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Abstrakt 
 

Syftet med denna kvalitativa empiriska studie var dels att ta del av ett antal invandrares 

motiv till att ansöka om svenskt medborgarskap (naturaliseras), detta för att få en ökad 

förståelse för vad det finns för olika skäl till ansökan om medborgarskap. Dels och 

huvudsakligen var syftet vidare att ta reda på huruvida individen i enlighet med 

medborgarskapslagens intention de facto upplever stärkt samhörighet med Sverige och 

det svenska folket vid erhållandet av sitt svenska medborgarskap. Insamlingsmetoden 

var semistrukturerade intervjuer, och analysmetoden kvalitativ (tematisk) 

innehållsanalys samt ett analysschema. Resultatet visade att det bland informanterna 

fanns tre motiv till ansökan om svenskt medborgarskap. Dessa var trygghetsskäl, 

praktiska skäl (erhållandet av svenskt pass) samt integrationsskäl, och praktiska skäl 

var det dominerande motivet i studien. Resultatet visade vidare att en majoritet av de 

tolv informanterna – nio stycken – de facto kände en känsla av samhörighet med 

Sverige, och i sex av fallen kunde denna samhörighetskänsla åtminstone delvis kopplas 

till erhållandet av det svenska medborgarskapet. Slutsatsen kunde därmed dras att 

medborgarskapslagens intention om stärkt samhörighet med Sverige och svenskarna vid 

erhållandet av svenskt medborgarskap var till viss del uppfylld i den här studien. 
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Introduktion 
 

Immigration leder med tiden förhoppningsvis till integration. Åtminstone är detta för 

svensk del ett politiskt mål, och riksdag och regering använder sig av 

medborgarskapslagstiftningen som ett verktyg i integrationssyfte. I och med en 

lagändring är kommuner sedan 2015 exempelvis skyldiga att minst en gång per år hålla 

medborgarskapsceremonier för de av sina folkbokförda invånare som blivit svenska 

medborgare under de senaste arton månaderna (Regeringskansliet, 2014). Ändringen 

genomfördes enligt Regeringskansliet (2014) i syfte att ”tydligare använda 

medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationspolitiken”.1 En bärande tanke i 

medborgarskapslagen är vidare att individen ska känna stärkt samhörighet med Sverige 

och det svenska folket (1 § SFS 2001:82; Migrationsverket, 2017a). Migration och 

integration samt medborgarskap är minst sagt på tapeten i dessa dagar, och det är därför 

intressant och väl värt att studera dessa fenomen ur ett psykologiskt perspektiv. 

 

I det följande presenteras inledningsvis uppsatsens syfte. Därpå följer en juridisk 

redogörelse för och förklaring av medborgarskapslagstiftningen (se avsnitt 

”Medborgarskapslagen”). Därefter följer en genomgång av psykologisk teori och 

forskning på området medborgarskap, och Maslows klassiska behovstrappa introduceras 

även som en förklaringsmodell applicerad på invandrare och deras situation (se avsnitt 

”Psykologiska perspektiv på medborgarskap”). Avslutningsvis specificeras sedan 

studiens frågeställningar (se avsnitt ”Frågeställningar”). 

 

Syftet med denna uppsats är att via en empirisk intervjustudie dels ta del av ett antal 

invandrares motiv till att ansöka om svenskt medborgarskap (naturaliseras), detta för att 

få en ökad förståelse för vad det finns för olika skäl till ansökan om medborgarskap. 

Dels och huvudsakligen är syftet vidare att ta reda på huruvida individen i enlighet med 

medborgarskapslagens intention de facto upplever stärkt samhörighet med Sverige och 

svenskarna vid erhållandet av sitt svenska medborgarskap. 

 

                                                 
1 Värt att notera i sammanhanget är det faktum att fullvärdigt och ovillkorat svenskt medborgarskap, i 

form av lika rösträtt för alla, initialt i mångt och mycket instiftades just för att motverka segregation. Då 

däremot mellan de olika samhällsklasserna, eftersom arbetarklassen och dess kamp utgjorde ett slags 

parallellsamhälle (Kaveh, 2013). I detta avseende kan medborgarskap då som nu ses som ett politiskt 

styrningsmedel för samhällelig sammanhållning och gemenskap, och rättigheter medför dessutom 

skyldigheter vilket i sig leder till en slags ”ordning i leden”. Språktest som ett villkor för medborgarskap 

är dock något som på senare tid förts fram av främst Liberalerna. Om detta blir verklighet skulle 

medborgarskap återigen vara villkorat beroende på vilken samhällsgrupp man tillhör, och dessutom 

beroende på individuella förutsättningar och/eller motivation för språkinlärning. 
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Medborgarskapslagen 
 

2001 års medborgarskapslag ersatte 1950 års medborgarskapslag (SFS 1950:382), och 

den största skillnaden dessa lagar emellan var att principen om undvikande av dubbelt 

medborgarskap övergavs (Prop. 1999/2000:147). Från och med 2001 tillåts alltså 

dubbelt medborgarskap fullt ut, och den som ansöker om svenskt medborgarskap måste 

inte längre avsäga sig sitt medborgarskap från hemlandet. Lagtext är normalt sett 

”känslokall”, men medborgarskapslagen (härefter MedbL) utgör ett viktigt undantag. I 

dess portalparagraf beskrivs ”medborgarskapets betydelse”, och inledningsvis definieras 

detta formella förhållande mellan stat och individ rättsligt i form av parternas rättigheter 

och skyldigheter (1 § SFS 2001:82). Därpå följer dock en mer ”känslomässig” 

beskrivning av detta rättsliga förhållande, i form av att: ”medborgarskapet förenar alla 

medborgare och står för samhörighet [kursivering tillagd] med Sverige” (1 § SFS 

2001:82). Migrationsverket utvecklar detta och skriver på sin hemsida att: 

”medborgarskapet stärker [kursivering tillagd] din samhörighet med Sverige och 

förenar svenska folket [kursiveringar tillagda]” (Migrationsverket, 2017a). Denna studie 

kommer utgå ifrån elfte paragrafen i MedbL, nämligen ”Förvärv av svenskt 

medborgarskap efter ansökan (naturalisation)” (11 § SFS 2001:82): 

 

11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om 

han eller hon har 

1. styrkt sin identitet, 

2. fyllt arton år,2 

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige, 

4. hemvist här i landet3 

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, 

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 

kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), 

c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar,4 och 

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.5 Lag (2005:722). 

                                                 
2 Dispens från åldersrekvisitet kan exempelvis ges till barn som adopterats av svenska medborgare, samt 

till sökandes omyndiga barn. 
3 Hemvisttidskravet. Förutom det objektiva hemvisttidsrekvisitet angående det antal år som den som 

ansöker minst ska ha vistats i Sverige (se a till c) krävs enligt Statens offentliga utredning Hemvist (SOU 

1976:39) även att den ansökande har för avsikt att bo permanent i landet, vilket är ett subjektivt villkor. 
4 I MedbL 12 § återfinns ett viktigt och vanligt undantag till hemvisttidskravet på fem år för EU- och 

tredjelandsmedborgare (utanför EU), nämligen om ”sökanden är gift eller sambo med en svensk 

medborgare” (SFS 2001:82). Migrationsverket tydliggör detta undantag på sin hemsida: ”om du är gift, 

lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt 

medborgarskap efter tre [kursivering tillagd] år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren” 

(Migrationsverket, 2017b). 
5 Vandelskravet (vandelsprövning). Har man blivit dömd eller haft skulder som gått vidare till 

Kronofogden gäller en karenstid (varierande längd beroende på brottet/straffet/skuldens art och storlek) 

innan ansökan om medborgarskap kan godkännas (Migrationsverket, 2018). 
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Naturalisation innebär att den sökande som uppfyller lagens rekvisit på bas av dessa 

upptas till svensk medborgare och således naturaliseras. Det är utifrån rekvisiten 

underförstått att det handlar om en slags anpassning till landet, och detta i stor 

utsträckning i fråga om hemvisttid. Även rättspraxis gör vidare gällande att 

medborgarskapet ”bygger på att det finns ett förhållande som innebär att det föreligger 

en samhörighet mellan staten och individen” (MIG 2010:8; MIG 2011:2). I rättspraxis 

betonas mot den bakgrunden också att medborgarskap efter ansökan, ett så kallat 

naturalisationsbeslut, inte är en rättighet för individen. Det är istället statens rättighet att, 

oavsett om rekvisiten är uppfyllda, bestämma huruvida en sökande bör erhålla 

medborgarskap i Sverige eller inte (MIG 2010:8; MIG 2011:2). Under 2015 

genomfördes som tidigare nämnts en ändring i MedbL, vilken innebar att det blev 

obligatoriskt för kommuner att minst en gång per år hålla medborgarskapsceremonier 

för de av sina folkbokförda invånare som blivit svenska medborgare under de senaste 

arton månaderna (Regeringskansliet, 2014). Regeringskansliet (2014) emfaserar i och 

med lagändringen just samhörighetstanken på flera olika sätt: 

 
Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter 

knutna till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som inbegriper 

medborgarnas samhörighet med Sverige [kursiveringar tillagda]. 

 

Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället 

och för känslan av gemenskap med andra i Sverige [kursiveringar tillagda]. Det är 

ett viktigt steg i integrationsprocessen att nya medborgare upplever att de är en del 

av den svenska gemenskapen. 

 

Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att 

hålla en ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett 

välkomnande i form av en ceremoni kan även bidra till att stärka den nya 

medborgarens känsla av samhörighet [kursiveringar tillagda] och bidra till att 

personen känner att den betraktas som svensk och accepteras fullt ut av samhället. 

 

Lagintentionen angående medborgarskap genom naturalisation är förutom juridiska 

rättigheter och skyldigheter alltså i hög grad att individen ska känna stärkt samhörighet 

med Sverige och det svenska folket. Samhörigheten är med andra ord en bärande tanke i 

medborgarskapslagstiftningen, och än mer så sedan 2015 års förändring av lagen just i 

syfte att ”tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i 

integrationspolitiken” (Regeringskansliet, 2014).  

 

Utifrån medborgarskapslagstiftningen finns det alltså två delar av att få svenskt 

medborgarskap, dels erhållandet av själva naturalisationsbeslutet och dels att bli 

inbjuden till en medborgarskapsceremoni där man som ny medborgare uppmärksammas 
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och välkomnas in i den svenska gemenskapen. Och såväl beslutet som de lagstadgade 

medborgarskapsceremonierna är en del av samma syfte, det att förena alla medborgare 

samt ”stärka den nya medborgarens känsla av samhörighet” (Regeringskansliet, 2014). 

Dessa två delar av medborgarskapets realisering bör alltså inte ses som en dikotomi utan 

istället som en just helhet. Lagintentionen till trots kan en ansökan om svenskt 

medborgarskap dock göras av rent praktiska skäl. Ett medborgarskap i det land där man 

har sin permanenta hemvist har trots allt flera juridiska fördelar, såsom exempelvis 

pass6 och konsulärt skydd. Endast svenska medborgare har enligt Migrationsverket 

(2017a) vidare absolut rätt att leva och arbeta i Sverige, rätt att utöva vissa yrken; såsom 

polis och yrkesmilitär samt rätt att rösta i riksdagsvalet och att själva bli invalda i 

riksdagen. Ett svenskt medborgarskap innebär också per automatik ett EU-

medborgarskap, vilket i sig medför rätt att bo och arbeta i andra EU-länder 

(Migrationsverket, 2017a). 

 

Psykologiska perspektiv på medborgarskap 
 

Inom psykologiämnet har man ända sedan 1920-talet ägnat sig åt att studera 

medborgarskap; initialt inom ramen för sociala reformer och under efterkrigstiden 

mycket i fråga om aktivt demokratiskt deltagande för det allmänna bästa (Stevenson, 

Dixon, Hopkins & Luyt, 2015a). Nu för tiden sker studier om medborgarskap och social 

identitet främst inom områdena socialpsykologi och politisk psykologi, och ofta med en 

tvärsamhällsvetenskaplig prägel (tangerar framför allt sociologi). Enligt Stevenson et al. 

(2015a) studeras medborgarskap dock även i hög grad inom arbets-

/organisationspsykologi och då i form av organisatoriskt medborgarskap, det vill säga 

individen som medborgare i en organisation i sin roll som arbetstagare. Inom 

organisationspsykologi pratar man vidare ofta om ”organisatoriskt 

medborgarskapsbeteende [min översättning]” (härefter OCB7) och den delade sociala 

identitet, eller organisationsidentitet, medlemmar i en organisation tillsammans formar 

(Stevenson et al., 2015a). OCB kan vara ett mått på organisatorisk framgång, vilken 

bottnar i ett sammanflätat individuellt och kollektivt välmående: 

 

 

                                                 
6 Enligt en färsk studie från 2018 är svenskt pass det tredje starkaste i världen (på delad plats med sex 

andra länder). Endast Japan och Singapore (delad förstaplats) samt Tyskland (andra plats) har ett större 

antal länder som deras medborgare kan besöka utan visum än Sverige med sina 178 visumfria länder 

(Lindström, 2018, 31 mars). Ett svenskt pass kan således vara eftertraktat ur visumhänseende, särskilt för 

tredjelandsmedborgare. 
7 Organizational Citizenship Behaviour. 
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OCB reflects increased trust, reciprocity and influence among members who share 

a common identity, and hence should have a positive impact on individual 

wellbeing. Thirdly, shared social identity forms the basis of cooperation, 

coordination and collective action, whereby the group can improve its position 

relative to others. Where this shared identity is extended to the organisation as a 

whole, this should be reflected in greater organisational productivity and success. 

(Stevenson et al., 2015a, s. 6) 

 

Sett ur det här perspektivet kan OCB med lätthet tillämpas på nationsnivå, det vill säga 

på staten som organisation med nationalitet som social identitet. Att vara svensk 

medborgare är med andra ord en delad och gemensam identitet, och denna kollektiva 

sociala identitet skapar en känsla av samhörighet och därmed ett slags nationellt ”vi och 

dom” gentemot andra stater. Med socialpsykologiska termer blir det alltså fråga om en 

ingrupp (vi = svenska folket) respektive en utgrupp (dom = andra stater), och Emilsson 

(2013) beskriver att ”När vi starkt identifierar oss med INGRUPPEN markerar vi en 

skillnad mot UTGRUPPEN och därmed stärks SAMMANHÅLLNINGEN i ingruppen”. 

Inom ramen för samhällspsykologi8 visar dock Stevenson et al. (2015a) på att endast de 

medborgare som känner sig inkluderade kommer att vara delaktiga i gemenskapen: 

 
The concept of citizenship here is inextricable from participation. Citizens gain 

their identity and rights from their community membership and the meaning of 

their actions is derived from their alignment with community goals. Participation is 

found to be intrinsically rewarding and is demonstrably linked to health and 

wellbeing (at the individual as well as the collective level). . . . It also highlights the 

consequences of social and psychological barriers in preventing participation and 

the consequences of social exclusion within marginalised communities. (s. 7) 

 

Regeringskansliet (2014) talar om medborgarskapets vikt för känslan av att vara 

delaktig i samhället och för känslan av samhörighet med andra svenskar, och därmed 

som en central del av integration och upplevelsen av att vara svensk. Och inom 

socialpsykologi betonas just relationen mellan medborgarskap och nationell identitet 

(Stevenson et al., 2015a). Andreouli och Howarth (2013) beskriver vidare att ”the 

context of identity should be understood as simultaneously psychological and political” 

(s. 361). Det vill säga att vad som händer på den politiska nivån påverkar individen på 

den psykologiska nivån, och identiteten är således en syntes av psykologi (mikro) och 

politik (makro). 

 

Stevenson et al. (2015a) framhåller vidare att det är grundläggande för den 

socialpsykologiska forskningen på området medborgarskap att ta del av individens 

subjektiva perspektiv och berättelse, och skriver att: 

                                                 
8 Community psychology. 
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Privileging the perspectives of the citizens over those of theorists or the state is, 

arguably, the most obvious contribution of social psychology. . . Insofar as 

citizenship is a property of the citizenry and citizenship is ingrained in everyday 

life, social psychology is particularly well placed to explore the perceptions and 

meanings that inform the lived experience of citizenship. (s. 10) 

 

Det är med andra ord just individens egen upplevelse av att vara medborgare som är det 

centrala inom socialpsykologin, och som därmed gör denna uppsats; dess ämne och dess 

metod relevant på området. Det är alltså fråga om ett bottom-up perspektiv där man 

utgår från individens perspektiv som en grund för den sociala (samt nationella) 

identiteten och det samhälleliga perspektivet, och där individen villkorslöst äger sin 

egen berättelse. Uppsatsens ämne är i mångt och mycket även politisk psykologi, men 

metoden tillfullo socialpsykologisk (tillika empirisk). 

 

Stevenson, Hopkins, Luyt och Dixon (2015b) skriver vidare att: ”The interplay between 

the individual’s psychological ‘needs’ for recognition and wider social and political 

processes have been addressed by numerous political theorists” (s. 196). Vad som sker 

på den samhälleliga och politiska (makro)nivån är alltså av vikt för individens 

upplevelse (mikronivån) av att vara uppmärksammad och ”erkänd”. Detta ligger i linje 

med MedbLs mål om att den som upptas till svensk medborgare ska känna stärkt 

samhörighet med Sverige och svenskarna, och även med regeringens instiftande av 

medborgarskapsceremonier i integrationssyfte. Staten vill därmed alltså uppmärksamma 

individens mikroperspektiv på den nationella makronivån, i syfte att stärka 

gemenskapen mellan individ och kollektiv. Stevenson et al. (2015b) beskriver vidare 

den socialpsykologiska forskningen avseende erkännandets roll för sociala relationer:  

 
One new line of research inspired by social psychological approaches to 

recognition shows that respect received from an outgroup source encourages a 

process of re-categorization of the original ingroup and outgroup as members of a 

common superordinate group membership. . . That is, the respect for one’s group 

membership does not simply validate that identity but can help forge perceptions of 

higher-order commonalities that are typically regarded as important for citizenship 

to become a practical reality. (s. 197) 

 

Det som avses med ovanstående citat är att det är viktigt att individens ursprungliga 

etniska tillhörighet, och den gruppidentitet som denna medför, respekteras och inbjuds i 

den ”högre” nationella gemenskapen. Individen kan då se sin ursprungliga etniska 

tillhörighet och sin förvärvade svenskhet som samordnade, det vill säga integrerade. 

 

Gemenskap (det vill säga samhörighet) är vidare det tredje steget i humanisten Abraham 

Maslows klassiska behovstrappa, och kommer efter grundläggande fysiologiska behov; 
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såsom vatten och mat, samt behovet utav trygghet. Utan en känsla av gemenskap är det 

teoretiskt sett svårt att till fullo uppnå de högre nivåerna i denna behovshierarki, 

nämligen självkänsla (genom uppskattning) och självförverkligande. Yttre 

omständigheter som exempelvis krig kan enligt Aroseus (2016) göra att en individ 

halkar nedåt i pyramiden och får börja om från början och arbeta sig uppåt nivå för nivå, 

precis som ett barn. Om man flyr ifrån ett krig är det antagligen just på grund av att ens 

grundläggande behov av exempelvis föda samt behovet utav trygghet inte är uppfyllda, 

och förhoppningsvis kan dessa behov tillgodoses när man kommer till exempelvis 

Sverige. Aroseus (2016) beskriver vidare att: ”om individen känner sig trygg börjar hon 

söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. Vi vill alla känna 

att vi är en del av något större än oss själv [sic]”. Det är med andra ord naturligt att börja 

söka efter samhörighet i det nya landet, när man väl etablerat sig och känner sig trygg. 

Även för icke-flyktingar (övriga tredjelandsinvandrare samt EU-invandrare), som redan 

har sina basbehov av föda och trygghet uppfyllda, torde gemenskap vidare vara det 

första steget som måste uppfyllas i det nya landet som ett steg mot självförverkligande. 

Maslows teori är väldigt enkel men det är samtidigt detta som gör behovstrappan till en 

så pass illustrativ tankemodell.9 Pyramiden ger definitivt en förenklad bild av 

verkligheten, men det är samtidigt en konst att kunna förklara något komplicerat på ett 

enkelt sätt. Teorin/modellen har kritiserats för att vara anglocentrisk10, men de tre 

nedersta stegen; fysiologi, trygghet och gemenskap torde ändå vara universella.  

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka olika motiv hade informanterna till att ansöka om svenskt medborgarskap? 
 

2. Känner informanterna en känsla av samhörighet med Sverige och det svenska 

folket? 
 

3. Kan denna samhörighetskänsla kopplas till informanternas erhållande av svenskt 

medborgarskap? 

 

 

 

 

                                                 
9 Maslows behovstrappa användes förövrigt nyligen på ett intressant vis i en samhällsanalytisk/-kritisk 

ledare i Aftonbladet, författad av Susanna Kierkegaard. Kierkegaard (2018, 5 augusti) skriver följande: 

”Att förstå behovstrappan är att förstå medborgarnas [invånarnas] vardag och deras olikheter. Många som 

känner sig bortglömda och omkörda av samhället har inte ens fått de nedre stegen tillgodosedda. . . . Den 

politiker som ser behovshierarkin kan motverka politikerförakt och hindra populismens framfart.” 
10 Gällande för västerländska förhållanden. 
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Metod 
 

Deltagare 
 

Totalt tolv informanter (10 kvinnor och 2 män); varav 2 flyktingar (tredje land), 4 

kärleksinvandrade (2 EU, 2 tredje land), 2 arbetskraftsinvandrare (1 EU, 1 tredjeland), 1 

medföljare till en arbetskraftsinvandrare (tredje land) samt 3 studenter (varav två 

utbytesstudenter, tredje land).  

 

I urvalet av informanter var det primära kriteriet att informanterna måste ha fått sitt 

medborgarskap i mer eller mindre vuxen ålder, även om de kunde ha varit omyndiga 

”barn” till ansökande föräldrar. De skulle av etiska skäl dock vara myndiga vid 

intervjutillfället. Ytterligare ett urvalskriterium var att informanterna hade blivit svenska 

medborgare från och med år 2001, i samband med instiftandet av den nya MedbL. Att 

ha tvingats avsäga sig sitt ursprungliga medborgarskap i syfte att naturaliseras i Sverige 

torde ha kunnat inverka negativt på upplevelsen av att bli svensk medborgare, och 

således eliminerades denna variabel i studien. Informanterna var slutligen tvungna att 

behärska svenska i den utsträckning att intervjun kunde genomföras på svenska och att 

de kunde förstå intervjufrågorna, vilka till viss del inkluderade lagtext. 

 

Initialt eftersträvades ett homogent informanturval i form av enbart flyktingar, detta 

utifrån en tanke om att motiven till att ansöka om svenskt medborgarskap och 

upplevelsen av att erhålla detsamma måhända skiljer sig åt mellan olika 

invandrargrupper. Denna informant-/invandrargrupp visade sig dock svår att nå i ett 

tillräckligt antal. Informanter söktes initialt intensivt under två månader i slutet av 2017 

via anslag i både Kalmar och Nybro kommun, på bibliotek – inklusive 

universitetsbiblioteket, kommunens medborgarkontor, Komvux samt Storkens 

anslagstavlor. Mail skickades även till flertalet SFI-lärare på Nybros och Kalmars 

Komvux och andra vuxenutbildningar; såsom Folkhögskolor. Dessa mejl följdes efter 

en tid även upp med telefonsamtal. Anslagen gav inget enda svar och de åtskilliga 

mejlen gav endast ett, dock värdefullt, svar. De uppföljande samtalen gav ingenting alls. 

Slutligen breddades således informanturvalet under 2018 och därmed tillämpades 

istället ett slags ”friend of a friend” urval (liknande snöbollsurval – nominated 

sampling), vilket i slutänden gav stor utdelning via en öppen förfrågan på en tidigare 

informants sambos Facebooksida. I slutfasen tillämpades även regelrätt nominated 

sampling för att via en tidigare informant få tag i de två sista informanterna att intervjua, 
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när två av de tidigare tillfrågade föll bort. I det breddade urvalet ingick förutom 

flyktingar även övriga tredjelandsinvandrare samt EU-invandrare. I de senare två 

grupperna ingick vidare arbetskraftsinvandrare (varav en medföljare), så kallade 

kärleksinvandrare samt studenter. Även om informantgruppen nu är heterogen bör trots 

allt gemensamma nämnare kunna framträda i den tematiska innehållsanalysen, detta 

eftersom informanterna ändå har det gemensamt att de är invandrare – och framför allt 

att de har ansökt om och erhållit svenskt medborgarskap. Kön var förövrigt inte en 

variabel som inkluderades i själva informanturvalet eftersom det inte torde inverka på 

upplevelsen av att erhålla svenskt medborgarskap. 

 

Eftersom detta inte är en statistisk studie kan man inte prata om bortfall i betydelsen 

ogiltiga mätvärden, men i syfte av vetenskaplig transparens redovisas ändå härmed två 

”bortfall” i form av personer (kvinnor; en från EU och en från ett tredjeland) som initialt 

gick med på att bli intervjuade men sedermera inte längre hade möjlighet till detta. 

Således fick två nya informanter (kvinnor; båda från tredjeland) tillfrågas och 

intervjuas. Materialet var dock härvidlag så pass mättat att det är högst osannolikt att 

fler motiv till ansökan om medborgarskap skulle ha framkommit i fallet att de 

ursprungliga informanterna skulle ha intervjuats istället. 

 

Datainsamlingsmetod 
 

Materialinsamlingsmetoden var kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. 

Respektive intervju utgick från en för studien uppställd intervjuguide (se bilaga A), vars 

inledande frågor var av berättande art (där mer styrande uppföljande frågor ställdes vid 

behov) och övriga frågor var mer specifika och styrda. I övrigt ställdes även vissa 

spontana följdfrågor utifrån de svar som gavs. 

 

Observera att det efter de första sju intervjuerna vid två tillfällen spontant hade 

uppkommit ett intressant sidospår apropå dubbla medborgarskap, vilket Sverige alltså 

tillåter i och med den nya MedbL från 2001 men som flera andra länder inte tillåter. 

Detta ämne låg utanför syfte och frågeställningar men stod i nära relation till känslan av 

trygghet, som sedermera framkom som ett motiv till ansökan om svenskt 

medborgarskap (frågeställning 1).11 Detta ledde till att jag i de sista fem intervjuerna 

                                                 
11 En informant talade exempelvis om den känsla av otrygghet som det för hen innebar att inte kunna 

ansöka om medborgarskap i det land man bor (Sverige) då hemlandet inte tillåter dubbla medborgarskap, 

vilket medför att man tvingas avsäga sig sitt ursprungliga medborgarskap och hemlandspass för att 
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lade till en hypotetisk fråga i intervjuguiden angående hur avgörande tillåtandet av 

dubbla medborgarskap var för att informanten skulle ansöka om sitt svenska 

medborgarskap (se bilaga A). 

 

Procedur 
 

Samtliga intervjuer inleddes med uppvärmande småprat innan dess att inspelningen 

startades. När diktafonen sedan slogs på fick respektive informant en kort förklaring av 

syftet med uppsatsen (se ”Förhandssyfte” i bilaga B) samt information om 

konfidentialitet, och de tillfrågades även om samtycke till inspelning av samtalet. Efter 

att intervjun avslutats, innan diktafonen slogs av, avslöjades sedan det djupare syftet 

med uppsatsen (se ”Syftesdebriefing” i bilaga B) och respektive informant tillfrågades 

då även om ett slutgiltigt samtycke till att delta i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes mellan hösten 2017 och hösten 2018, och varje intervju 

varade i snitt 37 minuter (mellan 15 och 67 minuter). Två informanter intervjuades i 

grupprum på Kalmars respektive Växjös universitetsbibliotek, en informant intervjuades 

i ett tomt klassrum på sin skola, fyra informanter intervjuades i sitt hem och fem 

informanter intervjuades slutligen av praktiska skäl per telefon. 

 

Analysmetod 
 

Tolkningsmetoden var hermeneutisk, vilket innebar att just tolkning av 

intervjumaterialet var centralt.12 

 

Metoden för analys av den insamlade empirin var avseende den första öppna 

frågeställningen, angående vilka olika motiv informanterna hade till att ansöka om 

svenskt medborgarskap, kvalitativ (tematisk13) innehållsanalys14. Analysprocessen 

exemplifieras i tabellen nedan (se ”Tabell 1: Innehållsanalys – exempel på 

                                                                                                                                               
ansöka om svenskt medborgarskap. Detta gjorde informanten sedermera, dock efter många år i Sverige 

och av just trygghetsskäl. 
12 ”I grova drag kan man säga att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: ’Vad är det som 

visar sig och vad är innebörden i det?’ Med denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken 

använda tolkningen [kursivering tillagd] som huvudsaklig forskningsmetod.… Föremål för tolkningen är 

meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, exempelvis…yttranden” 

(Hermeneutik, 2018, 20 november). 
13 Tematisk analys av erhållen data/empiri. 
14 Empirisk analysmetod. 
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analysprocessen), och i resultatkapitlet återfinns sedan en tabell med identifierade 

teman, kategorier och underkategorier (tabell 2).  

 

De två kvarstående slutna frågeställningarna, angående om informanterna känner en 

känsla av samhörighet med Sverige och det svenska folket respektive om denna 

samhörighetskänsla kan kopplas till informanternas erhållande av svenskt 

medborgarskap, bearbetades och besvarades med hjälp av ett analysschema. I detta 

analysschema fördes även resultaten av innehållsanalysen in, och för tydlighetens skull 

sammanställdes svaren på respektive frågeställning informant för informant i tre 

kategorier. Dessa var: motiv (skäl) till ansökan om svenskt medborgarskap, 

samhörighetskänsla med Sverige? (ja/nej/delvis) samt samhörighetskänsla kan kopplas 

till medborgarskapet? (ja/nej/delvis). På så vis sammanställdes resultatet för de tre 

frågeställningarna i detta analysschema, och det blev överskådligt och tydligt att utgå 

ifrån i resultatredovisningen. Eftersom analysschemat användes som metod för 

bearbetning av rådata bifogas det inte till uppsatsen utan analysprocessen beskrivs 

endast här, samt att resultatet sedan presenteras i resultatavsnittet. 

 

Att få svenskt medborgarskap innefattar vidare alltså två delar, dels erhållandet av 

själva naturalisationsbeslutet och dels att bli inbjuden till en medborgarskapsceremoni. 

Båda delar ingår i statens/lagens syfte att stärka den nya medborgarens samhörighet 

med Sverige, och intervjuguiden innehöll därmed frågor i relation till såväl beslut som 

ceremoni. Svaren på frågorna vägdes dock samman för respektive informant i analysen 

av den tredje frågeställningen i ovan nämnda analysschema, i de fall där informanten 

hade deltagit i en kommunal medborgarskapsceremoni. 
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Tabell 1: Innehållsanalys – exempel på analysprocessen 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”man får den 

trygghet när man 

vet att man är 

mer…. man 

känner sig mer en 

del av samhället 

när man får 

medborgarskap” 

 

”med [hemlands] 

passport så måste 

man söka typ 

visum till flera 

länder, så då var 

det ganska 

bekvämt att ha 

svenskt pass att 

resa med.... så det 

var ju den enda 

anledning varför 

jag sökte 

medborgarskap” 

 

”Därför att jag 

trivs så himla bra i 

Sverige, och jag 

vet att det här är 

ett land jag vill 

gärna bo i.... så 

jag ville verkligen 

känna riktig 

svensk och ha alla 

rättigheter här i 

Sverige” 

svenska 

medborgarskapet 

ger individen en 

känsla av 

trygghet 

 

 

 

 

det är en fördel 

för individen att 

ha svenskt pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svenska 

medborgarskapet 

ger individen en 

känsla av 

samhörighet 

 

 

 

 

tryggt med 

medborgarskap 

 

 

 

 

 

 

 

praktiskt med 

medborgarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inkluderande 

med 

medborgarskap 

 

 

motiv 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

motiv 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motiv 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trygghet 

 

 

 

 

 

 

 

 

praktiskt 

(pass) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integration 

 

 

 

 

Etik 
 

Studien utgick från den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningens grundläggande 

individskyddskrav, vilket av Vetenskapsrådet (u.å.) konkretiseras i fyra etiska 

huvudkrav. 

 

Informanterna fick inledningsvis en kortare förklaring av syftet med intervjustudien, 

nämligen att ta del av olika individers motiv till att ansöka om respektive upplevelse av 

att erhålla svenskt medborgarskap och således naturaliseras (se ”Förhandssyfte” i bilaga 

B). Efter respektive intervjusession avslöjades sedan det djupare syftet med studien, 

nämligen att jämföra lagintentionen med medborgarskap genom naturalisation, det vill 

säga en stärkt samhörighet med Sverige och därmed integration, med den individuella 

upplevelsen av att bli svensk medborgare på detta sätt (se ”Syftesdebriefing” i bilaga B). 
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På så vis beaktades informationskravet15. Efter den fulla syftesdebriefingen fick 

informanterna lämna ett slutgiltigt samtycke till att medverka i studien, och på så vis 

beaktades samtyckeskravet16. Informanternas anonymitet garanterades vidare genom att 

namn, ålder, ursprung och andra möjliga identifikationsmarkörer utelämnades i såväl 

intervjutranskriptioner som uppsats. På så vis beaktades konfidentialitetskravet17. 

Intervjusvaren används slutligen endast i denna studie, vilket informanterna också 

garanterades i samband med att de tillfrågades om slutgiltigt samtycke att delta. På så 

vis beaktades nyttjandekravet18. 

 

 

Resultat 
 

I det följande upprepas inledningsvis uppsatsens syfte och dess frågeställningar. 

Därefter presenteras resultatet av den tematiska innehållsanalysen i relation till den 

första frågeställningen, detta i såväl tabellform (se ”Tabell 2: Innehållsanalys; 

identifierade teman, kategorier och underkategorier”) som löptext. Därpå presenteras 

resultatet av samtliga tre frågeställningar utifrån analysschemat i löptext, och därmed 

besvaras slutgiltigt studiens frågeställningar. 

 

Syftet med denna empiriska intervjustudie var dels att ta del av ett antal invandrares 

motiv till att ansöka om svenskt medborgarskap (naturaliseras), detta för att få en ökad 

förståelse för vad det finns för olika skäl till ansökan om medborgarskap. Dels och 

huvudsakligen var syftet vidare att ta reda på huruvida individen i enlighet med 

medborgarskapslagens intention de facto upplever stärkt samhörighet med Sverige och 

svenskarna vid erhållandet av sitt svenska medborgarskap. 

 

Frågeställningarna i denna studie var: 

 

1. Vilka olika motiv hade informanterna till att ansöka om svenskt medborgarskap? 
 

2. Känner informanterna en känsla av samhörighet med Sverige och det svenska 

folket? 
 

                                                 
15 ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

(Vetenskapsrådet, u.å., s. 7). 
16 ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, u.å., 

s. 9). 
17 ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 

u.å., s. 12). 
18 ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, u.å., s. 14). 
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3. Kan denna samhörighetskänsla kopplas till informanternas erhållande av svenskt 

medborgarskap? 

 

Nedan presenteras resultatet av den tematiska innehållsanalysen, vilket alltså är den 

analysmetod som användes för att utifrån det empiriska materialet besvara 

frågeställning ett. Observera att de tre motiven i tabellen på intet vis är hierarkiska utan 

endast numreras (som underkategori) och presenteras (i kategori och tema) i den 

ordning i vilka de uppkom i analysen av intervjuerna, vilka analyserades i kronologisk 

ordning. 

 

Tabell 2: Innehållsanalys; identifierade teman, kategorier och underkategorier 
 

Tema Kategori Underkategori 

ansökan om svenskt 

medborgarskap av 

trygghetsskäl 

 

trygghet 

 

 

 

motiv 1 

 

 

 

ansökan om svenskt 

medborgarskap av 

praktiska skäl 

 

ansökan om svenskt 

medborgarskap av 

integrationsskäl 

praktiskt (pass) 

 

 

 

integration 

motiv 2 

 

 

 

motiv 3 

 

De teman som framkom i innehållsanalysen ovan var alltså olika motiv till ansökan om 

svenskt medborgarskap (frågeställning 1), och det var totalt tre motiv som framträdde i 

den här studien. 

 

Ansökan om svenskt medborgarskap av trygghetsskäl 

 

Temat ansökan om svenskt medborgarskap av trygghetsskäl bestod av kategorin 

trygghet, och var ett motiv till att tre av informanterna i studien ansökte om sitt svenska 

medborgarskap. Erhållandet av svenskt medborgarskap medförde en trygghet för 

berörda individer i det nya landet (Sverige), och var samtidigt skälet till ansökan om 

medborgarskap. 

 

Ansökan om svenskt medborgarskap av praktiska skäl 

 

Temat ansökan om svenskt medborgarskap av praktiska skäl bestod av kategorin 

praktiskt (pass), och var ett motiv till att sex av informanterna i studien ansökte om sitt 

svenska medborgarskap. Erhållandet av svenskt pass var av störst vikt för dessa 
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individer, i syfte att slippa ansöka om visum vid resor i lika hög utsträckning som med 

sitt hemlandspass, och var skälet till ansökan om medborgarskap. 

 

Ansökan om svenskt medborgarskap av integrationsskäl 

 

Temat ansökan om svenskt medborgarskap av integrationsskäl bestod av kategorin 

integration, och var ett motiv till att tre av informanterna i studien ansökte om sitt 

svenska medborgarskap. Berörda individer eftersträvade själva aktivt en förening med 

det svenska folket och en samhörighet med Sverige; det vill säga att bli en del av 

samhället, och just integration var deras skäl till ansökan om medborgarskap. 

 

För att bearbeta intervjumaterialet/empirin och besvara den andra samt tredje 

frågeställningen använde jag mig alltså av ett analysschema, vilket redogjordes för i 

avsnittet ”Deltagare”. I detta placerades alltså även resultatet av innehållsanalysen 

(ovan) in, och nedan presenteras således det sammanställda resultatet av studiens tre 

frågeställningar utifrån analysschemat. 

 

Utifrån innehållsanalysen/analysschemat och i relation till den första frågeställningen 

kan slutsatsen dras att det i denna intervjustudie framträdde tre motiv till ansökan om 

svenskt medborgarskap. Ett av motiven var trygghetsskäl (totalt tre informanter), det 

vill säga att erhållandet av svenskt medborgarskap medförde en trygghet för individen i 

det nya landet.19 Det gällde för såväl flyktingar (1) som EU- (1) och 

tredjelandsinvandrare (1). Individen vet att hen är svensk medborgare och således har 

permanent rätt att vistas i Sverige, och är därmed samtidigt en fullvärdig deltagare i det 

svenska samhällslivet – inklusive det politiska livet. För att återknyta till Maslows 

behovstrappa/-hierarki är de berörda informanternas grundläggande behov av trygghet 

därmed uppfyllt, och de kan gå vidare till gemenskapssteget och söka efter samhörighet 

i det nya landet (som ett led till självkänsla och självförverkligande). De tre informanter 

som ansökte om sitt svenska medborgarskap av trygghetsskäl, och sedan upplevde 

trygghet vid erhållandet av sitt så kallade naturalisationsbeslut, kände till största del (två 

ja, en delvis) också samhörighet med Sverige och det svenska folket (frågeställning 2). 

Denna samhörighetskänsla kunde vidare i två fall och då delvis kopplas till erhållandet 

av det svenska medborgarskapet (frågeställning 3). Ett annat av motiven till ansökan om 

svenskt medborgarskap, och det främsta motivet i studien, var av praktiska skäl (totalt 

                                                 
19 För en av dessa informanter var erhållandet av svenskt pass dock en del av själva trygghetskänslan, 

både apropå att vara garanterad återresa in i Sverige samt apropå möjligheten till konsulärt skydd 

utomlands vid behov. 
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sex informanter) – där erhållandet av svenskt pass var av störst vikt; i syfte att slippa 

ansöka om visum vid resor i lika hög utsträckning som med sitt hemlandspass.20 Det 

gällde endast för tredjelandsinvandrare (varav en var flykting). Bland dessa informanter 

varierade graden av samhörighetskänsla (tre nej, två ja, en delvis) med Sverige 

(frågeställning 2), och endast i två av fallen kunde samhörighetskänslan (oavsett grad) 

kopplas till erhållandet av svenskt medborgarskap (frågeställning 3). Ytterligare ett av 

motiven – det tredje och sista – till ansökan om svenskt medborgarskap var av 

integrationsskäl (totalt tre informanter), där individen själv aktivt eftersträvade en 

förening med det svenska folket och en samhörighet med Sverige. Det gällde för såväl 

EU- (2) som tredjelandsinvandrare (1). I dessa fall kände de tre informanterna en stark 

samhörighet med Sverige (frågeställning 2), men denna känsla kunde endast delvis och i 

ett av fallen inte alls knytas till erhållandet av svenskt medborgarskap (frågeställning 3). 

 

Utifrån analysschemat och i relation till den andra frågeställningen kan slutsatsen 

vidare dras att en majoritet av de tolv informanterna, nio stycken, de facto kände en 

känsla av samhörighet med Sverige (sju ja, två delvis, tre nej).21 

 

Utifrån analysschemat och i relation till den tredje frågeställningen kan slutsatsen 

slutligen dras att de nio informanternas känsla av samhörighet med Sverige och dess 

folk (frågeställning 2) i sex fall åtminstone delvis kunde kopplas till erhållandet av 

svenskt medborgarskap. Endast en av dessa informanter uppgav att den delvisa känsla 

av samhörighet som hen kände med Sverige var direkt kopplad till erhållandet av 

medborgarskapet. Övriga fem informanter vars samhörighetskänsla delvis var kopplad 

till erhållandet av medborgarskapet uppgav istället att känslan av samhörighet med 

Sverige förstärktes i och med medborgarskapet. I två av de tre fall där 

samhörighetskänslan inte överhuvudtaget var kopplad till erhållandet av 

medborgarskapet berodde detta dock på att informanterna redan kände denna känsla av 

                                                 
20 En av dessa informanter upplevde trygghet av att bo i Sverige och leva i det svenska samhället, men 

kopplade dock inte ihop denna trygghetskänsla med själva medborgarskapet. Två av informanterna 

uppgav vidare att passet i sig innebar en trygghet apropå möjligheten till konsulärt skydd vid 

utlandsvistelse, men deras motiv till att ansöka om svenskt medborgarskap och erhålla svenskt pass var 

just för att slippa att i lika hög utsträckning som med sina hemlandspass ansöka om visum vid 

utlandsresor. 
21 Inte helt överraskande korrelerade graden av att känna samhörighet med Sverige (ja/nej/delvis) i alla 

fall utom två med i vilken grad informanten kände sig svensk (vilket en av intervjufrågorna handlade om, 

även om det låg utanför syfte och frågeställningar). Definitionen av att vara svensk var i mångt och 

mycket vidare att behärska svenska språket och att delta i samhällslivet. 
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samhörighet innan de blev svenska medborgare.22 En av dessa två informanter uppgav 

vidare att känslan av samhörighet, och trygghet, infann sig redan vid erhållandet av 

permanent uppehållstillstånd (härefter PUT).23 Och således var motivet till ansökan om 

svenskt medborgarskap för hens del av rent praktiska skäl; i syfte att erhålla svenskt 

pass och slippa visum i lika hög utsträckning vid resor. Den tredje informanten som 

kände samhörighet med Sverige men vars samhörighetskänsla inte var kopplad till 

medborgarskapet uppgav istället att denna känsla hade kommit med tiden, efter 

medborgarskapet och i vuxen ålder.24 

 

 

Diskussion 
 

Nedan presenteras inledningsvis de huvudsakliga resultaten av analysen i 

resultatkapitlet, och jag återknyter här även till relevanta delar av den psykologiska 

teorin i introduktionsavsnittet. Därefter följer en diskussion om kvalitativ metod och om 

begrepp så som validitet och reliabilitet i relation till den här studien, samt att förslag till 

vidare forskning även ges (se avsnitt ”Metoddiskussion”). Kapitlet och uppsatsen 

avslutas sedan med personliga reflektioner som uppkommit under uppsatsarbetet (se 

avsnitt ”Avslutande reflektioner”). 

 

MedbLs intention om stärkt samhörighet med Sverige och det svenska folket i och med 

erhållandet av svenskt medborgarskap kan sammanfattningsvis sägas vara till viss del 

uppfylld i detta intervjumaterial, nämligen hos sex (hälften) av de tolv informanterna. 

Hos en av dessa var samhörighetskänslan direkt kopplad till medborgarskapet och hos 

övriga fem just förstärktes känslan i och med medborgarskapet. Det var dock totalt nio 

av informanterna som kände en känsla av samhörighet med Sverige, och två av de tre 

informanter vars samhörighetskänsla inte var kopplad till medborgarskapet kände redan 

denna samhörighet innan de blev svenska medborgare – vilket i sig är positivt (den 

tredje kände det efteråt, med tiden). De tre informanter som inte överhuvudtaget kände 

                                                 
22 De menade alltså att samhörighetskänslan var något som hade vuxit fram under tiden i Sverige, innan 

ansökan om medborgarskapet, och även två av de informanter som inte kände samhörighet med Sverige 

trodde att detta var något som skulle växa fram och komma med tiden även för deras del. 
23 PUT ger innehavaren permanent rätt att vistas; bo och arbeta, i Sverige. De enda ytterligare rättigheter 

som ett svenskt medborgarskap ger är pass (och därmed EU-medborgarskap) samt rätt att rösta i 

riksdagsvalet, och även rätt att utöva vissa yrken såsom polis och domare. Medborgarskapet kan inte 

heller upphävas vid lång utlandsvistelse, vilket PUT dock kan. Innehav av PUT är förövrigt ett av 

villkoren för att sedermera kunna få medborgarskap. 
24 Informanten var i studien ensam om att ha fått sitt medborgarskap i egenskap av omyndigt barn (16-17 

år) till ansökande förälder. Således är det främst i efterhand som hen reflekterat över betydelsen av att 

erhålla svenskt medborgarskap, och den stärkta känsla av samhörighet som detta innebär. 



  
 

18 

någon samhörighet med Sverige befann sig i den grupp som hade ansökt om svenskt 

medborgarskap av praktiska skäl; i syfte att erhålla svenskt pass, men oavsett detta så 

var samhörighetskänslan procentuellt sätt kopplad till medborgarskapet ungefär lika 

ofta/sällan i de tre motivgrupperna (trygghetsskäl 1/3 informanter, praktiska skäl 2/6 

informanter, integrationsskäl 2/3 informanter). Att nio av studiens tolv informanter 

(majoriteten) faktiskt kände samhörighet med Sverige, även om denna 

samhörighetskänsla alltså endast i sex av fallen och främst då delvis förstärktes vid 

erhållandet av svenskt medborgarskap, kan vidare förklaras med att man trots allt måste 

ha haft sin permanenta hemvist och därmed sitt dagliga liv ett visst antal år i Sverige (i 

regel fem år) innan man kan ansöka om svenskt medborgarskap. Man måste även redan 

ha fått PUT, vilket alltså medför samma rättigheter som medborgarskap i fråga om 

permanent rätt till bosättning och arbete. I mångt och mycket ”naturaliseras” man alltså 

innan man får sitt formella naturalisationsbeslut, det vill säga sitt svenska 

medborgarskap, vilket också är tanken med hemvisttidskravet på i regel fem år. 

 

Att trygghet och integration var två av de tre motiv som framträdde till ansökan om 

svenskt medborgarskap, det vill säga antingen för att uppnå trygghet (och därefter 

samhörighet) eller för att uppnå samhörighet, visar i relation till Maslows teori just på 

att trygghet och samhörighet (gemenskap) hänger tätt ihop och följer på varandra. Det 

visar även att gemenskap (samhörighet) verkligen är ett viktigt steg i behovstrappan 

såväl som i integrationen in i ett nytt samhälle. Att erhållande av svenskt pass (praktiska 

skäl) var ett, och dessutom det största, av motiven till ansökan om medborgarskap var 

vidare inte särskilt överraskande eftersom det svenska passet trots allt är starkare än de 

flesta andra pass i världen. Och i en globaliserad värld där man reser mycket privat, och 

ofta även i jobbet, är det praktiskt att i så hög utsträckning som möjligt slippa ansöka 

om visum – vilket kostar såväl pengar som tid. 

 

Inom socialpsykologi betonas vidare alltså relationen mellan medborgarskap och 

nationell identitet (Stevenson et al., 2015a), och Andreouli och Howarth (2013) 

beskriver att ”the context of identity should be understood as simultaneously 

psychological and political” (s. 361). Medborgarskapet kan i mångt och mycket sägas 

vara ett politiskt styrningsmedel i syfte att uppnå nationell gemenskap och en enad 

nation25, det vill säga ett slags nationalitetsmässigt26 ”vi och dom”; en gemensam 

                                                 
25 ”En nation…avser idag vanligen ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap 

[kursivering tillagd] i en stat” (Nation, 2018, 3 november). 
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nationell identitet gentemot andra stater.27 Och med socialpsykologiska termer utgör 

alla svenska medborgare i teorin en ingrupp (vi) medan andra nationers medborgare 

tillhör en utgrupp (dom). Åtminstone är detta medborgarskapslagens intention och 

politikernas förhoppning, eftersom att känna sig som en del av ingruppen (här i 

betydelsen svenska folket) innebär att man är integrerad i samhället. Och just 

samhörighetskänsla är nyckeln till integration. Denna studie visar också just att 

medborgarskap och identitet är nära förbundna med varandra, och att det politiska 

(samhället; makronivån) påverkar det psykologiska (individen; mikronivån). Den 

statliga intention om stärkt samhörighet med Sverige och dess folk som MedbL så starkt 

ger uttryck för, vilken ska realiseras vid erhållandet av svenskt medborgarskap samt 

genom kommunernas obligatoriska genomförande av medborgarskapsceremonier, 

skulle de facto kunna jämföras med en projektion på invandrare. Det är givetvis inte 

fråga om projektion i egentlig mening, i form av en försvarsmekanism och projicering 

av omedvetna känslor. Dock på så vis att staten projicerar sin önskan om individens 

samhörighet med densamma på nya svenska medborgare, vilka förväntas internalisera 

denna känsla och göra den till sin egen. I fallet att individen (eller kollektivet) vidare 

påverkas och tar åt sig av denna intention (”projektion”), och således upplever den 

avsedda och önskvärda stärkta samhörighetskänslan, kan lagintentionen således bli till 

vad som skulle kunna jämföras med en projektiv identifikation.28 En majoritet av 

studiens informanter kände de facto avsedda samhörighet med Sverige (som en del av 

sin identitet29) och hälften av dem kopplade denna samhörighetskänsla till själva 

medborgarskapet, men faktum är alltså att man i mångt och mycket naturaliseras redan 

på sin väg mot medborgarskapet – eftersom man exempelvis måste ha bott i Sverige ett 

visst antal år samt inneha PUT. Denna resa är avslutningsvis en del av själva 

integrerings- och/eller indoktrineringsprocessen (beroende på hur man ser på det), samt 

då identitetsprocessen; politik-psykologi syntesen. 

 

 

                                                                                                                                               
26 ”På samma sätt [se not 25] är nationalitet idag vanligen synonymt med en persons medborgarskap 

[kursivering tillagd] i en stat” (Nation, 2018, 3 november). 
27 Det kan här vara på sin plats att nämna att en informant i samband med att MedbLs intention med 

medborgarskapet, det vill säga att det ”förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige” (1 

§ SFS 2001:82), lästes upp under intervjun nästan kände sig lite obehaglig till mods av den nationalistiska 

klang (ett eko från hemlandet) som hen anade i formuleringarna. 
28 På engelska heter motsvarande begrepp ”project onto” (projektion) respektive ”project into” (projektiv 

identifikation), vilket måhända kan göra resonemanget än mer tydligt. 
29 Framför allt de informanter som själva aktivt eftersträvade en förening och samhörighet med Sverige, 

det vill säga de tre som ansökte om svenskt medborgarskap av integrationsskäl. 
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Metoddiskussion 
 

Kvalitativ metod har en tydlig dubbelnatur eftersom dess styrka och svaghet egentligen 

är en och samma, nämligen det att man som forskare går på djupet i och gör en 

närstudie av ett begränsat material. Detta janusansikte hos metoden är på gott och ont 

och gör ur ett metodologisk avseende tyvärr att kvalitativa studier ofta har en lägre grad 

av reliabilitet. Detta på grund av minskad intersubjektivitet30, vilket i sin tur är till följd 

av ett begränsat antal informanter och därmed ett resultat som inte är generaliserbart 

eller statistiskt säkerställt. 

 

Validitet31 (trovärdighet) i studien har eftersträvats genom att med noggrannhet utforma 

intervjufrågorna32 i enlighet med frågeställningarna, detta i syfte att den insamlade 

empirin skulle vara relevant i relation till studiens syfte. Reliabilitet33 (tillförlitlighet) 

har vidare eftersträvats genom noggrannhet samt öppenhet i genomförandet och 

beskrivningen av den vetenskapliga processens alla delar. Transparens ger också ökad 

möjlighet till intersubjektivitet. Jag har slutligen strävat efter att förhålla mig objektiv34 i 

min analys och mina tolkningar av det empiriska materialet. 

 

En alternativ tolkningsmetod av intervjumaterialet/empirin hade förövrigt kunnat vara 

fenomenologisk tolkning, vilket skulle ha inneburit en fullkomligt förutsättningslös 

analys. Att närma sig och tolka ett material helt utan förförståelse är dock i praktiken 

omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt, och förförståelsen kan dessutom spela en viktig 

roll i analysarbetet och förståelsen av ett material. 

 

Förslag till framtida forskning på området skulle kunna vara att göra en större 

kvantitativ studie om vilka motiv som finns till ansökan om svenskt medborgarskap, 

samt om den eventuella förstärkta känslan av samhörighet med Sverige och svenskarna 

vid erhållandet av detsamma. Dels vore det intressant med ett större material för att se 

                                                 
30 Kravet angående att undersökningen ska kunna upprepas av andra forskare som helst dessutom ska få 

samma resultat. ”Ett sätt att testa reliabiliteten är att låta en forskare upprepa en undersökning som någon 

annan har gjort tidigare. Om metod- och materialval är desamma ska också resultatet bli detsamma. Om 

de får samma resultat tyder detta på att reliabiliteten är hög” (Lagerholm, 2005, s. 28). 
31 ”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta” (Ejvegård, 

2003, s. 73) samt ”huruvida den undersökning man genomför för att besvara en bestämd fråga verkligen 

kan ge ett svar på just denna fråga” (Bergström & Boréus, 2012, s. 41).  
32 Mitt kvalitativa ”mätinstrument”. 
33 ”Reliabilitet har att göra med hur tillförlitlig din undersökning är. Reliabiliteten påverkas av hur pass 

väl du tänker igenom och genomför din undersökning. Om du [exempelvis] på ett eller annat sätt gör en 

slarvig analys av ditt material blir inte din undersökning särskilt tillförlitlig, d.v.s. reliabiliteten blir låg” 

(Lagerholm, 2005, s. 28). 
34 ”som vetenskapsman har man skyldighet att sträva efter objektivitet” (Ejvegård, 2003, s. 19). Egna 

exempelvis värderingar ska alltså inte påverka undersökningen. 
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huruvida fler än de tre motiv som utkristalliserat sig i den här studien i så fall skulle 

framträda. Dels vore det vidare intressant att se om motivet praktiska skäl (ansökan om 

medborgarskap i syfte att erhålla svenskt pass) även i ett större och statistiskt material 

skulle kvarstå som det främsta motivet till ansökan om svenskt medborgarskap, och 

eventuellt som i denna studie endast gälla för tredjelandsinvandrare och just i syfte att 

slippa visum vid resor. I en statistisk studie skulle vidare sambandet mellan grad av 

samhörighetskänsla och variabler så som exempelvis kön, invandrarkategori 

(arbetskraftsinvandrare, student, kärleksinvandrare, flykting) eller ursprungslandets 

geografiska avstånd till Sverige (skandinav/nordbo, EU-invandrare, 

tredjelandsinvandrare) kunna beräknas. Graden av samhörighetskänsla med Sverige, 

respektive motivet till att ansöka om svenskt medborgarskap, skulle i ett större material 

teoretiskt sätt kunna visa sig skilja sig åt mellan dessa invandrargrupper. Och även 

ursprungslandets geografiska avstånd till Sverige skulle kunna vara en variabel som 

påverkar vilken grad av samhörighet man sedermera känner med Sverige och det 

svenska folket. En sådan eventuell korrelation, mellan geografisk närhet och ”nationell 

närhet”, skulle med fördel kunna undersökas just kvantitativt och statistiskt. Inga sådana 

tendenser till samband, mellan invandrarkategori och/eller ursprungslandets geografiska 

avstånd med grad av samhörighetskänsla, har förvisso kunnat anas i denna kvalitativa 

studie, men dess material är inte heller tillräckligt stort för att kunna göra sådana 

generaliseringar – och inte heller är det syftet med en kvalitativ studie. 

 

Avslutande reflektioner 
 

Jag vill här avslutningsvis dela med mig av några personliga reflektioner som 

uppkommit under arbetet med uppsatsen; inläsningen av teorin samt bearbetningen av 

empirin. 

 

Jag valde alltså den nya MedbL från 2001 i mitt informanturval för att frågan om 

tillåtandet av dubbla medborgarskap så att säga skulle vara ett faktum och bli en icke-

fråga, såväl som en utesluten variabel. Detta visade sig dock vara ett ämne som, även 

om det inte var en del av syfte och frågeställningar, inte gick att undvika. Dels eftersom 

tre av informanterna faktiskt kom ifrån länder vilka i sin tur krävde att de avsade sig 

sina medborgarskap för att kunna bli svenska medborgare,35 dels eftersom det är en 

viktig principiell såväl som aktuell fråga. Det är alltså bara sjutton år sedan principen 

                                                 
35 Enligt egen utsago. 
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om undvikande av dubbelt medborgarskap övergavs, och redan pratar 

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson om att denna princip borde 

återinföras (vilket en informant tog upp). I mina intervjuer har det dock visat sig att 

rätten till dubbla medborgarskap, från Sveriges såväl som från hemlandets sida, är en 

viktig rättighet i såväl teori som praktik för att man som invandrare överhuvudtaget ska 

ta steget och ansöka om svenskt medborgarskap.36 Det är naturligt att man inte vill 

förlora sin hemlandsidentitet samtidigt som man vill kunna ha fulla medborgerliga 

rättigheter i det land som man har sin permanenta hemvist. Rättigheter så som rösträtt 

till riksdagen men även exempelvis rätt till pass för att kunna resa på samma villkor som 

andra invånare i landet apropå visumkrav, samt i syfte att vid utlandsvistelse (inklusive 

vid katastrofer) ha rätt till konsulärt skydd – vilket är en stor trygghet såväl som en 

medborgerlig rättighet. 2001 års medborgarskapslag har alltså visat sig vara 

betydelsefull och avgörande för individen, och vi får hoppas att den förblir oförändrad – 

åtminstone på denna punkt med att även fortsatt tillåta dubbla medborgarskap. 

Observera att detta är en viktig rättighet även för svenskfödda medborgare som 

sedermera har sin permanenta hemvist i ett annat land, och som vill kunna åtnjuta 

medborgerliga rättigheter där men samtidigt vill kunna känna tryggheten av att ha kvar 

sitt svenska medborgarskap – vilket också är en stor del av identiteten. 

 

Att få svenskt medborgarskap innefattar vidare alltså två delar, dels erhållandet av 

själva naturalisationsbeslutet och dels att bli inbjuden till en medborgarskapsceremoni, 

och båda delar ingår i statens/lagens syfte att stärka den nya medborgarens samhörighet 

med Sverige. Jag har personligen trots allt betraktat medborgarskapsceremonierna mer 

som en konsekvens av naturalisationsbeslut än som en tvilling till dem, men i och med 

intervjusvaren har jag har insett att dessa kommunala ceremonier för en informant 

faktiskt till och med var av större och avgörande vikt för samhörighetskänslan och för 

två andra informanter åtminstone förstärkte densamma.37 Beslutet att 2015 införa 

                                                 
36 En informant var de facto tvungen att avsäga sig sitt hemlandsmedborgarskap, vilket gjorde att det tog 

hen mycket längre tid att ta steget och bli svensk medborgare. Fyra informanter sa vidare att de skulle ha 

väntat mycket längre med att ansöka om svenskt medborgarskap om de skulle ha varit tvungna att avsäga 

sig sina medborgarskap från hemlandet. Två informanter ansökte dock om svenskt medborgarskap oavsett 

denna konsekvens från hemlandets sida. 
37 Två informanter uppgav att medborgarskapsceremonierna i sig stärkte känslan av samhörighet med 

Sverige och svenskarna, och för en informant var hens delvisa samhörighetskänsla endast kopplad till 

själva medborgarskapsceremonin och inte överhuvudtaget till naturalisationsbeslutet som sådant. En av 

de informanter som inte deltog trodde att ceremonin för hens del åtminstone skulle kunna ha gjort 

MedbLs formuleringar om att förena alla medborgare och stärka samhörigheten med Sverige mer 

verkliga. Värt att notera är dock även att tre informanter upplevde att ceremonierna var lite för enkla och 

isolerade. Samtliga tre tyckte att ceremonierna istället borde ha förlagts till nationaldagen och därmed 

inkluderat även andra svenskar. Trots att medborgarskapsceremonierna sedan 2015 är obligatoriska så 

skiljer sig det praktiska utförandet nämligen åt mellan kommunerna (även om många av dessa 
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obligatoriska medborgarskapsceremonier var alltså i syfte att medborgarskapet i än 

högre grad skulle ha integrerande verkan, och det verkar sammanfattningsvis ha varit ett 

klokt politiskt förfarande. Det är dock många nya medborgare – inklusive bland 

informanterna – som inte deltar i dessa ceremonier, och detta är i sig något som 

kommunerna borde arbeta på. Det vill säga att man inte endast ska känna sig 

välkommen under själva ceremonin utan även i högre grad ska känna sig välkommen 

till ceremonin, exempelvis genom att bättre förstå vad den innebär – vilket faller på 

kommunerna att säkerställa. 

 

Jag önskar avslutningsvis uppmärksamma ett eventuellt moment 2238 gällande att kunna 

känna samhörighet i ett nytt land, såväl som i vilket annat nytt sammanhang som helst. 

Samhörighetskänsla förutsätter nämligen delaktighet,39 men delaktighet förutsätter i sin 

tur i regel en preexisterande känsla av samhörighet. Det kan med andra ord vara svårt att 

delta i en gemenskap utan att först känna samhörighet med densamma, och samtidigt 

lika svårt att kunna känna samhörighet utan att först delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
uppmärksammar nya medborgare just den sjätte juni). En informant tyckte dock att tanken med 

medborgarskapsceremonier var löjlig, ett slöseri med skattepengar och snarare segregerande (utsinglande 

i negativ mening) än integrerande att bli inbjuden till. 
38 Olösligt dilemma. 
39 Stöttas av en informant som härledde den samhörighet hen känner med svenska samhället och folket till 

det faktum att hen, som involverad i föreningslivet, är ute mycket bland folk och umgås med svenskar. 

Hen menade vidare att det hade varit annorlunda med samhörighetskänslan om hen istället hållit sig 

hemma. Hen sa dock att hen trots sitt samhällsengagemang känner att det är lite svårt att komma in i 

samhällsgemenskapen eftersom svenskar generellt är svåra att lära känna och komma in på livet, och just 

detta är något som även framkom under flera andra intervjuer. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga A: Intervjuguide 
 

 

Uppvärmande småprat. 
 

Kort förklaring av syftet med studien samt information om konfidentialitet, och 

fråga om samtycke till inspelning. 
 

 

1) Berätta om varifrån du kommer från början. 

 
2) Kan du berätta om varför du flydde eller flyttade ifrån ditt hemland? 

 
3) Nu skulle jag vilja att du berättar om hur det gick till när du ansökte om och 

sedermera fick ditt svenska medborgarskap. 
 

(När/vilket år blev du svensk medborgare?) 
 

(Efter hur många år i Sverige ansökte du om svenskt medborgarskap?) 
 

(Varför ansökte du om svenskt medborgarskap?) 
 

(Vilka fördelar ser du med att ha medborgarskap i Sverige och att vara svensk 

medborgare?) 
 

(Hur länge fick du vänta på ditt beslut om medborgarskap och hur upplevde du 

själva väntan (processen)?) 

 
4) Kan du berätta om hur du upplevde det att få ditt så kallade 

naturalisationsbeslut, det vill säga ditt svenska medborgarskap? Hur kändes det? 

 
5) Berätta lite om vad det enligt dig och din definition betyder att vara svensk. 

 
6) Känner du dig ”svensk”? 
 

Om ja, på vilket sätt?  
 

Om nej, varför inte? 

 
7) Medborgarskapslagen beskriver och trycker på att: ”medborgarskapet förenar 

alla medborgare och står för samhörighet med Sverige” (1 § SFS 2001:82). Och 

Migrationsverket skriver på liknande vis att: ”medborgarskapet stärker din 

samhörighet med Sverige och förenar svenska folket” (Migrationsverket 2017a).  
 

Överensstämmer detta med din upplevelse av att bli och att vara svensk 

medborgare?  
 

Om ja, kände du i så fall denna stärkta samhörighet just i och med att du fick 

ditt medborgarskap/naturaliserades eller har det kommit efteråt/med tiden, eller 
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kände du kanske denna samhörighet redan innan/i och med att du ansökte om 

medborgarskap? 
 

Om nej, varför inte? 

 
8) Sedan 2015 är alla kommuner skyldiga att hålla medborgarskapsceremonier för 

de av sina folkbokförda invånare som blivit svenska medborgare under de 

senaste 18 månaderna (Regeringskansliet, 2014). Vissa kommuner höll dock 

sådana ceremonier redan före 2015. 
 

Har du deltagit i någon slags medborgarskapsceremoni och kan du i så fall 

berätta om den? 

 
9) Regeringskansliet (regeringen) skriver att: ”Att bli svensk medborgare är en stor 

händelse i många människors liv. Genom att hålla en ceremoni för att 

högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i form 

av en ceremoni kan även bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av 

samhörighet och bidra till att personen känner att den betraktas som svensk och 

accepteras fullt ut av samhället” (Regeringskansliet, 2014). 
 

Om du deltog i en medborgarskapsceremoni, stärkte detta i så fall på något vis 

ytterligare din samhörighet med Sverige och svenskarna? 
 

Fick det dig att känna dig mer svensk och mer som en del av den svenska 

gemenskapen? 
 

Om du inte deltog i någon medborgarskapsceremoni, tror du att en inbjudan till 

och ett deltagande i en sådan ceremoni skulle/kunde ha fått dig att känna dig mer 

svensk? 

 
10) Kan du avslutningsvis berätta lite om hur det är att vara din ursprungliga 

nationalitet samtidigt som du är svensk? 
 

(Finns det utrymme för dig att vara din ursprungliga nationalitet samtidigt som 

du är svensk?) 
 

(Är dessa identiteter separata eller integrerade?)  
 

(Är och tillåts du av samhället vara både och?) 

 
Tillagd fråga (från och med den åttonde intervjun):  
 

Hur viktigt var det faktum att Sverige sedan 2001 tillåter dubbla medborgarskap för att 

du skulle ansöka om svenskt medborgarskap? (Hade du gjort det annars? Tillåter ditt 

hemland dubbla medborgarskap?) 
 

 

Full syftesdebriefing samt fråga om slutgiltigt samtycke till deltagande. 
 

Stort tack! 

 

OBS! Mer specifika (styrda) frågor, sådana inom parentes, ställdes vid 

behov. Vidare ställdes även vissa spontana följdfrågor. 
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Bilaga B: Förhandssyfte och syftesdebriefing 
 

 

Förhandssyfte: 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen är lite kort att ta del av olika individers motiv till att 

ansöka om svenskt medborgarskap, respektive av deras upplevelse av att erhålla svenskt 

medborgarskap (naturaliseras) och således bli svenska medborgare. 

 

Syftesdebriefing: 
 

Det lite djupare syftet med den här studien är att jämföra lagintentionen med 

medborgarskap genom naturalisation, det vill säga en stärkt samhörighet med Sverige 

och därmed integration, med den individuella upplevelsen av att bli svensk medborgare 

på detta sätt. 


