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Medborgarskap under förändring. Medborgarskap, 

åsikter och värderingar om migration och integration 

Av Patricia Mindus 

 

1. Inledning  

Sent en kväll den 21 augusti, långt in på den varma sommaren 1808, skickar Napléon sina 

anteckningar Observations sur les Affaires d’Espagne till generalen Clarke, krigsminister i 

Paris, i nio observationer från slottet i Saint-Cloud. Vid den sjunde tillägger han: ”À la guerre 

les trois quarts sont des affaires morales; la balance des forces réeelles n’est que pour un 

quart”1. Slottet verkar förkroppsliga tanken: här genomförde han brumairekuppen, här äktade 

han den österrikiska ärkehertiginnan Marie-Louise. Nu tillhörde han med säkerhet de som 

ogillar att tumma på den där sista tredjedelen, men han förstod utan tvekan vikten av 

symboler, politik och övriga ’moraliska angelägenheter’. Bland de sistnämnda bör det nämnas 

att vi ärver av honom det moderna nationella medborgarskapet – alltså det som för första 

gången kodifierades i Code Napoléon – där medborgarskapet regleras i lag, inte i författning, 

och där själva grundordet bytts ut: aldrig i den ock så långa lagboken omnämns ’citoyens’ 

eller ’citoyennes’ – detta revolutionens lösenord – utan de vilkas status det nu gäller är de till 

vilka själva lagboken är ägnad: ”les Français”. Det avkonstitutionaliserade medborgarskap 

som de napoleonska arméerna skulle föra ut i Europa, och via rätten spridas även därbortom, 

var det som identifierade medborgarskapet med en juridisk status som skulle böjas i 

nationens, och senare i nationalistiska termer under de århundraden som följde. Det är idag 

detta medborgarskap som är under förändring, dock kanske inte av de skäl och på de sätt som 

man ofta anger. Dessa samtida förändringar av medborgarskapet, främst i ett europeiskt 

perspektiv, är temat för detta kapitel. 

 

 
1 Krig avgörs till tre fjärdedelar av moraliska angelägenheter, de verkliga krafternas jämnvikt enbart till en 

tredjedel (författarens översättning). 
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Låt oss tillstå att opinionsbildning, den process varigenom olika åsikter bildas i ett samhälle 

och ligger till grund för olika aktörers agerande, inte enbart är en samling information om 

världen i olika kombination med värderingar av moralisk, social och politisk karaktär, utan att 

en viktig del av opinionsbildningen är dess path-dependency: många av de institutioner, 

normer och sociala företeelser som står i centrum för opinionsbildning och som människor 

kan uttrycka olika normativa attityder omkring utmärks på olika sätt av den institutionella och 

sociala historia som format dessa objekt för våra åsikter. Medborgarskapet är inte ett undantag 

här. I den mån man vill utforska huruvida samtida värdeförändringar kan utgöra, och i så fall i 

vilken omfattning och på vilket sätt, ett säkerhetspolitiskt hot, bör man beakta inte enbart 

opinionsbildning omkring medborgarskap, migration, integration o s v, utan även dess 

institutionaliserade former som utgör själva objektet för de varierande normativa attityder som 

dessa frågor ger upphov till. Detta utgör bakgrundsinsikten i det som följer. Den övergripande 

frågan som här behandlas är: Kan samtida förändringar av medborgarskapet undergräva 

demokratiska principer och rättsstatsprinciper och utgöra en risk för samhällets 

sammanhållning? 

 

För att ta oss an frågan tar kapitlet tre steg. Låt mig starta med att säga ett ord om 

medborgarskap i allmänhet och hur det är kopplat till demokrati och nationalstat, speciellt i 

relation till debatten om att det europeiska medborgarskapet skulle utgöra en slags 

postnationell status. Därefter skulle jag vilja belysa några förändringar som rör 

medborgarskapet och vår syn på dess roll, med förgreningar emot problematiken om ett 

eventuellt undergrävande av demokratiska principer och rättsstatsprinciper. De förändringar 

jag tar upp är kopplade till det som kallats instrumentalisering av medborgarskapet2, som 

exempelvis försäljning av medborgarskap och återkallelse av medborgarskap som påföljd. Jag 

vill slutligen hävda att, då medborgarskapet är starkt kopplat till rösträtten, och tendenserna 

till postnationellt förlänande av rösträtten inte är så starka i Europa, blir det så att när vi väljer 

vilka som får komma in i ett land, vilka som får stanna, vem som blir medborgare, bestäms 

samtidigt framtidens väljare. Medborgarskapsreglerna är alltså konstitutiva i mycket stark 

bemärkelse. De bestämmer vilka som är del i den politiska gemenskapen. Migrationspolitiken 

 
2 Se Joppke, Christian: “The instrumental turn of citizenship”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 2019, 

45:6, s 858-878. 
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utgör på så vis entrén till medborgarskapet, och medborgarskapet entrén till rösträtten. Och 

vem som får rösta är en konstitutionell fråga: antalet rösträttsberättigade bestämmer om vi 

lever i en demokrati. Det gäller ytterst vår konstitutionella identitet. Sammanhanget i stort har 

ofta undgått oss. Migrationspolitiken och reglerna kring medborgarskap inverkar på själva 

styrelseformen – demokratin – ett kausalt sammanhang som man sällan åskådliggör. När man 

väl inser att välja migranter är att välja framtida väljare, och att handskas med icke-

medborgare som vill naturaliseras är att handskas med framtida medborgare, så vill jag mena 

att slutsatsen står klar: det är inget man vill göra utan att förstå konsekvenserna, oavsett vilka 

politiska åsikter man i övrigt har. Man bör hantera medborgarskapet mycket varsamt, med 

risk för att en alltför skakig behandling resulterar i skada för den politiska gemenskapen.  

 

 

2. Allmänt om medborgarskap 

 

2. 1. Olika former av medborgarskap 

Idag betyder ordet ”medborgarskap” olika saker beroende på kontext, eller språkspel3. Folk 

menar helt enkelt olika saker när de talar om medborgarskap. Passexpeditionen talar inte om 

samma sak som politikern som menar sig arbeta på medborgarnas uppdrag eller 

socialförvaltningens personal som anser att medborgarskapet är synonymt med välfärd. Vi 

kan tala om: medborgarskap i motsats till politisk delaktighet, medborgarskap i motsats till 

socialt utanförskap, och medborgarskap i motats till avsaknad av en specifik juridisk status 

som heter medborgarskap på svenska, men som ofta kallas nationality på engelska, och som 

utvecklades redan i romersk rätt som status civitatis. Termen medborgarskap ingår, med andra 

ord, i tre meningsuppbyggnader och kan, i respektive meningsuppbyggnad, ställas emot orden 

undersåte, främling och marginaliserad. Språkspelen som bygger på dessa tre dikotomier 

vilar på olika begreppsbildningar eller idékonstellationer som utvecklats under olika skeden 

och av olika tänkare. 

 

 
3 Språkspel är en halvteknisk term som Ludwig Wittgenstein först myntade i Filosofiska undersökningar. 

Meningen hos ett språkligt uttryck typiskt bestäms av dess bruk inom det språkspel det tillhör. Ett vanligt misstag 

är att lyfta ut ett uttryck ur dess språkspel eller semantiska sammanhang och behandla detta som tillhörande ett 

annat. 
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I den politiska begreppsbildningen ställs medborgare mot undersåte. Motsatsen till sådan 

politisk delaktighet är att ständigt vara styrd, att sakna möjlighet att påverka beslutsfattande 

där man lever. Det finns alltså ställen utan medborgare: despotiska stater, men också under 

inbördeskrig och bland icke-organiserade grupper. Medborgaren ses som en aktiv medlem i 

staten, som bidrar till självbestämmandet, genom att fatta beslut eller rösta på företrädare. 

Undersåten är den passiva eller rösträttsberövade samhällsmedlemmen, som inte får delta i 

kollektivt beslutsfattande. Idén uttrycks kanske bäst med de franska termerna som Rousseau 

använder i Samhällsfördraget när han ställer upp le citoyen mot le sujet, och påpekar att 

fransmännen inte förstår skillnaden, utan tar en borgare för en medborgare4. Men idén om det 

politiska medborgarskapet utvecklades redan av Aristoteles, som beskriver i tredje boken i 

Politiken medborgaren som den som turas om att styra och styras5. Begreppsbildningen blev 

åter populär först i och med den franska revolutionen. Man kan säga att denna 

begreppsbildning följer den demokratiska idéhistorien mycket nära. Problemet som det 

politiska medborgarskapet ämnar besvara rör legitimiteten i beslutsfattandet: kollektiv 

autonomi i den demokratiska staten står i fokus. 

 

En mycket senare idé är den begreppsbildning som används inom samhällsvetenskapen, 

främst sociologin. Den är istället inspirerad av den engelska sociologen T.H. Marshall.6 I den 

här begreppsbildningen är motsatsen till medborgare den som lider av socialt utanförskap 

eller marginalisering. En sökning på nätet meddelar att medborgarskap skulle kunna vara 

synonymt med välfärd, medlemskap, inkludering med flera och ordet figurerar i relation till 

allt möjligt från missbruk till skola. Det är i denna sociologiska mening man då brukligen 

talar. 

 
4 Rousseau, Jean Jacques: Du Contrat social (1762); översättning av Sven Åke Heed och Jan Stolpe Om 

samhällsfördraget eller Statsrättens grunder, Natur och kultur, Stockholm 1994. 
5 Aristoteles: Pol. III, 1275a 23. Utmärkande för medborgaren är dennes aktivitet: tò metèkein kríseos kaí archés, 

att delta i den politiska församlingen och sitta med i folkdomstolen. 
6 T.H. Marshall (1893-1981) undervisade vid LSE i London och författade bland annat en text som presenterades 

för första gången vid Universitetet i Cambridge 1949 och publicerades året därpå med titeln Citizenship and Social 

Class and Other Essays, Cambridge University Press, Cambridge 1950. Essän som framställer medborgarskapet 

som ”fully belonging to the community” blev känd först när den trycktes om i Sociology at the Crossroads av 

förläggaren Heinemann på tidigt 60-tal och kom inte att bli den pionjärtext den anses vara idag förrän postumt, 

med T.H. Marshall Memorial Lectures vid Southhampton Universitetet under det tidiga 80-talet. Se Bulmer, 

Martin & Rees, A.M. (eds.): Citizenship Today. The Contemporary Relevance of T.H. Marshall, UCL Press, 

London 1996. 
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Det finns ingen nödvändig koppling mellan socialt in- och utanförskap å ena sidan och å 

andra sidan det man ibland kallar nationalitet, i bemärkelsen känslan att tillhöra en viss 

nationell gemenskap (till exempel svenskhet). Man kan alltså känna sig hur svensk som helst 

och ändå, ur ett sociologiskt perspektiv, lida av exkludering: skäl för marginalisering kan 

utgöras av många olika typer av processer, några av vilka kan vara allmänmänskliga och 

kanske t o m oundvikliga, som mycket låg eller mycket hög ålder, sjukdom, vissa 

funktionshinder, vissa psykiska störningar m fl. ”Icke-medborgare” är alltså potentiellt alla på 

något sätt (t ex arbetslös), vid något tillfälle (t ex sjuk), eller på grund av någon särskild 

omständighet (t ex frånskild). Det betyder i princip att alla är icke-medborgare i kraft av att de 

är saknar full social integration under någon social aspekt vid något tillfälle. Med avsaknad av 

integration menas här i allmänhet bristen på, eller avbrott i, sociala processer (socialisering, 

först och främst) som placerar individen i gruppen, som ger individen dess sociala status. 

Former av uppbrytning av sociala band eller uteslutning från sociala nätverk kan exempelvis 

uppstå på grund av relativt vanliga former av marginalisering som förlust av arbete, 

ekonomisk utsatthet, upplösning av familjeband. I detta språkbruk sammanfaller medborgaren 

med den ena ytterligheten av ett spektrum som sträcker sig från full integration till total 

exkludering7. Medborgaren framstår som något att sträva emot, eller mer bestämt som ett 

regulativt ideal i kantiansk bemärkelse8. Denna idé ämnar svara på frågan om hur samhället 

kan hållas samman, alltså genom att främja goda förutsättningarna för social sammanhållning. 

Det är ett välfungerande civilsamhälle som utgör det bakomliggande idealet. I den 

sociologiska modellen är alltså icke-medborgaren den som inte är fullt ut del av samhället, 

som gradvist avlägsnar sig från medborgaren. 

 

 
7 Det är kanske på sin plats här att påpeka till exempel den latinamerikanske sociologen Gino Germani som menade 

att marginalitet var "en brist i deltagandet inom områden där deltagande anses normalt falla inom räckhåll för 

individen eller gruppen" också menade att marginalitet var ett typiskt modernt fenomen; inte för att den moderna 

tiden skulle orsaka marginalisering, men för att den var en förutsättning för att marginalisering skulle synliggöras 

på grund av att den var djupt förknippad med jämlikhetsprincipen, en princip som andra beskrivit som 

”medborgarskapets ideologi”. 
8 Se Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernuft (1781) i svensk översättning av Jeanette Emt, A569-B597 samt 

A570-B598. Ett regulativt ideal används för att pekar ut vilka egenskaper hos till exempel en handling kan sägas 

vara rätt, god m m. 
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Inga dylika grader eller gråzoner återfinns i den juridiska begreppsbildningen. Den dikotomi 

som ställer upp medborgare emot icke-medborgare eller främling är en strikt dikotomi, i 

vilken tertium non datur: man kan inte vara ”lite grann” medborgare i en stat för juristen. För 

den vedertagna rättsliga modellen är medborgarskap den status som förlänas av staten till de 

personer som är berättigade vissa aktiva och passiva positioner relativt staten. Modellen har 

sina rötter i den romerska rätten9 och går vidare i modern tid genom en rad banbrytande 

teoretiker som exempelvis Jean Bodin och Francis Bacon, samt givetvis den tyska 

offentligrättsliga skolan under det sena 1800-talet. Problemet som den juridiska 

begreppsbildningen menar sig kunna bemöta är att begränsa oklarheten i rätten: man vill helt 

enkelt undvika att en och samma individ vid samma tillfälle åläggs två inkompatibla juridiska 

positioner. Skälet till detta är att värna om rättssäkerheten. Det är också rättssäkerheten som är 

idealet som står i bakgrunden. 

 

I den rättsliga modellen ställs medborgaren, som ofta men inte alltid motsvarar den som har 

en viss nationalitet, i kontrast till ”icke-medborgaren” eller den som inte tillhör en given 

rättslig ordning. Lägg märke till att den som inte är medborgare i Sverige antingen är 

utlänning eller statslös. Med andra ord är motsatsen till medborgare, för en jurist, inte en utan 

två olika kategorier: medborgaren står i kontrast till både den som har medborgarskap i en 

annan stat och den som inte har något medborgarskap överhuvud. 

 

Idén om att använda sig av ’nationalitet’ inom juridiken är ett ganska sent påfund. Nationalité 

på franska användes fortfarande under 1800-talet som synonym till tyskan Volkstum, men 

kom sedan att betyda Staatsangehörigkeit, alltså medborgarskap i juridisk bemärkelse. På 

1700-talet menade fortfarande franska akademin att nationalité var en neologism som inte 

tillhörde det franska språket. Ordet används för första gången i juridiskt språkbruk i mitten av 

1800-talet, när Jean Jacques Gaspard Foelix – en väletablerat tysk advokat som naturaliserat 

sig till fransman – använder termen i en lärobok i folkrätt som kom i flera upplagor och blev 

ett standardverk under den senare delen av 1800-talet: Traité de droit international privé ou 

du conflit des lois des différentes nations en matière de droit privé, utgiven – ironiskt nog – 

 
9 Den bästa allmänna översikten förblir nog Sherwin-White, Adrain Nicholas: The Roman Citizenship, Clarendon 

Press, 1939. 
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revolutionsåret 1848 av Maresq et Dujardin. Med tiden, kom ordet nationalité att ersätta 

citoyenneté, starkt förknippat med revolutionen. Processen underlättades av att Code 

Napoléon i början av 1800-talet valt att « avkonstitutionalisera » termen citoyenneté som 

aldrig förekommer i den kanske allra mest tongivande lagboken under modern tid. I 

Napoleons lagbok omnämns enbart français(es). Men Napoleon hävdade aldrig att den 

nationella känslan – som svenskheten, franskheten o s v. – skulle spela någon som helst roll 

för att ta reda på om vederbörande var att anse som ”tillhörande staten”. Den tanken skulle 

nog framstått som något skrattretande för en kejsare! 

 

Det var inte förrän under den italienska risorgimento rörelsen, som alltså ämnade att bygga en 

stat utifrån tillhörighet i en viss kulturell enhet, som det juridiska medborgarskapet ikläddes 

national-statens och nationalismens kläder. Att nationalitet skulle vara en grundbult i 

folkrätten försvarades för första gången av Pasquale Stanislao Mancini i januari 1851 när han 

tog upp lärostolen i folkrätt vid Universitet i Torino i Italien och höll talet Del principio di 

nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Han hävdade att nationalitetsprincipen – 

känslan av att tillhöra samma nation – grundar den auktoritet staten äger gentemot individen. 

Det kom att bli en revolutionär och revolutionerande princip i folkrätten.  

 

När jag sagt detta blir det klarare hur medborgarskapet förhåller sig både till demokrati och 

nationalstat. Men trots att nationalismen kom att bli en succé som politisk rörelse under 

nittonhundratalet och att folkrätten väl kom att anta, fast med vissa begräsningar, Mancinis 

idé om att nationell tillhörighet kunde grunda legitima statsbildningar, förblir nationella 

identiteten enbart en känsla i rättens ögon. Av subjektivt värde måhända, men utan 

tillämpningsområde inom rätten till medborgarskap för individer. I den rättsliga 

begreppsbildningen skulle man kunna säga att icke-medborgaren är den som inte är del i 

”nationen” enbart ifall man menar med ”nationen” den specifika sociala institution som är en 

grundbult i folkrätten: nationalstaten10. Juridiskt sett, stämmer det inte att icke-medborgaren 

 
10 Begreppet nation och nationalstat är moderna politiska begrepp. Nationen blir en politiskt relevant enhet enbart 

efter kristendomens upplösning och den moderna statens födelse. Som Boyd C. Shafer underströk kände sig den 

medeltida människan först kristen, sedan burgundisk och enbart därefter fransman, då de medeltida nationes sågs 

som delar av en helhet, utan anspråk på att utgöra en enskild och autonom politisk gemenskap. Se Shafer, Boyd 

C.: Nationalism: Myth and Reality, Harcourt Brace, London 1955; Tipton, Carolyne L. (red.) Nationalism in the 

Middle Ages, New York, 1972; Werner, Karl Ferdinand: ”Les nations et le sentiment national dans l’Europe 
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inte är del i ”nationen” ifall man med ’nation’ syftar på exempelvis en homogen grupp med 

etniska eller kulturella band, eller en grupp som menar sig dela ett gemensamt öde. Den ”stat” 

medborgaren sägs ”tillhöra” är alltså den nationalstat som åsyftas i folkrätten, oavsett hur 

personerna som ingår i denna gruppering ”känner sig”. 

 

Lägg märke till att den rättsliga begreppsbildningen om medborgarskap är rent formell. 

Nästan alla moderna rättsteoretiker – med eventuellt förbehåll för Hans Kelsen11 – har nöjt sig 

med att okritiskt upprepa tesen enligt vilken medborgare är den som så definieras av gällande 

rätt. Ett exempel är definitionen som används i European Union Democracy Observatory for 

Citizenship (EUDO): “A legal status and relation between an individual and a state that entails 

specific legal rights and duties.” Även om tesen syftar till att beskriva hur rätten ser på vad en 

medborgare är, i en ganska rättspositivistisk anda12, utgör den dock en tautologi: det är lite 

som att säga att en rundbult är en bult som är rund. Därur kommer ingen kunskap. Genom att 

anlägga perspektivet att rätten definierar vad en medborgare är avsäger sig juridiken, alltså 

inte rätten utan rättsvetenskapen,13 ansvar för att bestämma vilka kriterier som utgör skäl för 

att räknas till medborgarna. Med andra ord, det ges inget begreppsligt utrymme i den 

vedertagna juridiska modellen för att besvara frågan ”vem bör vara medborgare?”. Den frågan 

överlåtes åt politiker och aktivister, på sin höjd etiker eller politiska filosofer. Rättsteoretiker 

och jurister som ägnat sig åt medborgaskap talar ofta om juridikens begreppsbildning som 

’the empty vessel theory of citizenship’14. Man hävdar alltså att medborgarskapet i sig är 

innehållslöst, ett tomt skal som kan fyllas med vilket ideologiskt innehåll som helst, vilket 

förklarar att status civitatis återfinns i politiska organisationer så vitt åtskilda som diktaturer 

och demokratier, moderna nationalstater och forna kejsardömen. Man medger dock att man 

 
médievale”,  Revue historique, 1970, nr. 496, s 285-304. Nationen upphöjs inte till ett grundläggande politiskt 

problem förrän den börjar betraktas som en ny helhet (se Chabod, Federico:  L’idea di nazione, Laterza, Roma-

Bari, 1993) och samtidigt utmärks termen en fundamental polysemi som redan Joseph de Maistre la märke till 

1797 i Considérations sur la France: «Nationen: ett mäktigt ord till väldig nytta då var och en gör med det precis 

vad den vill». 
11 Kelsen, Hans: General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge 1945. 

12 För en definition av rättspositivism se Spaak, Torben; Mindus, Patricia, An Introduction, i (Id). (eds.) The 

Cambridge Companion to Legal Positivism, Cambridge University Press 2021, pp. 1-36. 

13 Om distinktionen mellan rätt och juridik, se Frändberg, Åke: The Legal Order, Springer, 2018, främst kapitel 

1-3.  
14 Se Shaw, Jo: The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times, Bristol University Press 

2020. 
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kan ta reda på, i efterhand, vilka regler som gällt eller fortfarande gäller på olika ställen. 

Juristen menar att medborgarskap inte är normativt vägledande. Kort sagt, rättsvetenskapen 

menar att den inte är vägledande när det gäller att utforma kriterier för förvärv och förlust ur 

ett normativt perspektiv. Vilka kriterier som helst kan i princip användas i för att bestämma 

vem som räknas som medborgare. Till skillnad från både det politiska och det sociala 

medborgarskapsmodellerna är det juridiska medborgarskapet rent formellt: en tom form som 

kan fyllas med det makthavarna åstundar. Med andra ord, i den sedvanliga juridiska 

begreppsbildningen framställs medborgarskap som ett ideologiskt epifenomen. Jag har på 

annat håll argumenterat emot denna syn, i samband med att jag försvarat den funktionella 

medborgarskapsteorin.15 

 

2.2. Nationalitet 

I allmänhet har nationalitet likaställts med medborgarskap alltsedan 1800-talet, men under 

senare decennier har globalisering med ökad migration, mångkulturella familjeband och andra 

fenomen förändrat spelplanen: bandet mellan medborgarskap och principen om kulturell 

homogenitet uppluckras på många sätt samtidigt som man noterar att de spelregler som 

utmärkt västerländska liberala demokratier under lång tid förändrats. Dessa grundades på ett 

nationalstatligt paradigm som bygger på centrala begrepp inom rättsvetenskapen (t ex 

”pertinence au territoire”, ”ressortissants” m fl). De utgår ifrån premissen att medborgarna 

skulle vara bosatta i den stat vars medborgarskap de har. Det är en idé vi ärvt att renässansens 

och den tidigmoderna synen på statsbildningens som en form av furstens arvegods: i det som 

kallas patrimonial state ’äger’ suveränen befolkningen på territoriet (därav rätten att förbjuda 

att man lämnar territoriet), vilket förklarar att grupper kunde byta suverän och därmed 

medborgarskap vid cessation av territorier som exempelvis köp av landområden. 

 

Antagandet att medborgarna skulle befinna sig på territoriet har nog alltid varit problematiskt, 

men det är först under modern tid som antagandet förefaller ogrundat. Idag bor människor allt 

oftare i stater vars medborgarskap de inte har, och är medborgare i stater där de inte är 

bosatta. Detta accentuerar diskrepansen mellan olika måttstockar för demokratisk inkludering: 

 
15 Se Mindus, Patricia: ”Om vissa juridiska föreställningars sanning”, Svensk Juristidning 2020, 

https://svjt.se/svjt/2020/333 (2022-03-21). 

https://svjt.se/svjt/2020/333
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rättsligt förvärv av medborgarskap eller närvaro på territoriet genom bosättning. 

Måttstockarna spelar roll: de som ingår i en valkrets kommer att variera beroende på hur den 

definieras. Den grupp som inkluderas ifall inkludering baseras på medborgarskap förvärvat 

vid födseln, genom ius sanguinis och/eller ius soli, skiljer sig från gruppen som inkluderas 

ifall inkludering baseras på territoriell närvaro eller ius domicilii. Det finns en inneboende 

spänning här mellan konsekvenserna av människors rörelse över territoriellt definierade stater 

och de demokratiska beslutens extraterritorialitet. Den samtida politiska teorin har forskat 

mycket i dessa frågor som rör legitimiteten i demokratiska stater relativt det som ofta kallas 

’boundary problem’16. Jag ska inte gå in på detta närmare här utan enbart lyfta invändningen 

som består i att hävda att vi redan skulle stå inför ett s.k. postnationellt medborgarskap och 

detta faktum därmed skulle ruckar på den Westfaliska idén om territorium, folk och 

suveränitet som statens beståndsdelar. 

 

2.3. Postnationellt medborgaskap 

Man hör ofta att en mycket omfattande förändring när det gäller medborgarskap under senare 

decennium – som skulle kunna vara en kandidat för att hävda att åsikter förskjutits och 

nationaliteten förändrats – rör Unionsmedborgarskapet. Svenska medborgare blev 

unionsmedborgare när Sverige gick med i EU 1995. Teorin om det europeiska 

medborgarskapet som världens första postnationella medborgarskap utvecklades i samband 

med at den nya juridiska statusen Unionsmedborgarskap introducerades i och med Maastricht 

fördraget 199217. För Soysal är det postnationella medborgarskapet tecken på att ”det inte 

längre finns absoluta och tydliga mönster av utanförskap och inkludering som sammanfaller 

med nationella gränser”18. Jag skulle snarare vilja hävda att det postnationella 

medborgarskapet som man trodde stod inför dörren för trettio år sedan när man grundade den 

Europeiska Unionen med Maastricht fördraget, finns ännu inte – i alla fall inte som formell 

 
16 Se Bowmanm, Paul: (ed) Studies on the Democratic Boundary Problem, Institute for Futures Studies Working 

Papers 2022:1-11, Stockholm 2022. 
17 Soysal, Yasemin: Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, Chicago University 

Press; Feltdblum, Miriam: “Reconfiguring Citizenship in Europe” i Christian Joppke (ed), Challenges to the 

Nation-State: immigration in the Western Europe and the United States, Oxford University Press 1998, pp. 231-

271. 

18 Se Soysal, Yasemin: “Postnational Citizenship: Rights and Obligations of Individuality” (2011): 

https://heimatkunde.boell.de/de/2011/05/18/postnational-citizenship-rights-and-obligations-individuality (2022-

03-21). 

https://heimatkunde.boell.de/de/2011/05/18/postnational-citizenship-rights-and-obligations-individuality
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juridisk status (ifall det återspeglar sociala identifikationsprocesser uttrycker jag mig inte om 

här, men även det kan betvivlas). Skälet är att unionsmedborgarskapet, som visserligen är 

kopplat till rättigheter som med rätta kan kallas överstatliga och transnationella, är beroende 

av medborgarskapslagarna i EU:s medlemsländer så därför kan karaktäriseringen med 

prefixet post vara missvisande19. Kriterierna för förvärv och förlust av de nationella 

medborgarskapen bestäms på nationell nivå. Det ger unionsmedborgarskapet en mycket 

specifik karaktär: den är derivativ. En person förvärvar statusen genom förvärv av en annan 

status: medborgarskapet i en medlemsstat. Medborgarskap i en medlemsstat är alltså ett 

nödvändigt kriterium för att få unionsmedborgarskap20. Denna derivativa, eller härledda, 

karaktär hos unionsmedborgarskapet gör den till en kompletterande status, som ändå skiljer 

sig från tvåfaldigt medborgarskap (dual citizenship) som utmärker federala stater. 

 

En bättre karaktärisering av unionsmedborgarskapet än ’postnationell’ kan vara att säga att 

det är en status civitatis, vars kriterier för förvärv och förlust bestäms på nationell nivå. Det är 

också en status sui generis: Unionsmedborgarskapet skiljer sig från nationellt medborgarskap 

i enhetsstater, samt från tvåfaldigt medborgarskap i federala stater. Det är en typ av birth-right 

citizenship, ett medborgarskap man förvärvar vid födelsen och som ger medborgarskap i ett 

flernivåstyre (multi-level polity)21. 

 

Ett annat säreget drag hos Unionsmedborgarskapet är att det är kopplat till rättigheter som är 

olika till sin natur. Det är viktigt att skilja transnationella från överstatliga rättigheter kopplade 

till Unionsmedborgarskapet. Transnationella rättigheter är grundade i gemensamma intressen 

som unionsmedborgare har i kraft av att vara sådana; överstatliga rättigheter är grundade i 

reciproka eller ömsesidiga intressen mellan medborgarna i medlemsstaterna, alltså en grupp 

nationalstater som bestämt sig för att erkänna vissa rättigheter till andra staters medborgare 

 
19 Se exempelvis Van der Brink, Martijn: “A Qualified Defence of the Primacy of Nationality over European Union 

Citizenship”, i International and Comparative Law Quarterly, 2020, vol. 69, nr. 1, pp. 177-202. 
20 I artikel 20 i EUF-fördraget (fd artikel 17 i EG-fördraget) föreskrivs följande: ”Härmed fastställs 

unionsmedborgarskap. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska vara unionsmedborgare. 

Unionsmedborgarskapet ska vara ett komplement till och inte ersätta det nationella medborgarskapet.” Denna 

ståndpunkt upprepades av Deklaration nr 2 som bifogades Maastrichtfördraget om medborgarskap i en 

medlemsstat, enligt vilken ”frågan om en individ har medborgarskap i en medlemsstat ska avgöras enbart med 

hänvisning till den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten”. 
21 Se Mindus, Patricia: European Citizenship after Brexit. Freedom of Movement and Rights of Residence, Palgrave 

2017, pp. 7-28. 
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under förutsättning att deras hemstat gör likadant. Ömsesidiga intressen har man exempelvis i 

byteshandel, som därmed skiljer sig från den typ av intressen vi har när vi till exempel ägnar 

oss åt gemensam skötsel trädgården i en bostadsrättsförening. Exempel på en transnationell 

rättighet är rösträtten i EU parlamentet: med den bygger unionsmedborgarna tillsammans 

någonting som inte fanns dessförinnan (en gemensam politisk röst). Exempel på en överstatlig 

rättighet är konsulärt skydd i tredje land: den rättigheten grundas på ett ’utbyte’ mellan 

medborgarens hemstat och den medlemsstat som råkar ha en ambassad i landet i fråga. 

Hobbes menade att grunden för detta enbart är ’vänskapen mellan suveränerna’. Det står klart 

att ett land som lämnar Unionen kan dra tillbaka sin ’vänskap mellan suveränerna’ och 

upphöra att erkänna överstatliga rättigheter. Men det är inte självklart att ett land, alltså enbart 

en del av unionsmedborgarna, kan förändra något som unionsmedborgarna gemensamt 

åtnjuter22. Detta är en fråga för unionsmedborgarna att ta ställning till och inte en så lätt fråga 

heller. Det gäller till syvende och sist vilken roll Unionsmedborgarna bör spela i EU-

samarbetet. 

 

Att medge att unionsmedborgarskapet, trots att det ger oss rättigheter t o m av transnationell 

karaktär, inte utgör ett postnationellt medborgarskap betyder dock inte att staterna kan 

utforma sin lagstiftning helt oberoende av de andra medlemsländerna. 

Unionsmedborgarskapets derivativa karaktär innebär inte att EU:s medlemsstater inte skulle 

begränsas i sin utformning av medborgarskaps- och migrationspolitiken utav de gemensamt 

ingångna fördragen, bland annat rörande just EU-medborgarskapet. Detta är ett rättsligt 

område där det finns skäl att tro att flera politiska och juridiska tvister kommer att utspela sig 

under nästkommande år. EU-länderna är bundna genom en rad olika instrument. Om man 

bortser från begränsningar av folkrättslig karaktär som exempelvis den Europeiska 

konventionen om medborgarskap från 1997, inbegriper EU rätten grundläggande principer 

som på olika sätt inskränker staternas utrymme för egna val. Utöver folkrätten ska 

medlemsstaterna respektera allmänna EU-rättsprinciper23 som gäller i frågor om förlust av 

 
22 En annorlunda syn på detta framförs av Martijn van den Brink, Dimitry Kochenov som kommenterar AG 

Collins’ ’Opinion’ i fallet Préfet du Gers i Verfassungsblog den 25 februari 2022: 

https://verfassungsblog.de/claiming-we-are-out-but-i-am-in-post-brexit/ (2022-03-21). 

23 De allmänna rättsprinciperna har utvecklats ur EU-domstolens rättspraxis, och med hjälp av dem har domstolen 

fastställt regler på olika områden som inte tas upp i fördragen. De kan vara gemensamma för samtliga EU-länders 

https://verfassungsblog.de/claiming-we-are-out-but-i-am-in-post-brexit/
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unionsmedborgarskap, som till exempel proportionalitetsprincipen – som har väckt stort 

intresse i spåren av fallet Rottman – men också principen om likabehandling, principen om 

skydd för berättigade förväntningar och principen om lojalt samarbete. Det betyder att det 

finns gränser för hur staterna kan agera inom detta område.  

 

Att ha gjort unionsmedborgarskapet derivativt har inte varit utan följder: olika rättsliga 

normer samverkar på ett icke-hierarkiskt sätt. Vissa har hävdat att EU rätten och nationell rätt 

till och med utgör konkurrerande normer24. Att begränsa statens utrymme för skönsmässig 

bedömning på detta område skulle ha krävt en harmonisering av de nationella lagstiftningarna 

angående förvärv och förlust av medborgarskap. Det påpekades också tidigt att 

harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftningar på området är viktig, om man vill 

förhindra konflikter mellan de olika länders lagstiftning, begränsa staters möjligheter att 

indirekt påverka gemensamma regler eller begränsa staters möjligheter att utöva 

skönsmässighet när de naturaliserar tredjelandsmedborgare25. Vi har dock inte sett någon 

sådan spontan harmonisering bland EU länderna. Vissa ansträngningar i denna riktning 

gjordes dock utanför ramen för EU: Europeiska konventionen om medborgarskap är ett 

resultat av Europarådets arbete26. Det är värt att notera att själva ordalydelsen i artikel 20 i 

EUF-fördraget har förändrats under tidens lopp: Unionsmedborgarskapet är inte bara 

”deriverat” (Maastrichtfördraget) utan också ”komplementärt” (Amsterdamfördraget) och, 

efter Lissabon-fördraget sägs det även vara ”ett tillägg”27. Denna förändring är till stor del en 

återspegling av utvecklingen av EU domstolens rättspraxis, enligt vilken EU:s medlemsländer 

inte är helt oberoende utan måste ta hänsyn till EU-rätten. Medborgarna i medlemsländerna 

har alltså genom unionsmedborgarskapet ett skydd emot vissa former av förlust av 

nationalitet. Frågan huruvida en individ har medborgarskap i en medlemsstat avgörs inte 

 
nationella rättssystem och förenliga med EU:s mål eller specifika för EU, även om de är inspirerade av principer 

som bara finns med i vissa nationella rättssystem. 
24 Till exempel Evans, Andrew C.: “Nationality Law and European Integration”, European Law Review, 1991, 16, 

p. 190. 
25 Se Nascimbene, Bruno: “Towards a European Law on Citizenship and Nationality?’” i Siofra O’Leary 

(ed.) Citizenship and Nationality Status in New Europe, London: Sweet & Maxwell 1998. 
26 Schade, Heinrich: “The Draft European Convention on Nationality” Austrian Journal of Public and 

International Law, 1995, vol. 49, nr 2, pp. 99–103. 
27 Geogiadou, Zelia: ” Foreword”, i Carrera Nunez, Sergio; De Groot, Gerard René (eds.) European Citizenship 

at the Crossroads. The Role of the European Union on Loss and Acquisition of Citizenship, Wolf Legal Publishers, 

Oisterwijk 2015. 
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längre enbart med hänvisning till nationell lagstiftning. Men även om medlemsländerna 

behöver ta hänsyn till EU-rätten, och i synnerhet allmänna principer i EU-rätten vid 

fastställandet av förlust av medborgarskap, står det bortom tvivel att medlemsländernas egna 

medborgarskapslagar utgör på området rättskällan par excellence. Trots att den överstatliga 

granskningen av statens val på detta område ökar, åtnjuter medlemsländerna fortfarande ett 

omfattande manöverutrymme när det gäller att definiera sin medborgarskapspolitik. Samma år 

som Lissabonfördraget trädde i kraft bekräftade ett domstolsbeslut från den auktoritativa tyska 

författningsdomstolen denna uppfattning: i dess Lissabon Urteil från 2009 beslutade 

Bundesverfassungsgericht att medborgarskapslagar ska betraktas som ”kärnan i 

suveräniteten”28. Det faktum att medlemsländerna kontrollerar förvärv av statusen kan tyckas 

okomplicerat, men det utgör en källa till komplikationer: det finns tjugosju ingångsportar till 

Unionsmedborgarskapet. Valet att använda enbart lexikal hänvisning till medlemsstaternas 

medborgarskapslagar i artikel 20 lämnar staterna (eller som den tyska författningsdomstolen 

hänvisar till dem, Herren der Verträge) i stort sett fria att bestämma kriterierna för förvärv – i 

alla fall i den mån de andra staterna inte misstycker. 

 

En första slutsats vi kan dra av ovanstående är att, trots omfattande förändringar angående 

sociala identifikationsprocesser och ökade begränsningar i vad EU:s medlemsstater tillåts 

göra med sin medborgarskapslagstiftning, framstår det nationella medborgarskapsmodellen, 

såsom den används inom juridiken, som stabil och föga påverkad av de sista årtiondena av 

globalisering. De förändringar av medborgarskapet vi ser idag är inte en följd av överstatliga 

influenser, utan snarare av det som jag kallar den instrumentella vändningen i synen på 

medborgarskap.   

 

 

3. Den instrumentella vändningen i synen på medborgarskap 

Låt oss nu vända blicken mot några andra typer av förändringar som rör medborgarskapet och 

vår syn på dess roll, med förgreningar emot problematiken om ett eventuellt undergrävande 

av demokratiska principer och rättsstatsprinciper. Det finns flera förändringsprocesser på gång 

 
28 Mindus, Paticia; Goldoni, Marco: “Between Democracy and Nationality: Citizenship Policies in the Lisbon 

Ruling”, European Public Law vol. 18, nr. 2, pp. 351–371. 
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som nöter på rättsstaten och som utsätter det demokratiska styrelseskicket för risker. Vår 

förståelse av medborgaskapets roll för våra individuella sociala identifikations-processer har 

förändrats och medborgarskapet räknas mindre och inte på samma sätt som tidigare; samt vår 

insikt om medborgaskapets värde som kommer ur att det, direkt och indirekt, ger tillgång till 

ett antal rättigheter och relativt få skyldigheter, vars samlade värde kan göra en mycket 

väsentlig skillnad i människors livsvillkor. 

 

Med globaliseringen hävdas det ofta att vikten av territoriella gränser minskar, ”rummet 

krymper” och det påverkar också betydelsen av nationalstaten. Vi lever i en värld där alltfler 

stater accepterar att människor har flera medborgaskap; en del sträcker sig så långt att man 

hävdar att flerfaldigt medborgarskap skulle utgöra en mänsklig rättighet29. Det är inte så 

mycket en fråga om ökad tolerans för att man kan ha flera nationaliteter, utan en effekt av 

jämställdhet mellan könen: tidigare följde makans medborgarskap ofta makens, men det har 

förändrats successivt under 1900-talet; därtill har ius sanguinis principen under senare delen 

av 1900-talet allt oftare tolkats som följande båda föräldrarnas medborgarskap, och inte 

enbart faderns; utomäktenskapligt födda barn har erkänts som medborgare på lika villkor som 

inomäktenskapliga barn; m.m. Därtill har staternas politik gentemot bosatta utlänningar tagit 

intryck av politiska rörelser för mänskliga rättigheter. Man tillskriver alltfler rättigheter till 

personer inom landet i kraft av att de är bosatta där, inte i kraft av medborgarskapet. Ofta har 

s k denizens30 ungefär samma rättigheter som medborgare, inklusive rösträtt i kommunala 

eller administrativa val. Men de åtnjuter inte den folkrättsliga dimensionen av 

medborgarskapet (till exempel konsulärt och diplomatiskt skydd) och inte heller kan de vara 

säkra på att de inte förlorar uppehållsrätten i landet, till vilket flertalet sociala och ekonomiska 

rättigheter är kopplade. Därtill kommer att naturalisation har blivit lättare på många håll i 

världen. Man talar än idag om en globalt pågående ”liberaliserande naturalisationstrend”31.  

 

 
29 Spiro, Peter: Beyond Citizenship. American Identity After Globalization, Oxford University Press 2008, s. 4. 
30 Hammar, Tomas: “Comparing European and North American international Migration”, i International 

Migration Review, 1989, vol. 23, Issue 3, pp. 631-637. 
31 Se Howard, Marc Morjé: The Politics of Citizenship in Europe, Cambridge University Press 2009; Schmid, 

Samuel D.: “The architecture of national boundary regimes: mapping immigration and citizenship policies in 23 

democracies 1980–2010”, Comparative Migration Studies 2020, 8, 25. 



Värderingsförändringar – ett säkerhetspolitiskt hot? 

 

 16 

Det har visserligen försiggått sedan 90-talet en restriktiv trend inom migrationspolitiken men 

den rör främst stegen innan permanent uppehållstillstånd ges. Man använder sig av 

migrationspolitiken för att, med mer eller mindre invecklade incitamentsstrukturer, välja vilka 

som får stanna i landet, hur länge, under vilka förhållande o s v men de som får stanna 

tilldelas rättigheter som ofta skiljer sig ganska lite från de som bosatta medborgare åtnjuter. 

Allt detta har medverkat till att förändra medborgarskapet. Man talar om att medborgarskapet 

blir alltmer ’lättviktigt’32. En del beklagar att medborgarskapet skulle ha ett lägre ’värde’ än 

tidigare. Ibland hävdas det att svuren ed vid naturalisation, språk och integrations-tester, 

sjungande av nationalsång och dyl kan påverka utfallet. Även om man medger att denna typ 

av åtgärder kan spela roll för sociala identifikations-processer (känslan av nationell 

tillhörighet) är det ändå inte sagt att det spelar roll för det juridiska medborgarskapets ’vikt’ 

eller ’värde’. Det är fullt möjligt, som Christian Joppke redan stavat ut, att medborgarskapet 

kan ha blivit subjektivt mindre viktigt, men samtidigt objektivt mer betydande än tidigare. Det 

råder ingen tvekan om det juridiska medborgarskapets betydelse för de som föds med ’fel’ 

medborgarskap.  

 

Även om mycket få rättigheter är kopplade till medborgarskapet direkt, är många kopplade till 

det indirekt, speciellt i västerländska demokratier med fungerande välfärdsstater. Bland de 

rättigheter medborgare åtnjuter i kraft av medborgarskapet på ett direkt sätt kan man nämna 

rätten att vistas i och återvända till sitt hemland, samt – mycket ofta, i kombination med 

begränsningar grundade på ålder och förmåga – rösträtt i politiska val. Dessa är fortfarande de 

rättigheter som tillskrivs medborgare i kraft av medborgarskapet. Dock ska vi komma ihåg att 

de som har ett visst medborgarskap, till stor del – och ibland precis för att de åtnjuter rätten att 

vistas i landet –, också är bosatta i landet; och ur bosättningen följer däremot desto mer.  

 

Med välfärdsstatens utveckling har medborgarna i dessa länder, varav Sverige, erhållit en 

slags ekonomisk premie på medborgarskapet. Rätten till ett antal socioekonomiska förmåner, 

från pensioner till arbetslöshetsförsäkring, är antingen tillgängliga för bidragsgivare (bosatta 

som arbetar i landet) eller för bosatta i allmänhet (som till exempel barnbidrag eller sociala 

 
32 Joppke, Christian: “The Inevitable Lightening of Citizenship”, European Journal of Sociology, 2004, 51(1), s 

9-32. 
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förmåner). Förekomsten av välfärdsstaten i en värld med enorma inkomstskillnader mellan 

länderna har bidragit till olikheten mellan medborgare i rika länder som åtnjuter dessa 

förmåner och medborgare i fattiga länder som inte gör det. Branco Mianovic till exempel talar 

därför om en ”citizenship rent” för dem som har turen att vara medborgare i de rika länderna; 

och en “citizenship penalty” för andra33. Två i övrigt identiska medborgare i Frankrike och 

Mali kommer att ha helt olika uppsättningar av inkomstgenererande rättigheter som enbart 

härrör från det faktum att den ena är född i Frankrike och den andra i Mali. En fransk och en 

malisk invånare kan ha samma utbildningsnivå, vara lika erfarna och hårt arbetande, men 

deras löner kommer att skilja sig med en faktor av 5 till 1. Mianovic talar egentligen inte om 

nationalitet utan om bosättning. Men för att förstå varför en ena kategorin, socialt sett, 

överlappar med den andra är det tillräckligt att poängtera att, än idag, är naturalisation ett 

ringa omfattande fenomen: färre än 2% av världens medborgare tillhör gruppen som ändrar 

medborgarskap under livets gång. Mianovic menar att 60% av våra inkomster under livet är 

bestämda av vårt ’medborgarskap’34. Det är inte konstigt att invandrare från medel- och 

underutvecklade ursprungsländer i genomsnitt är mer benägna att ansöka om medborgarskap 

än de som invandrar från högutvecklade länder35. 

 

Därtill bör tilläggas att medborgarskapet också bestämmer hur rätten till fri rörlighet ser ut för 

olika individer i kraft av deras medborgarskap. Är man från Somalia kan man hoppas på att 

resa visafritt till 34 av världens 195 länder, men är man från Japan kan man resa till 192 av 

dessa 195 länder. Sverige ligger f.n. på elfte plats i världen när det gäller fri rörelse som mäts 

av Henley & Panters passport index: under 2021 reste vi visafritt till 188 länder. Att kunna 

resa visafritt spelar en mycket stor roll för möjligheten att kunna flytta utomlands, förenas 

med familjemedlemmar samt för att kunna söka asyl.   

 

 
33 Milanovic, Branco: Capitalism, Alone. The Future of the System that Rules the World, Harvard University Press 

2019. 
34 Ibid. 
35 Vink, Martin; Breuer, Tijana; Dronkers, Jaap: “Immigrant Natutralization in the Context of Institutional 

Diversity: Policy Matters, but for Whom?”, International Migration, 51(5) 2012, pp. 1-20. 
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När det är sagt blir det klarare att förstå vad som menas av de medborgarskapsforskare som 

hävdar att medborgarskapet skulle vara en ”form of inherited property”36. Passet framstår som 

en slags arvsrätt på grund av kombinationen av tre faktorer: (1) att medborgarskapet ger rätt 

att vistas i landet; (2) att det finns en ekonomisk ’rent’ kopplad till bosättning i landet samt 

möjlighet till att resa som är kopplad till medborgarskapet; och (3) att medborgarskapet 

förvärvas ofta genom blodsprincipen ius sanguinis. Ayalet Shachar i The Birth Right Lottery 

menar att medborgarskap är därför en godtycklig status37,: medborgarskap är orättfärdigt, i 

den starka moraliska betydelsen av att den saknar grund38. Under senare år har till exempel 

Dimitry Kochenov börjat tala om medborgarskapet som en slags tyrannisk form av förtryck: 

han fördömer samtidens medborgarskapsapartheid39. Det är onekligen så att forskarnas och 

de intellektuellas syn på medborgarskap har förändrats i grunden bara på några år: År 2000 

framstod det fortfarande tveklöst för en medborgarskapsexpert som Dominique Schnapper att 

’medborgarskapets ideologi’ var lika med jämlikhet och allmänmänsklig emancipation, ideal 

rotade i franska revolutionen40. Så går inte tongångarna idag.  

 

Vi ser idag att medborgaskapets roll för våra individuella sociala identifikations-processer har 

förändrats: det räknas mindre och inte på samma sätt som tidigare. Samtidigt har vår insikt 

ökat om medborgaskapets ’värde’ i form av de rättigheter som det direkt och indirekt är 

 
36 Shachar, Ayalet; Hirschl, Ran: “Citizenship as Inherited Property”, i Political Theory, 2007, vol 35, number 3, 

s. 253. 
37 Shachar, Ayalet: The Birth Right Lottery. Citizenship and Global Inequality, Harvard University Press, 

Cambridge 2009. 

38 Begreppet ’moraliskt godtyckligt’ indikerar här det som är kontingent, och skulle kunna ha varit på ett annat 

sätt, i den specifika betydelse som termen har förvärvat i den etiska debatten om moralisk tur hos Thomas Nagels 

och Bernard Williams. Mot bakgrund av denna förståelse av godtycke förstår vi varför att vara född i ett land 

snarare än ett annat skulle vara godtyckligt, som Ayalet Shachar hävdar (The Birth Right Lottery, op cit.): stället 

på vilket vi föds ligger utanför vår kontroll, för att använd Nagels idé om kontingens som uttrycks i metafysiskt-

kausala termer; vi förstår också varför gränser skulle vara godtyckliga, som Charles Beitz hävdar i Political Theory 

and International Relations (Princeton University Press, Princeton, 1979): gränser är ett resultat av historiska 

företelser som skulle kunnat ha varit annorlunda, helt i linje med Williams genealogiska förståelse av moraliskk 

tur. 
39 Kochenov, Dimitry: ”Ending the passport apartheid. The alternative to citizenship is no citizenship. A 

reply”, International Journal of Constitutional Law, Volume 18, Issue 4, December 2020, s 1525: “like slavery 

and aristocracy before it, citizenship sits deep in the collective imagination. It is a core building block of our social 

reality, as it simultaneously promotes complacency and exclusion. This is why it is equally useful in any democracy 

and any atrocious totalitarian regime. (…) Whatever the system, divisive nationalism works and the passport 

apartheid is the price paid for its effectiveness. (…) The totality of global-population management at all the levels 

of regulation today aims to achieve one goal: the preservation of the world caste system designed to shrink the 

horizon of opportunities of the less fortunate majority”.  

40 Schnapper, Dominique: Que’est-ce que la citoyenneté?, Gallimard, Paris 2000. 
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kopplat till och dess påverkan på människors livsvillkor. Det är kombinationen av dessa 

faktorer som bidragit till en instrumentell vändning i synen på medborgarskap. Med det menar 

jag att valen som människor och stater gör rörande medborgarskap grundar sig mer på en 

nyttokalkyl än sökandet efter erkännande av befintlig social identitet. Alltfler idag väljer att 

naturalisera sig, avsäga sig medborgarskap, deklarera barns medborgarskap på basis av helt 

andra skäl än huruvida de känner nationstillhörighet eller ej. Känslan av nationstillhörighet 

frikopplas i allt högre grad från de mer praktiska överväganden som föranleder beslut om 

medborgarskap. Låt mig belysa några förändringar kopplade till denna allmänna trend. Bland 

de mest framträdande trenderna finns underlättande av förvärv av medborgarskap på grundval 

av investeringar (s k citizenship-by-investment programs), förlust av medborgarskap genom 

återkallelse, ofta inom ramen för kampen mot terrorism, samt den avtagande trenden att 

koppla naturalisation till kunskapsprestationer, vanligen i test format gällande språk och 

samhälle. 

 

3.1. Försäljning av medborgarskap 

En trend som är relevant att lyfta fram är citizenship-by-investment programs. Det gäller 

program som möjliggör ”köp” av medborgarskap och därmed rätten att rösta i allmänna val 

och att inom EU åtnjuta fri rörlighet. Det går också att uppnå samma resultat på ett indirekt 

sätt, genom investment immigration policies. I EU är den första typen av regelverk gängse 

främst i östra och södra delarna av Europa. Den senare typen är mer utspridda: 70% av EU:s 

medlemsländer har idag någon form av investment immigration policy41. Man kan ofta få 

permanent uppehållstillstånd, som sedan omvandlas till medborgarskap efter ett tag, i utbyte 

mot investeringar av olika typ42. Grunden som åberopats vid naturalisation i den här typen av 

program kallas ius pecuniae, eller penningprincipen, där medborgarskapet erhålles på 

ekonomiska grunder eller där grund för beviljande av medborgarskap är knutet till en 

ekonomisk transaktion eller prestation.  

 

 
41 Se EU Kommissionens rapport (2019) rörande investor citizenship: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com201912finalreport.pdf (2022-03-21). 
42 Det kan gälla exempelvis donationer, förvärv av statsobligationer, fastigheter, företagsaktier eller andra 

investeringar. För en komparativ översikt se Mindus, Patricia, Prats, Elena: ” La cittadinanza «a pagamento» 

nell'Unione europea”, Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale, 2018, nr. 1, s 246-252. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2019_12_final_report.pdf
javascript:;
javascript:;
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En del menar att vi alltid ägnat oss åt att sälja medborgarskap, fast i annan tappning43. Jag 

känner mig mindre säker på att det stämmer. Den samtida företeelsen började först på 1980-

talet: man började bevilja medborgarskap i utbyte mot ekonomiska bidrag på en rad ö-stater 

som Nauru, Vanuatu och Marshallöarna. Även om många länder utanför Stillahavsområdet 

därefter börjat erbjuda medborgarskap på ekonomisk grund börjande man inte 

uppmärksamma fenomenet förrän 2006 när Henley & Partners, ett globalt konsultföretag som 

arbetar med investeringsmedborgarskap, deltog i utformningen av 

medborgarskapslagstiftningen på Saint Kitts. Inom EU har man under senare år kunnat 

naturaliseras ex iure pecuniae i Österrike, Bulgarien, på Cypern, på Malta, i Rumänien, 

Slovakien och Slovenien. Detta har dock fått vissa att dra öronen åt sig. Programmet på Malta 

har föranlett en reaktion från EU44; Bulgarien och Cypern har ändrat sin lagstiftning på 

området45. Hur det än går för dessa specifika program i framtiden står det klart att ekonomiska 

grunder allt vanligare: marknaden för ‘medborgarskapsförsäljning’ ökar 20% årligen46. Därtill 

bör nämnas att man inte enbart bör titta på citizenship-by-investment programs, utan även på s 

k immigration-investment programs, alltså regelverk som kortar ner invandringsprocessen i 

utbyte mot ekonomiska bidrag. Skälet därtill är att ofta krävs ett visst antal års bosättning för 

naturalisation. Därmed utgör migrationspolitiken entrén till medborgarskapet. Ekonomiska 

krav är förhållandevis vanliga i detta perspektiv. Bevis på inkomst eller anställning krävs för 

att åtnjuta fri rörlighet inom EU, samt i USA och på många andra håll för uppehållstillstånd, 

permanent bosättningstillstånd eller för att ansöka om medborgarskap. I samhällsdebatten 

åberopas ofta bidrag, eller brist därav, i diskussioner rörande exempelvis invandring, men 

 
43 Džankić, Jelena: The Global Market for Investor Citizenship, Palgrave 2019. 
44 EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor inledde ett överträdelseförfarande emot Malta i 

förhållande till dess investerarprogram som inleddes 2013 och som starkt kritiserats av Europaparlamentet: Se 

Viviane Reding, “Citizenship must not be up for sale” European Parliament Strasbourg Plenary Session Speech 

15/01/2014. Den 16 januari 2014 antog Europaparlamentet en resolution om EU medborgarskap till salu som 

fördömer medlemsländernas användning av ius pecuniae (2013/2995(RSP). Se även EU Kommissionens rapport 

från 2019 om ”Investor Citizenship”. Malta la till en skrivelse om att man skulle ha varit bosatt i 12 månader på 

ön innan ansökan godkändes och därefter lades överträdelseförfarandet ner. 
45 Den 13 februari 2019 antog det cypriotiska ministerrådet ett beslut om att införa förändringar av det cypriotiska 

investerarprogrammet. Man har bland annat sett över säkerhetsåtgärder angående ansökandes bakgrund. I 

november 2019, efter en nyhetsrapport om den kambodjanska eliten som fick EU-medborgarskap, meddelade 

Cyperns finansminister Harris Georgiades att det begåtts vissa misstag och det cypriotiska medborgarskapet 

återkallades för 26 individer som naturaliserats mellan 2013-19. Se “Cyprus to strip ‘golden passports’ from 26 

people”, Financial Times, 6 November 2019, https://www.ft.com/content/5c80c6b4-00b6-11ea-b7bc-

f3fa4e77dd47 (2022-03-21). 
46 Sumption, Madeleine; Hooper, Kate: “Selling Visas and Citizenship: Policy Questions from the global boom in 

Investor Immigration”, Report October 2014, Migration Policy Institute, Washington DC 2014.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2995(RSP)
https://www.ft.com/content/5c80c6b4-00b6-11ea-b7bc-f3fa4e77dd47
https://www.ft.com/content/5c80c6b4-00b6-11ea-b7bc-f3fa4e77dd47


Värderingsförändringar – ett säkerhetspolitiskt hot? 

 

 21 

också angående diasporarörelser och utvandrade personer. Attitydundersökningar har också 

bekräftat intrycket att många tycker att ekonomiska bidrag spelar roll för vilka som ska bli 

medborgare.47 

 

Den här typen av regelverk framställs ofta som problematiska i relation till rättsstat och 

demokrati på olika vis. Man menar att köp av medborgarskap urholkar demokratin å ena sidan 

och att det inverkar negativt på rättsstaten å andra sidan48. Om man bortser från fall av rent 

kriminell natur, så finns det här en problematik som rör den skönsmässiga hanteringen av 

naturaliseringen. Österrike är ett bra exempel på detta. Vi saknar data omkring hur ofta 

praktiken används. Dessutom, som debatten i EU har visat, tär den här typen av program på 

relationerna mellan medlemsländerna. Principen om lojalt samarbete sätts på spel när Cypern 

eller Malta naturaliserar personer som sedan kan åtnjuta den fria rörligheten i unionen och 

förmedla medborgarskapet ex iure sanguinis, kanske t o m utan att leva i EU. Ett antal 

kinesiska och ryska oligarker har igenom dessa program funnit möjligheter till att kringgå 

även de mest snäva sanktioner deras ursprungsländer kan ådra sig. 

 

Jag vill understryka att det som gör försäljning av medborgarskap till en intressant trend är 

dess relation till den instrumentella vändningen. Det finns nämligen här en tvåfaldig 

instrumentell process: den enskilde har självfallet olika typer av praktiska skäl till att vilja 

skaffa sig ett medborgarskap på denna väg49, men så även stater. Att medborgarskap anses 

tillhöra suveränitetens kärna möjliggör för stater att använda sig av sitt ’egna’ medborgarskap 

på det här sättet. Suveränitets-fokus i utformning av medborgarskapsregler utan hänsyn till 

påverkan på andra länder är bland de risker som instrumentaliseringen för med sig. 

 

3.2. Återkallelse som påföljd  

 
47 Hultin Rosenberg, Jonas;Wejryd, Johan: ”Exclusionary attitudes on voting rights among pro-democratic 

Americans: Evidence from a conjoint analysis”, unpublished manuscript. 
48 Shachar, Ayalet; Bauböck, Rainer (eds), Should Citizenship be for Sale? EUI Working paper RSCAS 2014/1; 

Tanasoca, Ana, “Citizenship for Sale”, European Journal of Sociology, 2016, 57, pp. 169-195. 
49 Det inbegriper att det är inte helt ovanligt att statslösa använder sig av den här typen av program för att garantera 

ett medborgarskap till barnen.  
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Ett annat problematiskt område rör förlust av medborgarskap genom återkallelse. Det kallas 

ibland denationalisation50. Medborgare som utgör hot i samband med säkerhetspolitiska 

överväganden kan komma att fråntas sitt medborgarskap mot deras vilja. I anslutning till 11 

september-attackerna 2001 och de terrordåd som inträffat i dess kölvatten har allt fler stater i 

västvärlden ändrat, eller planerat en revidering av, sina medborgarskapslagar för att 

fortsättningsvis kunna återkalla medborgarskap från personer som misstänks för, eller har 

gjort sig skyldiga till, olika säkerhetspolitiska risker och då främst terrorbrott51. Frågan om 

återkallelse har lyfts även i Sverige, då främst med koppling till oron som väckts av de 

gästkrigare som anslutit sig till IS. 

 

Det finns kort sagt olika typer av återkallelse regimer: de som beaktar om medborgaren har 

fler än ett medborgarskap och som kringgärdar återkallelsen av olika försvårande 

procedurregler, och de som inte gör detta. Till de sistnämnda hör exempelvis Storbritannien 

där medborgare med enbart brittiskt medborgarskap kan förlora detta genom återkallelse. 

Italien har följt det brittiska exemplet och fler stater ger nu efter på kravet på dubbelt 

medborgarskap vid återkallelse. Detta kan anses utgöra en begränsning för staters tolerans av 

dubbelt medborgarskap. Poängen med den här typen av återkallelse är ofta inte att neka 

medborgarskapet som sådant, utan att därigenom kunna förbjuda den f.d. medborgaren att 

vistats på territoriet. Det är alltså den folkrättsliga dimensionen av medborgarskapet som man 

vill åt: rätten att återvända och att vistas i hemlandet. Ett problem med den här typen av 

återkallelse är att den producerar statslösa. Det har påpekats vara problematisk med tanke på 

att medborgarskapet är en universell och oavytterlig mänsklig rättighet, enligt art. 15 i den 

Allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att alla, inklusive 

 
50 Förlust av medborgarskap kan vara antingen frivillig eller ofrivillig. Frivillig förlust uppstår vid ett uttryckligt 

avsägande av medborgarskap. När det gäller den ofrivilliga förlusten så väljer inte individen att förlora sitt 

medborgarskap utan det är staten som återkallar statusen. Andra termer som avnationalisering används för detta, 

medan denaturalisering inte är en synonym utan åsyftar återkallelse för den specifika kategori medborgare som 

förvärvat medborgarskapet genom naturalisation, vilket är enbart en lite andel av medborgarna (Bauböck & 

Paskalev: ’Citizenship Deprivation: A Normative Analysis’ 2015, s 4). 
51 Waas, Laura: ’Foreign Fighters and the Deprivation of Nationality. National Practices and International Law 

Implications’, in: A. de Guttry et al. (red), Foreign Fighters under International Law and Beyond, The Hague: 

T.M.C. Asser Press, 2016, s 469–487; Fargues, Émilien: “The revival of citizenship deprivation in France and the 

UK as an instance of citizenship renationalisation”, Citizenship Studies, 2017, 21(8), s 984–998; Pillai, Sangeetha; 

Williams, George: ”The Utility of Citizenship Stripping Laws in the UK, Canada and Australia”, Melbourne 

University Law Review, 2017, 41, s 845–889. 
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terrorister, har rätt till medborgarskap52. Det finns skäl att tro att återkallelse som används 

som påföljd även kan vara oförenlighet med principen om ne bis in idem53. Därtill har 

återkallelse av den här typen ofta lidit av en hög grad av skön i och med att det ofta inte gått 

att utvärdera skälen till återkallelsen i domstol. 

 

Detta förklarar varför andra stater, som exempelvis Belgien, föredragit en annan typ av 

återkallelseregim.54 Den belgiska lagen om återkallelse är formulerad på ett sådant sätt att den 

endast kan tillämpas på individer med flera medborgarskap (vilket upphäver risken för att 

statslöshet frambringas); tillåter att beslutet om återkallelse prövas i domstol; upprätthåller 

maktdelningen, genom att den exekutiva makten, som har till uppgift att värna den nationella 

säkerheten, inte även är det organ som är satt att avgöra om bevisningen mot den berövade 

personen är tillräcklig för att motivera tillämpningen av lagen, samt säkerställa att 

återkallelsen har grund i lag och inte enbart är ett resultat av förvaltningsåtgärder. Därutöver 

tar den belgiska lagstiftningen hänsyn till proportionaliteten mellan det begångna brottet och 

påföljden: minst 5 års fängelse krävs för att medborgarskapet ska kunna återkallas. 

 

I bägge ovannämnda återkallelseregimer används återkallelse av medborgarskap som påföljd, 

eller som en slags försvårande omständighet. Man har i tidigare skeden av 

antiterrorismlagstiftning använt andra typer av sanktioner, vilket kan förstås om man 

begrundar att, av allt att döma, framstår det som något oklart ifall den här typen av 

återkallelse uppnår dess syfte: risken för att vederbörande ägnar sig åt terrorism annorstädes 

förblir likväl. Däremot förlorar staten möjligheten att genom status civitatis ålägga 

vederbörande plikter. Om den vars medborgarskap återkallats inte vistas på territoriet 

 
52 Enligt artikel 15 i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna § 2 gäller förbudet mot att 

godtyckligt frånta medborgarskap. Det har senare bekräftats bland annat av FN:s generalsekreterare i en rapport 

om mänskliga rättigheter och godtyckligt fråntagande av medborgarskap: Se UN Human Rights Council, “Human 

rights and arbitrary deprivation of nationality: report of the Secretary-General”, 14.12.2009 (2009b), U.N. Doc. 

A/HRC/13/34, § 21. FN:s råd för mänskliga rättigheter har även identifierat rättigheten som grundläggande: Se 

UN Human Rights Council, “Resolution 7/10: Human Rights and Arbitrary Deprivation of Nationality”, 

27.3.2008, U.N. Doc. A/HRC/RES/7/10.  
53 Mantu, Sandra: Contingent citizenship: the law and practice of citizenship deprivation in international, 

European and national perspectives, Leiden: Brill Nijhoff, 2015. 
54 Wautelet, Patrick: ’Deprivation of citizenship for ‘jihadists’. Analysis of Belgian and French practice and 

policy in light of the principle of equal treatment’  SSRN paper, 

2016: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713742 (2022-03-21).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713742
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försvåras även kontroll av vederbörande. Det finns belägg för att tro att även de återkallades 

mänskliga rättigheter åsidosätts med större lätthet åtminstone ifall då personen befinner sig 

utomlands55. Man bör också beakta att lagar och förordningar som gäller till exempel 

högförräderi, landsförräderi, majestätsbrott, spioneri, brott rörande deltagande i väpnade band 

eller upprorsrörelser, grövre former av stämpling och uppvigling m fl ofta är kopplade till 

mycket stränga påföljder som, historiskt sett, typiskt inbegripit livstidsfängelse och dödsstraff. 

I den här typen av lagar utgör medborgarskapet ofta en omständighet som påverkar påföljden 

negativt. Det beror på att man anser att det är etter värre att svika fäderneslandet, än det land 

man för tillfället är bosatt i; och att man kan anses berättigad att behandla sina landsmän på ett 

sätt som man enligt folkmoral och jus cogens i primär folkrätt inte tycker man kan underkasta 

vilken främling som helst56. Om poängen med återkallandet är påföljdens skärpa, tyder den 

här typen av lagstiftning snarare på att det kan finnas en vits med att behålla kopplingen via 

medborgarskap till individer som begår brott med säkerhetspolitiska implikationer.  

 

Man har antytt att även när det gäller återkallelse som påföljd kan man urskönja en tvåfaldig 

instrumentaliserings-process: Å ena sida har det talats om att terrorister använder 

medborgarskapet som ett verktyg emot staten57; å andra sidan används medborgarskapet av 

staten som ett verktyg för att åtgärda säkerhetspolitiska problem som framstår som svåra att få 

bukt med. Det står klart att denna trend skiljer sig tydligt från den syn man traditionellt haft på 

medborgarskap som en ovillkorad status. Villkorligheten har enbart angått förvärv av 

medborgarskap (vid naturalisering krävs ofta ”god karaktär” e dyl), inte förlust därutav. Man 

skulle kunna invända att det inte stämmer eftersom bedrägligt förvärv av medborgarskap 

länge kunnat resultera i återkallelse. Men återkallelse på grund av bedrägligt förvärv betyder 

inte att förlust av medborgarskap villkorats med hänvisning till hur medborgaren beter sig, 

utan då handlar det om en s k quasi-loss of citizenship, alltså ett fall i vilket ’medborgaren’ 

vars medborgarskap återkallas aldrig var att betrakta medborgare i första taget: statusens 

ogiltigförklaras ex tunc. Vad det innebär på sikt att villkora inte enbart förvärv, utan även 

 
55 Mantu, Sandra: Contingent citizenship, op. cit. 
56 Se till exempel Goodin, Robert: “What is So Special about Our Fellow Countrymen?”, Ethics, 1988, vol. 98, 

nr. 4, pp. 663-686.  
57 Joppke, Christian: The Secular State under Siege: Religion and Politics in Europe and America, Cambridge, 

Polity Press 2015, s 12: “[I]t is not just bizarre but self-destructive to measure the “strength” of citizenship in 

terrorists' unencumbered possibility to make tactical use of it in their war against the godless state and its citizens”. 

https://www.journals.uchicago.edu/toc/et/current
https://www.journals.uchicago.edu/toc/et/1988/98/4
https://www.journals.uchicago.edu/toc/et/1988/98/4
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själva behållandet av en status som medborgarskap går ännu inte att urskilja med säkerhet. 

Men då många återkallelseregimer nöter på rättsstaten framstår utvecklingen som potentiellt 

problematisk för rättsstatsprinciper och bör förstås mot bakgrund av den större trenden mot att 

göra medborgarskapet till ett slags verktyg för att uppnå andra mål. 

 

3.3. Medborgarskaps tester 

Ytterligare en viktig trend har varit att introducera s k citizenship tests vid naturalisation i 

syfte att höja ’värdet’ på medborgarskapet58. En del placerar även denna trend i linje med den 

instrumentalisering av medborgarskapet som vi diskuterar. Det beror på att staten använder 

sig av den här typen av åtgärder för att uppnå syften som ligger vida utöver 

medborgarskapspolitiken; exempelvis för att åstadkomma socialpolitiska insatser, ofta utan 

hänsyn till vilken verkan det får på medborgarskapet ur ett författningsrättsligt perspektiv. 

Denna tendens har under senare år avtagit i Europa men bör ändå nämnas här eftersom denna 

trend nu verkar slå igenom i Sverige. I Sverige utreds nu frågan om nya regler för 

naturalisation som kan komma att innebära språktester och tester som rör samhällskunskap.59 

Syftet som anges för åtgärden är att stärka medborgarskapets status och främja ett 

inkluderande samhälle. Syftet kan framstå som lovvärt men det föreligger skäl att undra om 

åtgärden kan motverka sitt syfte. Ett skäl rör orsakssammanbandet mellan social och politisk 

integration. Det andra rör demokratin förutsättningar. 

Det har under lång tid varit fallet att man inte har kunnat annat än spekulera kring 

orsakssammanbandet mellan social och politisk integration: en del har hävdat att social 

integration är en förutsättning för politisk integration och andra har hävdat motsatsen. Ett skäl 

till att man enbart kunde hänge sig åt spekulationer var att man inte kunde jämföra migranter 

som naturaliseras med de som väljer att inte ansöka om medborgarskap: det vore som att 

 
58 Etzioni, Amitai: ”Citizenship Tests: A Comparative, Communitarian Perspective”, in The Political Quarterly, 

2007, 78: 353-363; Michalowski, Ines: “Required to assimilate? The content of citizenship tests in five 

countries”, in Citizenship Studies, Vol. 15, 2011, s 749-768; Merolli, Jessica L.: “Manufacturing desire and 

producing (non)citizens: Integration exams in Canada, the UK, and the Netherlands”, Citizenship Studies 2016, 

20:8, pp. 957-972; Van Oers, Ricky: ”Deserving citizenship in Germany and The Netherlands. Citizenship tests 

in liberal democracies”, in Ethnicities, 2021, vol.  21, nr. 2, pp. 271-288. 
59 Se Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2020:2: 

https://www.regeringen.se/48e7bc/contentassets/b23619ff933047688f64b8f0051f0dfd/krav-pa-kunskaper-i-

svenska-och-samhallskunskap-for-svenskt-medborgarskap-sou-20212 (2022-03-21). Det finns en omfattande 

normativ debatt om ’citizenship tests’ som jag inte tar upp här.  

https://journals.sagepub.com/toc/etn/21/2
https://www.regeringen.se/48e7bc/contentassets/b23619ff933047688f64b8f0051f0dfd/krav-pa-kunskaper-i-svenska-och-samhallskunskap-for-svenskt-medborgarskap-sou-20212
https://www.regeringen.se/48e7bc/contentassets/b23619ff933047688f64b8f0051f0dfd/krav-pa-kunskaper-i-svenska-och-samhallskunskap-for-svenskt-medborgarskap-sou-20212
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jämföra äpplen med päron. Det råder en self-selection bias bland de som väljer att 

naturaliseras i den stat de är bosatta: de har ofta högre inkomster, utbildning m.m. Sedan 

några år tillbaka har dock empiriska medborgarskapsforskare kunnat påvisa att 

orsakssambandet har en riktning: politisk integration utgör en förutsättning för social 

integration. Man har funnit ett sätt att kringgå ovannämnda self-selection bias60 och jämfört 

den socio-ekonomiska integrationen i två kategorier: bosatta som naturaliserats och bosatta 

som inte gör det. Då har man kunnat konstatera att den socio-ekonomiska integrationen hos de 

som naturaliserats är väsentligen högre än hos de som förblivit icke-medborgare efter 10 år61. 

Utifrån denna empiriska grund, kan man ställa sig undrande till idén om att medborgarskap 

skulle vara som ett slags pris för förvärvad integration, istället för dess förutsättning. Det 

ovanstående synsättet är mycket vanligt och det handlar om ett normativt synsätt som inte 

förefaller grundat i de empiriska belägg som finns. Dessa belägg pekar snarare på att man 

stärker den sociala integrationen genom att tillgängliggöra det politiska medborgarskapet. Det 

bör dock noteras att den empiriska forsningen på området ännu är föga omfattande. Det går 

därmed inte att utesluta att de nya regler som nu föreslås med naturalisationstester, om än i 

syfte att motverka exkludering, kan befästa utanförskapet, snarare än motsatsen.  

Det andra skälet till att språktester och tester som rör samhällskunskap kanske inte 

främjar ett inkluderande samhälle rör det demokratiska styrelseskicket. Effekten av den här 

typen av åtgärder är att färre bosatta naturaliseras jämfört med vad som hade varit fallet utan 

dessa krav. Samtidigt är en effekt av att färre personer naturaliseras att det finns fler bosatta 

som inte är medborgare. Då de politiska rättigheterna är kopplade till medborgarskapet i de 

flesta fall, innebär en ökande andel bosatta icke-medborgare en ökande andel av befolkningen 

inte äger rösträtt. Vid det sista riksdagsvalet i Sverige beräknade statistiska centralbyrån att 

andelen av den vuxna befolkningen med full rättsförmåga som saknade rösträtt i valen var 

omkring 10% av den totala befolkningen. Det är svårt att rättfärdiga ur ett demokratiskt 

perspektiv.  

 
60 Detta har gjorts i i Schweiz där man brukar en relativt ovanlig procedur för naturalisation, så kallade 

naturalisationsreferendum, som möjliggör jämförelse mellan naturaliserade med icke-naturaliserade.  I den typen 

av referendum röstar myndiga medborgare på personer som ansöker om naturalisation. Vid 

naturalisationsreferendum råder ingen en self-selection bias: egenskaperna hos de som blir medborgare skiljer sig 

inte nämnvärt från de hos dem som inte blir det; utfallet kan nämligen bero på ströröster.  
61 Hainmueller, Jens et al.: ”Naturalization fosters immigrant integration”, PNAS Proceedings of the National 

Academy of Science of the United States, October 13, 2015, vol. 112, nr. 41, pp. 12651-12656. 
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Även i fallet med naturalisationstester hoppas staten uppnå effekter av social-politisk 

art och kanske även fostra vissa sociala identifikations-mekanismer, dvs använda 

medborgarskapet till att uppnå vissa politiska mål. Å ena sidan verkar åtgärden inte ta vara på 

det faktum att medborgarskapet, ur de enskildas perspektiv, i allt lägre grad kopplas till en 

föreliggande social identitet eller nationell känsla och i allt högre grad kopplas till värdet av 

de rättigheter som medborgarskapet direkt eller indirekt ger tillgång till. Å andra sidan 

framstår åtgärden som ytterligare ett sätt på vilket staten instrumentaliserar medborgarskapet. 

Oavsett om syftet med att motverka exkludering uppnås eller ej genom åtgärden, är det själva 

användningen av medborgarskapsreglerna för att uppnå ett politiskt syfte som gör denna typ 

av åtgärd en form av instrumentalisering av medborgarskapet. 

 

4. Snabba vändningar  

Alla de trender som här nämnt kan uppfattas som delar i en bredare tendens att använda sig av 

medborgarskapet som ett verktyg för att uppnå andra och ofta vittgående syften. Både 

enskilda och staten gör val rörande medborgarskap som grundar sig mer på annat än sökandet 

efter att befästa en social identitet. I koppling till detta vill jag avsluta med en mer allmän 

kommentar om utvecklingen av medborgarskapspolitiken.  

 

Det sista jag vill understryka här är att vi ser idag en ökad vilja att använda sig av 

medborgaskapet för flyktiga politiska skäl. Under perioden 2013-2019 har 

medborgarskapslagstiftningen ändrats över 100 gånger i EU:s medlemsstaterna. Det ska 

ställas i relation till det faktum att lagstiftningen dessförinnan ändrades enbart ytterst sällan. I 

Norden började förändringarna under 1970-talet, då de nordiska lagstiftningarna började skilja 

åt, men det är främst fr o m 2000-talet medborgarskapslagstiftningen i de nordiska länderna 

har utvecklats i mycket olika riktningar62. Att ändra på lagen som reglerar förvärv och förlust 

av medborgarskap, utan hänsyn till medborgarskapets innehåll – vilka rättigheter och 

 
62 Visserligen har alla länder behållit ius sanguinis – härstamningsprincipen – som grundregel för förvärv av 

medborgarskap vid födseln, men de skiljer sig åt i synen på dubbelt medborgarskap; huruvida ceremonier och 

trohetseder skall ingå; samt om kraven på bosättningstid, ekonomisk självförsörjning, språkkunskaper samt 

kunskaper om samhälle och kultur för förvärv av medborgarskap genom naturalisation. Denna variation står i 

skarp kontrast till de historiska strävandena att skapa en enhetlig medborgarskapsordning i Norden. Se Midtbøen, 

Arnfinn H.; Birkvad, Simon Roland; Bivand Erdal, Marta: ”Citizenship in the Nordic Countries: Past, Present, 

Future”, Nordic Council of Ministers, TemaNord 2018. 
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skyldigheter som det är kopplat till, direkt eller indirekt – nöter på rättssäkerheten i längden. 

Skälet därtill är att medborgarskapsregler inte är vilka regler som helst, inte vilket politiskt 

område som helst. Man bör se medborgarskapslagar som av konstitutionell rang. Den s.k. 

konstitutionella identiteten hos en stat (eller annan politisk gemenskap) avgörs av frågan 

omkring hur makten brukas och bland vilka, alltså vilka som räknas till folket. Den 

konstitutionella identiteten är på så sätt bestämd av statens ”makt att exkludera”63: att 

definiera vem som tillhör folket64. Medborgarskapslagar reglerar hur folket eller 

uppsättningen av medborgare, är sammansatt; och de juridiska positioner som är knutna till 

status civitatis bestämmer bland annat medborgarnas andel av makten: hur, när och var de kan 

bruka makt. Folkets sammansättning (vem som är medborgare) och dess roll i den 

konstitutionella ordningen (vad medborgaren gör, eller vilka rättigheter och skyldigheter den 

har) bestämmer statens konstitutionella identitet. Redan Aristoteles insåg att regeringsformen 

eller statsskicket påverkas av antalet och typen av personer som tilldelas makt i samhället. 

Trots detta faktum – som jag annorstädes kallat tesen om konstitutionell känslighet65 – 

regleras medborgarskap i allmänhet i vanlig lag och är därmed inte kringgärdad av de 

omständliga procedurregler som krävs för ändring av grundlag, trots att medborgarskap ofta 

ger rösträtt (en mycket speciell rättighet i statsskick av demokratisk art). 

 

Vi bör vara aktsamma på om dessa regler förändras allt oftare i takt med den politiska 

pendelns slag. Det är ett olämpligt område för kortsiktiga ideologiska inslag. Man utgår ofta 

på ett okritiskt sätt från att, eftersom det gäller en del av själva kärnan av suveräniteten, tillhör 

det staten att besluta vem som får medborgarskap, utan att ange skäl för varför valet är 

passande, givet vad ett visst medborgarskap består i. Man stirrar sig ofta blind på frågan om 

vilka som ska tilldelas medborgarskap, utan att fundera på vad det är som ska delas ut. Frågan 

om vem som blir medborgare måste avgöras på ett sätt som överensstämmer med våra 

grundvärderingar. Genom medborgarskapet väljer vi vilka vi vill leva med, så låt oss då göra 

det i samklang med vår övertygelse om vilka vi vill vara imorgon. 

 
63 Uttrycket myntades av USA:s högsta domstol i Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 101 (1958), 355. 
64 Mindus, Patricia: ”Citizenship and Arbitrary Law-Making: On the Quaintness of Non-national 

Disenfranchisement”, Società Mutamento Politica, 2016, vol. 7 nr. 13, pp. 103-118. 
65 Se Mindus, European Citizenship after Brexit, fotnot 21. 
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