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Sammanfattning 

Abstract 
This study is about the significance of dual citizenship and the feeling of belonging people experience. Descriptions 
about the problems with being a citizen in a state, but not being accepted as one, is also discussed in the thesis. The 
juristic aspects, what it means to be possessed of dual citizenship and the consequences when the negative aspects of 
dual citizenship arise, is also discribed. The reasons for having dual citizenship is very analogous but at the same time 
different. The common denominator is however pragmatics. The informants are very well aware of the merits and 
demerits the dual citizenship bring about. The thesis demonstrate further that people experience a feeling of  
belonging to more than one state and the apprehension of identity doesn’t necessarily derive from national 
citizenship. The significanse of national citizenship appears to be of  reducible community when people become 
more spacepolygamous in a globalising world. 
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Förord  

Det handlar om processer. Fyra års studier i en underbar miljö med samhällsengagerade 
människor på SKA har härmed tagit slut. En ny spännande tid tar vid med en annorlunda 
arbetsmarknad än den jag tidigare upplevt. Under dessa fyra år har jag dessutom fått nya 
vänner för livet. Denna uppsats dediceras till mitt snart kommande barn. När det har känts 
som tyngst i arbetsprocessen har det räckt med att titta på min älskade Karin och hennes 
växande mage för att få kraft att fortsätta arbetet. Nästa steg i min privata utvecklingsprocess 
är således papparollen som inträder någon gång i augusti. Spännande! 
 
Jag vill här ta tillfället i akt och tacka mina underbara informanter för den tid ni avsatt för mig 
genom att berätta om den erfarenhet av dubbelt medborgarskap ni upplevt. Utan er medverkan 
hade inte denna uppsats blivit av, TACK.  Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, min handledare ska ha 
ett stort TACK för den handledning du erbjudit mig. Vardagar som helger har du bistått mig 
med goda råd, förslag till förbättringar och en smittande entusiasm, TACK. Karin, min 
älskling som uthärdat den här tiden då jag stundtals har försvunnit in i min ”bubbla” och 
knappt varit kontaktbar för omvärlden. Trots dålig närvaro i vardagslivet från min sida och 
tråkig korrekturläsning har du kommit med goda råd på hur uppsatsen kan bli bättre och 
därigenom vidgat mina perspektiv, TACK, och TACK för att du finns i mitt liv. Min käre vän 
Håkan, som ståndsaktigt lyssnat på mina bekymmer under processens gång med ett tålamod 
av stål, TACK. Mamma, pappa, bror, övrig släkt och vänner som enbart genom att ni finns, 
berikar mitt liv, TACK.



Innehåll 

INLEDNING............................................................................................................................. 1 

SYFTE ......................................................................................................................................... 2 
Tidigare forskning...................................................................................................................................3 
Metodval...................................................................................................................................................5 

GROUNDED THEORY.................................................................................................................. 6 
Analysprocessen ......................................................................................................................................7 
Metodreflexivitet och min roll som forskare. .....................................................................................7 
Urval av informanter ..............................................................................................................................9 
Intervjureflektioner och forskningsetiska överväganden ................................................................11 
Avgränsningar........................................................................................................................................12 
Disposition.............................................................................................................................................12 

TEORI ....................................................................................................................................... 13 
Socialkonstruktionism ..........................................................................................................................13 
Kunskapssociologi ................................................................................................................................14 
Kulturell identitet ..................................................................................................................................15 
Platspolygami.........................................................................................................................................15 

ANALYS ................................................................................................................................. 16 

MEDBORGARSKAPETS UTVECKLING I SVERIGE ..................................................................... 16 
DEN GRÅTANDE ISHOCKEYSPELAREN..................................................................................... 17 
PRESENTATION AV INFORMANTERNA ..................................................................................... 18 

EN PRAGMATISK SYN PÅ MEDBORGARSKAPET..................................................... 20 

PRAKTISKA SKÄL ..................................................................................................................... 20 
Ekonomiska fördelar ............................................................................................................................20 
Byråkratiskt krångel ..............................................................................................................................21 

IDENTITET ................................................................................................................................ 23 
Det svenska medborgarskapsbeviset..................................................................................................23 
Hemmahörighet ....................................................................................................................................24 
Viktigt för barnen..................................................................................................................................27 

UTANFÖRSKAP ......................................................................................................................... 29 
Integrering/Assimilering......................................................................................................................29 
Diskrimineringen sitter inte i medborgarskapet ...............................................................................30 

MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ......................................................... 32 



Röstningsbenägenhet............................................................................................................................32 
Medvetna val..........................................................................................................................................33 

SLUTDISKUSSION............................................................................................................... 37 

SAMMANFATTNING .................................................................................................................. 40 
REFERENSER ............................................................................................................................ 41 

Tryckta källor.........................................................................................................................................41 
Otryckta källor.......................................................................................................................................42 



 1

Inledning 
Sedan Westfaliska freden 1648 då den territoriella staten som idag går under benämningen 
”nationalstaten” bildades, har individ och nationalstat varit tätt sammanvävda genom 
medborgarskapet. Nationalstaten har därefter varit den politiska garanten för den trygghet och 
det välstånd som byggts upp bland medborgarna sedan dess.1 Medborgarskapet brukar beskrivas 
som det juridiskt bindande  förhållandet mellan medborgare och stat, där rättigheter och 
skyldigheter finns nedskrivna i lagtext. Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på 
härstamningsprincipen, vilket innebär att medborgarskapet förvärvas vid födseln om någon av 
föräldrarna är svensk medborgare.2 Den officiella svenska linjen genom tiderna har varit att 
dubbelt medborgarskap i princip bör undvikas. Denna princip förändrades den 1 juli 2001 då 
Sverige fick en ny medborgarskapslag vilken tillät dubbelt medborgarskap fullt ut.3 Främsta 
orsaken till förändringen var att personer med andra medborgarskap som bor och verkar i 
Sverige skulle kunna ta del av den politiska processen och därigenom lättare integreras i landet. 
Även lättnader för utlandssvenskar att behålla kontakten med sitt gamla hemland angavs som 
orsak till beslutet.4 Det svenska beslutet var även en reaktion på en internationell trend då fler 
och fler stater diskuterade dubbelt medborgarskap, till exempel fördes en hård debatt i Tyskland 
och Frankrike om medborgarskapets innehåll och form då dubbelt medborgarskap diskuterades 
där. En förutsättning för dubbelt medborgarskap är naturligtvis beroende av hur utländsk 
medborgarlagstiftning ser ut, det vill säga om den andra medborgarskapsstaten godkänner 
dubbelt medborgarskap eller inte.5 Personer med dubbelt medborgarskap existerade dock i 
Sverige även innan lagändringen år 2001. Cirka 300 000 personer hade fått dubbelt 
medborgarskap av olika anledningar.6 
   Att medborgarskapet är en viktig angelägenhet för en stat visar exemplet Dagmar Hagelin på 
1970-talet. Dagmar Hagelin var bosatt i Argentina men var svensk medborgare av födseln. 
Hagelin lär dock aldrig ha besökt Sverige eller haft några svenska kontakter innan hon 
kidnappades av den argentinska militären, och förmodligen var hon redan död då den svenska 
                                                 
1 Med Westfaliska freden avslutades det trettioåriga kriget och ett system med suveräna stater upprättades, vilka inte 

längre utgjorde en del av ett större imperium. Territoriell suveränitet bildades och därigenom ”nationalstaten” 
Björn Hettne, Sverker Sörlin, Uffe Østergård Den globala nationalismen (Stockholm 1998) s. 20-24 

2 SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap (Stockholm 1999) 
3 Med begreppet dubbelt medborgarskap avses en person med fler än ett medborgarskap. SOU 2006:2 Omprövning av 

medborgarskap (Stockholm 2006) s. 79 
4 SOU 1999:34 
5 ”En svensk medborgare som förvärvar medborgarskap i ett annat land får behålla sitt svenska medborgarskap om 

det andra landet inte kräver att han eller hon befriar sig från medborgarskapet. Likaså får den som blir svensk 
medborgare behålla sitt utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta” 
http://www.migrationsverket.se 2007-04-27  

6 Exempelvis förändrad praxis vid naturalisation på grund av en ökande flyktinginvandring (Statens invandrarverk 
och Utlänningsnämnden kräver inte befrielse från det utländska medborgarskapet) samt ett ökande antal barn 
som automatiskt förvärvar dubbelt medborgarskap vid födseln. SOU 1999:34 s. 137 

http://www.migrationsverket.se/
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staten fick kännedom om hennes fall. Relationerna mellan Sverige och Argentina kom att 
domineras under ett kvarts sekel av fallet Dagmar Hagelin. 7   
   I globaliseringens tidevarv när nationsgränser försvagas kanske medborgarskapet8 bör 
ifrågasättas, då människor blir mer transnationella. Vi föds i ett land, studerar, arbetar och 
bosätter oss i ett annat. Enligt Per Gustavsson hävdar många forskare idag att nationalstaten 
paradoxalt nog både är för stor och för liten. För stor då den inte kan representera de etniska, 
kulturella och regionala skillnader som ofta återfinns inom en stats gränser men samtidigt för 
liten; För liten då statens legitimitet och dess politik undermineras då den inte kan stå emot den 
globala ekonomins krafter och de transnationella rörelser där människor rör sig över 
nationsgränserna vilket reducerar vikten av nationell tillhörighet och nationell identitet.9 Exempel 
på forskare med ovanstående åsikt är Seyla Benhabib.10 Frågan är då om medborgarskapet spelat 
ut sin roll vilket exempelvis Ulrich Beck anser,11 eller om nationalstaten och medborgarskapet är 
fortsatt starkt förknippat med en identitetskänsla, vilket Liisa Malkki menar.12 

Syfte 

Min intention med studien är att undersöka hur det är att leva med dubbelt medborgarskap i 
Sverige idag. Jag har därför intervjuat sju personer med dubbelt medborgarskap och tagit del av 
deras erfarenheter och upplevelser om dubbelt medborgarskap. Jag vill få erfarenhetsnära 
beskrivningar och därigenom en bredare förståelse för dubbelt medborgarskap ur ett 
individperspektiv. Jag är vidare nyfiken på att ta del av människors åsikter i de frågor vilka 
debatten13 om dubbelt medborgarskap kretsade kring, det vill säga de politiska frågor och effekter 
beslutet förde med sig för mina informanter. Jag vill även problematisera  idén om 
medborgarskap, ett medborgarskap som kan begränsa människor i deras vardagliga liv. 
Frågeställningarna är; 
• Varför ansökte informanterna om dubbelt medborgarskap 
• Vilken innebörd har det dubbla medborgarskapet för informanterna? 
• Vilka rättigheter och skyldigheter anser informanterna att de har i och med det dubbla 

medborgarskapet i respektive stater? 

                                                 
7 SvD 2000-01-20 s. 2 
8 Med medborgarskap menas hädanefter det nationalstatliga medborgarskapet om ej annat anges 
9 Per Gustafsson Globalisation, multiculturalism and individualism: The Swedish debate on dual citizenship.  Journal of Ethnic 

and Migration Studies, vol. 28, nr. 3, pp. 463-481. (2002) 
10 Seyla Benhabib Jämlikhet och mångfald (2004 Göteborg)  s. 229  
11 Ulrich Beck Vad innebär globaliseringen? (Göteborg 2001) 
12 Liisa Malkki National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identety among Scholars and 

Refugees i Cultural Antropology Vol 7,No. 1 Space, Identity, and the Politics of Difference sid. 24-44 (1992) 
13 Med debatten menas här den debatt som fördes i regering, riksdag och media om dubbelt medborgarskap. Nämns 

inget annat är det fortsättningsvis den debatten som avses. 
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Tidigare forskning 
Forskningen om dubbelt medborgarskap i Sverige är begränsad och materialtillgången är därför 
knapp. Per Gustafsson och Mikael Spång har dock utkommit med varsin samhällsvetenskaplig 
studie om dubbelt medborgarskap i Sverige.  
   Avsikten med Per Gustafssons studie var att kartlägga de argument vilka användes för och emot 
dubbelt medborgarskap för att på så sätt identifiera de viktigaste argumenten för utgången av 
debatten som fördes om dubbelt medborgarskap. Gustafsson är även intresserad av de teman, 
perspektiv och antaganden vilka presenterades i dessa argument samt vad argumenten om 
dubbelt medborgarskap hade att säga om nationellt medborgarskap generellt. I sin studie urskiljer 
Gustafssons sex olika teman i debatten om dubbelt medborgarskap; globalisering och 
internationalisering, politiskt deltagande och integration, politiska och juridiska problem, praktiska fördelar, 
identitet och känslor, individualism och valfrihet.14 Dessa sex teman delade Gustafsson in i tre olika 
perspektiv.  
   Det första är globalt perspektiv. Ökande internationella rörelser och flerfaldiga 
nationstillhörigheter samt det faktum att Sverige förändrats till ett multikulturellt samhälle 
utgjorde det globala perspektivet i debatten.  När det kalla kriget slutade fanns det även en 
internationell trend bland nationalstaterna med en ökad acceptans för dubbelt medborgarskap. 
En viktig faktor i debatten var även det faktum att cirka 300 000 personer redan hade dubbelt 
medborgarskap i Sverige. 
   Det andra är nationellt perspektiv. I det nationella perspektivet kunde två teman utrönas. Det ena 
temat behandlade integration och det andra behandlade juridiska och politiska problem. 
Integrationsaspekten innehöll två olika sätt att se på integration där de som förespråkade dubbelt 
medborgarskap ansåg att etniska och kulturella skillnader inom nationen ökade och gjorde nationen 
mångkulturell, vilket beskrevs i positiva ordalag. Motståndare till dubbelt medborgarskap antog ett 
assimilatoriskt förhållningssätt, det vill säga att för att integreras borde invandrare anamma svenska 
traditioner, seder och bruk. Motståndarna pekade på olika politiska och juridiska negativa 
konsekvenser medan reformförespråkarna menar att det är liten risk att de negativa 
konsekvenserna besannades.  
   Det tredje är individuellt perspektiv. Ovanstående argument banade vägen för det individuella 
perspektivet där valfrihet (freedom of choice) ansågs vara det viktigaste argumentet i debatten. 
Praktiska fördelar, men framförallt människors önskan om att behålla de emotionella 
identitetsband med både den nya och den gamla staten kom att bli ett viktigt argument. Det 
individuella perspektivet hade dock olika innebörder. Inledningsvis verkade medborgarskapet 
vara ett verktyg för att befästa en nationalstat, en social och politisk integration med  juridiska 
rättigheter och skyldigheter, men även ett valfritt personligt attribut för en individuell 
konstruktion av identitet och mening. Å  ena sidan fokuserades debatten på att medborgarskap är 
en källa till identitet snarare än en källa till rättigheter, å andra sidan beskrevs det som en väg för 

                                                 
14 Gustafson s. 470 
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människor att kombinera rättigheter och identiteter. Debatten påskyndades av att den inte enbart 
behandlade invandrare och integration utan även kom att behandla svenska utvandrare och deras 
band till Sverige. Praktiska fördelar, emotionella band, identitet och individuell valfrihet är 
argument uttryckta av både utflyttande och inflyttande medborgare, vilket påskyndade 
beslutsprocessen. Men det individuella perspektivet pekar även på vissa begränsningar. 
Medborgarskapet implicerar inte automatiskt att xenofobi och etnisk segregation inte 
förekommer i Sverige utan tecken finns snarare på ett motsatt förhållande, och då spelar 
medborgarskapets betydelse mindre roll i det integrationsavseendet. Marginaliseringen av 
invandrare beror då snarare på att integreringspolitiken fokuserar på individuella rättigheter 
istället för på minoritetsgruppers rättigheter, menar Gustafsson. Argumenten globalisering, 
mångkulturellt samhälle, flerfaldiga nationstillhörigheter uttalades upprepade gånger av samhällsvetare 
och teoretiker vilket bidrog till debattens utgång och ska, enligt Gustafsson beaktas. Juridiska  
och politiska argument vilka tidigare ansetts utgöra svåra hinder för dubbelt medborgarskap 
ansågs nu mindre viktiga i debatten. Gustafsson menar att ovanstående resonemang tenderar att 
stödja teoretiker vars ståndpunkt är att medborgarskapets betydelse minskar, men tillägger att 
antalet personer med utländsk bakgrund i diskussionen var talrik, vilket visar på att 
medborgarskapet fortfarande har betydelse, men att det visar sig på ett annorlunda sätt. 
Multikulturalister menar att dubbelt medborgarskap är ett sätt att påvisa en ny sorts svenskhet, 
vilken bättre representerar dagens Sverige.15 
   Mikael Spångs rapport är ett delprojekt i en större komparativ studie om dubbelt 
medborgarskap i Tyskland, Nederländerna, Polen, Turkiet och Sverige. Studien leds av Thomas 
Faist vid University of Applied Science, Bremen. Rapporten är skriven i samarbete med Faist och 
dennes publikation Multiple citizenchip in a globalising word.16 Spång diskuterar i sin rapport den 
politiska process vilken föranledde godkännandet av dubbelt medborgarskap i Sverige. De 
forskningsområden Faist ville göra en komparativ studie på föreställningar om nationalstatus, 
integrationspolitik, strategier för politiska aktörer och allianser dem emellan samt argument för och emot dubbelt 
medborgarskap och dess betydelse för utfallet i den politiska processen.17 De två första forskningsområdena 
berörde de bakomliggande faktorer för eller emot ett accepterande av dubbelt medborgarskap 
medan övriga berörde den politiska processen bakom beslutet. Spång menar att föreställningen 
av det svenska folkhemmet (people’s home) är en starkt bidragande orsak till hur svenskhet 
karaktäriseras, det vill säga vad det innebär att vara svensk medborgare. Det svenska folkhemmet 
beskrevs utifrån olika teman; En social gemenskap, en produktion och reproduktion av genusstrukturer, 
svensk normalitet och ett hegemoniskt projekt.18  
   Föreställningen om det ”svenska” var en inverkan som länge höll diskussionen om dubbelt 
medborgarskap borta. Spång instämmer i Faists hypotes om distinktionen mellan republikanska 
                                                 
15 Gustafsson (2002) s. 479 
16 Tomas Faist Multiple citizenchip in a globalising word: The politics of dual citizenship in comparative perspective Willy Brandt 

series of working papers in International Migration and Ethnic Relations 3/03 Malmö University (2002) 
17 Mikael Spång Dual Citizenship in Sweden (opublicerat manuskript) s. 4 
18 Spång s. 7-31  
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och etniskt/kulturella föreställningar; Ju mer medveten en stat är om att dess  nationalstatus  är orienterad i 
en republikansk riktning, desto större acceptans för dubbelt medborgarskap, i motsats till om nationen förespråkar 
etnisk/kulturell nationalstatus.19 När det gäller integrationspolitiken är jämlikhet, valfrihet och samverkan 
de områden Spång undersökte närmare. Av de tolkningar och kontroverser ämnet uppbådade är 
Spång mest intresserad av begreppet valfrihet då det vållade störst debatt och paradoxalt nog 
användes av både förespråkare och motståndare.  
   Spång undersökte även om multikulturella aspekter nämndes i debatten då Faists andra hypotes 
byggde på att; Acceptansen för dubbelt medborgarskap ökar om en stat bedriver en mångkulturell eller 
kulturpluralistisk politik medan den minskar om en stat bedriver en assimilatorisk integrationspolitik.20 Det 
tredje området, strategier för politiska aktörer och allianser dem emellan, undersökte Spång 
relationen konflikt - konsensus och uppkomsten av ny demokrati, ett nytt politiskt populistiskt 
parti. Faists tredje hypotes innebar att; Ju mer polariserad ett partisystem är och ju större möjligheter för att 
bilda högerorienterade partier desto större är sannolikheten att multikulturalism blir en kontroversiell fråga och 
acceptansen för dubbelt medborgarskap minskar.21 Spång validerar den hypotesen och menar att beslutet 
om dubbelt medborgarskap i Sverige hade förhalats om ny demokrati suttit i riksdagen under den 
mandatperioden beslutet togs.  
   Det fjärde området Faist undersökte är argument för och emot dubbelt medborgarskap och 
deras betydelse för utfallet i den politiska processen. Här har Spång undersökt argument för och 
emot dubbelt medborgarskap i Medborgarskapskommitténs förslag, motioner och propositioner 
från de politiska partierna och i den allmänna debatten. Även Faists fjärde hypotes valideras av 
Spång. Faists hypotes bygger på att; Sannolikheten för acceptans för dubbelt medborgarskap ökar om 
republikanska och/eller kulturpluralistiska argument lyfts fram i debatten, särskilt om moraliska skäl anläggs 
av viktiga och trovärdiga politiska aktörer.22 

Metodval 
Studien har utförts med hjälp av Grounded Theory, eller rättare sagt inspirerad av Grounded 
Theory då det krävs en längre forskningsprocess tidsmässigt för att kunna hävda att jag använt 
metoden fullt ut. Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod vars inriktning skiljer sig 
från övrig kvalitativ forskning då den inte bara handlar om att skapa mening, utan även att 
generera nya teoretiska förklaringsmodeller.23 Dessa nya teoretiska förklaringsmodeller 
framkommer genom att se en helhet i forskningsprocessen, där problemformulering, urval av 
data, bearbetning och analys framkommer genom att olika metoder vävs samman och därigenom 
skapas en helhet, och det är denna helhet jag vill uppnå med denna studie om dubbelt 
medborgarskap.  

                                                 
19 Spång 32-71 
20 Ibid  
21 Ibid 72-121 
22 Ibid 
23 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander Grundad teori (Stockholm 2003) s. 10-15 
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Den kvalitativa forskningens syfte ligger i att beskriva den intervjuades livsvärld, ta del av dennes 
verklighet, känslor och erfarenheter i avsikt att beskriva det vetenskapligt.24 Diskrepansen mellan 
Grounded Theory och övrig kvalitativ forskning är således att den inte enbart försöker beskriva 
fältet vetenskapligt, utan även genererar nya teoretiska förklaringsmodeller vilka är grundade i 
specifik empirisk data och framkommer växelvis med det insamlade datamaterialet. En viktig 
förutsättning för att använda sig av Grounded Theory är således att den insamlade empirin har en 
framträdande roll och att tonvikten ska ligga på empirin, inte på eventuella teoretiska 
resonemang.25 Grounded Theory används främst inom relativt outforskade fält och är därför en 
lämplig metod för mig då forskningen inom dubbelt medborgarskap är knapp.26 Grounded 
Theory har även den fördelen att jag kan närma mig mitt fält tämligen förutsättningslöst och jag 
är därmed inte begränsad till ett visst teoretiskt perspektiv. Detta gör att jag är öppen för det 
oväntade och inte enbart är låst vid tidigare forskning kring ämnet.27 Studiens begränsade tidsram 
och svårigheter att förutsättningslöst intervjua människor inom mitt forskningsfält är dock 
orsaker till att jag valt Corbin & Strauss riktning av Grounded Theory då den tillåter inläsning av 
det utforskade ämnet.28 

Grounded Theory 
Barney Glaser och Anselm L. Strauss skrev tillsammans boken The Discovery of Grounded Theory 
1967 men utvecklade senare metodologin i olika riktningar på grund av olika uppfattningar om 
vad Grounded Theory är och innebär. Glaser kan sägas stå för den mer traditionellt positivistiska 
synen medan Strauss inriktning kan liknas vid det hermeneutiska synsättet. Positivismen och 
hermeneutiken har varit de traditionellt sett två vanligaste undersökningstraditionerna medan 
Grounded Theory anses vara en tredje väg då den väver samman dessa två uppdelningar till en 
metod. 29  
   Positivismens syn på verkligheten kan lättast förklaras genom att säga att verkligheten finns i 
det undersökta materialet och att det är forskarens uppgift att upptäcka den. 30 Vidare anser 
positivistiska forskare att det går att förutsäga utfallet i en process genom att mäta den. Teorier 
skall således kunna testas mot empirisk data enligt en hypotetisk deduktiv logik för att kunna 
valideras.31 Hermeneutiken har en mer relativistisk syn på verkligheten och hermeneutiska 
forskare menar att det finns en verklighet, men att den alltid tolkas och att forskningsprocessen 
därför måste beskrivas utförligt. Inom hermeneutiken måste situationen således sättas i relation 

                                                 
24 Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997) s. 34-39 
25 Hammersley Martyn, Atkinson Paul Ethnography (London/New York 1995) s. 25 
26 Jan Hartman Grundad teori; Teorigenerering på empirisk grund (Lund 2001) s. 9 
27 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm 2002) s. 375 ff 
28 Anselm Strauss, Juliet Corbin Basics of Qualitative Research. (Newbury Park 1990) s. 48-56 
29 Hartman s. 27 
30 Merilyn Annells Grounded Theory methods: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry and postmodernism Qualitative 

Health Research. Vol 6, No 3 pp 379-393 
31 Berth Danermark Att förklara samhället (Lund 2003) s. 231 
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till helheten för att uppnå förståelse för det efterforskade ämnet.32 Strauss vidareutvecklade 
Grounded Theory i en hermeneutisk riktning tillsammans med Juliet M. Corbin på 1980-talet och 
det är Corbin och Strauss variant av Grounded Theory jag kommer att använda mig utav i min 
uppsats. Charmaz kom med nästa tolkning av Grounded Theory på 2000-talet och antog en 
enligt mig alltför konstruktionistisk Grounded Theory för att den ska vara användbar i min 
uppsats.  

Analysprocessen 
Även om teorier och tidigare forskning inte uttrycks explicit i analysdelen är de implementerade i 
tankegångarna, då de fanns i bakhuvudet under analysarbetet. Teorier utbyttes hela tiden under 
analysarbetet då intressantare och mer relevanta teorier hittades. Analysprocessen har genomförts 
genom att empiri och teorisökande utarbetats parallellt i syfte att närma mig mitt material på ett 
receptivt sätt och därigenom inte vara låst vid vissa redan uttänkta teorier.33 Scanning, det vill säga 
en grundlig genomläsning av materialet för att få ett helhetsintryck är nästa steg i processen då 
transkriberingen av intervjuerna är klar. Den öppna kodningen är efterföljande steg och inbegrep 
genomläsning av mitt empiriska material åtskilliga gånger, anteckningar i kanten och slutligen 
upptäckten av intressanta kategorier vilka utryckts genomgående i informanternas utsagor.34 
Kategorierna återfinns för övrigt som underrubriker till huvudrubrikerna. Dessa underrubriker 
har skiftat under analysarbetets gång men har slutligen fastställts vilket leder vidare till den axiala 
kodningen. Vid den axiala kodningen eftersöks relationer mellan kategorierna, och de 
relationerna har bildat huvudrubrikerna; praktiska skäl, utanförskap, medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter samt identitet. Den öppna och den axiala kodningen har ibland utarbetats parallellt 
vilket inte är ett ovanligt tillvägagångssätt enligt Straus och Corbin.35 Den slutliga fasen benämns 
den selektiva kodningen. Det är här alla öppna och axiala trådar vävs samman och kan härledas 
till en kärnkategori. En kärnkategori är överordnad de öppna och axiala kategorierna men ändå 
relaterade till samtliga kategorier.36  

Metodreflexivitet och min roll som forskare. 

Min metodansats eftersträvar hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln, det vill säga att min 
forskning inte är en slutgiltig vetenskap utan öppen då ny forskning kan komma att förändra 
förutsättningarna inom mitt forskningsfält och därmed resultaten.37 Paul Ricour har uttryckt det; 
”om subjektet ska kunna förstå sig själv framför en text så är detta möjligt endast om berättelsen 
inte är sluten i sig själv, utan öppen mot den värld den omskriver och omskapar.”38  

                                                 
32 Danermark s. 28-31 
33 Strauss, Corbin s. 41-47 
34 Ibid s. 61-75 
35 Ibid s. 58 
36 Ibid s. 116-142 
37 Nils Gilje, Harald Grimen Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Göteborg 2006) s 176 ff   
38 Paul Ricoeur ”Förklara och förstå. Text - handling - historia” i Från text till handling (Stockholm 1993) s. 76 
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Jag anser därför att det är först när flera kvalitativa forskningsstudier pekar åt samma håll som det 
går att utläsa ett mönster och en struktur, representativ för den undersökta gruppen.  
   Problem som kan uppstå med en reflexiv tolkning är bland annat att jag alltid lämnar öppningar 
för andra alternativa tolkningar i mina resonemang, och på så sätt riskerar att underminera min 
texts trovärdighet. Anders Gustavsson menar att; ”Vi nöjer oss med att konstatera att 
betydelsegivningen på samma sätt som språkanvändning, i grunden är social. På samma sätt som 
vi bara förstår människor som talar samma språk som vi själva, kan vi bara förstå dem som i 
någon mån delar vår livsvärld.[…] Att tolka är således att översätta.”39 Innebär det att jag själv 
bör inneha dubbelt medborgarskap för att kunna forska inom det fältet? Innebär det vidare att 
det är en fördel att  ha ett inifrånperspektiv för att kunna tolka den problematik jag ställs inför?40 
Vilka fördelar respektive nackdelar innebär i så fall ett sådant inifrånperspektiv? Det kan vara en 
fördel att forskaren är väl införstådd med problematiken genom de erfarenheter hon/han erfarit 
på området, att forskaren så att säga har erfarenhetsnära verklighetsbeskrivningar. En nackdel 
med detta synsätt är att alternativa tolkningar misskrediteras, att forskaren på så sätt minskar 
komplexiteten i vissa frågor och därigenom ger sig själv tolkningsföreträde framför forskare utan 
denna erfarenhetsbildning. Erfarenhetsöverskridande tolkningar måste därför till för att berika 
forskningen och sätta nytt ljus på gamla forskningsfrågor. Därför anser jag att min forskning är 
relevant och värd att beakta, även om jag enbart innehar svenskt medborgarskap och inte har 
någon personlig koppling till det dubbla medborgarskapet mer än ett intresse för 
medborgarskapsfrågor. 
   Men kan då levnadshistorier  och berättelser genom intervjuer säga något generellt om en viss 
grupp? Är inte alla berättelser i någon grad individuella? Är inte en intervju en reflektion av 
intervjuarens syften och därigenom oanvändbar att använda i komparativt syfte om inte den 
exakta kontexten överensstämmer? Dessa frågor ställer Alf Arvidsson i sin bok Livet som 
berättelse.41 Arvidsson väljer ofta att återge långa citat i analysdelarna för att läsaren ska kunna se 
kontexten bakom analysen vilket är en metod även jag anammar. Billy Ehn menar att varje 
intervju i utskrift är en redigerad text som tolkar och förmedlar en muntligt frambringad 
berättelse med vissa avsikter i en bestämd social situation.42 Denna situation medför även ett 
samspel mellan intervjuare och informant, där intervjuaren försöker styra informantens urval och 
vice versa, och detta måste beaktas. För att intervjuer ska kunna få benämningen 
forskningsmaterial bör forskaren därför noggrant återge intervjusituationen, transkriberingen, 
redigeringen, tolkningar, citat och presentation så autentiskt som möjligt för att läsaren ska kunna 
bedöma validiteten i det färdiga resultatet. Även Arvidsson poängterar samspelet mellan 
intervjuare och informant för att åstadkomma samstämmighet kring intervjusituationen, och 

                                                 
39 Anders Gustavsson ”Att studera meningar, innebörder och betydelser” i Forskning och tolkningsteori 1 – Introduktion 

(Stockholm 2000) s. 4 Pedagogiska institutionen, Stockholm Universitet 
40 Anders Gustavsson Inifrån utanförskapet (Lund 2001) 
41 Alf Arvidsson Livet som berättelse (Lund 1998) s. 7-9 
42 Billy Ehn ”Livet som intervjukonstruktion” i Christoffer Tigerstedt, J. P. Roos, Anni Vilko red. Självbiografi, kultur, 

liv (Järfälla 1992) s. 199-219 
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betonar att det inte enbart är individens berättelse som skapas, utan att det är en gemensam 
konstruktion som skapas mellan intervjuare och informant.  
   Den kritik som framförts av olika teoretiker vill jag här ge min syn på. Enligt Charmaz har 
Glaser, Strauss och Corbin en objektivistisk ansats där syftet är att visa en verklighet vilken är 
extern i relation till de sociala aktörerna och hon anlägger därför ett konstruktionistisk perspektiv 
på Grounded Theory. Bryman menar att det med Charmaz ståndpunkt är rimligt att påstå att 
Glaser, Strauss och Corbin negligerar forskarens egen roll i genereringen av kunskap men att det 
inte är helt klart hur de ställer sig till uppfattningen om att den sociala världen existerar 
oberoende av sociala aktörer.43  Jag är av samma uppfattning och för därför en metoddiskussion 
och beskriver min egen roll som forskare.  
   Enligt Bryman tenderar Grounded Theory även att ringakta tänkbara konsekvenser av 
planerade undersökningar. Exempel på ringaktade faktorer är hur undersökningen bygger på 
tidigare forskning och den användning resultaten kan ha, samt etiska konsekvenser. Etiska 
konsekvenser har därför beskrivits och ett avsnitt med tidigare forskning återfinns i början av 
studien. Studiens begränsade tidsram  innebar svårigheter att uppnå teoretisk mättnad vilket jag är 
medveten om, men jag anser ändå att analysen är av relevans och att framtida forskning får utvisa 
dess generaliserbarhet.  
   Den Kritiska realismen pekar på två begränsningar för metoden varav en är att just 
generaliserbarheten åsidosätts. Den andra begränsningen ligger i att Grounded Theory utgår från 
en ontologi som tenderar att reduceras till det empiriskt observerbara.44 Med ontologi menas här 
hur världen och tingen är beskaffade, hur verkligheten uppfattas. Teorier om grundläggande 
strukturer får därmed stå tillbaka för ytliga empiriska kategoriseringar och prövning av empiriska 
hypoteser. Grounded Theory tenderar därför att få en empirisk slagsida. Jag anser att forskningen 
behöver ha både empiriska kategoriseringar och  generella teorier, men att det ena inte behöver 
utesluta det andra. Då jag eftersträvar en hermeneutiskt Grounded Theory vill jag vara öppen för 
nya teorier och anser dessutom att generella teorier tenderar att minska i betydelse då 
samhällsvetenskapliga forskningsfält är komplexa och inte kan eller bör förklaras av en enda 
generell teori. 

Urval av informanter 
En stor nackdel med kvalitativa metoder är beroendet av andra människors välvilja att berätta sin 
historia. Det är med andra ord inte bara att leta fram texter och data för att sedan börja analysera, 
utan datainsamlingens framgång beror på externa personers utsagor. Processen med att hitta 
informanter kan vara problematisk och är en del i arbetsprocessen vilken enligt mig sällan 
beskrivs i tillräcklig utsträckning i olika studier. Då Grounded Theory är en tolkande metod45  vill 

                                                 
43 Bryman s. 383 
44 Danermark s. 247-254 
45 Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln The Art and Politics of interpretation i Handbook of Qualitative Research (1994)    

s. 508 
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jag redogöra för den arbetsprocess jag upplevde under studiens gång där insamlingen av empirisk 
data beskrivs, om än i kortfattad form. 
Då jag är intresserad av en bred undersökning var mitt mål att intervjua informanter med olika 
nationella dubbla medborgarskap. Viktiga faktorer och parametrar jag eftersträvade i min studie 
var även olika åldrar och en jämn könsfördelning bland informanterna. Då tidsaspekten på en 
studie är begränsad gäller det därför att hitta informanter i ett tidigt skede av arbetsprocessen så 
att analysen kan ta vid och genomföras. Initialt kontaktades därför Migrationsverket och 
Integrationsverket för att höra om det fanns intresse av ett samarbete, men jag fick nekande svar 
från båda myndigheterna. Nedstämdheten över detta besked förbyttes dock när jag läste 
Dahlstedts avhandling Reserverad demokrati.46 Dahlstedt arbete delfinansierades av en myndighet 
och möttes av misstänksamhet i informantsökandet då potentiella informanter likställde honom 
med en myndighetsperson istället för forskare, de var således ovilliga att låta sig intervjuas då de 
var osäkra på Dahlstedts syfte med undersökningen. Utan uppdragspartner eller samarbetspartner 
är jag i forskarrollen således mer fri att behandla mitt empiriska material utan att vara skyldig att 
visa lojalitet mot dessa partners.47  
   Jag har undersökt debatten som föregick beslutet om dubbelt medborgarskap  i såväl SOU-
rapporter som nyhetsmedia och därefter upprättat en intervjuguide på frågor som ansågs viktiga i 
debatten. Dessa frågor hade jag för avsikt att senare diskutera med mina informanter i 
djupintervjuer. När jag ansåg att jag hade den förhandsinformation jag behövde och var 
tillräckligt påläst för att på ett adekvat sätt interagera med eventuella informanter, författade jag 
ett informantbrev och skickade ut det till 63 olika invandrarföreningar. Veckorna gick utan att jag 
fick någon respons på mitt informantbrev, men så en dag hörde en person med dubbelt 
medborgarskap av sig och jag tänkte att nu släpper det, men icke. Jag ringde då runt till de 
invandrarföreningarna och fick på så sätt kontakt med två informanter till. En intervju utöver de 
tre ovan nämnda fick avbrytas då personen med boliviansk bakgrund missuppfattat att jag ville 
intervjua personer med dubbelt medborgarskap. Personen antog att jag forskade allmänt om 
dubbelt medborgarskap och ville berätta om dubbelt medborgarskap ur en boliviansk synvinkel. 
   Personliga möten med gatekeepers48 på företag där personer med dubbelt medborgarskap kunde 
tänkas finnas var nästa steg i forskningsprocessen. Jag besökte därför tio olika arbetsplatser då jag 
ansåg det lättare att hitta informanter genom personliga besök. Jag träffade personer på alla 
arbetsplatser vilka skulle undersöka saken. Tiden gick men inga besked kom. Jag beslutade mig 
för att byta stad och ringde till de organisationer och invandrarföreningar vars telefonnummer 
återfanns i telefonkatalogen för den andra staden. Även här lovade personer att återkomma med 
besked och ytterligare tre informanter hittades genom detta förfaringssätt. Den sjunde 
informanten slussades vidare till mig genom en informant som återfanns inom samma 
                                                 
46 Magnus Dahlstedt Reserverad demokrati (Umeå 2005) s. 51 
47 Bente Gullveig Alver, Ørjar Øyen Etik och praktik i forskarens vardag (Lund 1997) s. 35-52, Lars Kaiser, Magnus 

Öhlander (red) Etnologiskt fältarbete (Lund 1999) s. 47-48 
48 Gatekeepers, det vill säga personer med nyckelroller vilka kan slussa mig vidare till informanter. Hammersly, 

Atkinson s. 61-67 
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organisation. Jag analyserade intervjuerna och ansåg att jag nått teoretisk mättnad då inget nytt 
tillfördes i diskussionerna varför inga fler informanter behövdes. 

Intervjureflektioner och forskningsetiska överväganden 
Sammanlagt intervjuades sju informanter där könsfördelningen är fyra män och tre kvinnor. 
Informanterna befann sig i åldersspannet 25-80 år och har olika nationella dubbla 
medborgarskap, så mina intentioner om en bred studie anser jag uppfylld. Intervjuerna utfördes 
med hjälp av en semi - strukturerad intervjuguide med cirka tjugo basfrågor. Användningen av en 
semi-strukturerad intervjuguide innebär att specifika teman berörs och intervjupersonen har stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna  kan även omformuleras under intervjun om 
nya intressanta ämnen och teman kommer upp under intervjun.49 Intervjuerna med samtliga 
informanter utspelades på platser informanterna själva fick välja, så att de skulle känna sig 
bekväma i intervjusituationen. Intervjuerna med tre av männen ägde rum på deras arbetsplatser 
och med den fjärde mannen på neutral plats, det vill säga en plats där vi båda kände oss bekväma 
med valet av intervjuplats. Intervjuerna med de tre kvinnliga informanterna tog plats i 
informanternas hem. Intervjuernas längd är cirka 45 minuter och spelades in med hjälp av en 
bandspelare och transkriberades sedan ordagrant. Hostningar, skratt och pauser noterades i 
transkriptionerna och även de partier där den svenska grammatiken inte stämde transkriberades 
ordagrant för att kunna återge informanternas exakta utsagor. Därigenom kan jag visa på min 
tolkning genom att återge transkriptionen i dess ursprungliga skick. Två intervjuer ägde rum på 
arbetsplatser med störande oljud runtomkring. Särskilt en intervju var svår att transkribera då den 
utspelades på en restaurang. Dels pratade informanten otroligt tyst vilket var ansträngande i sig, 
dessutom slamrades det från köket då tallrikar från disken slog emot varandra. När jag senare 
transkriberade intervjun fick jag vrida upp ljudvolymen på max och sätta bandspelaren nära örat 
för att höra informantens utsaga. Då slamrade plötsligt en tallrik till och jag trodde ett tag att jag 
ådragit mig hörselskador. Det slutade med att jag satt med hörselskydd med ”medhörning”50 på 
mig då jag transkriberade intervjun. Efter den intervjun valde jag intervjuplatser med större 
omsorg, det vill säga i den mån jag kunde styra det.  
   Från tidigare undersökningar och erfarenheter vet jag att det som inte är känsliga frågor för 
mig i forskarrollen kan vara extremt känsligt för informanten. Genom mina frågeställningar kan 
jag komma att beröra känsliga frågor som tvingar informanten till funderingar och gamla minnen 
hon eller han förträngt och som genom mina frågor får förnyad aktualitet. Att tala om sig själv i 
en intervjusituation och berätta om sina erfarenheter om dubbelt medborgarskap är då samtidigt 
ett sätt att presentera sig själv och sin identitet.51 Jag har vidare använt mig av Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer och de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilket jag påtalat för mina informanter innan intervjuerna. 

                                                 
49 Bryman s. 299-323 
50 Medhörning innebär att hörselskydden filtrerar bort skadliga ljud över en viss frekvens samt förstärker svaga ljud 

på elektronisk väg. 
51 Erving Goffman Jaget och maskerna (Stockholm 1995) 
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För vidare information om vad huvudkraven innebär i detalj hänvisas till vetenskapsrådets 
hemsida.52 Även om dubbelt medborgarskap enligt mina informanter inte är ett etiskt känsligt 
ämne, har jag valt att avidentifiera informanterna genom att tilldela dem fiktiva namn samt en 
ungefärlig ålder. Jag namnger vidare inte staden där de uppehåller sig av samma skäl. Samtliga 
ålder- och årtalangivelser på antal år bosatta i Sverige och antal år med dubbelt medborgarskap är 
även de ungefärliga.  

Avgränsningar 
Då uppsatsen kommer att behandla dubbelt medborgarskap ur ett svenskt perspektiv är det ett 
krav att informanterna har ett svenskt medborgarskap och minst ett medborgarskap från ett 
annat land. Trots min tvärvetenskapliga intention kommer de juridiska aspekterna inte att ha 
någon framskjuten position i uppsatsen då detta inte är en juridisk uppsats. Uppsatsen utgår 
medvetet ifrån ett svenskt perspektiv och är således inte ett försök att förstärka ett 
eurocentristiskt förhållningssätt och en världsordning som utgår från ett västperspektiv. 

Disposition 
Inledningsvis presenterar jag de teoretiska utgångspunkter jag arbetat efter för att sedan komma 
in på analysen. Initialt analyseras medborgarskapets utveckling i Sverige, vilket följs av en analys 
av mediadebatten. Därefter kommer huvudanalysen där jag försöker besvara de frågeställningar 
jag uppställt i mitt syfte och presenterar kort informanterna. Analysen är sedan uppdelad i 
huvudkategoriseringarna praktiska skäl, identitet, utanförskap samt medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter. I de första kategorin praktiska skäl beskrivs en del av de fördelar det dubbla 
medborgarskapet för med sig för informanterna. Den andra kategorin identitet behandlar det 
dubbla medborgarskapets betydelse för informanterna samt den känsla av tillhörighet de 
upplever. Utanförskap är den tredje kategorin där informanterna beskriver de problem det kan 
innebära att vara medborgare i en stat men ändå inte accepteras som en fullvärdig medborgare. 
Den fjärde kategorin medborgerliga rättigheter och skyldigheter behandlar de konsekvenser det innebär 
att inneha dubbelt medborgarskap utifrån juridiska aspekter. Avslutningsvis kommer en 
diskussion där medborgarskapets funktion och framtid problematiseras samt en kortare 
sammanfattning av uppsatsen.   

                                                 
52http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 2006-11-05 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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Teori 
De teorier jag främst använt mig av är socialkonstruktionism, kunskapssociologi, kulturell 
identitet och platspolygami. Andra teorier har även använts men dessa fyra är huvudteorier 

Socialkonstruktionism 
Verkligheten vi upplever är inte en reflektion av världen därute utan en produkt av historiska och 
kulturella föreställningar vilka skapas i kontexter. Mats Hilte menar att ”Inom det sociala 
definitionsparadigmet uppfattas verkligheten inte som en fast eller en tinglik struktur utan som en 
pågående process”53 Det socialkonstrukionistiska perspektivet återfinns och har sina rötter inom 
andra teoribildningar, exempelvis fenomenologin och den symboliska interaktionismen.54 Då 
spridningen är stor är det svårt att beskriva de olika inriktningarna och ge dem en rättvis 
karakteristik. Vivien Burr uppger dock att det finns fyra premisser som binder samman det 
socialkonstruktionistiska fältet. Den första premissen är en kritisk inställning till självklar kunskap. 
Vår kunskap om världen är inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av våra sätt att 
kategorisera världen. Därför kan inte vår kunskap om världen betraktas som en objektiv sanning. 
Den andra premissen är historisk och kulturell specificitet. Människans kunskap om världen har alltid 
präglats av kultur och historia. Därför kunde våra kunskaper ha sett annorlunda ut om vår 
historia och vår kultur tagit andra vägar. Därmed är våra identiteter och världsbilder föränderliga 
över tid och rum. Den tredje premissen behandlar sambanden  mellan kunskap och sociala processer. 
Sociala processer upprätthålls och reproduceras genom vårt sätt att uppfatta världen. Genom 
social interaktion skapas vår kunskap. Där byggs det upp gemensamma sanningar och en kamp 
om vad som är sant och falskt. Slutligen den fjärde premissen som beskriver samband mellan 
kunskap och social handling. Om olika världsbilder konkurrerar om hegemoni i en viss fråga blir 
vissa former av handlingar naturliga i en världsbild och otänkbara i en annan. Olika sociala 
världsbilder leder till olika sociala handlingar. Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning 
leder således till konkreta sociala konsekvenser i kampen om sanning och kunskap. 55 
   Det jag anser vara det socialkonstruktionistiska perspektivet i min uppsats är synen på 
medborgarskapet. Det vill säga vad det innebär att inneha dubbelt medborgarskap i Sverige idag, 
vilket synsätt vi har på det svenska och det andra medborgarskapet och vad det innebär att vara 
både svensk och utländsk medborgare utöver de juridiska aspekterna. Medborgarskapet är å ena 
sidan en juridisk term och en juridisk handling som upprättas mellan en stat och dess 
medborgare, och det är därigenom svårt att hävda att det är en social konstruktion. Å andra sidan 
finns det vissa kategorier som är sociala konstruktioner, de finns där endast för att folk utan 
invändningar beter sig som om de fanns. John Searle menar att pengar och medborgarskap är 
exempel på sådana kategorier som här avses. 56 Ian Hacking håller till viss del med och menar att 

                                                 
53 Mats Hilte Avvikande beteende (Lund 1996) s. 23 
54 Tommy Svensson Människa interaktion och social omgivning (Mullsjö 1992) s. 64-78 
55 Vivien Burr Social constructionism (London 2003) s. 2 ff  
56 John Searle Konstruktionen av den sociala verkligheten (Göteborg 1997) s. 93-101 



 14

den typ av ting som här avseendes kan beskrivas som delar av vad Searle kallar ”social 
verklighet”.57 Dessa ting är ontologiskt subjektiva men epistemologiskt objektiva, eller enklare 
uttryckt, de kräver människors handlande för att kunna existera, men har en verkan som är 
allmänt vedertagen. Om dessa ting ska benämnas ”sociala konstruktioner” eller inte är 
omdiskuterat. Hacking argumenterar för att de inte ska benämnas som sociala konstruktioner 
medan andra hävdar att det är det. Enligt Hacking är det idéen om ett begrepp som kan vara 
socialt konstruerat,58 därav min användning av socialkonstruktionismen som ett teoretiskt 
analysverktyg. 

Kunskapssociologi 
Socialisationsteoretikerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann tillskriver föräldrar och vänner 
stor betydelse i en individs uppväxt. De beskriver den roll som signifikanta andra spelar i en 
individs socialisation. Med signifikanta andra menas föräldrar och individer med stort inflytande 
över en individs uppfostran. Deras centrala tes är att socialisation är något föränderligt och att 
identiteten formas genom sociala processer.59 När identiteten väl har tagit sin form vidmakthålls, 
modifieras och omformas den genom sociala relationer, människan är således en social produkt.60 
Den viktigaste delen av socialisationen tillskrivs den primära socialisationen och den beskrivs vara 
den socialisation en individ genomgår i barndomen, där individen blir en medlem av samhället. 
Den sekundära socialisationen är namnet på varje efterföljande process vilken leder en redan 
socialiserad individ in i nya sektorer av individens samhälleligas objektiva värld.61 Denna 
sekundära socialisation påbörjas när barnet internaliserat och etablerat den generaliserande andre i 
sitt medvetande, det vill säga, tagit till sig samhällets normer och värderingar. Orsaken till att den 
primära socialisationen är den viktigaste socialisationen beror på att ett barn inte kan välja sina 
signifikanta andra. Barnet kan med andra ord inte internalisera de signifikanta andras värld som 
en av många tänkbara världar, utan internaliserar den som den enda verkligt existerande världen. 
Genom sina signifikanta andras internaliserade världsbild, övertar alltså barnet sina signifikanta 
andras roller och attityder och gör dem till sina egna. Därigenom blir barnets identitet oerhört 
präglad av sina signifikanta andra. Av denna anledning är alltså den primära socialisationen den 
internalisering som får en fastare förankring i medvetandet än den sekundära socialisationen en 
individ upplever senare i livet.62 Den primära socialisationen tillskrivs således barndomen och 
förblir ”hemvärlden” och bevarar därigenom sin speciella verklighet oavsett hur långt en individ 
färdas in i okända miljöer.63 

                                                 
57 Searle s. 45-92 
58 Ian Hacking Social konstruktion av vad? (Stockholm 2004) s. 24-53 
59 Berger, Luckmann Kunskapssociologi (Stockholm 2003) s. 162 
60 Ibid s. 78 
61 Ibid s. 154 
62 Ibid s. 159 
63 Ibid s. 160 
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Kulturell identitet 
Kulturell identitet kan enligt Stuart Hall beskrivas och definieras på två olika sätt. En definition  

kan beskrivas som en enhetlig kollektiv kultur, ett autentiskt ”jag” där olikheter mellan individer 
suddas ut och ersätts av en föreställd kollektiv gemenskap. En gemenskap där historiska 
erfarenheter, traditioner och kulturella koder förser oss med fasta oföränderliga referensramar 
oavsett vår historias egentliga skiftande öden och konflikter. Hall förkastar den definitionen och 
anser att kulturell identitet bör definieras som en identitet, där förutom många likheter, även 
pekar på de många olikheter och ständiga förändringar vi genomgår. Dessa olikheter och 
förändringar definierar det vi verkligen är, eller rättare sagt det vi blivit. Hall menar att ”Alla 
människor skriver och talar utifrån en specifik tid och plats, m.a.o utifrån en specifik kultur och 
historia. Allt vi säger är ”kontextuellt” och därmed positionerat.”64 Istället för att beskriva 
identitet som ett fullbordat faktum borde vi se den som en processartad produktion som aldrig 
fullbordas, ett synsätt där både autenticiteten och auktoriteten i kulturell identitet ifrågasätts. 
Kulturell identitet är ingen essentialistisk identitet utan självgenereras på olika sätt genom att 
positionera sig själv eller blir positionerad inom det förflutnas berättelse.65 Begreppet ”kulturell 
identitet” kan liknas vid Bourdieus ”habitusbegrepp” Enligt Bourdieu är habitus det system av 
dispositioner som både genererar och blir genererade av våra dispositioner. Vår habitus är således 
baserat på alla de dispositionsskapande situationer som vi genomgår i våra liv. För att beskriva en 
människas habitus måste vi alltså beakta hela hennes/hans livshistoria, där till exempel den 
rådande kulturen och strukturen måste räknas in.66 

Platspolygami 
Enligt Ulrich Beck  kan människan vara platspolygam. Med platspolygam menar Beck att 
människan kan känna tillhörighet med flera platser i olika världar och att förbindelser med flera 
platser är globaliseringens inkörsport till det egna livet. Transnationell platspolygami leder således 
till självbiografiernas globalisering där motsättningarna inte enbart finns därute, utan i det egna 
livets centrum. Det kan handla om familjebildningar, skolan, arbetsplatsen, vänskapskretsen och 
mångkulturella äktenskap. Vi lever mer ”glokalt”,67 det vill säga att det globala blir lokalt och vice 
versa, utan att för den skull ha den avsikten eller ens vara medveten om det. Det egna livet går 
inte längre att stänga in utan genomsyras av motsättningar och motsägningar mellan kontinenter, 
kulturer, religioner och så vidare. Det egna livet är inte längre platsbundet, utan upplösningen av 
tid och rum gör att människan blir platspolygam och känner tillhörighet med flera olika platser.68 

                                                 
64 Stuart Hall ” kulturell identitet och diaspora” i globaliseringens kulturer av Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, 

Håkan Thörn (red) (Nora 2005) s. 231 
65 Ibid s. 231-244 
66 Bourdieu Pierre Kultursociologiska texter (Stockholm 1994) s. 247-310 
67 Beck 101 
68 Ibid s. 100-106 
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Analys  

Medborgarskapets utveckling i Sverige 
I Sverige utvecklades medborgarrätten eller medborgarskapsrätten under 1600-och 1700 talen.69 

För att få bli svensk medborgare skulle personen vara född i Sverige av svenska föräldrar samt bo 
i Sverige. Det förekom också naturalisation, det vill säga att utländska medborgare som önskade 
bli svenska medborgare blev tvungna att ansöka om medborgarskap hos den svenska kungen. 
Första gången villkoren reglerades i lag var år 1858.  Sedan dess har 
medborgarskapslagstiftningen ändrats 1894, 1924, 1950 och senast 2001.70  
   1986 utkom rapporten Dubbelt medborgarskap som är ett betänkande från 
medborgarskapskommittén. Utredningens utgångspunkt och syfte var att utreda frågan om 
tillåtande av dubbelt medborgarskap utgjorde en positiv injektion och underlättade invandrares 
integrering i Sverige. De centrala uppgifter utredningen utgick ifrån var de fördelar respektive 
nackdelar ett system med dubbelt medborgarskap skulle innebära ur både stat och 
individperspektiv. En slutsats utredningen kom fram till var att det var av stor betydelse för de 
enskilda individerna att förvärva svenskt medborgarskap utan att ge upp det tidigare 
medborgarskapet. Bakom analysen låg både ekonomiska och känslomässiga motiv. Utredningen 
beräknade vidare antalet personer med dubbelt medborgarskap till cirka 100 000 och utredningen 
försökte även förutsäga den framtida utvecklingen i detta hänseende. De omdiskuterade frågorna 
var av olika karaktär och innebar både internationellt privaträttsliga och internationellt 
processmässiga frågor. Skyddsaspekter som; Sveriges möjlighet att lämna diplomatisk skydd och 
skydd gällande militärtjänstgöring var ett fält. Säkerhetsaspekter, exempelvis skatterättsligt, 
socialrättsligt och familjerättsligt var ett annat fält. Frågor om rätten att bo och arbeta samt frågor 
om rösträtt och valbarhet var avslutningsvis frågor kommittén tog ställning till i utredningen.71  
   1999 kom slutbetänkandet från 1997 års medborgarskapskommitté i Svenskt medborgarskap. Då 
många medborgare, både invandrare och utlandssvenskar upplever en verklig och djup tillhörighet 
till flera stater föreslog kommittén att möjligheten för att inneha dubbelt medborgarskap bör 
införas i den nya medborgarskapslagen. Kommittén menar att den emotionella upplevelsen där 
det gamla medborgarskapets betydelse för individens identitet, traditioner och kulturarv är av 
avsevärd vikt och bör därför beaktas. Ett avsägande av det gamla medborgarskapet kan medföra 
en identitetsförlust, en känsla av att de tappar en del av sitt ursprung. Det kan även uppfattas som 
ett avskiljande från anhöriga i den andra medborgarskapstaten vilket kan leda till svårigheter för 
ett återvändande till den gamla staten i framtiden. En ökad trivsel och snabbare integrering i det 
nya samhället är således vinster att vinna  om dubbelt medborgarskap införs. Föregående års 
diskussionsfrågor om dubbelt medborgarskap diskuterades även här. Värnpliktsfrågor, 
möjligheter till att ge diplomatiskt skydd, säkerhetsfrågor, den dubbla rösträtten och valbarheten i 
                                                 
69 SOU 2006:2 s. 29 
70 Integrationsverkets broschyr Svenskar från hela världen (Norrköping 2002) 
71 DsA 1986: 6 Dubbelt medborgarskap 
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flera stater är exempel på sådana frågor. Värnpliktsfrågorna visar på att det kan uppkomma 
problem för medborgare i vissa stater, men att det inte är särskilt vanligt förekommande. 
Problematiken med att ge diplomatiskt skydd kan undvikas genom att undvika att resa till staten 
ifråga eller att avsäga sig den statens medborgarskap. Säkerhetsfrågorna anses även de vara 
överdrivna, även om det ibland kan förekomma säkerhetsrisker så är de av underordnad 
betydelse. Den dubbla rösträtten är en oönskad konsekvens det dubbla medborgarskapet för med 
sig då den bryter mot den demokratiska principen ”en människa, en röst” , men erfarenheter 
visar att få människor utnyttjar denna rättighet. Antalet individer med dubbelt medborgarskap 
bosatta i Sverige har ökat sedan 1986 års medborgarskapskommittés undersökning och 
uppskattas nu till 300 000. Utredningen påpekar att det inte har framkommit några tecken eller 
rapporter som gett upphov till några påtagliga problem. Internationella undersökningar från stater 
där dubbelt medborgarskap praktiseras visar även på att det inte skapats några större problem då 
lagändringen införts där.72 
   2006 kom SOU-utredningen Omprövning av medborgarskap. Utredningsuppdraget var att 
undersöka möjligheterna om att återkalla ett redan erhållet svenskt medborgarskap. Tillkomsten 
av utredningen uppkom främst genom en dom i Norrköpings tingsrätt mot en anställd vid 
Migrationsverket rörande grovt tjänstefel och mutbrott. Tjänstemannen hade beviljat svenskt 
medborgarskap till personer som inte uppfyllde de krav och gällande vilkor vilka enligt lag måste 
uppfyllas och han hade mottagit mutor i tjänsten.73 Slutsatsen utredningen kom fram till är att ett 
medborgarskap under vissa förutsättningar skulle kunna återkallas. Dessa förutsättningar gäller 
personer som genom mutor eller annat otillbörligt sätt tillskansat sig svenskt medborgarskap. 
Även fall då felaktiga identitetsuppgifter lämnats för att dölja grov kriminell belastning, 
terroristanknytning eller liknande omfattas av lagförslaget. Svenskt medborgarskap förvärvade 
genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller annat otillbörligt förfarande borde således kunna 
återkallas enligt utredningen. Liksom i debatten om dubbelt medborgarskap har skäl framförts 
mot detta förslag. En återkallelsemöjlighet av medborgarskapet leder till två sorters 
medborgarskap, ett definitivt och ett som går att återkalla. Statslöshet, verkställningsproblem och 
familjerättsliga komplikationer är andra skäl som framkommit i diskussionerna.74 Då förslaget om 
omprövning av medborgarskap nyligen framlagts har ingen större diskussion påbörjats. 

Den gråtande ishockeyspelaren  
Debatten om dubbelt medborgarskap var intensivast 1998 - 2000 och fördes främst på 
nyhetsmedias ledarsidor, men även på debattsidorna av enskilda privatpersoner. Det som främst 
fångade min uppmärksamhet var fallet ”Samuelsson”. I flertalet av artiklarna nämns fallet med 
den svenske ishockeyspelaren Ulf Samuelson som med tårar i ögonen konstaterade att han inte 
längre skulle få representera det svenska landslaget under OS i Nagano 1998. För att undvika 
krångel i vardagen hade Samuelsson ansökt om amerikanskt medborgarskap då det var i USA han 
                                                 
72 SOU1999:34 
73 SOU 2006:2 s. 115 
74 Ibid s. 14 ff 
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arbetade. Samuelsson var omedveten om att hans svenska medborgarskap automatiskt upphörde 
när det amerikanska trädde i kraft, vilket han bittert fick erfara.75 Integrationsminister Ulrika 
Messing tog i en artikel upp Samuelsson som ett exempel till varför hon är positiv till dubbelt 
medborgarskap och tillägger att invandrare i Sverige har det lika svårt då de är tvungna att välja 
mellan det nya och det gamla medborgarskapet.76  Fallet Samuelsson verkar i mina ögon vara den 
”peripeti”77 eller ”tipping point” som behövdes för att debatten om dubbelt medborgarskap 
skulle ta fart. Att en sporthändelse hade denna starka påverkan är inte någon större överraskning 
enligt Billy Ehn. Ehn menar att ”Ingenting tycks alltså väcka den svenska nationalkänslan till liv 
så lätt och så starkt som svenska idrottsprestationer. Ärorik historia, uppburet kungahus, 
påkostad armé, demokrati och välfärdsystem, gamla ideal och traditioner, Volvo och SKF - de 
kan inte mäta sig med idrotten som nationell föreningslänk och skapare av ett kollektivt 
fosterlandsmedvetande.”78 Även Thomas Hylland Eriksen instämmer i ovanstående resonemang 
och menar att idrotten är ett nationalistisk verktyg som används för att binda samman en nation 
och skapa gemenskap.79 DN skrev att ”bilden av hockeyspelaren  Ulf Samuelsson som i tårar 
tvingades lämna OS i Nagano vilade över riksdagens kammare på onsdagen, när en ny 
medborgarskapslag antogs”80 Åren innan 1998 och fallet Samuelsson var debatten kring dubbelt 
medborgarskap inget som tilldrog sig medias bevakning, medan debatten därefter fick stort 
utrymme på både ledarsidor och debattsidor. 

Presentation av informanterna 

När jag har analyserat det empiriska materialet har jag tagit hänsyn till de kontextuella 
sammanhang  i de olika personernas levnadsbeskrivningar. Vilken tid kom de till Sverige? Hur såg 
världsläget ut då och hur ser det ut nu? Kom de i egenskap av politiska flyktingar, 
arbetskraftsinvandring eller annan orsak? Är de födda i Sverige eller utomlands? Könsaspekter? 
Utbildningsnivå? Allt sådant har jag vägt in i analysen för att uppnå en adekvat beskrivning av 
informanternas utsagor. För att påvisa vilka faktorer jag utgått ifrån i min analys vill jag här ge en 
kort beskrivning av mina informanter vilka samtliga är bosatta i medelstora städer i Mellansverige. 
Då informanterna bor och verkar i Sverige har jag valt att sätta det svenska medborgarskapet 
först i beskrivningarna av deras medborgarskap. Det är således inte en beskrivning av hur 
informanterna själva rangordnar sina medborgarskap utan min. Jag är vidare medveten om att 

                                                 
75 Expressen 1999-03-13 s. 2, 2000-12-02 s. 2, Aftonbladet 1998-06-08 s. 15, Dagens Nyheter 2001-02-22 s. 10, 

Svenska Dagbladet 1999-04-11 s. 12 och TT 1998-05-11 är några av de studerade nyhetsmedierna som tar upp 
fallet ”Samuelsson”. 

76 SvD 1999-04-11 s. 12 
77 Peripeti är ett begrepp som ofta används för att beskriva en plötslig förändring i narrativa analyser. Begreppet används 

bland annat av Aristotoles i Om diktkonsten i texter i poetik av Per Erik Ljung och Anders Mortensen (Lund 1988) s. 
19-47 Liknande begrepp är exempelvis ”ödesdigra ögonblick” vilket  Giddens beskriver i Modernitet och självidentitet 
(Göteborg 2002) s. 133-139.  

78 Billy Ehn, Jonas Frykman, Orvar Löfgren Försvenskningen av Sverige (Stockholm 1993) s. 207 
79 Thomas Hylland Eriksen Historia, myt och identitet (Stockholm 1996) s. 61 ff  
80 DN 2001-02-22 s. 10 
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citatillustrationerna i analysen är ojämnt fördelade på antalet informanter och att en del 
informanters utsagor använd ofta, men de utvalda citaten illustrerar bäst de tankegångar övriga 
informanter uttrycker men har svårt att sätta ord på. 
• Hassan, svenskt och iranskt medborgarskap. Hassan är i 50-årsåldern och kom till Sverige när 

han var 30 år. Han har varit bosatt i Sverige i 20 år och har innehaft dubbelt medborgarskap i 
tio år. Hassan kom till Sverige som politisk flykting och är för tillfället arbetslös. I Iran blev 
Hassan skjuten under en demonstration och han vågar inte ens åka till Iran på semester av 
rädsla för repressalier av den iranska regimen. Hassan arbetade i Iran som kontorist på ett 
stort oljeföretag och i Sverige har han bland annat arbetat på ett export/importföretag samt 
på Samhall och inom Landstinget. 

• Nenad, svenskt och makedonskt medborgarskap. Nenad befinner sig i 25-årsåldern och är 
född i Sverige av makedonska föräldrar som anlände till Sverige under 
arbetskraftsinvandringen på 1960-talet. Nenad är högskoleutbildad inom medieteknik och 
arbetar nu på ett företag i staden där han bor. Han reser till Makedonien på semestrar med 
sina föräldrar och syskon då familjen har en fastighet kvar i Makedonien. Nenad har innehaft 
dubbelt medborgarskap i 5 år. 

• Sabri, svenskt och syriskt medborgarskap. Sabri är i 35-årsåldern och kom till Sverige som 20-
åring. Hon har varit bosatt i Sverige i 15 år och innehaft dubbelt medborgarskap i tio år. För 
tillfället arbetar Sabri som tolk men har en utbildning inom hotell och restaurangbranschen i 
Sverige. Förutom en bror som fortfarande är bosatt i Syrien återfinns familj och vänner i 
Sverige och hon besöker därför Syrien sporadiskt. Hon betraktar inte Syrien som ett 
turistland och reser företrädelsevis till andra stater vid utlandsvistelser då dessa lockar mer än 
Syrien. 

• Antonia, svenskt och serbiskt medborgarskap. Antonia är i 40-årsåldern och kom till Sverige 
vid 10-årsåldern i samband med Jugoslaviens upplösning och har således tillbringat större 
delen av sitt liv i Sverige. Antonia var 20 år när hon fick svenskt medborgarskap och har 
innehaft dubbelt medborgarskap i 20 år. Hon har arbetat inom barnomsorgen och inom 
transportsektorn men är numera förtidspensionär på grund av de förslitningsskador hon 
ådragit sig genom arbetet. Antonia besöker Serbien om somrarna för semesterrekreation och 
för att besöka släktingar. 

• Olga, svenskt och lettiskt medborgarskap. Olga befinner sig i 75-årsåldern och kom till 
Sverige på grund av att Sovjetunionen ockuperade Lettland under och efter andra 
världskriget. Hon var 15 år när hon anlände till Sverige där hon nu varit bosatt i 60 år. På 
grund av hennes makes många arbetsplatser och ett ständigt resande dröjde det 25 år innan 
hon ansökte om svenskt medborgarskap. Olga var således 40 år när hon blev svensk 
medborgare. Olga har bland annat arbetat med kontorsarbete vilket hon även vidareutbildade 
sig inom. Bokföring och kassautbildning samt företagsekonomi är en del av de utbildningar 
hon genomgått. Utbildningen inom företagsekonomi utfördes på kvällstid under en 
tvåårsperiod och resulterade i en anställning som revisor inom jordbrukssektorn i 30 år. Hon 
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är numera pensionär men hjälper till med tolkningsarbete om det efterfrågas i kommunen. 
Olga har innehaft dubbelt medborgarskap i 35 år och upprätthåller kontakten med Lettland 
genom tidningar och genom kontakter med en väninnas dotter som är bosatt i Lettland. 

• Claude, svenskt, franskt och tunisiskt medborgarskap. Claude avviker lite från de övriga 
informanterna då han innehar tre medborgarskap. Jag anser det inte vara ett hinder utan 
tvärtom en extra krydda i min studie. Claude  är i 60-årsåldern och kom till Sverige första 
gången som 20-åring  och sedan med jämna mellanrum genom sitt arbete som sommelier. 
Han träffade kärleken i Sverige och blev kvar här men insåg att arbetet med 360 resdagar om 
året inte gick att förena med familjeliv, varvid han vidareutbildade sig i socialt arbete vilket är 
Claudes nuvarande yrkesutövning. Han är född i Tunisien men flyttade till Frankrike när han 
var en månad gammal, då pappan erbjudits arbete som lärare där. Claude är således uppvuxen 
i Frankrike men tillbringade skolloven i Tunisien, och bosatte sig permanent i Sverige när han 
var i 25-årsåldern. Claude har innehaft dubbelt medborgarskap i 35 år och använder det 
svenska passet numera när han besöker Frankrike och Tunisien.  

• Georgios, svenskt och grekiskt medborgarskap. Georgios är i 60-årsåldern och kom till 
Sverige i mitten av 60-talet, strax innan juntan tog makten i Grekland, det var dock inte av 
politiska skäl han kom till Sverige. Han har varit bosatt i Sverige i 40 år och kom till Sverige 
när han var i 20-årsåldern. Han ansökte om svenskt medborgarskap då han var i 40-årsåldern 
och har innehaft dubbelt medborgarskap i 20 år. Georgios arbetar inom restaurangbranschen 
och har ett förflutet inom det grekiska riksförbundet och är således intresserad av frågor 
rörande grekiska medborgare bosatta i Sverige. Georgios har släkt och vänner kvar i Grekland 
och även en son  som numera är bosatt i Grekland.  

En pragmatisk syn på medborgarskapet 
Kärnkategorin jag upptäckt under huvudanalysen är pragmatik, det vill säga att informanterna har 
ett pragmatiskt förhållningssätt till det dubbla medborgarskapet. Jag upplever således 
informanterna som handlande subjekt istället för viljelösa objekt, där de gör aktiva och 
handlingskraftiga val utifrån den kunskap de erövrat genom erfarenheter tidigare i livet.81 

Praktiska skäl 

Ekonomiska fördelar 

Flertalet av informanterna anger att en fördel med det dubbla medborgarskapet är de ekonomiska 
lättnader som erbjuds medborgarna i den andra medborgarskapsstaten. Det kan röra sig om allt 
från billigare hotellvistelse till skattelättnader och räntefördelaktiga villkor. Nenad berättar; 

För några år sen så var det olika priser om man skulle bo på hotell och sånt, (skratt) då var det 
ett, ett pris för dom som kommer från Makedonien liksom och ett annat pris för utlänningar, 
så det finns ju såna fördelar också. […] Och på den tiden så, det var, man kunde sätta in 
pengar i Jugoslavien då som det tidigare var och det var ganska bra ränta och då gjorde mina 

                                                 
81 En pragmatiker är en person som lägger stor vikt vid det nyttiga och praktiskt genomförbara, en nyttomaximerare. 
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föräldrar det.[…] Jag ser det lite mer ur en praktisk synvinkel, i och med att vi har hus därnere 
och lite pengar då[…] Och det är ju inte fel att ha det heller liksom, det kostar väl inte så 
mycket att ta ut det, men, men det, det funkar. 

Även Georgios vittnar om de ekonomiska fördelarna med att inneha dubbelt medborgarskap; 

Däremot, i Grekland finns det en lag, om man bosätter sig permanent utomlands man har lite 
rättigheter eller ekonomiska lättnader så att säga. Om man vill komma tillbaks så får man, inte 
just nu, men förut var det så att man fick ta med sig allt utan att betala tull, och det var jättebra. 
Man tog med sin bil och allt man hade, alltså när det gällde maskiner med stereoanläggningar 
och så, då fick man betala mycket tull men inte nu. När det gäller bilen Grekland har en 
övergångsperiod när det gäller att få en bil från Sverige eller Tyskland så betalar man tull i alla 
fall. Men när man är medborgare och bor utomlands oavsett om man bor i Sverige eller nåt 
annat land, då får man ekonomiska lättnader, så är det. 

Sabri uppger samma fördelaktiga ekonomiska vilkor när vi diskuterade orsakerna till varför hon 
ansökte om dubbelt medborgarskap och de positiva bitar det medförde ; Om man ska tänka 
ekonomiskt sett, om jag ska hyra hotellrum eller nåt det blir billigare. Dom anser att jag är född i Syrien och sånt. 
Även Antonia erinrar sig att hennes pappa sade åt henne att behålla det serbiska 
medborgarskapet för länge sedan, då det är ett krav för att få ärva fastigheter, landegendomar och 
andra saker senare i livet. Men hon var inte säker tillade hon fundersamt. 

Byråkratiskt krångel  
Enligt flertalet av mina informanter är det bättre ordning på myndigheter organisationsmässigt i 
Sverige än i deras andra medborgarskapsstater. Denna organisationsfördelaktighet är en av 
anledningarna till att de värdesätter det svenska medborgarkapet. Nenad uppger till exempel; 

Ah, jo, alltså egentligen, (skratt) var det väl inte riktigt så att jag väldigt gärna ville ha det men, 
mina föräldrar propsade liksom på, för dom tycker att, så här är det, det har ju varit ett 
gammalt, kommunistiskt land liksom och byråkratin i ett kommunistiskt land är jäkligt 
knaggligt, och det är svårt att göra vissa ärenden, och om man då har ett medborgarskap i det 
landet så tror jag, eller alla tror, eller har fått uppfattningen om att det går lättare och smidigare 
att göra vissa saker.[…]  

Antonia berättar om liknande erfarenheter av byråkrati i det andra medborgarskapsstaten och 
menar att hon slipper byråkratiskt krångel genom att använda det serbiska passet och det serbiska 
medborgarskapet i Serbien; 

När jag åker ner så slipper jag det krånglet med att man måste anmäla sig, att man är där nere 
om man säger så, för om man inte är serbisk medborgare så måste man anmäla sig därnere. 
Men jag tycker inte att det, egentligen spelar det ingen roll hur många medborgarskap man har. 

Antonia menar vidare att det svenska passet ofta innebär mindre kontroll vid gränsövergångarna 
och att hon därför använder sig av det när hon reser utomlands, det serbiska passet använder hon 
enbart då hon reser till Serbien. Även Claude har erfarenheter av krånglig byråkrati och berättar 
att det kunde vara problematiskt för hans fru att ta sig ut ur Frankrike med de gemensamma 
barnen. Hans fru var tvungen att ha en skriftlig försäkran från honom om hon och barnen ville 
resa ut ifrån Frankrike ensamma. Anledningen var den franska statens rädsla för att frun skulle 
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kidnappa barnen och föra bort dem till en annan stat. Även i Tunisien var det problem påpekar 
Claude. Hans lilla dotter var tvungen att ha tunisiskt pass för att komma ut från Tunisien då de 
var där på semester och då var det bara att ordna ett tunisiskt medborgarskap och ett tunisiskt 
pass till dottern vilket förlängde vistelsen i Tunisien. Claude berättar vidare;  

Det är ju vissa problem, när jag åker, som jag sa att när jag är i Tunisien så är jag tunisier och 
när jag åker därifrån så måste jag åka som tunisier och då var jag tvungen att göra ett pass i 
Tunisien, och det var ett helvete, för dels kan inte jag den sociala samhällsbyggnaden där och 
vart man ska vända sig och jag känner inte till kulturen heller sådär jätte jättebra även om jag 
har en aning om hur det går och såna där saker, men det var ju ett helvete och gå och göra ett 
pass, dom skickade mig från ett ställe till ett annat till det tredje till det fjärde till det första till 
det andra till det tredje till det fjärde till det, hela tiden på det sättet runt.[…] 

Sabri berättar att  hon reser med det svenska passet då hon anser att det är lättare, skönare och  
bekvämare då tulltjänstemännen och tulltjänstekvinnorna inte frågar så mycket och inte stoppar 
henne för att undersöka bagaget. Sabri menar att på lång sikt har hon ingen nytta av det syrianska 
medborgarskapet men berättar i nästa andetag att hon är väldigt stolt över att vara från Syrien. 
Georgios uppger att det efter 1974 inte är något problem med resandet, men att det under 
juntatiden 1967-74 kunde vara problematiskt om han reste till Grekland med det svenska passet. 
Den grekiska tullen behandlade honom då som en smugglare och blev misstänksamma  då han 
hade grekiskt namn och födelseort, men svenskt pass och svenskt medborgarskap. Georgios 
använder sig av det grekiska passet för att komma in i Grekland och det svenska passet för att 
komma in i Sverige. Flertalet av informanterna uppger således att de använder sig av det svenska 
passet och medborgarskapet då de reser utomlands, förutom då de reser till sina andra 
medborgarskapsstater eller närliggande stater då det upplevs smidigare och tidsbesparande vid 
tullpassagerna. Sabri använde sig exempelvis av det syriska passet för att slippa visumtvånget då 
hon besökte Egypten, och Nenad använde sig av det makedonska passet då han reste genom 
grannstaten Serbien på grund av smidigare och tidsbesparande gränsövergångar.  
   Birgitta Svensson menar att passet kan ses som ett dokument över en individuell identitet.82 
Med hjälp av passet kan vi utläsa vem vi är som personer. Där beskrivs vår ålder, vad vi tillhör för 
kön, hur gamla vi är, hur långa eller korta vi är, vår ögonfärg, var vi är födda, var, hur och när vi 
rest  samt en utförlig beskrivning av våra anletsdrag, både i text och bild. Passet kan således med 
ovanstående faktorer sammantaget ses som en identitetsmarkör vilken är svår att undkomma. 
Men beskriver det verkligen vem personen är? Passet har varit ett verktyg för nationalstaten att 
kontrollera sina medborgare samt skydda sig mot oönskad migration. Nationalstaten kan därför 
särskilja individer från att komma i åtnjutande av vissa rättigheter samtidigt som icke-
medborgarna marginaliseras genom att de nekas möjligheten att resa fritt i världen. Passet kan 
således kopplas samman med kontrollsystem  och kategoriseringar, individualisering och identitet. 

                                                 
82 Birgitta Svensson (red) ”Passet - ett dokument över individuell identitet” i Föremål för forskning (Stockholm 2005)   

s. 90-95  
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Identitet 

Det svenska medborgarskapsbeviset 

När jag frågar informanterna om hur det kändes när de tog emot det andra 
medborgarskapsbeviset svarade fem av informanterna att det inte kändes något speciellt. Hassan 
och Sabri däremot svarade att de blev mycket glada och stolta över att numera vara svenska 
medborgare. För att förstå varför de blev glada och stolta måste vi ta i beaktning att Hassan kom 
som politisk flykting och Sabri fick avslag på sin första medborgarskapsansökan. Hassan berättar;  

Det var jättekul, ja det, jag blev mycket glad faktiskt, mycket glad, det var mycket känsligt 
(känslosamt, min tolkning)  det var bra[…] Jag är stolt över Sverige när jag reser till annan land, 
jag är stolt över Sverige för att det är ett demokratiland, jag läste 2-3 veckor sen, Sverige första 
demokratiland i hela världen och Iran är 139 och jag är mycket glad faktiskt som bor i Sverige. 

Georgios uppger det som är signifikativt för de övriga informanterna, det vill säga att det beror 
på kontexten då det andra medborgarskapsbeviset mottogs. Stuart Hall menar att alla människor 
skriver och talar utifrån en specifik kultur och historia och att allt vi säger är kontextuellt och 
positionerat83 vilket jag kan se i informanternas utsagor. Georgios berättar exempelvis; 

Var inget speciellt, inget speciellt. En del jag känner blev mycket glada, men det beror på var 
man kommer ifrån, och vilken tid man kommer på. Hade jag till exempel kommit under 
Juntatiden, då det skulle kännas lite extra, alltså då skulle jag vara glad, men i och med att jag 
fick det så sent så.  

Claude berättar att det inte var någon märkvärdig känsla;  

Ja det var inget märkvärdigt, det var absolut inget märk, jag kände liksom det gjorde varken till 
eller från, känslomässigt om man säger så när jag fick det papperet[…]Att det har så liten 
betydelse för det, för vem jag är, den lappen. Därför även utan det svenska medborgarskapet 
känner jag mig hur svensk som helst, så det där är ju bara en typ av bekräftelse om man säger 
så, en juridisk handling och inget mer som visar vem jag är, men det går man inte omkring och 
tänker på varje dag det gör man inte. 

Claudes reaktion kan förklaras med att det var hans fru som skickat in det svenska 
medborgarskapsansökan vilket visar på vilken betydelse medborgarskapet har för Claude. Nenad 
berättar om sin känsla då han mottog det makedonska medborgarskapsbeviset på följande sätt;  

Ja det kändes inte speciellt mycket, alltså jag ser det mest som en praktisk handling liksom, men 
det var väl kul, men okej va bra. (skratt) Okej du morsan förvara du det här åt mig tills jag 
behöver det, för det har väl varit lite grand på den nivån att mamma och pappa har fixat det 
och så har man väl, ähh, man har väl inte brytt sig så mycket. Det har ju inte vart nåt stort så, 
det har inte betytt nåt för mig mer än den praktiska betydelsen. 

Olga och Antonia förklarar även de att det inte kändes något speciellt när de mottog det svenska 
medborgarskapsbeviset och nämner även de att de bara betraktade det som en papperslapp. 

                                                 
83 Hall s. 231-244  
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Hemmahörighet 

På frågan om vilket stat de skulle hålla på under exempelvis en fotbollsmatch blev svaret 
mångtydigt. Nenad som är född i Sverige och känner sig som svensk berättar att han skulle hålla 
på Makedonien om Sverige och  Makedonien möttes i en fotbollsmatch. Hassan menar även han 
att han håller den andra medborgarskapsten om de skulle möta Sverige, om än motvilligt då han 
känner sig som svensk; 

Om dom ska spela fotboll till exempel jag ska heja till Iran, jag vet inte varför, jag vill inte, men 
jag gör det faktiskt, det kommer på en gång, jag tänker att jag ska heja till Sverige och Iran men 
jag hejar till Iran. 

Olga menar att hon skulle hålla på Lettland och Georgios på Grekland. Detta ställningstagande 
skulle kunna förklaras med hjälp av Berger och Luckmanns begrepp primär socialisation vilket visar 
på uppväxtförhållandenas viktiga dignitet då de genomgått den primära socialisationen i den 
andra medborgarskapsstaten. Nenad berättar med ett skratt att hans pappa var lite makedonskt 
smånationalistisk och pappans påverkan på Nenads uppväxt sitter troligen djupt, vilket skulle 
kunna förklara varför Nenad håller på Makedonien istället för på Sverige, trots att han är född i 
Sverige och trots den nationella påverkan sport kan ha för sammanhållningen i en stat. Nenad 
berättar att den svenska identiteten förstärks då han är i Makedonien då han känner sig som en 
riktig svensk ”Svensson”. Anledningen till Nenads upplevelse beskriver han med  hjälp av 
faktorer som exempelvis andra vanor, annan uppväxt, annorlunda syn på lag och rätt samt 
ekonomiskt bättre livsvillkor. Antonia ville inte ta ställning i frågan med förklaringen att hon inte 
var intresserad av sport och att hon hade problem med att bestämma sig då det krockade med 
hennes båda medborgarskapskänslor. Antonia betonade dock att hon känner sig mest svensk i sin 
identitet, eller i alla fall mer hemma i Sverige än i Serbien. Sabri skulle hålla på Sverige och 
förklarar sitt ställningstagande med att hon inte är arab utan syrian, och att hon därför inte skulle 
hålla på Syrien. Diskrepansen mellan att vara arab och syrisk syrian och bo i Syrien kan låta 
bagatellartad men det är en viktig åtskillnad för Sabri.84 Sabri menar vidare att hon beskriver sig 
som svensksyrian även om hon betecknar Syrien som ”hemlandet”. Därigenom hänvisar hon till 
födelseplatsen som hemlandet, en plats som format henne under den primära socialisationen.85 

Jag känner mig som, som när jag flyttade till Sverige jag var inte så där mycket gammal, kanske 
jag känner mig främmande i mitt hemland, jag måste säga det för jag känner inte många 
kompisar, jag kan inte så mycket om deras sammanhang va, jag bodde i Sverige mer än jag 
bodde i mitt hemland så jag känner mig mera svensksyrian än jag känner mig arab eller syrisk 
syrian jag måste säga det. 

Anledningen hon angav var således att hon inte var insatt i Syriens politiska system, att hon inte 
hade något kontaktnät i Syrien och att hon var så ung när hon anlände till Sverige. Claude å sin 

                                                 
84 90 procent av Syriens befolkning är araber och Sabri är inte en av dem. www.ne.se Hennes ställningstagande skulle 

kunna förklaras med att hon tillhör en minoritetsgrupp i Syrien och därmed inte känner någon tillhörighet med 
det syrianska fotbollslaget. 

85 Berger, Luckmann s. 153-162 

http://www.ne.se/
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sida menar att det beror på vilken stat han befinner sig i vilket kan förklaras med Becks 
platspolygama resonemang.86 Claude berättar;  

Det beror på vart jag är. Alltså jag märkte att när jag var med bland min familj, mina bröder 
och syskon och tittade på VM. Jag tror det var 1978 då gick den i Argentina, i Latinamerika 
gick den i alla fall. Jaa 74 och sen 78, det var då Sverige också blev fiasko. Då kommer jag ihåg 
innan jag åkte på semester, då läste jag massor av sarkasmer kring Tunisien, det berörde mig 
inte, här på Aftonbladet och Expressen och så, det berörde mig inte ett dyft, medan jag tänkte 
inte alls på det, nu i efterskott som jag ser dom som sarkasmer. Men just då tänkte jag inte på 
det, utan Tunisien har varit ett så kallat blåbärslag och dom kom till VM och så. Sen i det 
VM:et så träffades, alltså möttes Sverige och Tunisien, men då var jag på semester i Tunisien 
med familjen, och då höll jag på det här tunisiska laget som jag inte kände på nåt vis och då 
kom det där va, att kommentarerna som jag hade läst i Sverige som inte överhuvudtaget 
berörde mig […] och då märkte jag att jag höll på Tunisien och jag kände inte nån av spelarna, 
jag visste inte vad dom hette eller nånting överhuvudtaget, utan. (paus) Men jag fick förstås 
information från tusentals håll (skratt) så jag var fullmatad, och det är tack vare den här 
gemenskapen alltså, och sen har jag, sett också matcher Sverige - Frankrike Sverige – Tunisien 
här i Sverige och då är det, svenska stålet biter bäst (skratt) även om det inte alltid gör det men 
ändå, då håller jag på Sverige. 

Claude fortsätter att berätta om sin kontextuella och platspolygama tillhörighet och tillägger att 
hans tre medborgarskap är en del av honom, att det är de som gör honom till människan Claude.  

Här i Sverige så är jag svensk till fullo, svenskare än en svensk. I Tunisien så säger mina barn 
att jag förändras radikalt i mitt sätt att tänka, och det måste betyda att jag blir tunisier där på 
nåt vis, och det är likadant i Frankrike alltså, och det säger också mina barn att jag blir helt 
annorlunda. Dom tycker bäst om mig när jag är fransman därför att jag blir mycket mjukare. 
(skratt) Men jag märker ju inte av den skillnaden, men det är nånting som har med språk, 
uttryckssätt, med en mentalitet som är typiska för, så, det måste ha med det att göra eller 
nånting annat. Men egentligen så man är ju densamma och tänker detsamma, det blir ju en 
degblandning av alltihop men det är ju, degen är ju jag, (skratt) 

Olga berättar om vilken innebörd det dubbla medborgarskapet har för henne; 

Det innebär inget särskilt, det innebär att jag hör hemma där jag är född om jag säger så va, 
och svenska är ju som jag skrev en annan gång varför en lett kallas för svensk även om han är 
lettisk medborgare, men kallas för svensk, då skrev jag in att vi är hellre svenska medborgare än 
att vi blir kallade ryska medborgare, och om om ockupation räknas som medborgarskap, så 
skulle vi varit tyska medborgare för vi flyttade till Sverige, då var tyskarna i Lettland, men jag 
fick inget svar, det var i Expressen jag skrev in också, så hellre svensk medborgare än rysk. 

För Olga är det lettiska medborgarskapet av stor betydelse och det är som lettisk medborgare hon 
har sin identitet. Olgas resonemang kan således knytas till Malkiis resonemang om individen som 
en person där identitetens betydelse härleds till personens rötter87 vilket även är en passande 
beskrivning på Georgios beskrivning. Georgios känner sig som grek i själ och hjärta även om han 
tillbringat större delen av sitt liv i Sverige. Antonia känner sig mera hemma i Sverige än i Serbien 

                                                 
86 Beck s. 100-106 
87 Malkki 
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då hon har mer vänner i Sverige samt varit bosatt i Sverige nästan hela livet, men hon vill ändå 
inte ge avkall på det serbiska medborgarskapet. Enligt Hylland Eriksen och Billy Ehn kommer 
ofta nationalistiska känslor fram under sportevenemang88 vilket informanternas intygar med 
ovanstående resonemang under kategorin hemmahörighet. 
   Flertalet av informanterna utrycker en diasporakänsla89 som kan kännas jobbig att hantera 
ibland, men att det är ett acceptabelt pris att betala då de trivs i Sverige. Georgios menar att;  

Ja jag kan kort säga att är man i Grekland så vill man åka hem, är man i Sverige så vill man åka 
hem, så känner jag. En grekisk morgon, faan ingenting funkar, jag vill åka hem alltså, och med 
hem menar jag Sverige, och så kommer man hit, börjar jobba , snö, kallt, mörkt, vafan, ingen 
sol, då vill jag åka hem. 

Antonia berättar att det till en början kan kännas lite jobbigt då hon besöker Serbien men att hon 
sakta vänjer sig och vice versa, det vill säga att hon sakta vänjer sig då hon återvänder till Sverige;  

 Oftast när jag är därnere, i början så tycker jag att det är lite jobbigt då, men sen när jag varit 
där ett tag, då vänjer jag mig. Sen när jag åker tillbaka då har jag längtan dit, kanske jaa, en 
månad så. Men sen försvinner den, den här, så då är det precis tvärtom här då. När jag åker 
härifrån och sen när jag kommer tillbaka, det är precis samma känsla, så egentligen vet jag inte 
riktigt. (skratt)  

Sabri uppger att vid de tillfällen hon besöker Syrien ses som svensk av den syrianska 
befolkningen trots att hon enligt medborgarlagstiftningen juridiskt sett är syrian då hon befinner 
sig i Syrien. Likadant är det i Sverige då hon juridiskt sett är svensk men anses vara syrian av den 
svenska befolkningen. Hon upplever således att hon befinner sig i limbo90 då hon blir tillskriven 
olika identiteter i olika stater; 

Men det värsta är. I Syrien, dom räknar inte mig som syrisk nu, och i Sverige dom räknar inte 
mig som svensk också, så jag är mittemellan. Det värsta är, så det är faktiskt med oss som vill 
flytta på den här åldern, dom kanske som har flyttat till Sverige mindre än mig, eller äldre än 
mig, dom hade bättre än jag hade. För här i Sverige går det inte att räknas som svensk och inte 
i Syrien, dom räknar inte mig, när jag åker och hälsar på dom säger nu kommer svenska tjejen, 
här kommer svenska tjejen. (skratt) Jamen det är så,  man tappar lite där och där också, men 
det går bra annars. 

Nenad kan även han känna av ambivalensen då han befinner sig i Makedonien, trots att han är 
född i Sverige. Nenead menar att det han uppskattar i Makedonien paradoxalt nog är det han 
irriterar sig på. Den avslappnade attityden i Makedonien gentemot den stela attityden i Sverige 
upplevs befriande enligt Nenad. Samtidigt blir han upprörd och irriterad över den makedonska 
                                                 
88 Ehn, Frykman, Löfgren s. 204-233 och Hylland Eriksen (1996) s. 61 ff 
89 Diaspora är det grekiska ordet för spridning och är ett analytiskt verktyg inom samhällsvetenskapen vilket används 

för att öka förståelsen för tillhörighet och identitetsskapande där människor lever utanför sin gamla hemort och 
sin födelsestat. Mirjaliisa Lukkarinen Kvist Tiden har haft sin gång (Linköping 2006) s. 28-32 Linköping Studies in 
Art and Studies No. 372  

90 limbo är ett uttryck hämtat från Dantes bok Den gudomliga komedin och är en plats mellan himmel och helvete där 
”rättfärdiga” från tiden före Kristus och odöpta barn fick uppehålla sig en tid. En person befinner sig så att säga 
mitt i mellan. http://www.ne.se  2007-04-27 

http://www.ne.se/
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befolkningens ovilja att efterfölja de makedonska lagarna och den bilkultur han är uppfostrad 
med i Sverige. Det är ingen ordning på trafikkulturen och de kör mer galet som han uttrycker det. 
Paradoxen och ambivalensen det innebär att leva med dubbelt medborgarskap är emellertid ett 
pris de är villiga att betala då det dubbla medborgarskapet ger mer fördelar än nackdelar   
   Ovanstående diasporabegrepp är emellertid ett begrepp som har utvecklats genom tiderna.91 
William Safran menar  att det inom diasporan finns en gemensam förställning om hemlandet och 
att de aldrig kan bli accepterade som medborgare i den stat de befinner sig i varför en stark etnisk 
medvetenhet utvecklas. Kontakter med det gamla hemlandet är också en viktig del i den 
diasporiska identiteten och någon form av stöd till att återuppbygga det gamla hemlandet bör 
även eftersträvas. De när även en dröm om att de eller deras barn ska återvända till det gamla 
hemlandet när omständigheterna tillåter det, då de idealiserar det gamla hemlandet.92  

Viktigt för barnen  

Barnen får automatiskt dubbelt medborgarskap om föräldrarna har det vilket samtliga 
informanter var medvetna om. De anser att det dubbla medborgarskapet är en viktig del i 
barnens identitetskapande. Fem av informanterna har egna barn och en sjätte planerar barn först 
om 15-20 år då han anser att han är för ung ännu. Claude låter besviken på rösten när han 
berättar att hans söner avsagt sig det tunisiska medborgarskapet men betonar att det var deras 
eget val. Barnen var för övrigt den avgörande faktorn då Claude och hans fru diskuterade om han 
skulle bli svensk medborgare eller inte. Han förklarar; 

Jag tror att det var det som fällde avgörandet när vi pratade frugan om att jaa, det är ju att mina 
barn har fått både arabiskt och tunisiskt, vad säger jag, ett arabiskt och ett europeiskt land, och 
det beror på att jag har ju både europé och magreba från Magreb då, och det tyckte jag är 
väldigt viktigt att dom också hade, för det är deras identitet med, så att det var lika viktigt då att 
dom fick dom medborgarskap som dom hade rätt till genom mig alltså, och sen när dom blev 
18 så fick dom välja själva och så 

Claude och hans fru ansåg således att det var viktigt för barnen att de fick alla tre 
medborgarskapen då det var en del av deras identitet också. Enligt Georgios förlorar den unga 
grekiska generationen sin identitet om de är födda i Sverige då de betraktar Grekland som pappas 
hemland, trots att de själva är greker där också. Georgios menar; 

Jag känner mig som grek eftersom jag är uppvuxen i Grekland fast jag bor i Sverige, men min 
son tror jag inte känner sig som grek till exempel eller som svensk heller, nånstans mittemellan, 
det är det som är svårt, dom har inte, här kommer problemen alltså, man har tappat sin 
identitet så att säga, den unga generationen som är född i Sverige räknar Grekland som sin 
pappas hemland, trots att dom är greker där också. 

                                                 
91 Erik Olsson ger en utmärkt genomgång av diasporabegreppets utveckling i sin artikel ”Invandrade minoriteter som 

diaspora” i tidskriften Invandrare och Minoriteter nr.1 (2007), även Lukkarinen Kvist diskuterar diaspora och 
tillhörighet i boken Tiden har haft sin gång 

92 William Safrans ”Diasporas in modern societies : myth of homeland and return” (1991) i Robin Cohen Global 
Diasporas : an introduction (Seatle 1997) s. 21-23 University of Washington Press  
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Georgios uppger således att han inte är säker på att hans son känner sig som grek då han är 
uppvuxen i Sverige. Han menar vidare att han inte är säker på att sonen känner sig svensk heller, 
utan att han befinner sig någonstans mittemellan, i en diasporakänsla eller ett limbotillstånd. Även 
här kan paralleller dras till Malkiis resonemang där rötter och identitet behandlas.93 Att barnen får 
dubbelt medborgarskap automatiskt vid födseln var för Sabri en anledning till att ansöka om 
svenskt medborgarskap. Hon menar att det är bra för barnen i framtiden om de vill flytta tillbaka 
till Syrien eller bara hälsa på i den andra medborgarskapsstaten.  

Jo jag tänker kanske för framtiden, kanske dom vill också flytta tillbaka eller vill liksom hälsa på 
och så där, jag tycker det är bra för dom, fast ibland tänker jag att det kanske är dåligt för dom, 
för min son om han ska vara 18 år han måste göra militärtjänst i Syrien om han ska ha 
medborgarskap, syriska medborgarskap, och det tycker jag är väldigt det låter lite jobbigt, för 
jag vill inte att han ska åka dit och göra den för jag vet att det är jättejobbigt. 

Antonia menar att det är bra för barnen att inneha dubbelt medborgarskap men kunde inte ge 
någon närmare förklaring på varför det är viktigt. Nenad menar att det var en självklarhet att lära 
de framtida barnen makedonska. Det är klart att man ska försöka lära dom makedonska så liksom. Jag 
kan skriva och prata makedonska ganska bra och det är klart att man, det ingår lite i samma paket där.  
   Här tolkar jag att informanterna vill överföra sin egen identitet på barnen, de gör så att säga 
ingen diskrepans mellan den egna identiteten och barnens identitet. Föräldrarnas försöker således 
överföra den egna identiteten på barnen vilket är en förståelig handling men en handling som 
även kan ifrågasättas. Frågan är om inte barnen blir mer ambivalenta och känner av en 
diasporakänsla då föräldrarna vill överföra den egna socialisationen till barnen, men i en 
annorlunda kontext än den de själva socialiserades in i. Det kan vara svårt för föräldrarna att 
acceptera att barnen inte har lika stort intresse för den andra medborgarskapsstaten, då barnen 
själva bygger upp en egen identitet i Sverige och att föräldrarna därigenom känner sig alienerade 
från barnen. 
   Hylland Eriksen menar att i verkligheten finns det en mängd alternativ när vi ska avgränsa  
”jag”, ”vi” och ”de andra” i förhållande till varandra och att; ”De mest intressanta är kanske ändå 
de identiteter som skapas i  gråzonerna, inte som en pendelrörelse mellan svart och vitt, utan mer 
som ett tillstånd där det växlar mellan att se sig som både – och och antingen – eller.”94 Jag anser 
att informanterna faller in under den beskrivningen då de har dubbelt medborgarskap och således 
växlar mellan att se sig själva som svensk och grek, svensk och makedonier, svensk och lett, 
svensk och syrian, svensk och serb, svensk och iranier samt svensk och tunisier/fransman och 
vice versa. Identitet handlar inte enbart om hur en människa uppfattar sig själv utan till lika stor 
del om den identitet en människa blir tilldelad av omgivningen, den så kallade generaliserande 
andre.95 

                                                 
93 Malkii 
94 Thomas Hylland Eriksen Rötter och fötter  (Nora 2004) s. 9 
95 Berger, Luckmann 153-162 
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Utanförskap  

Integrering/Assimilering 

Ett av de främsta skälen som framfördes i debatten om dubbelt medborgarskap var att ett 
införande av den nya lagen skulle befrämja integrationen av andra medborgare. Av mina 
informanter var det bara Hassan som ansåg att det var ett bra skäl medan de andra tillbakavisar 
detta skäl.  Olga berättar;  

Det tror jag inte, den som vill integreras den integreras och den som inte vill, den gör det inte. 
Det är samma som ryssarna i Lettland, dom som vill stanna kvar och va kvar där i Lettland lär 
sig lettiska, det är dom som vill och dom som inte vill, dom struntar blank i. Det tror jag är 
samma sak här, att det hjälper inte nånting att medborgarskap. 

Claude upplever liknande känslor och menar att det inte har med integration att göra; 

Det tror jag inte på. Utan det har ingenting med integration att, möjligen med identitet, men 
absolut inte med integration, tvärtom så kan det försvåra istället, så där håller jag inte med, det 
var en dålig förklaring i så fall. Det är snarare, va att desintegration, därför att på den tiden så 
hade vi inte nånting som hette integrationspolitik, utan vi hade assimilationspolitik och 
anpassningspolitik så det var en jäkligt dålig förklaring i så fall. 

Georgios berättar att det beror på vilken betydelse som läggs in i begreppet integrering. 
Inbegriper integrering anpassning så det ett godtagbart skäl men inbegriper integrering däremot 
assimilering, det vill säga försvenska en utländsk medborgare, så är det oacceptabelt; 

Det beror på om man , vad man menar med integrering. Om man vill anpassa, det är okej va, 
men om man vill försvenska en utländsk medborgare det är inte okej.  Alltså för länge länge 
sen jag var med i grekiska riksförbundet, och vi hade det problemet samarbete med svenska 
myndigheter för att kunna hjälpa den generationen. Förut dom hade en policy, att alla som bor 
i Sverige ville bli svenskar, men vi sa att det kommer att bli mycket svårt, för vi greker är 
greker. (skratt) Men när man bryter inte mot svenska lagar och så, men man kan anpassa sig, 
leva som alla andra och så. 

Nenad har inte märkt av att det dubbla medborgarskapet skulle ha underlättat någon slags 
integration för någon han känner och underkänner således medborgarskapskommitténs 
förklaring om att det dubbla medborgarskapet skulle främja integrationen till Sverige. Sabri fick 
ett frågande ansiktsutryck när jag berättade att integrering var en av orsakerna till att dubbelt 
medborgarskap tillätts fullt ut 2001. Gör de det? frågar hon skeptiskt och forsatte Jag ser inte det som 
det liksom, på det sättet nej det gör jag inte. För om man vill det i alla fall det kan bli det utan att man har två 
medborgarskap. Antonia svarade direkt att det tror inte jag stämmer, men tillade att hon inte begrundat 
den frågan så mycket. Medborgarskapskommitténs förslag om att dubbelt medborgarskap är ett 
verktyg för integrering i Sverige tillbakavisas således av informanterna. Å ena sidan kom svaren så 
direkt att det är svårt att ignorera svaren då de ger en entydlig bild och en teori om att dubbelt 
medborgarskap inte befrämjar integrering i Sverige. Å andra sidan förklarades inte 
begreppsdefinitionen på integrering för informanterna, utan de fick tolka integrering efter egna 
referensramar, vilket kan ha resulterat i ett felaktigt antagande av mig. 
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Diskrimineringen sitter inte i medborgarskapet 

Hassan berättar att han känner sig som svensk men att svenskarna inte accepterar honom som 
svensk. Anledningen till detta är enligt honom själv att han inte behärskar det svenska språket. 

Jag känner mig som en svensk, men svenskar  accepterar inte mig som en svensk, men i mitt 
hjärta jag känner mig själv som svensk. När man kan inte prata svenska när man kan inte prata 
bra svenska, när man kan inte säga som man har i hjärtat dom tror att jag att man är 
handikappad, och man kan inte , man förstår inte heller. När jag pratar så här, dom tror att jag 
tänker så här. Men jag tänker inte så, jag kan tänka, men jag kan inte prata bra svenska,  jag kan 
tänka bra, men jag kan inte prata bra svenska, det är mycket skillnad, men svenskar tror att när 
man, när man kan inte prata svenska, dom förstår inte heller. Det är här problemen börjar. 

Georgios är inne på samma spår som Hassan och menar att han själv aldrig kan accepteras som 
svensk på grund av ett sydländskt utseende och ett språkbruk som inte är grammatiskt perfekt. 
Samtidigt är det en tolkning Georgios själv lägger in i begreppet ”svenskhet”. 

Georgios; Men sen kan man ju inte komma och säga att jag är svensk, det syns ju på mig att jag 
inte är svensk,  
Stefan; Jaa men det beror ju på hur man ser på svenskheten 
Georgios; jo jo men jag, det finns saker, yttre,  man kan prata svenska, uttalet, med det tredje, det 
finns en viss diskriminering så att säga.  
Stefan; Jaa men som sagt det beror ju på hur man ser på svenskhet, jag till exempel ser det så att 
har man svenskt medborgarskap så är man svensk. 
Georgios; Jag menar att man jag nämnde detta på grund av att jag ville säga att det finns  en viss 
diskriminering  även om man är svensk medborgare. […] Du är här, du betalar skatt och då 
accepterar jag inte om någon kommer och säger jävla utlänning åk hem. Det accepterar jag 
inte, speciellt om dom är yngre än mig,  därför att jag bor i Sverige i 40 år och en 30-åring ska 
säga, åk hem till Grekland. Glöm det, jag jobbar här jag betalar skatt här, jag är också en av 
dom som har byggt Sverige och Sveriges ekonomi, varför ska jag åka? […] Näe jag har 
rättigheter, och då vill jag bevaka dom, så är det. 

Nenad blir uppmärksammad på att han inte anses vara svensk när folk inte kan stava hans 
efternamn och att han tänker på det lite då och då men menar att han känner sig ganska svensk 
då han är född i Sverige och har svenska kompisar. Det intressanta här är ordet ”ganska”, att 
Nenad berättar att han känner sig ganska svensk. Jag ställer mig då frågande till hur en individ bör 
vara för att känna sig svensk? Finns det olika grader av svenskhet? Nenad är född i Sverige, har 
genomgått skola i Sverige, innehar svenskt medborgarskap men känner sig ändå bara ganska 
svensk. Sabri menar att hon känner sig särbehandlad på ett negativt sätt då hon söker jobb och 
återigen kommer språkets viktiga funktion på tal och Sabri berättar; 

Jag tror inte att dom, det finns olika möjligheter, dom räknar inte mig som svensktalande va, 
dom räknar mig som invandrare, så dom har inte dom här tänkarna, när jag söker jobb har jag 
träffat på den här saken ofta, när jag skulle söka jobb kolla på mitt namn eller på intervju dom 
tycker att kanske näe du passar inte, dom ska ha svensk tjej eller så, det har jag upplevt. 

Att personer med dubbelt medborgarskap diskrimineras i arbetslivet såsom Sabri upplever det 
diskuteras vidare under rubriken medvetna val, stycket arbetsrättsliga konsekvenser.  
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Sabri och Hassan vittnar om att det svenska passet inte alltid skyddar mot misstänklighet från 
vissa passkontrollanter. Sabri berättar; 

Fast du vet när jag åkte med svenskt pass också jag måste säga det, till Tyskland, eftersom vi 
utlänningar har mörkt hår och så, så vi fick väldigt hög kontroll på oss. Till och med min dotter 
du vet, hon var två år, hon ville inte, hon liksom var rädd för polis, så hon ville inte att polisen 
skulle kolla på hennes kläder fast han var så hård mot henne, han tog henne hårt och han ville 
att hon också skulle kontrolleras. Det var kanske under det här 11:e september, så dom kollar 
noga när vi åker liksom. 

Även Hassan kan känna av den här misstänksamheten när han ska besöka två av sina döttrar i 
USA. Misstänksamheten grundar sig enligt Hassan främst på att födelsestaden Teheran explicit 
står i passet och att tulltjänstekontrollanterna då vet att Teheran ligger i Iran. 

Men ibland har jag problem när jag, när jag, jag reser många gånger till USA, när dom ser att 
jag är född i Iran, då har jag problem, ja, lite problem, inte så viktig men, men det är ett 
problem. Ja det står, jag är född i Teheran, dom vet att jag är född i Iran i alla fall, min fru är 
inte född i Teheran utan en annan stad och hon har inga problem, kanske dom vet inte att hon 
kommer från Iran. Det är inte så viktigt problem men det är lite, en halvtimme dom frågar mig, 
vad ska du göra, det är så. Mina döttrar bor i USA, när vi ska träffa dom vi hade lite problem. 

En persons identitet beror inte enbart på hur vi ser på oss själva, utan de senaste hundra åren har 
även vår identitetsformering präglats av hur vi sorterats  in som medborgare i en viss nationalstat. 
Språkets viktiga funktion återges av flertalet informanter då de berättar att utseende och språk 
hindrar dem från att betraktas som svenskar i andras ögon. Det är den känsla de upplever och 
som är viktig för dem. Korrelationen utseende - språk verkar således spela en avgörande roll i hur 
människor betraktar varandra enligt informanternas utsagor. Berger och Luckman  menar att 
språket måste internaliseras. ”I och med språket, och med dess hjälp, internaliseras olika 
motivations - och tolkningsscheman som institutionellt definierade.”96 Paulina de los Reyes 
påpekar dock att diskrimineringen finns där hela tiden och är verksam genom att informanterna 
är medvetna om att de kan  bli utsatta för diskriminerade behandling.97  
   Diana Mulinari menar att det är lätt att erhålla svenskt medborgarskap jämförelsevis med andra 
europeiska stater då tidsaspekten är generösare, det vill säga att den tid en individ behöver vara 
bosatt i Sverige för att förvärva medborgarskap är kortare än övriga europeiska stater. Mulinari 
fortsätter dock med brasklappen att påpeka att det är viktigt att skilja mellan den juridiska och 
den formella rätten att bli svensk medborgare och ”rätten att tillhöra den svenska nationen inom 
ramen för en ideologi som kopplar samman essentialistiska antaganden om kultur med nation 
och etnicitet.”98 

                                                 
96 Berger, Luckmann s. 159 
97 Paulina de los Reyes SOU 2006:37Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet (Stockholm 2006) s. 311   
98 Diana Mulinari i Om det behövs blir vi uppkäftiga i Maktens (o)lika förklädnader (Stockholm 2006) s. 112 
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Medborgerliga rättigheter och skyldigheter 
Att frågor om medborgerliga rättigheter och skyldigheter var svåra frågor anade jag på ett tidigt 
stadium då min första informant Nenad uppger detta. Flertalet av informanterna berättade att det 
inte var den typ av frågor de funderade över dagligen. Ofta följdes frågan av en lång tystnad från 
informanterna vilket var talande i sig. När de samlat sig för eftertanke angav de att de besatt lika 
rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare i respektive stater. Flertalet av informanterna 
uppger att de arbetade och betalade skatt i Sverige och att de därför inte hade några sådana 
skyldigheter gentemot den andra medborgarskapsstaten.  

Röstningsbenägenhet 
Olga anser att röstning i medborgarskapsstaterna är en skyldighet och att hon förut röstade i båda 
medborgarskapsstaterna. Nu orkar hon inte åka upp till Stockholm för att rösta på grund av den 
fysiska konditionen. Tidigare däremot samlade hon letter i samma stad med intresse av att rösta 
till det lettiska parlamentet och de bilade upp till lettiska ambassaden i Stockholm för att rösta. 
Även Georgios utnyttjar rösträtten i båda staterna men menar att det kan vara problematiskt att 
rösta i det grekiska valet då röstningsproceduren måste ske i Grekland. Georgios anser vidare att 
det inte strider mot den demokratiska principen då han är en medborgare i båda staterna och 
därigenom har rösträtt i båda staterna. Däremot är han inte medlem i samma politiska parti i de 
olika staterna utan menar att där måste han göra ett val av principiella skäl. Vad innebörden av 
dessa principiella skäl var framgick dock inte i intervjun. Sabri menar att det är en rättighet att 
rösta och att hon alltid gör det i Sverige men inte i Syrien. Anledningen till röstbenägenheten i 
Sverige skulle kunna vara att Sabris andra medborgarskapstat är en enpartisstat där demokratiska 
val inte genomförs, utan den politiska makten överförs från far till son. När hon nu har möjlighet 
att påverka politiken genom att göra sin röst hörd tar hon vara på den möjligheten i Sverige. 
Hassan anser inte att Iran är en demokratisk stat då den tillhör ”mullorna” (religiösa ledare) och 
att det därför är irrelevant att rösta i Iran. Han vet dessutom inte om han har möjlighet att rösta i 
Iran eller inte. Däremot röstar han i Sverige. Antonia menar att rösträtten hänger samman med 
var en individ är bosatt och anser att; 

- Antonia; Ja här röstar jag men inte där nere, det tycker jag inte att man, näe det tycker jag inte 
att man ska rösta i det landet man inte bor i så att säga,  
- Stefan; Men du är medveten om att du har möjligheten? 
- Antonia; Ja det vet jag, men jag tycker att folket som bor där nere ska avgöra vem som ska 
leda landet, inte vi som inte bor där.  

Antonia menar således att en individ bör vara bosatt i staten för att beredas möjlighet att rösta 
där. Claude har inställningen att det är viktigt att vara insatt i politiken och veta vad man röstar på 
och varför. Därför röstar han inte i Frankrike och Tunisien. 

[…] Jag kan säga så här va, att för att rösta så måste man vara insatt och man måste ta del och 
man måste vara aktiv politiskt även om man inte är politiker så anser jag att som privatperson  
så måste var och en vara aktiv politiker i sig själv, alltså inte verka professionellt om man säger 
så, man måste ta del och man måste informera sig och veta vad man röstar, alltså det ska vara 
ett aktivt röstande inte bara ett passivt röstande[…]   
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Nenad röstar i Sverige men inte i Makedonien och avstod självmant från att rösta förra året, trots 
att han befann sig i Makedonien då det var val. Nenad berättar vidare att han är ointresserad av 
politik men att hans syster och eventuellt hans bror utnyttjade rösträtten i Makedonien förra 
sommaren.  
   1997 års medborgarskapskommitté verkar således ha gjort en rätt bedömning då de ansåg att 
röstningsbenägenheten i den andra medborgarskapsstaten är marginell då informanterna förde 
sakliga och moraliska orsaker till sitt ställningstagande avseende rösträtten.  

Medvetna val 

Det svenska diplomatiska skyddet gäller då svenska medborgare råkar illa ut utomlands, oavsett 
om de är skyldiga eller oskyldiga har de rätt till konsulärt bistånd och hjälp från svenska staten. 
Detta skydd upplöses automatiskt för personer som innehar dubbelt medborgarskap om de 
besöker den andra medborgarskapsstaten. De anses då vara den andra statens medborgare och 
lyder därmed under den andra statens lagstiftning varvid svenska staten har små möjligheter att 
bistå med diplomatisk hjälp.99 Den svenskeritreanske medborgaren Dawit Isaaks fall är ett 
exempel på en sådan negativ aspekt vilken kan drabba personer med dubbelt medborgarskap.100 
När jag frågar mina informanter om deras åsikt i frågan fick jag ett entydigt svar att det var ett 
rättvist vilkor. Detta kan sammankopplas med det individualistiska och liberala tankesätt vilket 
även Gustavsson noterade i debatten då dubbelt medborgarskap diskuterades.  Det liberalistiska 
och individuella tankesättet gav upphov till ett accepterande av dubbelt medborgarskap och 
därmed ett friare medborgarskap. Men paradoxalt nog leder det till inskränkningar i 
medborgarskapet om ens andra medborgarskapsstat inte är demokratiskt. Fängelsestraff eller 
värre straff kan då bli en realitet som inte kan påverkas av den svenska staten. Det var enbart 
Olga som inte var medveten om den här regeln medan övriga informanterna var väl införstådda 
med den här aspekten med dubbelt medborgarskap. Hassan, Claude och Sabri det vill säga de 
utomeuropeiska informanterna var därför medvetet försiktiga och valde sina ord då de var i sina 
andra medborgarskapsstater eller enpartistater som de själva beskrev dem. Hassan berättar;  

Det är rättvist, mycket rättvist, för att när vi fick, när vi fick ett svenskt medborgarskap dom 
har skickat ett brev till oss som, ni är svenskar i hela världen utom i ditt gamla land. Och dom 
sa först till oss det är inte nytt. när dom säger till, till oss att, du kommer hos mig och jag säger 
att du har rätt att gå helt, huset eller lägenheten utom det här rummet, annars jag är inte skyldig 
till dig, och om du går dit och du har lite problem där i det rummet, det är ditt fel, inte mitt, jag 
sa först till dig och det är, När vi får svenskt medborgarskap dom skickar till alla, nya svenskt 
medborgarskap som, vi är inte skyldiga när ni  reser till Iran sen. Vi vet, vi valde självt att ta 
svenskt medborgarskap. 

                                                 
99 SOU 1999:34 s. 150-153 
100 Dawit Isaak innehar dubbelt medborgarskap, svenskt/eritreanskt. Han sitter fängslad i den andra 

medborgarskapsstaten Eritrea sedan mer än fem år tillbaka fru och barn bor i Sverige. Dawit Isaak reste till 
Eritrea för att arbeta som journalist men blev tillfångatagen av den eritreanska regimen och har sedan dess 
befunnit sig i fängelse där. Fallet Dawit Isaak visar på en enligt mig, negativ sida av dubbelt medborgarskap som 
sällan framkommer, även om fallet diskuteras i media emellanåt. 
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Claude är medveten om de risker det dubbla medborgarskapet kan föra med sig och berättar en 
historia då hans pappa skulle begravas i Tunisien. Claude tappade besinningen på grund av hur 
han behandlades av den tunisiska polisen då han hade passproblem  och hans tunisiska bröder 
fick rycka till undsättning för att klara av situationen. Claude var övertygad om att han skulle sluta 
sina dagar i en tunisiskt fängelsehåla på grund av den frispråkighet han tog för given från 
Frankrike och Sverige. Pragmatismen kan här ses då Claude ”spelade” på det dubbla 
medborgarskapet;  

Jag kommer mycket väl ihåg att därför att där är myndigheterna skoningslösa precis som alla 
andra enpartistater och jag sa saker och ting som, men just att polisstationen den här 
kommissarien var granne, alltså det var två hus ifrån oss så det är väl det som har spelat roll att 
jag inte, men sen faktiskt åkte vi till en annan polisstation och då drog jag till det här med, 
spelade jag på med det här dubbla medborgarskapet jag sa för i helvete utlänningar  och 
utlandet och Sverige, då plötsligt blev Sverige utlandet och utlänning dom hjälper till vad heter 
det när en sån tragedi händer på en sån sorg som här nu och så på fem minuter ett pass, medan 
mitt hemland här där jag är i hemlandet håller på att förstöra för mig så att jag inte ens kan 
komma ut och gå tillbaka till mitt jobb, och det roliga är att jag skrek det så högt i en väntsal, så 
att högsta kommissarien tydligen i huset hörde mig och så kom han fram till mig och frågade 
vad är det för problem här, och då upprepade jag en gång till precis det jag sa, det gjordes på 
två minuter passet, då plötsligt behövdes det inte att jag jobbade här i Sverige, behövdes det 
inte id-kort, det behövdes inte någonting  utan han blev högröd, väldigt förbannad, följ med 
här, hämta pass, pam pam pam och det är just den här odugligheten som jag tycker det 
hopplösa att han kunde lika gärna ha tagit det som en jättestor politik utav myndigheter och 
myndighetsperson och så vidare och istället sätta mig i källaren (skratt) så det är och det är 
nånting, att jag får inte säga vad jag vill när jag är nere i Tunisien oavsett om jag skulle vara 
bara svensk eller tunisisk medborgare det får jag inte ändå (skratt) och det där ser mina bröder 
och systrar till att jag håller mig inom en viss marginal och sen är jag medveten om det själv så, 
man får inte gå över en viss gräns. 

Claude är således medveten om de risker det dubbla medborgarskapet kan föra med sig men 
menar att det gäller att vara trogen de principer man valt att leva efter, och leder det till att han 
hamnar i fängelse så får det göra det. Antonia och Georgios menar att om de gör något galet i 
Serbien eller Grekland så får de ta konsekvenserna där, men båda tillägger skrattande att de aldrig 
gör något galet. När jag påpekade att en människa kan bli oskyldigt anklagad fick Sabri ett 
skeptiskt tonfall och utryckte återigen att ett åsidosättande av det diplomatiska skyddet det var ett 
rättvist vilkor. 
   Säkerhetspolitiska frågor kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser då säkerhetsklassade arbeten i 
vissa fall kräver svenskt medborgarskap och det dubbla medborgarskapet kan  komplicera 
ansökningsprocessen till dessa säkerhetsklassade arbeten.101 Informanterna visade stor förståelse 
för dessa frågor och att de därigenom inte har tillgång till dessa arbeten. Jag frågar även om de 

                                                 
101 Exempel på säkerhetsklassade arbeten kan vara inom försvarsmakten eller utrikesdepartementet (UD). Om en 

person med dubbelt medborgarskap skickas som svensk observatör i  den andra medborgarskapsstaten om det är 
oroligt där, kan det ställas frågetecken kring objektiviteten hos observatören. Signalspaningsarbeten mot den 
andra  medborgarskapsstaten kan även det betecknas känsligt med mera. SOU 1999:34 s. 157-163 
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kunde tänka sig att upphäva det ena medborgarskapet om de blev erbjudna ett toppjobb i den 
andra staten, men, att kravet var ett avsägande av det andra medborgarskapet. Georgios menar att 
arbetet är en så pass viktig del i ens liv och om jobbet kräver enbart svenskt medborgarskap är 
han beredd på att avsäga sig det grekiska medborgarskapet och vice versa.  Sabri var mer tveksam 
till att avsäga sig det ena medborgarskapet om arbetet så kräver men tillade att det syrianska 
medborgarskapet kanske hon skulle kunna avstå. Om hon var tvungen att välja medborgarskap 
skulle hon behålla det svenska medborgarskapet då hon bor och verkar i Sverige. Sabri menar 
vidare att det ibland kan kännas både rättvist och orättvist då alla medborgare inte bereds jämlika 
möjligheter att söka arbeten. Nenad skulle avsäga sig det Makedonska medborgarskapet direkt 
om jobbet så kräver. Inga problem berättar han, om fem år eller så beräknar han att Makedonien 
är medlem i EU och då spelar inte medborgarskapet någon roll poängterar han. Nenad menar att 
han inte kategoriserar det som diskriminering utan förstår de säkerhetspolitiska aspekterna bakom 
en sådan regel men tillägger dock att det beror på vilken omfattning regeln tillämpas. Om tjugo 
procent av arbetsmarknaden kräver svenskt medborgarskap skulle han reagera annorlunda och bli 
upprörd, men när det är ett fåtal säkerhetsklassade yrken det handlar om, yrken han dessutom 
inte är intresserad av att söka, har han förståelse för de nuvarande reglerna. Pragmatismen 
genomsyrar här Nenads utsagor då effekterna av diskrimineringen inte drabbar honom. Hassan 
anser att det är rättvist att vissa arbeten är säkerhetsklassade och menar att de personer som 
lägger lagförslag ofta är kunniga och diskuterar frågorna mycket innan lagarna verkställs. Dom vet 
vad dom gör påpekar han. Antonia tycker att det är fel om medborgarskapet är en avgörande faktor 
för tillsättningen av vissa arbeten, men tillägger att även hon kan tänka sig att avsäga sig det ena 
medborgarskapet om arbetet kräver det; 

Antonia; Jaa, jag tycker inte att det betyder nåt så, jaa det skulle jag,  
Stefan; jaa, och likadant, avsäga dig det svenska om du blev erbjuden ett toppjobb i Serbien? 
Antonia; jaa det skulle jag nog, om jag, jaa, det skulle jag nog. 

Olga däremot skulle under inga förutsättningar avsäga sig det lettiska medborgarskapet, Inte så 
länge Lettland är ett fritt land tillade hon med bestämdhet. Bestämdhet är även ett ord som beskriver 
Clauds reaktion på min fråga om han skulle kunna tänka sig att avsäga sig de andra 
medborgarskapen om arbetet kräver det. Clauds svarar med stegrande intensitet att han aldrig 
skulle kunna avsäga sig något medborgarskap och menar att det vore som att ta bort en del av 
honom själv. Trots att jag kom med erbjudanden om toppjobb med fina förmåner med mera 
forsätter Claude att neka då han anser att de tre medborgarskapen är en del av honom. Han 
fortsätter med att berätta en anekdot då hans marockanske vän sökte till polishögskolan 1974 
men blev nekad på grund av det dubbla medborgarskapet. Claude menar att det var det fallet som 
öppnade upp för en lagändring där invandrare med dubbelt medborgarskap accepterades på 
polishögskolan. Han följde det fallet med stort intresse då det berörde honom personligen på ett 
emotionellt plan men även på ett principiellt plan då han ansåg att det var fel ur rättvisesynpunkt.  
Militärtjänsten var en fråga medborgarskapskommittén diskuterade och även här hade 
informanterna genomtänkta åsikter och ståndpunkter. Olga menar att det är en skyldighet att 
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försvara medborgarskapsstaten men att hon själv är för gammal för att kunna göra det. Hon 
anser dock att det borde vara tillräckligt att göra värnplikten i den stat personen är bosatt i. För 
Sabri är det en allvarlig fråga och hon är orolig för att hennes barn ska bli tvingade att göra 
militärtjänst i Syrien vilket vi kunde se i citatet under kategorien Bra för barnen. Claude gör en 
åtskillnad  mellan praktik och teori. Han är medveten om att militärtjänsteutövningen teoretiskt 
och lagmässigt ska utföras i båda stater men att när det kommer till praktiken så räcker det med 
att göra den i ena staten, annars finns risken att en person blir spion i det ena landet tillägger han 
med ett skratt. Han har dock inte gjort någon militärtjänstgöring själv i någon stat och funderar 
på om han numera skulle inkallas till det svenska hemvärnet i händelse av krig. Nenad uppger att 
han utfört sin värnplikt i Sverige och menar att det är tillräckligt att göra den i ena 
medborgarskapsstaten. Antonia anser att det borde räcka med att göra militärtjänstgöringen i den 
medborgarskapsstaten en person är bosatt i, även om personen innehar fler medborgarskap än 
ett. Här kan jag känna igen hennes resonemang om röstningsprocessen, det vill säga att hon ville 
vara bosatt i den stat hon röstade i. Georgios berättar att hans son gjorde militärtjänsten nere i 
Grekland och ansåg att sonen därigenom tjänade på det dubbla medborgarskapet då han bara 
gjorde tre månaders militärtjänstutövning i Grekland istället för nio månader i Sverige. Georgios 
har således en pragmatisk syn även på militärtjänsten. Han berättade även att om båda 
medborgarskapsstaterna är NATO-medlemmar så räcker det med att tjänstgöra i militären i den 
ena medborgarskapsstaten. Georgios tror även att det i framtiden kommer att vara tillräckligt 
med att göra värnplikten i en EU-stat om en person innehar dubbelt medborgarskap, om båda 
medborgarskapsstaterna är EU-medlemar vill säga.  Hassan har en lite annorlunda syn på 
värnpliktsfrågan och menar att det är rättvist att göra militärtjänsten i båda 
medborgarskapsstaterna. 
   Nenad, Olga och Georgios tror att det kommer att bli lättare att resa mellan staterna i 
framtiden och att ett gemensamt EU-medborgarskap är en framtid som väntar. Georgios tror att 
medborgarskapsfrågan befinner sig i ett annat läge om tio år och att världen då är uppdelad i olika 
världsdelar;  

Jag tror att inom 10 år det kommer inte att finnas, det kommer finnas gemensam utrikespolitik 
i hela västvärlden, kanske militär, kanske mer behövs inte, men det kommer jaa, alltså folk ska 
kunna, det finns vissa begränsningar, USA kanske Latinamerika och så men inom dom 
exempelvis EU-länderna medborgarskap ska inte behöva ha nån betydelse, bara om man 
kommer från Asien eller Afrika, då det behövs. 

Här tolkar jag det så att Georgios menar att det finns en gemenskap inom EU som så småningom 
leder till ett EU-medborgarskap. Claude och Hassan anser att medborgarskapet hindrar dem i 
deras självbild som världsmedborgare. Hassan berättar att han anser att världen är liten och att 
det inte bara är iranier som är hans landsmän utan att hela världen är hans släktingar och 
landsmän. Min tolkning av Claudes utsaga kan låta lite paradoxal då han tidigare uttrycker att 
hans tre medborgarskap är en del av honom själv vilket å ena sidan motsäger 
världsmedborgartesen, men å andra sidan upplever jag att han pratar om ett teoretiskt 
världsmedborgarskap. Claude menar att dubbelt medborgarskap påvisar att världen är liten; 
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Fördelen är ju att det visar att världen är väldigt liten, dom finns bara inom en person och att 
dom här gränserna är egentligen borde suddas ut idag, så på så sätt är EU bra USA är bra, 
därför att det gör att det blir större och större länder och så småningom blir det bara ett enda 
land alltihop förhoppningsvis. 

Antonia och Sabri nämner varken EU eller världsmedborgarskap och har inte funderat på 
medborgarskapet i ett globalare perspektiv. 
   Vilka rättigheter och skyldigheter bör då dubbla medborgare ha i Sverige, bör alla individer 
bosatta inom en stats gränser ha jämlika villkor, eller kan det anses rättvist att personer med 
enkelt svenskt medborgarskap har vissa fördelar som informanterna menar? Kommunitarister 
som Charles Taylor och Will Kymlicka menar exempelvis att vissa grupper i samhället bör ges 
fördelar om den samhälleliga gemenskapen gynnas. Det gemensamma bör således vila på 
gemenskapen snarare än på individen. Därför föreslår Kymlika att mångkulturellt medborgarskap 
bör diskuteras, ett medborgarskap som erkänner och respekterar varandras likheter och olikheter, 
ett medborgarskap där betoningen ligger på deltagande och identitet mer än på individuella 
rättigheter och skyldigheter.102 Samhället bör således präglas av erkännandets politik.103   

Slutdiskussion  
Har då  medborgarskapets betydelse reducerats som Beck påstår104 eller är medborgarskapet 
fortsatt starkt förknippat med en identitetskänsla som är Malkkis åsikt?.105 Enligt analysen av 
informanternas utsagor har både Beck och Malkii rätt i sina åsikter, även om Becks åsikt väger 
tyngre då individualismen, liberalismen och pragmatismen återfinns överallt i analysen. Per 
Gustafsson utrycker det träffande när han skriver; ”national citizenship may still matters, 
although in differnt ways.”106 Medborgarskapet har således fortfarande  betydelse, men det visar 
sig på ett annorlunda sätt. Den kollektiva självbilden av svenskarna har förändrats då det 
mångkulturella samhället återfinns även i Sverige. Men samtidigt har självbilden resulterat i en 
strukturell diskriminering som är svår att lagstifta bort då den delar upp befolkningen i ett ”vi” 
och ett ”dom” som är svårt att definiera. När yttre faktorer som utseende och hårfärg korrelerar 
med en föreställning om ett taffligt språkbruk är medborgarskapets juridiska regler av rudimentär 
betydelse. Medborgarskapskommitténs förslag om att dubbelt medborgarskap är ett verktyg för 
integrering i Sverige tillbakavisas i studien. Å ena sidan kom svaren så direkt att det är svårt att 
ignorera svaren då de ger en entydlig bild och en teori om att dubbelt medborgarskap inte 
befrämjar integrering i Sverige. Å andra sidan förklarades inte begreppsdefinitionen på integrering 
för informanterna, utan de fick tolka integrering efter egna referensramar, vilket kan resultera i ett 
felaktigt antagande av mig. Dubbelt medborgarskap förbättrar således inte en individs 
integrationsmöjligheter enligt informanterna. Det formella medborgarskapet väger då lätt för den 
                                                 
102 Will Kymlicka Mångkulturellt medborgarskap (Nora 1998) Modern politisk filosofi (Nora 2004)  
103 Charles Taylor Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (Göteborg 1994)  
104 Beck  
105 Malkki  
106 Gustafsson s. 479  
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som inte behärskar det svenska språket, har fel hårfärg, har fel födelsestat eller identifieras som 
”icke svensk.” Medborgarskapet är ingen given referenspunkt i nationalstaten om olika tolkningar 
av medborgerliga rättigheter och privilegier åberopas. Socialkonstruktionismen är då ett 
användbart verktyg för att presentera alternativa synsätt och ifrågasätta rådande diskursiva 
föreställningar. Det nationella medborgarkapet kan därigenom ifrågasättas om medborgerliga 
rättigheter åsidosätts, då godtycklighet och olika grader av ”svenskhet” får styra diskursen om 
Sverige och svenskarna. Den nya svenska hållningen till medborgarskap kan ses som en 
omsvängning i synen på individens rätt, där individens eget önskemål tillmäts större betydelse. 
Liberalismens utökade inflytande i samhället skulle således härigenom synas i 
medborgarskapsbegreppet och samtidigt vara en indikation på ett postmodernt tankesätt. 
Samtidigt pågår en strukturell diskriminering som motsäger ett postmodern samhälle där allt är 
fragmentaliserat, då diskriminerande strukturer drabbar människor som inte anses vara svenska. 
   Jag har i uppsatsen betonat pragmatismen som kärnkategori, det vill säga att informanterna har 
ett pragmatiskt förhållningssätt till det dubbla medborgarskapet. Jag upplever informanterna som 
handlande subjekt istället för viljelösa objekt och att de gör aktiva och handlingskraftiga val 
utifrån den kunskap de erövrat genom erfarenheter tidigare i livet. Det är då viktigt att tänka på 
att alla människor inte har möjligheter att göra samma val. Enligt Hylland Eriksen kan människan 
inte välja helt fritt, utan enbart utifrån vår ”möjlighetshorisont”, det vill säga att vi enbart kan 
göra val utifrån den socialisation vi genomgått.107 Genom detta synsätt närmar sig Hylland 
Eriksen såväl Halls begrepp ”Kulturell identitet” 108som Bourdieus ”habitusbegrepp.” 109 
   Den primära socialisationen har en betydande roll i en människas uppväxt då det är den 
grundläggande internaliseringen en människa upplever, och den får en fast förankring i 
medvetandet oavsett hur långt en individ färdas in i okända miljöer.110 Därför kan det vara svårt 
att undvika att föra över sin egen socialisation på sina barn. Skillnaden är dock att samhället har 
förändrats sedan ens egen socialisation och den kontextuella miljön är annorlunda, kanske särskilt 
annorlunda om man är uppväxt i ett annat land med andra traditioner och ett annat språk. Även 
Taylor menar att vi aldrig kan befria oss helt från den primära socialisationen, men att vi bör 
eftersträva en egen definition på vår identitet. Denna identitet börjar med att förstå det inflytande 
föräldrar har under ens uppväxt och att vi därför inte senare i livet hamnar i ett nytt 
beroendeförhållande. Vi behöver inte relationer för att definiera oss, vi behöver relationer för att 
förverkliga oss. 111 
   Medborgarskapets betydelse behandlas även i Lukarinen Kvists avhandling och likartade svar 
från mina informanter kan avläsas i hennes avhandling. Bland annat anser en informant att 
medborgarskapet mer eller mindre bara är ett kryss i en ruta, på samma sätt som om man är gift 
eller ogift. En andra informant menar att ett svenskt medborgarskap inte skulle medföra några 
                                                 
107 Thomas Hylland Eriksen (2004) s. 123-139 
108 Hall 
109 Bourdieu 
110 Berger, Luckmann s. 159 
111 Taylor s. 43 
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praktiska eller konkreta fördelar för honom. En tredje informant kunde varken redogöra för 
orsaken till hennes medborgarskapsbyte eller tidpunkten för bytet. Byråkratiska och ekonomiska 
aspekter utgjorde inga större hinder för medborgarskapsbyte enligt Lukarinen Kvist, och hon 
tolkar det som att de finländska informanterna kunnat ta plats i den svenska gemenskapen utan 
att ge avkall på den finländska identiteten.112 Just denna svenska gemenskap borde kunna uppnås 
utan att informanterna avsäger sig det andra medborgarskapet och att nationalstaten definieras 
genom dess medborgare, istället för att medborgarna definieras genom nationalstaten då dess 
medborgare blir mer platspolygama. Gränser finns överallt, både fysiska och psykiska, somliga 
försvinner, andra kommer till. Berlinmuren mellan Öst och Väst är exempelvis en fysisk 
gränsmarkör som försvunnit sedan kalla krigets dagar, medan gränsbarriären mellan Israel och 
Palestina är exempel på en fysisk gränsmarkör som kommit till. Psykiska gränser i vardagslivet, 
privatlivet och i det offentliga livet överskrids dagligen då diskursiva värden får en alternativ 
tolkning. Nationalstatsgränserna är då bara en i raden av de gränser vi måste ta oss över för att 
kunna förverkliga oss själva, och bli de personer vi vill vara och kan vara. Det dubbla 
medborgarskapet är då ett av de verktyg vi för närvarande kan använda, och är således ett första 
steg mot ett världsmedborgarskap. Men det handlar om processer, inte bara om en process, utan 
en pluralism av processer varav dubbelt medborgarskap är en. 
   Vilka rättigheter och skyldigheter bör då dubbla medborgare ha i Sverige? Bör alla individer 
bosatta inom en stats gränser ha jämlika villkor, eller kan det anses rättvist att personer med 
enkelt svenskt medborgarskap har vissa fördelar? Bör det fastställas genom bilaterala 
överläggningar med den andra medborgarskapsstaten, eller bör det fastslås i multilaterala 
diskussioner inom EU, eller kanske inom FN? Enligt informanterna är svaret att det är rättvist att 
ge svenska medborgare vissa fördelar, och de sällar sig således till Taylor och Kymlickas 
resonemang där vissa grupper i samhället bör ges företräde. Men är de medborgerliga fördelarna 
fast förankrade i lagtext eller är de rörliga och föränderliga, och vem är det som bestämmer det? 
   Enligt Hacking finns det olika grader av engagemang där graden av ett konstruktionistiskt 
synsätt minskar ju längre ifrån den revolutionerande graden en människa kommer. Revolutionär, 
upprorisk, demaskerande, reformistisk, ironisk, och historisk är grader Hacking räknar upp.113  Själv 
befinner jag mig på den reformistiska graden, det vill säga att jag för närvarande inte vet hur vi 
ska kunna leva och verka i Sverige utan medborgarskap men att det går att reformera synen på 
medborgarskap så länge, och därigenom göra det mindre dåligt. Pratet om konstruktionism är på 
intet sätt ett nytt fenomen, utan ett filosofiskt dilemma där uppdelningen mellan sken och 
verklighet diskuterades redan på Platons tid, och därefter vidareutvecklades av Kant. Som 
Hacking så träffande påpekade är det idén om ett begrepp som kan vara socialt konstruerat, och 
ett av mina syften med uppsatsen är en problematisering av idén om medborgarskap, ett 
medborgarskap som kan begränsa människor i deras vardagliga liv. 

                                                 
112 Lukkarinen Kvist s. 225-230 
113 Det ska dock tilläggas att demaskerande och reformistisk befinner sig på samma grad på grund av att en reformist 

kan, men behöver inte vara en demaskerare och vice versa. Hacking s. 35 ff 
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Vidare forskning om dubbelt medborgarskap och en utvidgning av antalet intervjuer och 
informanter är önskvärd då forskningen inom fältet är knapp. En större undersökning för att 
undersöka om min empiriska studie är representativ för merparten av personer med dubbelt 
medborgarskap är därmed eftersträvansvärd. Intressanta uppslag på framtida forskning är; 1) 
Varför är det så viktigt för föräldrarna att ge barnen ett andra medborgarskap. 2) Studera om ett 
framtida EU-medborgarskap är en kommande realitet, eller ett teoretiskt önsketänkande om en 
socialt konstruerad europeisk gemenskap.  

Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar det dubbla medborgarskapets betydelse samt den känsla av tillhörighet 
människor kan uppleva. Diasporiska tendenser återfinns i studien. En diasporakänsla som kan 
kännas jobbig att hantera ibland, men ambivalenta identitetstillhörigheter är ett pris människor är 
villiga att betala, då det dubbla medborgarskapet ger mer fördelar än nackdelar. Tillhörigheten till 
de olika staterna kommer bland annat fram under sportevenemang då den tidigaste 
medborgarskapsstaten tilldelas rollen som hemland, även om individen känner sig som svensk. 
Reducerad benägenhet att bidra till att bygga upp den andra medborgarskapsstaten framkommer 
både politiskt och ekonomiskt varför enbart diasporiska tendenser kan spåras, men inte diaspora 
fullt ut. Problembeskrivningar med vad det kan innebära att vara medborgare i en stat men ändå 
inte accepteras som en fullvärdig medborgare behandlas även i uppsatsen. Här återfinns 
levnadsbeskrivelser där tillskrivna identiteter inte korrelerar med den egna identitetsuppfattningen 
och där utseende samt språkliga brister är faktorer som hindrar förutsättningarna för ett juridiskt 
jämlikt medborgarskap. De juridiska aspekter det innebär att inneha dubbelt medborgarskap 
beskrivs och de konsekvenser som kan uppstå när det dubbla medborgarskapets negativa 
aspekter kommer i dagen behandlas också. Anledningarna till att inneha dubbelt medborgarskap 
är paradoxalt nog både likartade och samtidigt väldigt olika. Den gemensamma nämnaren är dock 
pragmatiken. Informanterna gör således egna handlingskraftiga val och är väl medvetna om de 
fördelar och nackdelar det dubbla medborgarskapet för med sig. Praktiska fördelar, identitet, 
utanförskap samt medborgerliga rättigheter och skyldigheter är berörda kategorier i uppsatsen. Praktiska 
och ekonomiska fördelar blandat med omsorgen för att även barnen ska kunna ta del av det 
dubbla medborgarskapet är de främsta anledningarna till att inneha dubbelt medborgarskap. Det 
dubbla medborgarskapets innebörd är således främst av praktisk betydelse och ett arv att lämna 
över till barnen för att påvisa föräldrarnas nationella bakgrund.  
   Den tidiga uppväxten i en individs liv är en grundläggande faktor för individens 
identitetsuppfattning, för vem hon eller han är, vilket också har stor betydelse för det dubbla 
medborgarskapets innebörd. I uppsatsen påvisas dock att människor kan känna tillhörighet till 
flera stater, och individens identitetsuppfattning behöver således inte härledas ur en specifik 
nationell tillhörighet. Det nationella medborgarskapets betydelse framstår således som en 
reducerbar gemenskap då platspolygama tendenser blir vanligare i en globaliserad värld.  
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