politiken. Att vara bekväm 

förknippas här med att vara en sämre medborgare. I K1 var rasism i stället ett tema som 

genomsyrade hela samtalet. Det var där vi började och där vi slutade. Respondenterna menade att 

”det är en grej att vara medborgare på ett papper, men [att] det är en annan grej att bli sedd som en 

medborgare, bli uppfattad som en medborgare”. Känslan av otillräcklighet är tydlig när en deltagare 

i K1 sa att ”vi är nöjda med samhället, men samhället är inte nöjt med oss”. När jag frågade om de 

rättigheter som alla har genom medborgarskapet inte är värda någonting sa de att 

1. Jo, de är värd någonting, men asså… 
M. Men det är mycket som jobbar emot? 

2. För en blond blåögd person har mer makt än mig. 
3. Än alla vi tillsammans. 
2. Alla vi tillsammans. Och vi, dom flesta är födda här och uppväxta här. 

Det verkar som att de känner att de på grund av sitt utseende har mindre inflytande i samhället, att 

de oavsett hur länge de levt i Sverige känner sig förfördelade i fråga om möjlighet att påverka. För 

denna grupp verkar alltså medborgarskapet, eller att bli sedd som medborgare, vara förknippat med 

”en blond blåögd person” och därför något som är ouppnåeligt för vissa. Att rasism devalverar de 

möjligheter som medborgarskapet ger. ”Att vara svensk”, som tidigare nämndes som ett 

karaktärsdrag hos en god medborgare, kan också ses som ett uttryck för detta. En deltagare i T3 

resonerade på ett liknande sätt, men utifrån ett annat perspektiv, när hon sa att 

det finns ju många som typ kommer hit, men det är jättemånga som inte lär sig språket och att 
dom inte kämpar för att skaffa jobb. Att dom bara typ sitter hemma. […] Och dom kanske inte 
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känner sig som…eller det finns människor som inte ser dom som medborgare, även om dom är 
det på pappret för att dom inte […] integreras i samhället, dom liksom gör ingenting för att 
komma in i samhället och känna sig en del av samhället. 

Hon gör här samma distinktion mellan att vara medborgare och att bli sedd som medborgare, men 

gör det utifrån ett dom-perspektiv, både ifråga om ”dom” som inte blir sedda som medborgare och 

”dom” som inte ser somliga som medborgare. Det är ”dom” som inte blir sedda som medborgare 

om de inte lär sig språket eller anstränger sig för att skaffa jobb till skillnad från i K1 där de säger 

att en blond blåögd person har mer makt än ”mig”. Hon distanserar sig och gör en objektiv analys, 

till skillnad från i K1 där ett vi- eller mig-perspektiv används. Båda sätten att tala om samma sak 

kan tolkas som olika levda medborgarskap, eventuellt om upplevt innanförskap och utanförskap, 

men framför allt belyser de att bli sedd som medborgare som viktig del av medborgarskapet. 

I T3 diskuterade de även skillnaden mellan att vara medborgare och att känna sig som 

medborgare. En deltagare sa att du genom en känsla av gemenskap med de människor du lever med 

kanske känner dig som medborgare, men du ”har inte det där påskrivna pappret”. En annan i samma 

grupp utvecklade: 

Om man bor i Sverige och man känner att man tillhör det samhället, då tycker jag att man själv 
ska få räkna sig själv som en svensk medborgare. Sen om man kommer ifrån den här 'vad är det 
för lagar och regler och vad är det på pappret?', om man inte tänker så. För att det har ju 
egentligen inte något med vad man känner [att göra] […]. 

I dessa citat framstår medborgarskapet inte som en formell överenskommelse mellan individ och 

stat, utan snarare en informell överenskommelse mellan olika individer i ett samhälle. Känslan av 

att tillhöra framstår som minst lika viktig som vara medborgare i juridisk mening. Att bli sedd som 

medborgare av andra individer är förmodligen inneboende i denna känsla av medborgarskap. 

I alla grupper frågade jag om de tror att kön spelar roll för medborgarskapet. Bara i K3 ansåg de 

att det inte spelar någon roll alls, att ”alla är lika starka och kan lika mycket”. I de andra grupperna 

relaterade de frågan till könsroller och jämställdhet på arbetsmarknaden och i politiken. I T1 var 

denna fråga i princip den enda där de gav ett mer utvecklat resonemang. De pratade om att män och 

kvinnor blir lyssnade på i olika utsträckning. En av deltagarna sa att  

om en kvinna är såhär…har starka åsikter och sånt dära, man ba 'åh, vilken bitch hon är, hon 
pratar för mycket' […] men typ när en man gör det då är det såhär 'oh my god, lyssna på honom, 
vad bra’. 
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Något som kan tolkas som att yttrande kanske är lika fritt för både män och kvinnor i juridisk 

bemärkelse, men inte lika välkommet i social bemärkelse, vilket liksom i fråga om rasism belyser 

skillnaden på att vara medborgare och att bli sedd som medborgare. Att inte bli lyssnad på leder till 

att ”det är mycket som man inte kan säga”, som en av deltagarna sa. De var emellertid noga med att 

säga att det inte gäller de själva, att det framför allt är något de ”läst och sett och hört om andra”, 

som för att distansera sig. 

I T2 menade de att kvinnor och personer med icke ”etniskt svenskt ursprung eller utseende” 

börjar på en lägre nivå som medborgare och kopplar således samman kön och etnicitet som grund 

för diskriminering. Alla är medborgare i juridisk bemärkelse, men ”svenska vita män” behöver inte 

anstränga sig lika mycket för att vara goda medborgare. Den vita mannen tycks vara arketypen för 

medborgaren i deras ögon och att bli sedd som medborgare blir därför svårare om du inte faller 

inom den ramen. Även i K1 gjorde de en koppling mellan kön och etnicitet. De pratade om att vara 

kvinna och muslim och hur det kan vara svårt att få ett jobb om du bär burka, men även att så kan 

vara fallet för män som bär traditionella muslimska kläder. Att inte kunna få jobb anser de begränsar 

dina möjligheter att vara en bra medborgare, vilket ytterligare belyser vikten de ger jobb i fråga om 

medborgarskap. Att i stället utföra obetalt arbete i hemmet ses därför inte som lika meriterande i 

medborgerlig bemärkelse. Att bli sedd som medborgare är alltså inte lika lätt i det privata, vilket 

påminner om det Lister skriver om medborgarskapets traditionella lokalisering i det offentliga.  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Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva ungdomars föreställningar om medborgarskap 

genom att undersöka dels vad de lägger i begreppet medborgarskap, men även om de upplever att 

de kan leva upp till de ideal som deras definitioner implicerar. Mina resultat synliggör en skillnad 

mellan det av det offentliga definierade medborgarskapet och respondenternas definition. I deras 

föreställningar om medborgarskapet finns det långt fler förväntningar på dig som medborgare än 

vad exempelvis Medborgarskapsutredningen gör gällande. Jag finner att det är skillnad på att vara 

medborgare och att vara en bra medborgare. Det är bara om du vill vara en bra medborgare som du 

har skyldigheter. Givet att de flesta vill vara bra medborgare går det emellertid att säga att det enligt 

respondenterna finns skyldigheter som du bör rätta dig efter, men efterlevnad av dessa skyldigheter 

påverkar inte dina rättigheter som medborgare. I den mening är medborgarskapet universellt i någon 

grundläggande form, ”på pappret”, men om du vill framstå som en bra medborgare får du betala 

genom efterlevnad av vissa skyldigheter. Detta att vara medborgare ”på pappret” nämndes 

återkommande i samtalen och kan framför allt relateras till de rättigheter som medborgarskapet ger. 

Dessa rättigheter var emellertid inte lika uttalade i samtalen, något som både kan bero på mitt 

handhavande under samtalen, men också på att respondenterna tyckte det var lättare att prata om 

skyldigheter. Att rättigheter pratades om så lite gör det också svårare att göra en uppdelning i privat 

och offentlig sfär.  

De skyldigheter respondenterna pratade om finns både i det jag har definierat som det privata 

och det offentliga och handlar både om att bidra och passa in. Det verkar emellertid som att de 

skyldigheter jag har identifierat i det offentliga är mer självklara än de i det privata. Båda typerna av 

handlingar ansågs vara skyldigheter, men de framstod inte som lika medborgerligt värdefulla, som 

om vissa handlingar eller sätt att vara ger fler 'medborgarskapspoäng' än andra. Att lyda lagen 

framstår som något ovillkorligt, även om kritik riktades mot lagstiftningen i sig. Att jobba och 

betala skatt var något som nästan slentrianmässigt användes som exempel på saker en god 

medborgare gör, även om de menar att hänsyn måste tas till olika förutsättningar. Flera handlingar 

som enligt min definition av privat medborgerlighet skulle få plats i medborgarskapet ansåg 

respondenterna snarare röra medmänsklighet då det rör det interpersonella och inte får 

konsekvenser för samhället i stort. När respondenterna relaterade handlingar i det privata till 

medborgarskapet relaterade de dem i stället till det allmänna, exempelvis hur rökning vid graviditet 

leder till mer utnyttjande av sjukvården, något som eventuellt kan relateras till det som sades i K1 

om handlingens synlighet. Det vill säga de handlingar som är synliga för kommun eller stat i större 
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utsträckning förknippas med medborgerligt. Respondenterna pratade emellertid även om 

skyldigheter att anpassa sig till vissa normer om svenskhet och hur en rör sig i det offentliga 

rummet, vilket inte är lika synligt för stat och kommun, men i stället synligt för andra medborgare. 

Utifrån en sådan tolkning kommer känslan av medborgarskap dels ur handlingar som har 

anknytning till det allmänna i form av stat och kommun, men även till någon slags ömsesidigt 

erkännande medborgare emellan. 

Förutom att vara medborgare i juridisk bemärkelse, är det därför viktigt att bli sedd som 

medborgare. Att bli sedd som medborgare är kopplat till efterlevnad av de skyldigheter de nämner, 

men det finns även sociala strukturer som påverkar huruvida du blir sedd som medborgare. De säger 

att alla är lika mycket medborgare, men rasism och sexism tycks devalvera medborgarskapet. 

Rättigheter som det juridiska medborgarskapet ger anses vara av värde, men är bara något 

grundläggande som måste kompletteras med att bli sedd som medborgare och bara då kan en känna 

sig som medborgare fullt ut. Det levda medborgarskapet är alltså beroende av hur du blir sedd av 

andra vilket i sin tur är beroende av efterlevnad av vissa skyldigheter, men även av vem du är i 

fråga om kön och etnicitet, där gruppen vita män behöver anstränga sig mindre. Denna skillnad 

mellan olika gruppers känsla av att bli sedda som medborgare är förmodligen en konsekvens av, 

men kan också förstärka, social ojämlikhet i samhället. Vare sig det handlar om kön, klass eller 

etnicitet. 

Även om medborgarskapet är universellt och lika för alla i formell mening, kvarstår alltså en 

skillnad mellan att vara medborgare och att bli sedd som medborgare. Liksom i undersökningen av 

Lister med flera, verkar ungdomarnas föreställningar sträcka sig över såväl en liberal som en civic 

republican teoribildning, vilket stärker Listers förespråkan att en teoretisk diskussion om 

medborgarskap måste inkludera flera olika aspekter av medborgarskapet. Särskilt det av 

medborgarna levda medborgarskapet. Kershaw förespråkar en vid definition av medborgerligt 

deltagande och även jag tror att en vidare definition skulle synligöra tidigare åsidosatta gruppers 

arbete och handlingar. Att se medborgarskapet som något som kan utövas även i de små 

handlingarna är förmodligen något som skulle stärka det medborgerliga självförtroendet hos 

personer som enbart ser den goda medborgaren i andra. 

Planeringen och genomförandet av fokusgruppsamtalen har varit det svåraste under denna 

process och om jag skulle göra denna undersökning igen skulle jag kanske få ett att annat utfall.  

Exempelvis var ett av målen med denna studie att undersöka ungdomars föreställningar om 

medborgarskapets rättigheter, men det har inte gjorts i den utsträckning som först avsågs. Jag kan 

därför inte, som Lister med flera, säga att ungdomarna jag pratat med har lättare att prata om 
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skyldigheter än om rättigheter, även om tystnaden skulle kunna tolkas så. Även studiens ringa 

omfattning och min oerfarenhet påverkar dels vilka resultat jag får, men även hur generaliserbara 

dessa är. Ju större omfång en undersökning har desto säkrare kan slutsatserna vara, men resultaten i 

denna undersökning tror jag ändå är ett värdefullt bidrag till förståelsen för hur medborgarskapet 

förstås och levs dels i målgruppen för studien, men även på ett mer allmänt plan. Att 

medborgarskapet är förknippat med särskilda rättigheter och skyldigheter, i olika utsträckning i 

privat och offentlig sfär, samt att den upplevda efterlevnaden av de ideal som impliceras är något 

som påverkar även andra grupper i samhället. Undersökningar som inkluderar ett bredare spektrum 

av samhället är därför viktigt för att förstå hur olika människor ser sig själva som medborgare, en 

kunskap som kan användas för att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla finner en plats.  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Bilagor 

Bilaga 1 
Tabell som visar vad respondenterna associerade ordet medborgarskap till. Svaren uppdelade per 

grupp och sorterade efter hur många gånger de nämndes. 

Grupp/antal respondenter Associationer

K1 
5 respondenter

IV. Flyktingar 
III. Rasism 
II. Pass 

Rättigheter 
Politik 
Sverigedemokraterna 
Asylsökande 
Krig 

I. Svensk medborgare 
Alla är lika mycket värda 
Ingen dömer dig för vem du är 
Alla har en fri vilja 
Alla har en egen åsikt 
Fri rösträtt 
Rätten till bostad 
Rösta 
Makt 
Migrationsverket 
Att bo här [i Sverige] i mer än 7 år 
Asylboende 
Invandrare 
Svensk 
En i samhället 
Samhälle 
Människor 
Vara en god människa 
Fred 
Bättre liv 
Trygg

T1 
6 respondenter

IV. Människor 
Flyktingar 

II. Född i landet 
Söka asyl 
Gemenskap 

I. Länder 
Tillhöra 
När man blir en del av samhället 
En del av ett land 
Jag och du 
Vara delaktig 
Som medborgare har man rätt till vissa saker

K2 
2 respondenter

II. Rösträtt 
I. Invandrare 

Något man måste skaffa 
Skyldigheter/Rättigheter 
Medlem i landet
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T2 
4 respondenter

II. Gemenskap 
Kunskap 

I. Vad är det ens? 
Media 
Demokrati 
Rösträtt 
Jämställdhet 
Stereotyp 
Väntetid 
Asyl 
Där man är född 
Invandrare 
Dubbel identitet 
Rasism 
Utanförskap 
Skola 
Välfärd

K3 
5 respondenter

III. Gemenskap 
II. Förening 

Invandring 
I. Ett samhälle 

Solidaritet 
Trygghet 
Räddning  
Svårt för vissa att få 
Integration 
En ny start 
Samlat folk inom en geografisk plats 
Gräns

T3 
5 respondenter

III. Gemenskap 
Lagar och regler 

II. Trygghet 
Lång tid 
Tillhörighet 
Kommunikation 

I. Normer 
En otrygghet 
Säkerhet 
Bevis 
Folkbokförd 
Leva tillsammans 
Att bli en del av samhället/integration 
Samhälle 
Vi och dom 
Lättnad 
Frihet 
Hälsa 
Rättigheter 
Skyldigheter 
Krav 
Anpassa sig 
Människor

Grupp/antal respondenter Associationer
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Bilaga 2 
Tabell som visar enkätsvar på frågor om föräldrars högsta utbildningsnivå, planer på studier efter 

gymnasiet och intresse för samhällsfrågor. 

Grupp Respondent Föräldrars högsta 
utbildning

Studera efter 
gymnasiet

Intresse för 
samhällsfrågor

K1 1 Gymnasium eller 
motsvarande
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

2 Grundskola eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

3 Högskola/
universitet
Grundskola eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Mycket intresserad

4 Vet inte
Högskola/
universitet

Vet inte Ganska intresserad

5 Högskola/
universitet
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

Summa 5 Hög. uni.: 4
Gymn.: 3
Grund.: 2
Vet inte: 1

Ja, hög./uni.: 4
Vet inte: 1

Ganska: 4
Mycket: 1

T1 1 Högskola/
universitet
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

2 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

3 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

4 Högskola/
universitet
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad
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5 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Nej, inte alls Ganska intresserad

6 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

Summa 6 Gymn.: 10
Hög. uni.: 2

Ja, hög./uni.: 5
Nej, inte alls: 1

Ganska: 6

K2 1 Högskola/
universitet
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

2 Högskola/
universitet
Gymnasium eller 
motsvarande

Vet inte Ganska intresserad

Summa 2 Hög. uni.: 3
Gymn.: 1

Ja, hög./uni.: 1
Vet inte: 1

Ganska: 2

T2 1 Grundskola eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Mycket intresserad

2 Högskola/
universitet
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Mycket intresserad

3 Gymnasium eller 
motsvarande
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

4 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Vet inte Inte särskilt 
intresserad

Summa 4 Gymn.: 4
Hög. uni.: 3
Grund.: 1

Ja, hög./uni.: 3
Vet inte: 1

Mycket: 2
Ganska: 1
Inte särskilt: 1

K3 1 Högskola/
universitet
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

Grupp Respondent Föräldrars högsta 
utbildning

Studera efter 
gymnasiet

Intresse för 
samhällsfrågor

!39



2 Högskola/
universitet
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

3 Grundskola eller 
motsvarande
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Mycket intresserad

4 Högskola/
universitet
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Mycket intresserad

5 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

Summa 5 Hög. uni.: 7
Gymn.: 2
Grund.: 1

Ja, hög./uni.: 5 Ganska: 3
Mycket: 2

T3 1 Gymnasium eller 
motsvarande
Högskola/
universitet

Vet inte Ganska intresserad

2 Vet inte
Vet inte

Vet inte Inte särskilt 
intresserad

3 Gymnasium eller 
motsvarande
Gymnasium eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

4 Gymnasium eller 
motsvarande
Grundskola eller 
motsvarande

Ja, på högskola/
universitet

Inte särskilt 
intresserad

5 Gymnasium eller 
motsvarande
Högskola/
universitet

Ja, på högskola/
universitet

Ganska intresserad

Summa 5 Gymn.: 5
Hög. uni.: 2
Vet inte: 2
Grund.: 1

Ja, hög./uni.: 3
Vet inte: 2

Ganska: 3
Inte särskilt: 2

Grupp Respondent Föräldrars högsta 
utbildning

Studera efter 
gymnasiet

Intresse för 
samhällsfrågor
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Total summa Tot.: 27 
Killar: 12
Tjejer: 15

Tot.: 54
Hög./uni: 20 
(37%, riks 37%)*
Gymn. 25 (46%, 
riks 48%)
Grund.: 5 (9 %, 
riks 15%)
Vet inte: 3 (6%, 
riks ingen info.)

Ja, hög./uni.: 21
Vet ej: 5
Nej: 1

Ganska: 19
Mycket: 5
Inte särskilt 
intresserad: 3

* SCB, ”Befolkning efter sortvariabel, utbildningsnivå och år”: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0506/
Utbildning/table/tableViewLayout1/?rxid=fa778649-90aa-4dba-b2ee-adbfbd6e6914. Hämtad 020116.

Grupp Respondent Föräldrars högsta 
utbildning

Studera efter 
gymnasiet

Intresse för 
samhällsfrågor
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Bilaga 3 
Tabellen nedan visar intervjuguiden jag använde vid fokusgruppsamtalen. 

Huvudfråga Förslag på följdfråga Begrepp Övrigt

Vad tänker ni på när 
ni hör ordet 
medborgarskap?

Ingen Alla Skriv ned tio ord på 
enskilda postit-
lappar

Vilka ord tycker ni 
hör samman?

Varför? Alla Låta dem 
kategorisera 
lapparna 
tillsammans

Vad innebär det att 
vara medborgare? 

Hur är man 
medborgare?

- Är det något man bara är? 

- Eller det något man måste 
förtjäna? 

- Är alla lika mycket 
medborgare? 

Exempel 1: Är en person som 
röstar, arbetar, betalar skatt, 
sopsorterar och är aktiv i ett 
politiskt parti mer medborgare 
än en person som inte röstar, är 
arbetslös, inte sopsorterar och 
mest ligger hemma och ser på 
tv? 

- Hur är en perfekt medborgare?

Skyldigheter/
rättigheter
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Var är man 
medborgare?

- Är du alltid medborgare eller 
är det bara när du gör vissa 
saker eller är på vissa platser? 

- Ger vissa handlingar fler 
`medborgarskapspoäng´ än 
andra? 

- Måste någon annan märka att 
du utför handlingen? 

Exempel 2: det var ju nyss 
klimattoppmöte i Paris. En stor 
källa till utsläpp nu under 
vintern är uppvärmning av 
bostäder och kontor och 
liknande. Gör det dig till en 
extra bra medborgare om du tar 
på dig en tröja istället för att 
höja värmen hemma, eller har 
det inte med medborgarskap att 
göra? 

- Kan ni komma på någon 
liknande situation som ni 
tycker rör medborgarskapet?

Privat/
offentligt

Member checking: så 
här uppfattar jag det 
ni sagt hittills, håller 
ni med om det?

Går det att leva upp 
till de ideal vi pratat 
om hittills?

- Kan man vara en perfekt 
medborgare? 

- Var är det svårt/lätt? 

- Är det viktigt att vara en 
perfekt medborgare? 

- Spelar det någon roll vilken 
ålder man har, att ni är unga 
tillexempel? 

- Spelar det någon roll om man 
är man eller kvinna?

Det levda 
medborgarska
pet

Huvudfråga Förslag på följdfråga Begrepp Övrigt
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Är det något ni tycker 
jag glömt fråga om?

Är det något annat ni 
undrar över?

Huvudfråga Förslag på följdfråga Begrepp Övrigt
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