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SAMMANFATTNING 
 

Medborgarskapspolitik har varit och är fortfarande ett väl diskuterat område inom de 

svenska partierna, inte minst inom Sverigedemokraterna (SD). Under 2004 tillsattes en 

utredningsgrupp 1  av Socialdemokraterna vars främsta syfte var att se över 

medborgarskapslagstiftningen och utröna om det är möjligt att återkalla ett svenskt 

medborgarskap efter omprövning om det skulle visa sig att medborgarskapet förvärvats 

under felaktiga grunder eller på annat otillbörligt tillvägagångssätt. Förslaget kom sedermera 

att utmynna i SOU 2006:2, Omprövning av medborgarskap. 

Medborgarskapslagstiftningen har förändrats och setts över ett antal gånger innan ovan 

betänkande gavs ut. Till en början tilläts t.ex. inte en person som hade medborgarskap i ett 

annat land att ha kvar det medborgarskapet vid förvärv av ett svenskt medborgarskap för 

att undvika dubbelt medborgarskap2 som vid den tiden var än mera strikt. Detta var också 

den enda situationen där en person kunde fråntas sitt svenska medborgarskap. Sveriges 

inträde i EU kom att förändra Sverige på en del områden bl.a. lämnades en del av den 

svenska beslutanderätten över till EU. Medborgarskapslagstiftningen kom dock inte att 

påverkas av detta. Detta betyder att Sverige har rätten att själva bestämma över reglerna om 

vem och vilka som får bli medborgare i landet. Och när det kommer till just 

medborgarskapslagstiftningen i ett medlemsland har inte EU något att säga till om vad 

gäller medborgarskapsfrågan utan den som är svensk medborgare är även 

unionsmedborgare, enligt FEUF art 20. Emellertid har det kommit att visa sig att EU ändå, 

under vissa omständigheter, blandar sig i angelägenheter som rör 

medborgarskapslagstiftningen på nationell nivå.  

Som med det mesta i ett samhälle finns det såväl motståndare till och förespråkare för 

hur de regler som rör medborgarskapspolitiken skall vara utformade. Den ena inställningen 

är inte alltid bättre än den andra men vad säger egentligen lagen? Var står jag i denna fråga? 

Syftet med uppsatsen är därför att analysera medborgarskapslagstiftningen så som den ser 

ut idag samt hur den tidigare har sett ut. Utifrån det klargör jag för mina egna ståndpunkter 

och reflektioner kring frågan om det efter omprövning skall gå att återkalla svenskt 

medborgarskap. I uppsatsen kommer jag även att analysera de konsekvenser som kan 

tänkas återspeglas ur införandet av ett återkallelseinstitut. 

                                                           
1
 Kommittédirektiv, Omprövning av medborgarskap, Dir. 20004:126 

2
 ”Dubbelt medborgarskap, innehav av medborgarskap i två stater. En ledande princip för svensk 

medborgarskapslagstiftning var under lång tid att i möjligaste mån söka förhindra uppkomsten av 
dubbelt medborgarskap. Lagen ändrades dock 2001 (2001:82). ” 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/dubbelt-medborgarskap, 2014-09-25 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sedan Sverigedemokraterna (SD) kom in i riksdagen år 2010 har diskussionen kring frågan 

om införandet av en bestämmelse vilken stadgar att det, efter omprövning av ett beslut om 

medborgarskap, skall kunna gå att återkalla densamma varit ett hett debatterat ämne. 

Kriterierna för ett återkallande, enligt SD, skulle då vara att det vid förvärvet skulle ha 

uppgetts felaktiga uppgifter vilka sedermera legat till grund för beslutet.3 Att det var just SD 

som lade fram en motion i ämnet uppfattas som provocerande. Vad de flesta inte vet är att 

återkallelse av medborgarskap går hela vägen tillbaka till 16 § i 1809 års regeringsform (RF) 

vilken, e-contrario, innebar att återkallelse inte var förbjudet.4  

Som nämnts tidigare, hade även Socialdemokraterna (S) ett liknande förslag uppe. Detta 

förslag kom längre fram att bli en SOU där en kommitté tillsattes vars främsta uppgift var 

att utreda vad som talar för och emot återkallelse av medborgarskap. Anledningen till 

denna utredning var att en handläggare på migrationsverket tagit emot mutor för att bevilja 

utlänningar medborgarskap vilket resulterade i att dessa personer förvärvat medborgarskap 

på felaktiga grunder och på ett otillbörligt sätt. Mannen som tagit emot dessa mutor kom 

därefter att bli av med sitt jobb och dömdes även till två års fängelse för grovt tjänstefel 

och mutbrott.5  

Idag är det dock en än mer ihållande debatt kring ämnet vilket delvis kan bero på den 

rådande situation i Mellanöstern där den terroriststämplade och militanta gruppen IS 6 

numera delvis tagit över makten. Enligt den svenska terrorexperten, Magnus Ranstorp, 

finns idag över 350 svenskar som åkt ner till Irak och Syrien där de utbildas, tränas och 

arbetar åt och tillsammans med IS.7 Frågan är då om det skulle vara möjligt att återkalla ett 

medborgarskap från en person som aktivt deltar i terroristrelaterade ”affärer”? Och hur 

skulle detta (om personen saknar dubbelt medborgarskap)förhålla sig till principen om att 

                                                           
3
 Motion 2011/12:K 376, Återkallande av medborgarskap 

4
Norrköpings tingsrätts deldom av den 1 dec 2003, se även Lokrantz-Bernitz, Hedvig, Medborgarskapet i 

Sverige och Europa, s. 210 
5
 SOU, 2006:2, Omprövning av medborgarskap, s. 115-117 

6
” Islamiska staten, IS, arabiska ad-Dawla al-Islamiyya, väpnad sunniislamistisk rörelse, främst aktiv i 

Irak och Syrien. Islamiska staten betraktar sig som den legitima regeringen i en islamisk stat. Tidigare 
hette rörelsen ISIL, Islamiska staten i Irak och Levanten, även kallad ISIS, Islamiska staten i Irak och 
Syrien, arabiska ad-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa ash-Sham. Det arabiska namnet ash-Sham kan 
betyda Damaskus, Syrien eller Levanten, det vill säga östra medelhavskusten, därför förekom både 
förkortningarna ISIL och ISIS. Rörelsen bytte namn i juli 2014”. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/islamiska-staten, 2014-09-25 
7
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83 & artikel=5922251, Experten: 350 skandinaver 

terrortränas av ISIS, 2014-09-18, 
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ingen person får fråntas sitt medborgarskap om personen riskerar statslöshet? Ett 

medborgarskap symboliserar trots allt en slags trygghet och samhörighet för den enskilde 

varför en förlust av medborgarskap utan samtycke skulle kunna lämna ödesdigra 

konsekvenser för den enskilde. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utröna om, och i så fall varför, det skall gå att återkalla ett 

svenskt medborgarskap efter omprövning. Det centrala i uppsatsen kommer att ligga i att 

analysera omständigheterna som ligger till grund för när svenskt medborgarskap skall 

kunna återkallas. Detta aktualiserar en genomgående analys av hur 

medborgarskapslagstiftningen och gällande rätt ser ut idag och hur det har sett ut tidigare. 

Vilka hinder finns det för införandet av en sådan bestämmelse? Går det att ändra (ta bort) 

dessa hinder för att möjliggöra införandet av ett återkallelseinstitut i svensk lagstiftning? 

De frågeställningar som ställs upp i uppsatsen är: 

1. Är det överhuvudtaget möjligt att återkalla svenskt medborgarskap? 

-Hur ter sig diskussionen kring möjligheten om återkallande av svenskt medborgarskap? 

- Vad säger förarbeten, lagar, praxis, rättsliga principer m.m. om återkallelse av svenskt 

medborgarskap? 

-Påverkar EU-samarbetet införandet av en bestämmelse om återkallelse av medborgarskap? 

-Vilka för- respektive nackdelar finns det med införandet av ett återkallandeinstitut? 

-Vilka omständigheter kan tänkas ligga som grund för när ett återkallande skall kunna ske?  

-Bryter Sverige mot några internationella åtaganden om en sådan bestämmelse införs? 

2. Varför ska det vara möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap? 

-Spelar tidsaspekten någon roll för när ett medborgarskap ska återkallas? (d.v.s. om 

grunden för återkallelse sker vid tidpunkten för förvärv eller efter medborgarskapets förvärv)  

-Vilka är förutsättningar för återkallelse av medborgarskap i Norge och Danmark? 
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1.3 Metod och material 

Jag har valt att använda mig av den traditionella rättsdogmatiska metoden då jag i denna 

uppsats främst använt mig av rättskällor så som förarbeten i form av propositioner, 

betänkanden och utredningar. Men även lagar, rättspraxis och doktrin har till stor del 

kommit att användas. Den främsta anledningen till mitt val av metod är för att den 

traditionella rättsdogmatiska metoden är den metod som passar bäst in på det centrala i 

denna uppsats nämligen att med hjälp av olika rättskällor kunna fastställa gällande rätt, de 

lege lata, för att därefter analysera vad jag anser och tycker att den borde vara, de lege 

ferenda. Vad gäller de sätt jag valt att argumentera för mina ställningstaganden och 

ståndpunkter så kommer det främst att röra sig om extensiva, anlogiska och e-contrario 

tolkningar. 

Grunden för mitt uppsatsämne utgörs till stor del av SOU 2006:2 Omprövning av 

medborgarskap. För att få ett bredare perspektiv på frågan om återkallelse av 

medborgarskap har jag dock behövt använda mig av annat material på området såsom EU-

rättslig reglering och andra internationella överenskommelser och åtaganden i form av 

konventioner för att ytterligare belysa huvudfrågan i uppsatsen. Slutligen har även praxis 

från såväl Sverige som EU kommit att användas för att på ett mer konkret sätt kunna 

åskådliggöra för hur det ser ut och har sett ut på medborgarskapsområdet.  

1.4 Avgränsning och disposition 

Uppsatsen handlar om att analysera om en omprövning av medborgarskap skall kunna leda 

till att svenskt medborgarskap återkallas. Jag kommer främst beröra frågan om återkallelse 

av medborgarskap vid tidpunkten för förvärv. Men även resonera kring frågan om återkallelse 

av medborgarskap efter förvärv för att kunna jämföra betydelsen av tiden för när ett 

medborgarskap eventuellt kan återkallas. Då det i andra skandinaviska/nordiska länders 

medborgarskapslagstiftning idag finns bestämmelser om återkallelse av medborgarskap 

kommer även ett visst jämförande inslag att återspeglas i slutet av uppsatsen. 

De inledande kapitlen är av mer deskriptiv karaktär för att ge läsaren en inblick i hur 

medborgarskapslagstiftningen är uppbyggd i Sverige. Därefter har jag valt att avsluta varje 

kapitel med att analysera och reflektera över det redogjorda kapitlet för att på ett mer 

konkret sätt hålla isär mina egna funderingar från det material jag använt mig av.  

I kapitel två börjar jag med att redogöra för vilka lagar som är aktuella inom 

medborgarskapsområdet för att ge läsaren en förståelse om varför det inte ”är så enkelt” att 
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införa en bestämmelse om återkallelse av medborgarskap. I detta kapitel tar jag även upp 

praxis av relevans för att synliggöra för läsaren om hur det ser ut i praktiken inom 

medborgaskapslagstiftningen.  

Då Sverige sedan den 1 januari 1995 ingår i EU har detta samarbete lett till att mycket av 

bl.a. Sverige lagstiftande makt lämnats över till EU. I kapitel tre diskuterar jag om detta 

samarbete på något sätt påverkar den svenska medborgarskapslagstiftningen. För att mer 

konkret visa och synliggöra för hur det ser ut inom EU när det kommer till 

medborgarskapslagstiftningen har jag använt mig av två fall vilka visar tillämpningen av den 

i EU reglerade ordningen på medborgarskapsområdet. 

I kapitel fyra redogör jag för hur ett svenskt medborgarskap förvärvas och innebörden 

av dubbelt medborgarskap. Syftet med det är för att läsaren ska förstå de tre olika sätt för 

vilka ett medborgarskap kan förvärvas i Sverige.  

I kapitel fem redogör jag för vilka aktörer/myndigheter som är involverade i ett 

medborgarskapsärende för att sedan avslutningsvis gå igenom anhängiggörandet av en 

ansökan om medborgarskap för att på så sätt ge läsaren en mer tydlig och konkret inblick 

av hur det går till när en person ansöker om medborgarskap. 

Skillnaden mellan en person som bor i Sverige med permanent uppehållstillstånd och en 

person som är svensk medborgare är inte alltid så tydlig. I kapitel sex redogör jag för de 

rättsverkningar som följer av ett svenskt medborgarskap för att därefter utröna skillnaderna 

mellan uppehållstillstånd och medborgarskap. Som en avslutande del i kapitel fem redogör 

jag för den folkrättsliga synen på vad ett medborgarskap generellt för med sig. 

Kapitel sju behandlar om det är möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap, med 

jämförelse med hur det tidigare sett ut på området. Efter det redogör jag för de 

grundläggande hinder (min egen definition) vilka står i vägen för införandet av ett 

återkallandeinstitut i svensk lagstiftning.  Avslutningsvis tar jag upp frågan om och när det 

går att ändra eller återkalla gynnande förvaltningsbeslut.  

I kapitel åtta redogör jag för de allmänrättsliga principerna i EKMR och andra 

grundläggande rättsprinciper för att se om ett införande skulle vara förenligt eller inte med 

nämnda principer..  

Den andra frågeställningen i uppsatsen redogör jag för i kapitel nio nämligen om varför 

det ska vara möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap. Här tar jag upp tidsaspekterna 

vad gäller återkallelse av medborgarskap vilka kan hänföra sig till tidpunkten antingen vid 

förvärv eller efter förvärv av medborgarskap för att på så sätt kunna utröna skillnaderna 

emellan dessa två tidsaspekter. Jag kommer även att i detta kapitel redogöra för de för- och 
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nackdelarna som kan tänkas uppstå vid återkallande av medborgarskap. Slutligen kommer 

jag även kort diskutera hur våra grannländer förhåller sig till frågan om återkallelse av 

medborgarskap. 

I det tionde och avslutande kapitlet redogör jag för min ståndpunkt på om Sverige bör 

eller inte bör införa ett återkallelseinstitut i medborgarskapslagstiftningen.  
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2 MEDBORGARSKAPSLAGSTIFTNINGEN 

2.1 Lagar inom medborgarskapsområdet 
Medborgarskapslagstiftningen i Sverige utgörs av ett flertal nationella lagar men även 

internationella överenskommelser och andra åtaganden berörs. Nedan redogör jag för de 

lagar som till största del berörs och avslutar kapitlet med en del fall på området där några 

av dessa lagar har haft betydelse för fallens utgång. Varför jag tar upp UtlL och frågan om  

uppehållstillstånd är för att det är av intresse när det kommer till tidsaspekten och den 

omständighet som kan tänkas ligga till grund för återkallelse. 

2.1.1 Regeringsformen 

I vår grundlag RF finns det idag ett förbud mot återkallelse av svenskt medborgarskap utan 

samtycke. Detta förbud har inte alltid funnits utan tillkom först i 1974 års RF. I RF 2 kap 7 

§ finner vi ett medborgarskydd med följande lydelse: 

”… Ingen medborgare som är eller har varit bosatt i riket får berövas sitt medborgarskap i 

annat fall ändå då han samtidigt, efter uttryckligt samtycke eller genom att inträda i allmän 

tjänst, blir medborgare i annan stat. Utan hinder härav får dock föreskrivas att barn under 

aderton år i fråga om sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem...”.  

Det centrala i SOU 2006:2 är införandet av ett återkallelseinstitut i RF 2 kap 7 § som ger en 

möjlighete att återkalla svenskt medborgarskap efter omprövning. Ändringe i RF 2 kap 7 § 

skulle få följande lydelse: 

”Utan hinder av vad som sägs i andra stycket får dock föreskrivas att barn under aderton år 

i fråga om sitt medborgarskap skall följa föräldrarna eller en av dem. Vidare får föreskrivas 

att medborgarskapet skall fråntas den som förvärvat det genom oriktiga eller ofullständiga 

uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande.” Således handlar den föreslagna 

åtgärden bl.a. om ändring i en grundlag. 

2.1.1.2Praxis 

I Sverige har vi haft en del fall men dock inte många som rör situationer inom 

medborgarskapsområdet vilka inte varit förenliga med RF 2 kap 7 §. Jag kommer att kort 

redogöra för två fall av relevans för min uppgift.  

Ett av fallen är RÅ 2006 ref 73 vilket rörde ett barn vid namn B.R som vid sin födsel 

förvärvade svenskt medborgarskap genom sin fader (se kapitel fyra). B. R kom sedermera 

att fråntas sitt medborgarskap av Skattemyndigheten då det i ett faderskapsmål visade sig 

vara så att fadern med det svenska medborgarskapet inte var dennes biologiska fader. 
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Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anförde att då det saknas lagreglering inom 

medborgarskapslagstiftningen när det kommer till giltigheten av ett faderskap får frågan 

avgöras med hjälp av allmänna rättsprinciper och RF 2 kap 7 §. Då bestämmelsen i stort 

sett uteslutande stadgar att ingen får fråntas sitt medborgarskap mot sin vilja kom HFD 

fram till beslutet om förlust av medborgarskap för B.R skulle upphävas. 

Ett annat liknade fall är NJA 2014 s. 323 som handlar om en man vid namn B.P. Han 

föddes i USA 1984 i ett förhållande mellan hans svenska fader och brittiska moder varpå 

han därefter kom att förvärva faderns svenska medborgarskap enligt dåvarande 

medborgarskapslagstiftning. När B.P var åtta år flyttade han till Sverige med sin brittiska 

moder. Åtta år efter deras flytt visade det sig att BP:s fader inte var hans biologiska fader. 

Skattemyndigheten bestämde sig då för att avregistrera hans svenska medborgarskap vilket 

Skattemyndigheten inte hade lagstöd för enligt RF 2 kap 7 § då B.P inte lämnat sitt 

samtycke. Detta innebar att B.P, under fyra och ett halvt års tid, fråntogs sitt svenska 

medborgarskap under omständigheter vilka inte var förenliga med svensk rätt och i 

samband med det gick många av hans rättigheter förlorade så som rösträtten och eventuellt 

konsulärt bistånd. HFD konstaterade att det inte fanns någon lagreglering inom området 

som gjorde det möjligt att återkalla ett medborgarskap p.g.a. felaktiga uppgifter. Därför 

hade Skattemyndigheten handlat felaktigt genom att avregistrera BP:s svenska 

medborgarskap. I detta mål, som var ett skadeståndsmål, biföll HFD BP:s talan varpå han 

erhöll skadestånd för uppkommen ideell skada i samband med förlust av medborgarskap. 

2.1.2 Utlänningslagen   

Innan en person, vilken önskar förvärva svenskt medborgarskap, lämnar in en ansökan 

skall vissa kriterier vara uppfyllda för att ansökan skall tas upp till prövning av den 

handläggande myndigheten. I huvudsak är det utlänningslagen (UtlL) som reglerar dessa 

förutsättningar. Sökande ansöker först om ett uppehållstillstånd vilket, enligt UtlL 2 kap 4 

§, är ett tillstånd som ger den sökande rätt att vistas i Sverige. Detta tillstånd finns i två 

olika varianter, tidsbegränsat och permanent uppehållstillstånd. Enligt UtlL 5 kap 1 § är det endast 

flyktingar och skyddsbehövande som har rätt till uppehållstillstånd men sökanden med 

anknytning till Sverige kan också erhålla uppehållstillstånd efter ansökan enligt UtlL 5 kap 3 

§. Sedan år 1954 får nämligen ett uppehållstillstånd, enligt UtlL 7 kap 1 §, återkallas om 

uppgifterna vid förvärvet är oriktiga.  

I förarbetena till 1954 års lag var ett av kriterierna för återkallelse att uppgiften som 

lämnats haft en sådan inverkan på beslutet att det annars inte skulle ha beviljats. Detta 
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kriterium kvarstod i ca tjugo år tills det infördes ännu en grund för återkallelse nämligen 

den att ett svikligt förfarande måste ha skett.8 

Ytterligare en möjlighet för återkallelse av uppehållstillstånd infördes i 1980 års 

utlänningslag och denna gång var det rekvisitet ”andra särskilda skäl” som fick genomslag. 

Men rekvisitet ”andra särskilda skäl” fick endast användas på sökanden som inte invandrat 

till Sverige ännu. I 1989 år UtlL valde lagstiftarna att gå ännu längre och istället infördes en 

obligatorisk återkallelsebestämmelse där återkallelse var huvudregeln när någon sökande 

lämnat oriktiga uppgifter. Den 1 februari 1998 ändrades återigen förutsättningarna för 

återkallelse av uppehållstillstånd och bl.a. infördes en tidsgräns där det krävdes synnerliga skäl 

för att återkallelse skulle kunna ske samt en precision av de omständigheter som skulle ligga 

till grund för en återkallelse. Omständigheterna kunde å ena sidan vara att en folkbokförd 

person med uppehållstillstånd vistades mestadels utomlands eller å andra sidan kunde 

personen ha ett ytterligare uppehållstillstånd i ett annat land vilket det skulle gå att skicka 

tillbaka personen till. 9 Motivet till den införda tidsgränsen var för att:  

 

 ” Det är av humanitära skäl viktigt att en utlänning efter en längre tids bosättning i Sverige 

i normalfallet kan känna trygghet här och inte behöver känna oro för att inte längre få 

stanna kvar. Det kan också tänkas bidra till att några efter en tid vågar träda fram under sin 

rätta identitet. En tidsgräns bör dock inte göras absolut. Fall kan förekomma då det 

undantagsvis kan vara rimligt att utlänningen får stanna kvar trots att han eller hon haft 

uppehållstillstånd här en längre tid. I likhet med vad som gäller vid utvisning på grund av 

brott bör därför gälla att uppehållstillstånd får återkallas om utlänningen vistats här en 

längre tid endast om det finns synnerliga skäl för det”.10 

På grund av den nu införda bestämmelsen med tidsgräns så har antalet prövningar av 

ärenden gällande återkallelse av uppehållstillstånd hos Utlänningsnämnden minskat till 

hälften.11 

2.1.3 Medborgarskapslagen 

I nya lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL) finns reglerna om förvärv och 

förlust av svenskt medborgarskap. Denna lag trädde kraft då den förra MedbL upphörde 

att gälla och en av de betydelsefulla skillnaderna mellan 1950 års medborgarskapslag och 

den nya lagen är att det enligt den nuvarande MedbL går att inneha dubbelt 

                                                           
8
 Prop.1975/76:18 s. 140 

9
 SOU 2006:2, Omprövning av medborgarskap, s. 58-59 

10
 Prop.1997/98:36, s. 24 f 

11
 SOU 2006:2, Omprövning av medborgarskap, s. 61 
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medborgarskap. 12  I och med införandet av den nya medborgarskapslagen kom även 

principen om en persons hemvist att spela allt större roll vid förvärv av medborgarskap. 

Även möjligheten om att förvärva medborgarskap vid födseln förstärktes i samband med 

den nya lagen. Vidare reglerar 2001 års lag också ärenden vilka rör bl.a. allmän säkerhet och 

rikets säkerhet enligt MedbL 27 §. 

2.1.4 Lag om den europeiska konventionen  

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

I Europeiska konventionen angående skydd för de mänskligar rättigheterna (EKMR) finns 

en hel del rättigheter och friheter som inte får åsidosättas av vare sig staten eller den 

enskilde. En överträdelse eller kränkning av någon av dessa rättigheter eller friheter som 

förekommer i EKMR kan tas upp till prövning av Europadomstolen i Strasbourg, 

Frankrike efter en klagan från såväl en fysisk som en juridisk person.13 Värt att nämna är att 

rättigheterna och friheterna som finns i konventionen är tillförsäkrade ”varje person som 

befinner sig under dess jurisdiktion” oavsett medborgarskap enligt artikel 1 EKMR.14 

Ett medborgarskap är inte att se som en rättighet för varje människa varför det bl.a. inte 

skyddas av EKMR (se avsnitt 4). I artikel 8.1 EKMR stadgas det att var människa har ”rätt 

till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens”. Europadomstolen har 

tolkat in beslut som avslag av medborgarskap som en överträdelse av artikel 8.1 EKMR. 

Dels när ett beslut om avslag påverkar den ”sociala identiteten”15, dels när ett avslag av 

medborgarskap skett godtyckligt.16    

I artikel 8.2 finns dock en undantagsbestämmelse vilken ger staten rätt att ingripa mot 

rättigheterna  under vissa omständigheter under förutsättning att tre villkor är uppfyllda. 

För det första ska ingreppet vara lagligt d.v.s. det ska finnas stöd till ingreppet i nationell 

lag i enlighet med legalitetsprincipen (se under avsnitt 8). För det andra ska ingreppet i 

rättigheten vara ändamålsenlig enligt de i artikeln uppräknade kriterier. För det tredje ska 

ingreppet vara ”nödvändigt”.17  

En annan artikel som kan vara av relevans och i förening med artikel 8.1 EKMR är 

förbud mot diskriminering enligt artikel 14 EKMR. I artikel 14 EKMR stadgar att 

åtnjutandet av de fri- och rättigheter som finns i EKMR skall tillförsäkras alla oavsett kön, 

                                                           
12

 Sandesjö & Björk, Nya medborgarskapslagen, s. 22 
13

 http://www.ne.se/europadomstolen 2014-10-10 
14

 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 117 
15

 Se Genovese v Malta 
16

 Se Karassev and family v Finland 
17

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 305 
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etnicitet, religion m.m. Till skillnad från artikel 8.1 EKMR går det inte att begränsa denna 

artikel. 

 

2.2 Sammanfattning och slutsats 

Att RF står i vägen för införandet av en bestämmelse om återkallande av medborgarskap 

kan utläsas ur RF 2 kap 7 §. Det krävs således en grundlagsändring till att börja med för att 

överhuvudtaget få igenom en sådan bestämmelse. För att en grundlagsändring ska komma 

till stånd är huvudregel att det krävs två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande 

val, enligt RF 8 kap 14 §. Konstitutionsutskottet kan enligt RF 8 kap 14 § besluta om 

undantag från ovan regel vilket innebär att en grundlagsändring inte behöver ske under ett 

ordinarie val.18 Däremot skall ett förslag om ändring i grundlag lämnas till riksdagen senast 

nio månader innan val enligt RF 8 kap 14 § men. 3. Men det går även att påskynda en 

grundlagsändring enligt undantagsbestämmelsen i RF 8 kap 14 § men. 4-5 där 

konstitutionsutskottet med en majoritet bestående av mins fem sjättedelar besluta om att 

förslaget om ändring läggs fram på kortare tid än nio månader. 

Vad som däremot skulle kunna tala för att det i framtiden kanske blir aktuellt med en  

grundlagsändring är bl.a. SD:s intåg i riksdagen i valet 2010 och att SD genom valet 2014 

blev Sveriges tredje största parti med 12,9%. Det har en stor betydelse vid sådana här 

frågor då de i sin politik framför en än mer restriktiv invandringspolitik än den vi har idag 

och jag tror inte att det dröjer länge innan de utför ett s.k. vilande grundlagsförslag vilken 

sker genom folkomröstning. Ett sådant grundlagsförslag måste dock framställas av minst 

35 st. ledamöter samt stödjas av minst 117 st. ledamöter. Som det ser ut idag torde ett 

förslag från SD inte få tillräckligt med stöd, men vem kan förutspå framtiden? Emellertid 

har en folkomröstning av detta slag aldrig skett. Vi har heller aldrig haft ett parti i riksdagen 

som skiljer sig så mycket från de andra partierna i nästan alla frågor och där ett samarbete 

sinsemellan inte heller är aktuellt. Slutligen skall vi heller inte underskatta betydelsen av en 

sådan bestämmelse som denna då den, om den används för att införa ett återkallelseinstitut 

i svensk lagstiftning, kan komma att inverka på många människors liv. 

Ett uppehållstillstånd går, till skillnad från ett medborgarskap, idag att återkallas. Men 

kriterierna för återkallelse av uppehållstillstånd har kommit att ändras ett flertal gånger 

vilket säkerligen har att göra med uppehållstillståndets betydelse för den enskilde. Rekvisit 

som oriktiga uppgifter och svikligt förfarande vid förvärv var de första till att slutligen år 

1998  införa en tidsgräns tillsammans med rekvisitet synnerliga skäl för återkallelse av 

                                                           
18

 Pettersson, Olof, Den offentliga makten, s. 47 
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uppehållstillstånd. Detta tyder på att det ska mycket till för att återkalla uppehållstillstånd 

varför det också ställs höga krav vid handläggningen av tillståndsärenden av detta slag. En 

återkallelse av ett uppehållstillstånd, enligt min mening, drabbar nog den enskilde lika hårt 

som en eventuell återkallelse av ett medborgarskap då uppehållstillståndet kan ses som det 

första steget mot en samhällelig gemenskap och samhörighet.  

Bara det faktum att HFD i fallet NJA 2014 s. 323 har visat att RF 2 kap 7 § är en sådan 

stark rättighet för individen att en överträdelse av lagrummet kan leda till att skadestånd 

utdöms påvisar att det ska mycket till innan ett institut, vilket innebär att en återkallelse av 

medborgarskap, kan vara för handen. Det är inte bara det att en person fråntas sitt 

medborgarskap utan samtycket som, enligt min mening, är det jobbiga utan det är den 

starka känslan av samhörighet och tillhörighet vilken en person erhåller ur ett svenskt 

medborgarskap som torde bli psykiskt påfrestande för den enskilde. Trots att 

medborgarskapet i sig kanske inte är en rättighet för en person utan snarare en s.k. exklusiv 

rätt för staten så är det ändå så att när medborgarskapet väl förvärvats torde det ge känslan 

av en stark demokratisk delaktighet i det svenska samhället. Flertalet människor kanske 

aldrig har fått uppleva eller någonsin kommer att få uppleva den känslan igen om 

medborgarskapet skulle gå att återkalla, speciellt om det skulle ske på sådant sätt som det 

gjorde i ovan nämnda fall.   

Vad jag ställer mig kritisk till är att båda fallen gått till HFD respektive HD vilket 

innebär att såväl förvaltningsrätt som kammarrätt samt tingsrätten och hovrätten inte insåg 

vare sig meningen eller betydelsen av innehavet av ett svenskt medborgarskap. I det första 

fallet konstaterade också Högsta förvaltningsdomstolen att en reglering av faderskapsmål 

saknades inom medborgarskapslagstiftningen och diskuterade inte ens medborgarskapets 

starka betydelse ur rättighetssynpunkt.  

Som tidigare nämnt ingår Sverige i EU sedan 1995 vilket innebär att rättsakterna i EU gäller 

som lag i Sverige.19 Inte heller får lag eller föreskrift som inte överensstämmer med EKMR 

stiftas eller meddelas i Sveriges enligt RF 2 kap 19 §.  

Artikel 8 i EKMR som sådan är svårdefinierad enligt min mening men jag tycker ändå 

att det går att tolka in frågan om återkallelse av ett medborgarskap då en återkallelse av 

medborgarskap kan komma att få en betydande inverkan på den enskildes liv. Detta kan 

sålunda likställas med att få ett avslagsbeslut på en ansökan om medborgarskap. 20  Att 

fråntas medborgarskap innebär bl.a. att en person fråntas rättigheter såsom rösträtten i val 

                                                           
19

 Se lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna… 
(SFS 1994:1219) 
20

 Jfr Genovese v Malta och Karassev and family v Finland 
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(se kapitel 4). Det innebär också att personen fråntas känslan av samhörighet med andra 

personer i hemvistlandet. Däremot finns en möjlighet för en konventionsstat som Sverige 

att själv avgöra om de vill inskränka en grundläggande rättighet enligt principen om 

”margin of appreciation” men det tar ju inte bort det faktum att ingreppet måste vara 

rimligt i förhållande till åtgärden (jfr proportionalitetsprincipen nedan).  

Rätten att inte bli diskriminerad enligt artikel 14 EKMR kan vidare komma att stärka 

skyddet i artikel 8 EKMR vid frågan om återkallelse av medborgarskap beroende på vilken 

omständighet som legat till grund för beslutet om återkallelse. Detta kan alltså komma att 

ha en inverkan på hur ett återkallelseinstitut införs i svensk lagstiftning skall utformas. 
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3 EU SAMARBETETS INVERKAN PÅ 

MEDBORGASKAPSLAGSTIFTNINGEN  

3.1 EU-åtagandets påverkan  

Vid bl.a. undertecknandet av FEU lämnade de länder som ingått EU över viss del av sin 

nationella maktbefogenhet till unionen (jfr FEU art 4.1). Som tidigare nämnt, innebär detta 

att medlemsstaterna villkorslöst är skyldiga att följa bl.a. de förordningar som ingår i 

unionsrätten, genom principen om unionsrättens företrädesrätt. 21  I fråga om 

medborgarskapslagstiftningen har unionen dock lämnat det fritt och medlemsstaterna som 

själva beslutar om sina nationella regler avseende medborgarskap i avsaknad av ett 

harmoniserat område (se ovan kapitel 4). Denna huvudregel avseende 

självbestämmanderätt kan komma att begränsas då regeln inte får inskränka eller på något 

annat sätt strida mot gällande unionsrätt.  

En ytterligare begränsning inom EU som rör det nationella handlingsutrymmet inom 

medborgarskapslagstiftningen är 1997 års europeiska konvention om medborgarskap (se 

vidare i kapitel 6). 

3.1.1 Unionsmedborgarskap 

I och med Sveriges inträde i EU och Maastrichtfördraget (numera Fördraget om 

europeiska unionen, FEU) infördes ett unionsmedborgarskap för att stärka rättigheter och 

intressen för medborgarna i medlemsstaterna. Då Sverige, som nämnts tidigare, sedan 1995 

inträtt den europeiska unionen gäller de rättigheter som unionsrätten tilldelar även för 

svenska medborgare i enlighet med artikel 20.2 i FEUF fördraget. Således är det omöjligt 

att vara unionsmedborgare utan att vara medborgare i en medlemsstat. Att vara 

unionsmedborgare ger bl.a. rätt för en svensk medborgare att fritt röra sig inom unionens 

territorier med de begränsningar som kan tänkas finnas samt rätten att rösta vid val till 

Europaparlamentet. Att det saknas ett harmoniserat område i EU vad gäller 

medborgarskap innebär, som nämnt ovan, att det är fritt fram för Sverige att själva 

bestämma över frågor som rör just svenskt medborgarskap. 22  Men däremot skall varje 

medlemsstat, enligt art. 4.2 FEU, behandla sina medborgare likadant i strävan om att uppnå 

principen om likabehandling. Således innebär detta ett förbud mot diskriminering p.g.a. 

nationalitet av unionsmedborgare enligt artikel 18 FEUF. Men det är inte enbart 

medborgare i medlemsstaterna som tilldelas rättigheter inom unionen utan det kan även 
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 Mål 6/64 Costa mot Enel, s. 585 
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 SOU 2013:29, Det svenska medborgarskapet, s. 137 
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komma att avse tredjelandsmedborgare om EU har tecknat avtal med stater utanför 

unionen. 23  Ett sådant avtal är EES-avtalet vilket är ett frihandelsavtal tecknat mellan 

medlemsstaterna och länderna Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz. EES-avtalet ger 

rätt för företag, i ovan nämnda länder, att tillträda EU:s inre marknad som innebär fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.24  

3.2 EU Praxis inom medborgarskapsområdet 

EU-domstolen har vid ett par tillfällen utrett fall som har med medborgarskap att göra. I 

målet C-369/90 Micheletti m.fl. handlade det om en person, Micheletti, som hade dubbla 

medborgarskap dels i Argentina och dels i Italien. Michelleti tänkte starta en 

tandläkarverksamhet i Spanien. Han ansökte om permanent uppehållstillstånd och ville 

utnyttja sin etableringsfrihet. Denna ansökan avslogs av de spanska myndigheterna då det i 

spansk lag fanns en bestämmelse som innebar att en person som hade dubbla 

medborgarskap (om inget av dem är spanskt) skulle anses vara medborgare i det land där 

denne sist hade sin sitt stadigvarande boende. Då Michelleti bodde i Argentina innan hans 

resa till Spanien var han enligt spansk lag att se som argentinsk medborgare. EU-domstolen 

kom fram till att en medlemsstat inte har rätt att ställa ytterligare villkor på ett 

medborgarskap som redan tillerkänns i en annan medlemsstat, då det är oförenligt med 

unionsrätten och sätter hinder för åtnjutandet av etableringsfriheten. 

I målet C-135/08 Rottmann, rörde det sin om en man vid namn Janko Rottman i enlighet 

med territorialitetsprincipen förvärvade ett österrikiskt medborgarskap då han föddes där.  

Rottmann misstänktes för brott och förhördes av brottmålsdomstolen i Österrike. Han 

bestämde sig därefter för att flytta till Tyskland. Efter två år beslutade domstolen i 

Österrike att han skulle anhållas i sin frånvaro och året därpå ansökte han om 

medborgarskap i Tyskland. Rottmann nämnde aldrig för de tyska myndigheterna att han 

förhörts i Österrike och att han sedermera var anhållen i sin frånvaro. Rottmann kom 

senare att förvärva tyskt medborgarskap och i samband med det blev han av med sitt 

österrikiska medborgarskap då det enligt dåvarande österrikisk rätt inte gick att inneha 

dubbla medborgarskap. De tyska myndigheterna fick så småningom reda på att Rottmann 

var misstänkt för brott i Österrike. Därefter belslutade de tyska myndigheterna att återkalla 

Rottmanns tyska medborgarskap p.g.a. han undanhållit sanningen samt att det rörde sig om 

ett bedrägligt förfarande. Det skulle leda till att Rottmann förlorade sitt 
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 Direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare 
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unionsmedborgarskap och dessutom skulle bli statslös vilket inte var förenligt med 

unionsrätten.25  

EU-domstolen kom fram till att ett återkallande av detta slag kunde genomföras, om det 

skedde under ett iakttagande av proportionalitetsprincipen. Vad EU-domstolen menade var 

att ett beslut om återkallelse av ett medborgarskap som förvärvats genom ett bedrägligt 

förfarande eller under andra vilseledande förfarandet är förenligt med unionsrätten, enligt 

art. 20 FEU, om det står i proportion till den berörda personens livssituation och de följder 

som ett eventuellt återkallande skulle kunna förorsaka. I detta ingår även en bedömning 

kring möjligheten för Rottmann att få tillbaka sitt österrikiska medborgarskap.  I det här 

målet kom således EU-domstolen fram till att möjligheten fanns för Rottmann att återfå 

sitt österrikiska medborgarskap varför Rottmanns tyska medborgarskap sedermera kom att 

återkallas.26 

3.3 Avslutande kommentarer 

När det kommer till unionsmedborgarskapet och avsaknaden av ett harmoniserat område 

vad gäller frågan om medborgarskap så är den till viss del oklar. En aspekt är att om  ett 

medborgarskap återkallas på en grund som inte är tillåten i internationell rätt, skulle det 

kunna leda till konsekvenser för andra medlemsstater då dessa ”medborgarskapslösa” 

personer fortfarande skulle ha kvar sitt unionsmedborgarskap. 27  Detta påvisar att det 

indirekt finns ett embryo till harmonisering på området medborgarskap även inom 

unionsrätten. 

I Michelleti-fallet kom EU-domstolen fram till att det inte är tillåtet för andra stater att 

inte tillerkänna medborgare i en annan medlemsstat om de redan erkänts som medborgare 

av den andra staten. Vad gäller Rottmann-målet är det av störst relevans för denna uppsats 

då målet återspeglar unionsrättens reglering kring frågan om återkallelse av medborgarskap, 

mer specifikt unionsmedborgarskapet. Då det inte går att inneha ett unionsmedborgarskap 

utan att först ha ett annat medborgarskap i en medlemsstat följer, som tidigare nämnt, av 

art. 20.1 FEU. Bara en sådan sak gör det svårt att bli av unionsmedborgarskapet utan att 

också mista medborgarskapet i den andra medlemsstatens. Det skulle annars innebära att 

medborgarskapslagstiftningen på nationell nivå överlämnas till EU, vilket i sin tur innebär 

att principen om medlemsstaternas suveränitet minskar i omfång och därmed också 

rättsäkerhet för befolkningen i en medlemsstat.  
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 Se 1997 års europeiska konvention om medborgarskap art. 7.3 
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 Bratthall Kenneth, Förvärvat medborgarskap i medlemsstat kan återkallas, Info Torg juridik, 2010-03-
03 
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 Lokrantz-Bernitz, Medborgarskapet i Sverige och Europa, s. 222 
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EU-domstolen kom slutligen fram till att unionsmedborgarskap kan återkallas om det 

vid tidpunkten för förvärv tillkommit under otillbörliga omständigheter som ex. 

vilseledande eller annan felaktig grund så länge det sker i ljuset av 

proportionalitetsprincipen. Enligt min mening visar detta att EU på så sätt och vis kan 

komma att påverka medborgarskapslagstiftningen på nationell nivå trots att det rör sig om 

ett icke-harmoniserat område.(jfr med legalitetsprincipen kap 8) 
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4 HUR FÖRVÄRVAS ETT SVENSKT MEDBORGARSKAP? 

4.1 Tre olika metoder vid förvärv 

Idag finns det ett flertal olika sätt att förvärva ett medborgarskap på. Det ena sättet 

utesluter inte det andra utan vissa länder använder sig av t.o.m. en blandning av metoderna. 

Dock är det endast en av metoderna som är av betydelse när det kommer till återkallelse av 

medborgarskap, i denna uppsats, men för att förstå varför just den metoden är av vikt ska 

jag nedan redogöra för vilka metoder som kan ligga till grund vid förvärv av svenskt 

medborgarskap. 

4.1.1 Automatiskt, efter anmälan och via naturalisation28 

Vid förvärv av medborgarskap vilket sker automatiskt, d.v.s. vid födelsen så sker förvärvet 

antingen genom den härstamningsprincipen eller genom territorialitetsprincpen , enligt MedbL 1-2 

§ §. Härstamningsprincipen innebär att det är föräldrarnas medborgarskap som blir 

avgörande för vilket medborgarskap barnet/barnen kommer att förvärva. 29  Ett förvärv 

enligt territorialitetsprincipen innebär att det är födelseorten som är avgörande för 

medborgarskapet oavsett framtida bosättningsort. Förvärv av medborgarskap som sker per 

automatik innebär sålunda inga särskilda administrativa företeelser vilket istället är för 

handen vid förvärv genom anmälan och ansökan.30  

Det andra tillvägagångsättet för förvärv av medborgarskap är efter anmälan. Sådana 

anmälningar kan ske bl.a. enligt nedan uppräknade bestämmelser i MedbL: 

 5 § ”av barn som har fötts utomlands och vars far eller förälder enligt 1 kap 9 § FB 

är svensk medborgare”.  

 6 § ” barn som fötts i Sverige och är statslöst” 

 7 § ”övriga barn som inte har svenskt medborgarskap” 

 8 § ”ungdomar som inte har svenskt medborgarskap” 

 9 § ”nytt förvärv av svenskt medborgarskap” 

 10 § ”barn till den som förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan” 

Enligt 22 § MedbL skall anmälan om önskemål av förvärv av medborgarskap enligt 5-9 §§  

ges in och prövas av Migrationsverket (se nedan) med undantag för nordiska medborgare 

vilka är folkbokförda i Sverige och anmäler önskemål om förvärv av medborgarskap enligt 
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 Ett beslut som renderat i svenskt medborgarskap efter ansökan av en utlänning, se SOU 2000:106, s. 
88 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning 
29

 SOU 2006:2, Omprövning av medborgarskap, s. 64 
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 Sandesjö & Björk, Nya medborgarskapslagen – en kommentar, s. 20 
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7-9 §§ . Dessa personer skall istället lämna in sådana anmälningar hos länsstyrelsen i det län 

där personen i fråga är folkbokförd enligt 3 § 3 st. MedbF. 

Slutligen kan förvärv av medborgarskap ske genom naturalisation (ansökan) vilket är det 

tillvägagångssättet som främst diskuterats vid frågan om återkallelse av medborgarskap 

efter omprövning. Ett förvärv efter ansökan sker på sådant sätt att en ansökan skickas in 

till Migrationsverket för prövning. För att kunna bli svensk medborgare genom en sådan 

ansökan uppställs en del villkor enligt MedbL 11 §. Villkoren är att personen skall kunna 

styrka sin identitet, ha fyllt arton år, inneha permanent uppehållstillstånd, permanent 

uppehållskort eller permanent uppehållsrätt, varit i Sverige under viss tid samt levt ett 

klanderfritt liv. En skillnad mellan ett medborgarskapsärende och ett tillståndsärende är att 

det i  första ärendet krävs en styrkt identitet av den sökande medan det i det andra ärendet 

inte är ett krav.31 Trots att utgångspunkten är att identiteten skall vara styrkt i båda fallen 

kan det diskuteras om detta inte bör lagregleras då ett uppehållstillstånd är något som 

handläggarna i ett medborgarskapsärende använder sig av vid bedömningen (se vidare i kap 

fyra). 

När en person förvärvar medborgarskap automatiskt enligt MedbL bestämmelser så 

skall det förtydligas att ett sådant beslut inte innefattar någon myndighetsutövning utan 

snarare ett formellt ställningstagande. Detta har betydelse för när och om en förlust av 

medborgarskap skulle komma på tal.32 Däremot är beslut om svenskt medborgarskap, som 

sker genom antingen anmälan eller ansökan beslut som omfattas av RF 2 kap 7 § . Att 

nämna är att det inte innebär någon absolut rätt för en person att förvärva medborgarskap 

efter naturalisation trots att alla villkor som krävs är uppfyllda utan det är upp till staten att 

bestämma vilka personer som är medborgare i staten 33  likväl som staten, enligt 12 § 

MedbL, kan bevilja dispens från en del villkor 

4.2 Dubbelt medborgarskap 

En person som innehar medborgarskap i mer än ett land sägs ha dubbelt medborgarskap. 

Enligt 1950 års MedbL skulle personer avhålla sig från att ha dubbelt medborgarskap vilket 

därefter har kommit att ändras sedan 2001 års MedbL trädde i kraft. Således kan en person 

inneha fler medborgarskap om så önskas och är fullt möjligt enligt lagstiftningen i det andra 
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 Sandesjö & Björk, Nya medborgarskapslagen, s. 96 
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 Sandesjö & Björk, Nya medborgarskapslagen, s. 60 
33
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landet.34 Trots att Sverige erkänner dubbelt medborgarskap så är det långt ifrån alla länder 

som delar den uppfattningen.  

4.3 Avslutande kommentarer 

Att Sverige har rätt att bestämma vilka personer som är medborgare i landet och på vilket 

sätt samt under vilka förutsättningar förvärv av medborgarskap sker på framgår bl.a. av 

artikel 1 och 2 i Konventionen för lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar 

(Haagkonventionen, SÖ 1937:9). Förvärv av medborgarskap genom härstamningsprincipen är 

dock det främsta sättet för förvärv i svensk medborgarskapslagstiftning men detta sätt är 

inte direkt förenligt med principen om barnets bästa.  

Ponera att en kvinna med liberianskt medborgarskap föder ett barn i Sverige där fadern 

till barnet är en svensk man. Barnet som föds förvärvar då svenskt medborgarskap från 

fadern i enlighet med härstamningsprincipen. Föräldrarna till barnet är inte gifta och har 

heller inga funderingar kring att leva eller bo tillsammans. Då barnets moder saknar såväl 

uppehållstillstånd som medborgarskap är hon tvungen att lämna Sverige enligt 

bestämmelser i UtlL. Vad händer då med barnet som har svenskt medborgarskap? Det är 

komplicerad situation för alla tre involverade parter som kan sluta på olika sätt. Antingen 

tar modern med sig barnet till Liberia varpå barnet inte får vara med sin pappa och där 

barnet i framtiden kan komma att förlora sitt medborgarskap om barnet inte har haft 

hemvist i Sverige innan 22 års ålder enligt MedbL 14 §. Eller så gifter sig paret (utav tvång 

och inte kärlek) så att modern kan söka uppehållstillstånd på familjeanknytning varpå 

barnet får behålla sitt medborgarskap. Ett annat alternativt är att modern lämnar barnet 

med sin fader och flyttar ensam tillbaka till Liberia vilket också innebär att barnet behåller 

sitt medborgarskap. Värt att nämna i detta sammanhang är att även den omvända 

situationen, d.v.s. om modern var svensk medborgare och inte fadern, skulle få samma 

resultat vilket betyder att hur det än går till så hamnar barnet i kläm vilket inte kan vara att 

tillgodose barnets bästa. Därför tycker jag att Sverige borde gå över till att bara använda sig 

av territorialitetsprincipen då barnet inte skulle hamna i den situationen och där en 

medborgarskapsfråga inte skulle kunna utnyttjas av föräldrarna då barnet födelseort istället 

blir avgörande. 

Att inneha dubbelt medborgarskap kan te sig vara missvisande i praktiken. Det låter 

tjusigt men kan tyvärr orsaka livsförödande händelser. Ta exempelvis fallet med Dawit 

Isaak. Isaak är en journalist, född i Eritrea. Han blev svensk medborgare 1992. Isaak har nu 

suttit fängslad i Eritrea snart 13 år och de svenska myndigheterna kan inte få ”hem” 
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honom enligt den folkrättsliga huvudregeln35 som innebär att en medborgarstat inte kan 

ingripa mot det ”andra” medborgarskapet när en person har dubbelt medborgarskap.36 

Enligt min mening sätter en sådan här situation rättsäkerheten ur spel och ger inte en 

person strävan efter att inneha dubbelt medborgarskap utan tenderar snarare att förmå 

personer att enbart ha ett medborgarskap. 

 Idag sitter Isaak fortfarande fängslad och efter så många år i ett fängelse i Eritrea mår 

han allt annat än bra. Hela hans liv är förstört och det finns inget som kan ändra på det han 

gått igenom. Jag tror att en person som Isaak hade drömmar om att få inneha dubbelt 

medborgarskap speciellt i ett land som Sverige. Landet som, vad jag förstår enligt många 

människor jag träffat, är landet där ens drömmar kan uppfyllas. Att han åkte ner till 

Etiopien och fortsatte att arbeta som journalist var nog för att han kände sig trygg i och 

med sitt svenska medborgarskap som istället visade sig vara oanvändbart! I dessa lägen 

anser jag att vi istället bör införa en ett skydd för personer som hamnar i sådana situationer 

och därmed ”ex officio” 37  kunna återkalla det medborgarskap vilket skulle vara mest 

ogynnsamt för den drabbade att inneha. I Isaaks fall borde således han kunna befrias från 

sitt eritreanska medborgarskap efter en ansökan från hans fru eller annan anhörig . Alltså 

införa en regel vilken innebär att en make/maka/sambo, efter samverkan med annan stat, 

kunna befria en person från dennes medborgarskap vid livshotande situationer.  

En annan situation vilken har att gör med dubbelt medborgarskap och som även talar 

för att en bestämmelse om återkallelse av medborgarskap inte skulle vara genomförbar är 

den att det i vissa länder är så att medborgarskapet sägs upp automatisk vid förvärv av ett 

svenskt eller annat lands medborgarskap. I ett land som Irak, där många av de flyktingar 

som kommer till Sverige idag har sina rötter så innebär det att när de beviljas svenskt 

medborgarskap så går deras irakiska medborgarskap förlorat. 38  Detta innebär att en 

återkallelse av det svenska medborgarskapet skulle lämna personen ifråga statslös vilket i 

sin tur inte skulle överensstämma med bl.a. konventionen om begränsning av statslöshet(se 

nedan i kapitel sju).  
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 Jfr art 3.1, SÖ 2001:20 
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 http://palwrange.blogspot.se/2011/09/dawit-isaaks-dubbla-medborgarskap.html 2014-08-28 
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 Ex officio när en myndighet agerar på eget initiativ och där någon part inte påpekat något, Martinger 
Sven, Norstedts juridiska ordbok, s. 62 
38

 SOU 2006:2, Omprövning av medborgarskap, s. 81 

http://palwrange.blogspot.se/2011/09/dawit-isaaks-dubbla-medborgarskap.html


28 
 

5 Processordningen kring ett medborgarskapsärende 

5.1 Berörda myndigheter 

För att få förståelse för hur processen går till vid ansökan om  medborgarskap är det bra att 

få en inblick i vilken myndighet som handlägger ansökan. Utöver den handläggande 

myndigheten finns det även andra myndigheter som berörs vid handläggningen av ett 

medborgarskapsärende vilka i sin tur har betydande roller varför det är av vikt att även de 

framställs i denna uppsats.  

5.1.1 Migrationsverket 

Den myndighet som handlägger just medborgarskapsfrågor är Migrationsverket, enligt 22 § 

MedbL. Migrationsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen enligt RF 1 

kap 1 §. Således skall Migrationsverket tillämpa de bestämmelser och lagar som regeringen 

tilldelat verket inom området migration enligt . Det mål som regeringen satt för 

Migrationsverket är att migrationsverket ska: 

”… säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom 

ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en 

behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens 

utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet”39 

Det är alltså Migrationsverket som prövar och handlägger ärenden som har med 

medborgarskapsfrågor. Bevis om medborgarskap utformas av också av Migrationsverket 

och länsstyrelserna.40  

Migrationsverkets organisation som sådan består av dels en generaldirektör som styr 

verksamheten i dess helhet dels chefer som ansvarar för de olika verksamhetsområdena. 

Dessa områden är: mottagning, asylprövning, besök, bosättning och medborgarskap, 

förvaltningsprocess, strategiskt utvecklingscentrum, europeiskt och internationellt 

samarbete, planering och styrning, rättslig styrning, administration samt operativt 

samordningscentrum. Då jag avgränsat mig till att beröra medborgarskap är det enbart 

verksamhetsområdet besök, bosättning och medborgarskap som främst kommer att 

beröras i denna uppsats. 

Som nämnts tidigare är det inte enbart migrationsverket som myndighet som har det 

fulla ansvaret och som handlägger migrationsfrågor utan det finns en kedja av andra viktiga 

myndigheter och organisationer där migrationsverket kan komma att fungerar som en länk 
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dem emellan. Dessa är bl.a. polisen (enligt 3 § PolisL), kommunerna, länsstyrelserna, 

migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolen.  

5.1.2 Polisens roll 

Enligt polislagen (PolisL) 1 § ska polisens arbete ”syfta till att upprätthålla en allmän 

ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” Således 

är polisen en viktig aktör i samhället.  

Den centrala förvaltningsmyndigheten inom polisväsendet är Rikspolisstyrelsen vilken 

”skall verka för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet”.41 

Polisen är ur många medborgares synpunkt den myndighet som har till uppgift att 

minska på brottsligheten, upprätthålla en viss ordning bland medborgarna och samtidigt 

öka tryggheten i vårt samhälle. 42  När det kommer till Rikskriminalpolisen så är 

myndighetens främsta mål ”att motverka de kriminella organisationernas möjligheter att 

verka i Sverige”43 vilket gäller både internationellt och nationellt. Rikskriminalpolisen ska 

informera Migrationsverket att en sökande är misstänkt för ett brott som ger minst sex 

månaders fängelse.44 

Säkerhetspolisens (Säpos) roll i ett medborgarskapsärende är att lämna yttranden till 

Migrationsverket om huruvida en sökande har kopplingar eller några som helst 

anknytningar till någon underrättelseverksamhet eller organisation som sysslar med 

terrorism. Skulle det vara så gör Säpo en ytterligare utredning på sökanden vilken även kan 

kallas in på förhör. Om inga anknytningar eller kopplingar återfinns lämnar Säpo ansökan 

utan någon formell anmärkning, annars avstyrks ansökan av säkerhetsskäl vilka oftast då 

har sin grund i allmän säkerhet eller rikets säkerhet. Av vikt att nämna i detta sammanhang 

är att beslut av dessa slag överklagas enligt MedbL 27 § hos regeringen och inte hos 

migrationsdomstolen då det är Säpo som tagit beslut i ärendet. Sådana s.k. 

säkerhetsärenden får även överklagas av Säpo själva, enligt MedbL 27 §. 

Det vanligaste resesättet för en person att ta sig in och ur ett land är via flyg. Därför har 

det på flygplatserna runtom i Sverige inrättats en s.k. gränskontroll som innebär att det 

finns poliser som ansvarar för kontrollen av att detta resesätt sker under lagliga former och 

där det bl.a. undersöks och utreds om huruvida resehandlingarna personerna använt sig av 

är giltiga. Vidare samarbetar även poliserna på gränskontrollen med Migrationsverket 

genom att se till att de av- och utvisningsbeslut som Migrationsverket eller 
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polismyndigheten tagit verkställs enligt UtlL 12 kap 14 §. Detta kan ibland innebära att 

polisen även eskorterar en utlänning ut ur landet. 

5.1.3 Kommunens och Länsstyrelsens roll 

Att få ett svenskt medborgarskap innebär, som tidigare nämnts, bl.a. att en individ 

sedermera har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Detta innefattar inte bara en hel del 

friheter och rättigheter utan medför även skyldigheter som den enskilde skall informeras 

om. I portalparagrafen till MedbL (1 §) stadgas det att dessa skall förmedlas till den nya 

medborgaren av kommunerna efter samråd med länsstyrelserna. 

Vidare spelar kommunerna en stor roll i migrationsarbetet då de bl.a. ansvarar för 

mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och de barn som redan har beviljats 

uppehållstillstånd samt andra asylsökande som fått uppehållstillstånd.  

Länsstyrelsens roll i ett medborgarskapsärende är att (utöver uppgiften om att utfärda 

medborgarskapsbevis) pröva s.k. anmälningar avseende svenskt medborgarskap vilket bl.a. 

kan göras av nordiska medborgare, enligt 7-9 och 18-19 § § MedbL.45 

5.1.4 Migrationsdomstolarna  

Som tidigare nämnt är det Migrationsverket eller länsstyrelsen som fattar beslut i ärenden 

som rör medborgarskap och då det rör sig om beslut som tagits av en 

förvaltningsmyndighet kan vissa av dessa beslut överklagas i enlighet med MedbL 26 §. De 

beslut som är tagna av Migrationsverket vilka kan överklagas framgår dels av UtlL 14 kap 

och dels i de specialavsnitt som finns i utlänningslagen.46 Överklagan sker i enlighet med 

förvaltningslagens besvärsregler och besluten överklagas i sin tur till en migrationsdomstol 

som andra instans enligt MedbL 26 §. I dagsläget finns det fyra migrationsdomstolar, dessa 

ingår i förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå enligt UtlL 16 kap 1 

§. Värt att nämna är att en överklagan till migrationsdomstolarna enligt MedbL 26 §, vad 

gäller medborgarskapsfrågor först kan ske efter att Migrationsverket omprövat sitt beslut 

och ingen ändring skett och slutligen är det även Migrationsverket som överlämnar ärenden 

om överklagan till en migrationsdomstol. 

I såväl UtlL 16 kap som MedbL 26 § finns  regler om hur ett processuellt förfarande går till 

i migrationsdomstolar vilket är likadant med de regler som gäller för förvaltningsrätterna.  

Om en överklagan når migrationsdomstolen kommer Migrationsverket (eller 

länsstyrelsen, se nedan) vara den sökandes motpart, enligt 7 a § FPL. Detta innebär en 
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möjlighet för Migrationsverket eller en länsstyrelse att sedermera överklaga ett beslut från 

migrationsdomstolen avseende ett medborgarskapsärende.47 

5.1.5 Migrationsöverdomstolen 

Som sista instans för överklagan av ett beslut taget hos Migrationsverket finns sedan 2006 

en migrationsöverdomstol i kammarrätten i Stockholm. Men för att 

migrationsöverdomstolen överhuvudtaget skall ta upp ett överklagande till prövning krävs 

det att migrationsöverdomstolen först meddelar prövningstillstånd.  

5.2 Anhängiggörandet av ett medborgarskapsärende 

Enligt 23 § MedbL får den person som fyllt arton år ansöka om svenskt medborgarskap. 

Ett medborgarskapsärende påbörjas företrädesvis, hos en enhet inom Migrationsverket s.k. 

medborgarskapsenheten. Då Migrationsverket handlägger förvaltningsärenden räknas den 

som förvaltningsmyndighet och är därför underkastad förvaltningslagens (1986:223, FL) 

bestämmelser. Skulle dock någon annan lag eller förordning innehålla en bestämmelse som 

inte överensstämmer med förvaltningslagen eller som på annat sätt avviker från den så 

gäller den lagen före FL enligt FL 3 § som stadgar att förvaltningslagen är subsidiär.48 

Handläggningsprocessen i ett medborgarskapsärende påbörjas oftast med att det 

inkommer en ansökan till Migrationsverket eller via e-mail. I enlighet med 7 § FL skall alla 

ärenden som kommer in till en förvaltningsmyndighet och där någon enskild är part 

handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt i åtanke med att säkerheten ej sätts ur 

spel. I detta ställs det ett krav på Migrationsverket att i sin handläggning lämpa sig efter den 

sortens av ärende som det handlar om då det i vissa ärenden finns en tidsram som i 

exempelvis ärenden om upphållstillstånd för studenter eller besökare. Skulle det vara så att 

medborgarskapsärendet behöver kompletteras skall Migrationsverket sträva efter att vara så 

effektiv som möjligt och därför själva inhämta en komplettering då det oftast rör sig om 

ärenden enligt utlänningslagen och sökande inte alltid behärskar språket eller vet hur de ska 

gå tillväga varför det kan fördröja utredningen/handläggningen.  

Vidare skall all kommunicering som Migrationsverket har med den enskilde ske på ett 

sätt som är lätt för denne att förstå. Det kan röra sig om att använda sig av tolk vid 

bristande kunskaper i svenska eller ha blanketter m.m. tillgänglig vilka är översatta på andra 

språk. Migrationsverket som myndighet har även en långtgående serviceskyldighet och skall 
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därmed bistå den enskilde med upplysningar, vägledning och annan hjälp som kan tänkas 

behövas i enlighet med 3 § FL.49 

Vad gäller handläggningstiden av ett medborgarskapsärende så varierar det men det kan 

ta upp till tolv månader innan ett beslut kan fattas. Beslut om medborgarskap kan numera 

tas av enbart en handläggare s.k. enmansbeslut. Medborgarskapsenheten ska vid sin 

handläggning vid ansökan om medborgarskap, se till att alla underlag som krävs för ett 

beslut finns. Men då det inte alltid är så att en person som ansöker om medborgarskap har 

sin identitet klarlagd, är utredningen av identitetsfrågan den mest tidskrävande. Även 

kontrollen av en handlings giltighet tar sin tid. Att nämna i detta sammanhang när det 

kommer till ett medborgarskapsärende som innebär ett förvaltningsbeslut av gynnande 

karaktär för den enskilde åligger det främst den sökande att själv lägga fram den bevisning 

eller de omständigheter som talar för att denne skulle vara berättigad till ett medborgarskap. 

Emellertid är de identitetshandlingar som inkommer till medborgarskapsenheten inte alltid 

äkta och trots handläggarnas kunskaper händer det ibland att handläggarna måste ta hjälp 

av Statens kriminaltekniska laboratorium för att utröna handlingars äkthet.50 

Ett av kriterierna för att kunna bevilja en person medborgarskap är att personen skall ha 

varit ”skötsam”. För att kunna utröna om en person bär på ett kriminellt förflutet eller om 

det finns andra eventuella misstankar om personen gör handläggarna s.k. registerkontroller. 

Migrationsverket har enligt 5 § första stycket och andra stycket i  lagen (1998:621) om 

misstankeregister rätt till uppgifter i Rikspolisstyrelsens misstankeregistret (MR) om så 

behövs samt också Rikspolisstyrelsens belastningsregister (BR). Utöver dessa två register 

har även Säkerhetspolisen (Säpo)och kronfogdemyndigheten liknande register vilka 

medborgarskapsenheten dock inte har tillgång till, men vars innehåll de har rätt att erhålla i 

enlighet med 3 § i förordningen om misstankeregister. Den stadgar att om nämnda 

misstankar finns så skall de lämnas ut till Migrationsverket vid handläggningen av 

medborgarskapsärenden om Migrationsverket så begär det.  

Viktigt att poängtera är att Migrationsverket skall, som alla andra 

förvaltningsmyndigheter vilka handlägger förvaltningsärenden, i sin verksamhet beakta 

proportionalitetsprincipen, vilket framgår explicit i 7 § lagen (1998:620) om 

belastningsregister samt i 6 § lagen (1998:621) om misstankeregister. 

Medborgarskapsenheten har tyvärr inte tillgång till några sådana register kopplade till 

utlandet varför det inte går att göra någon kontroll av en sökandes levnadssätt innan 

ankomsten till Sverige. Vad handläggarna behöver göra är att gå tillbaka till 
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uppehållstillståndsärendet och se vad som står där. 51  För att underlätta och främja 

samarbetet för Schengenstaterna när det kommer till frågor som rör bl.a. uppehållstillstånd 

finns ett nationellt register infört av Rikspolisstyrelsen  som är anslutet till Schengens 

informationssystem (SIS). Detta register har uppgifter om enskilda personer som skall 

nekas uppehållstillstånd/medborgarskap eller något som helst tillträde till 

Schengenstaterna. Den lag som reglerar detta är lagen (2000:344) om Schengens 

informationssystem.52 Det är viktigt att nämna att det inte är ofta som en ansökan avslås 

p.g.a. att brott skett utomlands även om det annars är grund till avslag.53 

Vid all handläggning av ärenden som sker hos en förvaltningsmyndighet finns en 

kommuniceringsskyldighet för myndigheterna. Detta innebär att om det i ovan nämnda 

register skulle finnas uppgifter som föranleder att ansökan om medborgarskap kommer att 

avslås så skall detta kommuniceras med berörd person i enlighet med FL 16-17 §§.  

5.3 Avslutande kommentarer 

När det kommer till ett medborgarskapsärende finns en sammankopplad länk med olika 

involverade myndigheter. Bara det faktum att Migrationsverket har tillgång till olika 

brottsregister och även rätten att ta del av uppgifter om misstänkta personer säger att 

Migrationsverket har en långtgående undersökningsplikt. Därför kan jag tycka att om en 

person förvärvar ett medborgarskap på felaktiga grunder så är det täcken på att det brustit 

någonstans i handläggningen av ärendet varför handläggningsrutinerna också bör diskuteras 

vid frågan om det skall gå att återkalla medborgarskap efter omprövning. 
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6 MEDBORGARSKAPETS RÄTTSVERKNINGAR 

 

Medborgarskaps begrepp brukar delas upp i två delar, dels i en formell sida vilken handlar 

om de krav som ställs på en person för att denne ska kunna bli medborgare, dels en 

materiell sida vilken berör frågor om vilken rättslig innebörd ett medborgarskap för med 

sig. Vad gäller den materiella sidan av begreppet medborgarskap så görs en viss åtskillnad 

beroende på i vilket land personen är bosatt då många länder ser olika på den materiella 

sidan.54  

6.1 I svensk medborgarskapslagstiftning 

6.1.1 Rösträtt, valbarhet och konsulärt bistånd 

När det kommer till medborgarskapets betydelse har det kommit att förändras med tiden. 

De personer som bor och lever i Sverige idag är i stort sett likställda vare sig de har ett 

svenskt medborgarskap eller inte. Men trots denna förändring finns det fortfarande 

element som skiljer en person med svenskt medborgarskap från en person som saknar ett 

sådant. De största komponenterna är åtnjutande av vissa fri- och rättigheter, möjligheten 

till att erhålla ett diplomatiskt skydd vid utlandsvistelse, rösträtt och valbarhet till bl.a. 

riksdagen m.m. samt möjligheten till anställning inom arbetsområden.55  

När det kommer till personers åtnjutande av fri- och rättigheter så är de grundlagsfästa. 

Alltjämt utgörs det dock en skillnad på bl.a. skydd och begränsningar emellan svenska 

medborgare och icke-medborgare t.ex. rätten att inte kunna hindras från att resa in till 

landet. Oftast handlar det om inskränkningar som endast avser icke-medborgare. Vad gäller 

en persons rätt att erhålla konsulärt bistånd eller diplomatiskt skydd ,som det ibland kallas för, 

gäller inte enbart svenska medborgare utan även unionsmedborgare och medborgare i 

EES-länder samt i Schweiz56 (se under EU avsnittet). Ett konsulärt bistånd innefattar ett 

skydd som en medborgare kan erhålla vid vistelse i ett annat land men också en rätt för en 

stat att ingripa och hjälpa denne medborgare.57 Mer om den rättsliga regleringen vid frågor 

som har att göra med bl.a. diplomatiskt skydd finns att hitta i lagen (2003:491) om 

konsulärt ekonomiskt bistånd.  

Vad gäller de politiska rättigheterna så tillkommer rätten till att rösta vid val till riksdagen 

endast de svenska medborgarna, enligt RF 3 kap 4 §. Något annat än detta vore enligt min 
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mening ofördelaktigt för det svenska samhället då personer som inte har någon som helst 

avsikt att bo eller arbeta i landet annars kan påverka Sveriges framtid och det skulle heller 

inte vara förenligt med RF 1 kap 1 § som stadgar att all offentlig makt utgår från folket 

d.v.s. medborgarna. Däremot görs det ingen åtskillnad på en unionsmedborgare (och 

medborgare i Island och Norge), tredjelands medborgare som varit folkbokförd  i landet i 

minst tre år (enligt 4 kap. 2 och 3 §§ kommunallagen) och en person med svenskt 

medborgarskap när det kommer till rösträtt och valbarhet vid val till kommun- och 

landstingsfullmäktige.58  

Tidigare var det krav på svenskt medborgarskap vid innehav av all offentlig anställning 

men detta har nu kommit att ändras och någon skillnad på svenska medborgare och icke-

medborgare får inte längre göras. Numera är det enbart till vissa anställningar där detta 

krav kvarstår59 t.ex. får bara svenska medborgare utses till domare, enligt RF 11 kap 11 §. 

Avslutningsvis skall här kort nämnas att det inte enbart är rättigheter som medföljer ett 

medborgarskap utan det finns även en skyldighet att genomföra militärtjänstgöring. 

Oaktat detta finns det en grupp personer som sedan länge haft en mer likvärdig ställning 

med svenska medborgare nämligen EES-medborgare (se under kapitel 5 EU samarbetets..). 

6.2  Ur ett folkrättsligt perspektiv 

I betänkandet av Utredningen om omprövning av medborgarskap sammanfattas folkrätt 

som ”…de rättsregler som gäller för stater och andra internationella subjekt i deras inbördes 

offentligrättsliga förhållanden”. 60   Dessa regler finns att hitta antingen i de internationella 

överenskommelserna, vilka endast gäller emellan de stater som undertecknat dem, samt 

inom sedvanerätten vilka gäller för alla länder oavsett samtycke. En stat, enligt folkrätten, 

utgörs övervägande av tre element: ett territorium, en permanent befolkning och en 

regering. Den permanenta befolkningen består av människor med samma medborgarskap 

varför medborgarskapet i grunden har med en stats existens att göra. Inom folkrätten 

definieras ett medborgarskap som ”det rättsliga förhållandet mellan en person och en 

stat”.61 Det är heller inte så att det enligt folkrätten finns någon skyldighet för stater att ta 

emot medborgare vilka inte är statens egna. Det innebär således att en stat enligt folkrätten 

har rätt att avvisa och utvisa icke-medborgare.62 
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Som nämnts ovan, bedömer staterna själva enligt artikel 2 Haagkonventionen vilka 

personer som ska ses som medborgare. Oaktat detta kan andra stater ställa krav på att det 

finns verklig anknytning mellan staten och personen som berörs för att medborgarskapet 

skall kunna godtas. Skulle en sådan anknytning till staten saknas är det, ur ett folkrättsligt 

perspektiv, inte tillåtet att förvärva ett medborgarskap då denna verkliga anknytning kan 

tolkas som en slags samhörighet mellan stat och individ.63 En annan definition av rekvisitet 

verklig anknytning anfördes i fallet Nottebohm som handlade om en person som trots sitt 

naturaliserade medborgarskap i Liechtenstein inte hade rätt att utöva sitt diplomatiska 

skydd i avsaknad av verklig anknytning. I Nottebohm fallet kom I.C.J att redogöra för ett 

antal olika kriterier såsom hemvist, deltagandet i samhällslivet och individens känslor och 

intressen. Slutligen kom I.C.J fram till att Nottebohms medborgarskap var giltigt enligt den 

nationella rätten men att det på internationella planet inte hade några rättsliga verkningar. 64  

När det kommer till de mänskliga rättigheterna i EKMR, som nämnts tidigare, så 

tillerkänns de alla människor inom en stat oavsett medborgarskap enligt artikel 1 EKMR. 

Däremot finns det undantag även inom folkrätten exempelvis, är det enligt artikel 25 i 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, endast medborgare i en stat som 

har rätt att bl.a. rösta och tillträda en offentlig tjänst. 

6.3 Avslutande kommentarer 

Vad gäller de politiska rättigheterna så gäller de indirekt inte enbart för svenska medborgare 

i.o.m. Sveriges inträde i EU, utan rösträtten till kommun- och landstingsfullmäktige kan 

även åtnjutas av unionsmedborgare. Anta att en person som är född i Spanien och innehar 

ett spanskt medborgarskap flyttar till Sverige och efter fem år ansöker om ett svenskt 

medborgarskap enligt gällande regler. Därefter godkänns ansökan och personen erhåller 

svenskt medborgarskap genom naturalisation och innehar då dubbelt medborgarskap. På 

senare tid kommer det fram att personen ljugit om diverse saker vilket medför att det sker 

en omprövning av det svenska medborgarskapet vilket också senare återkallas. Denna 

person kommer ha kvar sitt unionsmedborgarskap då denne fortfarande är medborgare i 

Spanien och i och med det har personen rörelsefrihet enligt FEU och kan således stanna 

kvar i Sverige. Enligt artikel 19.1 Romfördraget kan alltså denna person, som nämnts ovan, 

trots det återkallade medborgarskapet, ”utöva sin rösträtt och dessutom vara valbar vid 

kommunala val i Sverige”.65 Att inte få rösta vid riksdagsvalet kanske inte är stor förlust för 
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alla varför det egentligen bör funderas över om det inte är olönsamt för en 

unionsmedborgare att ansöka om medborgarskap i ett annat EU-land samtidigt som denne 

har kvar sitt ursprungliga medborgarskap. Personen har alltid friheten att röra sig inom EU. 

I fallet Nottebohm anser jag att domstolen kom fram till ett tvivelaktigt 

ställningstagande när domstolen uttalade att medborgarskapet på det internationella planet 

skulle sakna ”några rättsliga verkningar”. Detta innebär att medborgarskapet, som i detta 

fall erkänts av Liechtenstein inte skulle erkännas av en annan stat enligt I.C.J. Ett 

ställningstagande som detta ifrågasätter den stat där individen i fråga förvärvat sitt 

medborgarskap och om huruvida den statens medborgarskapslagstiftning överhuvudtaget 

fungerar som den ska. Vidare är det inte förenligt med ett av kraven som finns för att få 

kallas för stat enligt folkrätten, nämligen den att inneha en regering med förmågan att utöva 

en legal och effektiv kontroll. Emellertid kom EU-domstolen i mål C-369/90 Micheletti 

m.fl. (se ovan) fram till att ett agerande från en medlemsstat som innebär ett icke-

erkännande av en annan stats medborgarskap inte är förenligt med unionsrätten. 
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7 ÄR DET MÖJLIGT ATT ÅTERKALLA ETT MEDBORGARSKAP? 

 

Inom medborgarskapslagstiftningen idag är det endast möjligt för en svensk medborgare 

att bli av med sitt medborgarskap genom antingen preskription eller befrielse, enligt MedbL 

14 och 15 § §. Vidare har en svensk medborgare enligt MedbL 14-15 § § inte en ovillkorlig 

rätt till befrielse och inte heller kan en preskription ske om en medborgare riskerar att bli 

statslösa i samband med förlusten av medborgarskap. Emellertid så har det inte alltid sett ut 

så, utan förbud mot förlust av medborgarskap är ett relativt nytt område inom den svenska 

medborgarskapslagstiftningen och togs för första gången upp som förslag till den nya RF 

av Svea Hovrätt under år 1965.66 Även MedbL har kommit att förändras under tidens gång 

vad gäller frågor som avser förvärv och förlust av medborgarskap. 

7.1 Historik 

Medborgarskapslagstiftningen har under senare tid kommit att förändras. Förr var det bl.a. 

betydligt svårare att erhålla svenskt medborgarskap för personer som inte härstammade 

från Sverige. Så sent som 1858 kom Sveriges kanske första medborgarskapslag, enligt 

Lokrantz-Bernitz, 1858 års KF (nr 13) angående ordningen och villkoren för utländsk mans 

upptagande till svensk medborgare. Vidare anför Lokrantz-Bernitz att det i 1858 års KF bl.a. 

stadgades att endast kungen hade befogenheten att naturalisera utlänningar och män.67  

1858 års KF kom, trots införandet av en ny lag år 1894, Lag den 1 oktober 1894 (nr 71) om 

förvärfvande och förlust af medborgarerätt, att gälla då den nya lagen snarare var en kodifiering av 

tidigare rätt.68 Vad gäller förlust av medborgarskap så uttalades det i kommittébetänkandet 

till 1894 års medborgarskapslag att en person som flyttade från Sverige blev av med sitt 

medborgarskap och om personen förvärvade medborgarskap i ett annat land så fråntogs 

denne det svenska medborgarskapet oavsett personens hemvist.69  

1894 års lag ersattes av Lag den 23 maj 1924 (nr 130) om förvärvande och förlust av svenskt 

medborgarskap. När denna medborgarskapslag trädde i kraft skedde bl.a. en förändring kring 

frågan om förlust av medborgarskap då 1924 års lag stadgade att förlust av medborgarskap 

endast kunde ske om personens hemvist också förändrades i samband med förvärvet att ett 

annat lands medborgarskap. Vidare kunde förlust av medborgarskap undvikas om 
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personen i fråga lämnade in en ansökan till kungen om att få behålla det svenska 

medborgarskapet.70  

Efter andra världskriget påbörjades ett reformarbete av 1924 års medborgarskapslag 

bl.a. p.g.a. den framväxande välfärdspolitiken och behovet av flera arbetare. I samband 

med detta kom sedermera lag (1950:382) om svenskt medborgarskap att träda ikraft. Enligt 

Lokrantz-Bernitz var den nya lagen uppbyggd på tre principer: ”härstamningsprincipen, 

undvikande av dubbelt medborgarskap och undvikande av statslöshet” 71 . Det förklarar 

varför bl.a. frågan om återkallande av svenskt medborgarskap alltmer kom att diskuteras. I 

en lagrådsremiss anfördes bl.a. ett förslag om införandet av en s.k. 

expatrieringsbestämmelse (bestämmelse om berövande av medborgarskap).72 Följande stod 

lagrådsremissen: 

”Har någon, som genom naturalisation förvärvat svenskt medborgarskap, genom 

lagakraftvunnen dom med tillämpning av stadgande i 8, 9 eller 27 kap. strafflagen om 

uppsåtligt brott dömts till straffarbete i minst två år eller till förvaring under minst två eller 

internering i säkerhetsanstalt, äger Konungen förordna, att han skall vara förlustig det 

tidpunkten för svenska medborgarskapet”.73 

Detta förslag kom dock aldrig att läggas fram i propositionen då en sådan bestämmelse 

skulle göra åtskillnad mellan medborgarna i Sverige. Skillnaden skulle vara den att för de 

som förvärvat medborgarskap genom naturalisation skulle andra regler och förmåner gälla 

än för de som förvärvats på annat sätt. Även då påpekade bl.a. Lagrådet att ett införandet 

av en sådan bestämmelse skulle kräva 74  en grundlagsändring. Viktig att poängtera vad 

gäller dåvarande förslag av lagrådet är att det rörde sig om  återkallelse av medborgarskap 

efter förvärv och inte vid förvärv, vilket föreslogs och utreddes i SOU 2006:2. 

7.2 Grundläggande hinder i bl.a. internationella överenskommelser 

För att en bestämmelse om återkallelse överhuvudtaget skall kunna införas i MedbL så 

finns det flera andra omständigheter som eventuellt måste ändras. Inledningsvis så bör 

Sveriges internationella åtaganden grundligt ses över då Sverige är bunden av dessa enligt 

den princip som bl.a. fastslogs 1923 av PCIJ i målet Nationality Decrees Issud in Tunis and 

Morocco: 
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”restricted by obligations which it may have undertaken towards other states. In such a 

case jurisdiction which, in principle, belongs solely to the State, is limited by rules of 

international law”.75 

Folkrätten uppställer, som tidigare nämnt precis som EU, inga egentliga krav eller regler 

för hur en stat skall sköta frågor som rör förlust eller återkallande av medborgarskap utan 

lämnar det till staterna själva. Däremot kan det finnas internationella åtaganden vilka till 

viss del ställer sig i vägen. Sverige har bl.a. tillträtt tre konventioner som berör just frågan 

om förlust av medborgarskap,1948 års FN-förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1961 

års FN-konvention om begränsning av statslöshet (SÖ 1969:12) samt 1997 års europeiska 

konvention om medborgarskap (SÖ 2001:20).  

I art 15.2 i 1948 års FN-förklaring om de mänskliga rättigheterna står det att ”Ingen må 

godtyckligt berövas sin nationalitet”. Den allmänna förklaringen är i sig inte någon 

konvention utan utgörs istället av sedvanerätt men trots det är den, precis som alla andra 

sedvanerätter, juridiskt bindande och således gäller som lag Sverige76 

Enligt artikel 8 i 1961 års FN-konvention om begränsning av statslöshet är huvudregeln den att 

ingen person skall fråntas sitt medborgarskap om denne riskerar att bli statslös, men enligt 

undantagsregeln i samma artikel kan det ske om vilseledande eller andra osanna uppgifter 

låg till grund vid förvärv av medborgarskapet. Detta innebär att nämnda konvention inte 

hindrar Sverige från att införa en bestämmelse om återkallande av medborgarskap. 

I 1997 års europeiska konvention om medborgarskap förekommer det, som tidigare nämnts, ett 

antal artiklar som berör just frågor om förlust och rätten till medborgarskap. I artikel 4.c i 

konventionen stadgas det att ”ingen skall godtyckligt berövas sitt medborgarskap”. 

Återigen kommer begreppet godtyckligt upp vilket troligen innebär att godtycklighet inte är 

accepterat inom lagstiftade områden. Vad som avses med godtyckligt i detta hänseende är 

svårdefinierat men bl.a. så innebär det att en eventuell återkallelse av medborgarskap ska 

vara proportionerlig, förutsägbar och lagstadgad. Vidare ska även ett sådant beslut vara 

överklagbart, enligt artikel 12 i konventionen.77  

I artikel 7.1.b i konventionen regleras det att en återkallelse tillåts undantagsvis(trots att 

det kan innebära att en person riskerar att bli statslös)om förvärv av medborgarskap skett 

genom ett bedrägligt förfarande. Ett beslut av sådant slag kan då komma att betraktas som 

en nullitet (se nedan).78 I artikel 7.1.d så stadgas det att berövande eller annan återkallelse av 
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medborgarskap inte är förbjudet om det är så att ett brott mot rikets säkerhet har begåtts. 

Att nämna kort när det kommer till återkallelse av ett barns medborgarskap så stadgas det i 

artikel 7.2 att barn vars föräldrar blir av med sitt medborgarskap också skall fråntas 

medborgarskapet men det gäller bara om båda blir av med det. Slutligen kan ett barn, enligt 

artikel 7.1 f, fråntas sitt medborgarskap om det skett förändringar i villkoren som angavs 

vid förvärvandet av medborgarskapet. 

Värt att nämna är att det inom medborgarskapsområdet finns ett flertal andra 

konventioner vilka Sverige tillträtt men då de inte påverkar frågan om återkallelse eller på 

något sätt inskränker rätten eller möjligheten att återkalla ett medborgarskap har jag valt att 

inte gå närmare in på dem. Emellertid så har Sverige tillträtt Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna (EKMR)vilken numer gäller som lag i Sverige och får under inga 

omständigheter inskränkas. De artiklar i konventionen som jag anser är mest relevanta i 

medborgarskapsfrågan är de artiklar vilka rör rätten till privatliv, art 8 EKMR och rätten till 

att inte bli diskriminerad, enligt art 14 EKMR. 

Avslutningsvis och kanske av mest betydelse är att det, som nämnts tidigare, 

företrädesvis krävs en grundlagsändring då det i RF 2 kap 7 § finns ett förbud mot att 

frånta någon medborgarskapet 

7.3 Beslut som vunnit rättskraft 

Migrationsverket och länsstyrelsen är, som nämnt tidigare, de två myndigheterna som 

handlägger medborgarskapsfrågor. Ett beslut om medborgarskap vilket sedermera avgörs 

av de två ovan nämnda myndigheterna, kallas inom förvaltningsrätten för ett 

förvaltningsbeslut. Sådana beslut kan delas upp i olika s.k. huvudtyper. De som är av störst 

relevans för syftet med denna uppsats är de som kan relateras till den enskilde adressatens 

intresse, nämligen betungande- och gynnande förvaltningsbeslut. 79   Då ett beslut om 

förvärv av medborgarskap är ett gynnande förvaltningsbeslut kommer jag inte gå närmare 

in på betungande förvaltningsbeslut utan lämnar dem därhän. 

7.3.1 Ändring och återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut 

När det kommer till gynnande förvaltningsbeslut vilka har negativ rättskraft80, i det här 

fallet beslut om förvärv av medborgarskap, så försvinner å ena sidan möjligheten till att 

återkalla beslutet.81 Å andra sidan kan ett beslut som har negativ rättskraft, liksom andra 
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beslut, besväras av fel varför det enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer finns 

möjligheter att komma till rätta med det trots intresset att upprätthålla rättssäkerheten av 

dessa beslut.82  

Som nämnts tidigare så kan gynnande förvaltningsbeslut vilka har negativ rättskraft till 

viss del vare sig ändras eller återkallas då besluten i stort blir bestående då de vinner 

lagakraft. Men det finns dock en del undantag till denna huvudregel. Några av undantagen 

är att förse besluten med återkallelseförbehåll och vid lägen där det p.g.a. säkerhetsskäl är 

att anse som nödvändigt samt vid situationer där den enskilde vilselett myndigheten genom 

att t.ex. förtiga om relevant fakta.83 Likväl uppställer UtlL kap 7 upp, som nämnts tidigare, 

en del uttryckliga regler gällande återkallande av uppehållstillstånd (vilka också hänför sig 

till typen gynnande förvaltningsbeslut) vilka tillkommit under vilseledning eller annan 

missvisande information.  Samtidigt har det även visat sig vara möjligt att återkalla 

gynnande förvaltningsbeslut84 om det sker utifrån situationer då ex. ”den enskilde, genom 

att lämna felaktiga uppgifter eller genom att förtiga relevanta omständigheter, har vilselett 

myndigheten så att ett oriktigt beslut meddelats”.85 

Det finns ett ytterligare sätt på vilket ett felaktigt beslut kan betraktas, nämligen att se 

det som obefintligt, d.v.s. som nullitet. För att ett beslut skall få en sådan verkan krävs det 

att beslutet är uppenbart och väsentligt. Dock har det visat sig att endast ett fåtal beslut fått 

en nullitetsverkan då det bl.a. har rört sig om beslut som antingen är förfalskade eller beslut 

som tagits av en person som inte är att se som myndighetsperson. 86 

7.4 Avslutande kommentarer 

Att Sverige är medlem i EU och att Sverige ingått andra internationella åtaganden och 

överenskommelser utgör inget hinder för att införa en bestämmelse som gör det möjligt att 

efter omprövning återkalla ett svenskt medborgarskap. Inom unionsrätten finns inget 

harmoniserat område rörande medborgarskapslagstiftningen. Det innebär att Sverige som 

suverän stat får bestämma över sina medborgare. Inte heller finns något förbud för 

återkallelse av medborgarskap i någon av de konventioner som Sverige tillträtt. Däremot 

saknas en ovillkorlig rätt för Sverige att införa en sådan bestämmelse. Vilket innebär att 

berövande av medborgarskap inte får ske godtyckligt och att om en återkallelse sker får en 

person inte riskera att bli statslös samt att ett iakttagande av proportionalitetsprincipen 
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alltid skall ske. Det är alltså tillåtet att frånta någon medborgarskap så länge själva 

berövandet inte faller in under någon av bestämmelserna i konventionerna vilket öppnar 

upp för staterna och ger dem ett större handlingsutrymme inom 

medborgarskapslagstiftningen. 

När det kommer till gynnande förvaltningsbeslut och det förhållande att de kan komma 

att behandlas som att de aldrig funnits (nullitet) så är den möjligheten, utifrån den 

enskildes synvinkel, allt annat än rättsäker. Detta då ett beslut om att förklara ett ärende 

som nullitet sålunda inte binder andra myndigheter skulle det heller inte var förenligt med 

legalitetsprincipen. Att beslutet i sig tenderar att inte binda andra myndigheter skulle leda 

till att möjligheten att återkalla medborgarskap p.g.a. felaktiga uppgifter, skulle innebära att 

den enskilde enligt vissa myndigheter uppfattades inneha ett svenskt medborgarskap, 

medan andra skulle hysa motsatt åsikt. Att nämna i detta sammanhang är ett utlåtande från 

Olle Lundin ,professor i förvaltningsrätt, som anspelat på att RF 2 kap 7 § inte är tillämpar 

på medborgarskap var beslut påvisats vara en nullitet då det inte går att frånta den enskilde 

ett medborgarskap som denne aldrig haft.87 Även utvisningsutredningen88 framförde en 

liknande ståndpunkt som jur.dr. Olle Lundin avseende institutet nullitet, men till lade att 

det eventuellt skulle gå att göra en nullitetsbedömning om personen som förvärvat 

medborgarskapet t felaktiga uppgifter och använt sig av en annan persons identitet.  

Dock har Svea Hovrätt i mål B-637/89 om medborgarskap som förvärvats på felaktiga 

grunder prövat frågan om det går att överväga det som en nullitet. Det rörde sig om en 

man från Irak som förvärvat sitt medborgarskap under falska förutsättningar. Tingsrätten 

beslutade i det fallet att anse att det tillkomna beslutet var som en nullitet. Men HovR var 

av annan mening och antydde att då de oriktiga förutsättningar inte hade med mannens 

identitet att göra och det heller inte kunde bevisas att mannen inte hade erhållit 

medborgarskapet om de rätta uppgifterna hade framkommit ansåg HovR att beslutet om 

att bevilja mannen medborgarskap inte var att se som en nullitet.89 

Allt ifrån lagrådsremisser till propositioner och betänkanden har kommit fram till 

liknande slutsatser. Av annan åsikt är ledarskribenten Jimmy Fredriksson som i en artikel i 

GT jämför ett medborgarskap med ett körkort och menar att återkallelse är en självklarhet 

om förvärv skett på felaktiga grunder för ” Om man inte går till källan och tar tillbaka det 

som erhållits genom korruption, får man aldrig stopp på eländet”, fortsätter Fredriksson.
90  
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När det kommer till att förse ett gynnande förvaltningsbeslut med ett s.k. 

återkallelseförbehåll kom HFD fram till, i RÅ 2000 ref 16, att diskussionen kring att förse 

ett beslut med återkallelse oftast rört sig om tillstånd eller någon åtgärd som varit knuten till 

en viss tidsperiod med hänsyn taget till den enskildes trygghet. Med detta poängterade 

HFD att det endast var de besluten som kunde komma att omprövas. Vidare har även JO 

tillagt att ett återkallelseförbehåll klart och tydligt måste framgå när beslutet meddelas för 

att få effekt.91 För att medborgarskap skall kunna förses med ett återkallelseförbehåll och 

således falla in under HFD antydande skall det antingen vara tidsbegränsat eller komma att 

betraktas som ett tillstånd. Att förse ett medborgarskap med ett en tidsgräns skulle inte 

värna om den enskildes trygghet varför det är uteslutet. Att däremot se ett beslut om 

medborgarskap kan ses som ett tillstånd torde inte ses som alltför främmande. Ett 

medborgarskap är trots allt, precis som ett tillstånd, av gynnande karaktär och har 

rättsverkningar varför en av RÅ 2000 ref 16 ger möjlighet att knyta ett återkallelseförbehåll 

till ett medborgarskap om ett återkallelseinstitut införs i svensk medborgarskapslagstiftning. 

Ett annat undantag, vilket nämnts ovan, som kan leda till att ett gynnande 

förvaltningsbeslut omprövas eller ändras är när den enskilde lämnar oriktiga uppgifter eller 

på annat sätt förtiger om viktig fakta och på så sätt vilseleder myndigheten. Det är också 

denna grund som utredningsgruppen i SOU 2006:2 lagt fram som förslag. Emellertid krävs 

det också, vilket framkom i RÅ 1968 ref 78, att det finns ett kausalt samband mellan 

vilseledandet och att beslutet på så sätt blivit felaktigt. Även i detta hänseende har JO 

ytterligare poängterat att det ska röra sig om en uppgift av relevans vilken orsakar beslutets 

felaktighet.92 

Sålunda innebär det att ett gynnande förvaltningsbeslut kan omprövas, ändras och 

slutligen återkallas under vissa omständigheter. Emellertid så kvarstår dock ett hinder och 

det är RF 2 kap 7 § vilken, som tidigare nämnts, kräver en grundlagsändring för att på så 

sätt få igenom ett återkallandeinstitut oaktat principen ovan om att gynnande 

förvaltningsbeslut under vissa förutsättningar kan återkallas. 

Vad gäller principen om att ingen person får riskera att bli statslös i samband med 

förlust av medborgarskap så finns det bl.a. ett fall, mål 1058-10, från kammarrätten som 

visar hur Sverige efterlevt principen. Målet handlar om en kvinna som föddes i Kenya 1960 

av en kenyansk moder och en svensk fader. Enligt härstamningsprincipen kom kvinnan att 

förvärva såväl kenyanskt som svenskt medborgarskap och innehade således ett dubbelt 

medborgarskap. När kvinnan var ca tjugotre år sa hon upp sitt kenyanska medborgarskap 
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och behöll endast det svenska. Sexton år efter att hon sagt upp sitt kenyanska 

medborgarskap fick hon ett svenskt pass utfärdat och reste därefter till USA. Trots att 

hennes visum för att få vara i USA löpt ut stannade kvinnan kvar i USA och inte förrän år 

2009 kom hon att ansöka om ett nytt pass. Denna gång blev hon dock nekad ett svenskt 

pass för att hon, enligt generalkonsulatet i L.A, inte kunde styrka att hon var svensk 

medborgare samt saknade giltigt uppehållstillstånd i USA. Kvinnan överklagade sedermera 

beslut om avslag till länsrätten vilken kom att avslå hennes överklagan. 

Enligt 8 § i 1950 års medborgarskapslag, vilken var lagen som gällde då, så förlorade en 

svensk medborgare sitt medborgarskap vid tjugotvå års ålder om de var födda utanför 

Sverige och heller aldrig haft hemvist i Sverige. Kammarrätten kom dock fram till att, trots 

att kvinnan felaktigt erhöll ett pass efter att hon fyllt tjugotvå år, inte tar bort det faktum att 

beslutet om avslag på passansökan lämnar kvinnan utan identitetshandlingar och 

medborgarskap d.v.s. statslös vilket inskränker artikel 8 i 1961 års FN konvention om 

begränsning av statslöshet och MedbL 14 § sista meningen. Därför skulle kvinnan 

fortsättningsvis betraktas som svensk medborgare.9394 

Att kammarrätten i ovan mål till viss del valde att ge tyngd åt en FN konvention visar att 

ett iakttagande av proportionalitetsprincipen istället fick bli avgörande. Detta anspeglar på 

värdet och betydelsen av de offentligrättsliga principerna när det bl.a. kommer till 

avgörande som har med en människas livssituation att göra (läs mer om principerna i 

kapitel 9).  
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8 ÄR ETT ÅTERKALLANDEINSTITUT FÖRENLIGT MED DE 

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRINCIPERNA? 

Enligt Nils Jareborg är en rättslig princip att se som en riktlinje. Med detta menar han bl.a. 

att det är en s.k. böra-regel vilken skall beaktas av beslutsfattare men där det går att göra 

avsteg från regeln utan att behöva ändra regeln.95 Trots detta är dock min uppfattning om 

de förvaltningsrättsliga principerna att de är av betydande vikt bl.a. då de flesta är lagfästa 

samt alltmer har kommit att tillämpas. Ingrid Helmius, universitetslektor i offentlig rätt, 

menar att principer är ”till för att garantera att relationerna mellan förvaltningen och 

medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättsäkerheten”. 96  Detta innebär att 

principerna kommer ha viss betydelse vid diskussionen om införandet av ett 

återkallelseinstitut. 

8.1 Legalitetsprincipen 

Den första principen, och kanske även den princip som kan tänkas vara av störst relevans 

när det kommer till diskussionen om att införa en bestämmelse som innebär att 

medborgarskap skall kunna återkallas efter omprövning, är legalitetsprincipen. Principen 

återfinns I RF 1:1 st. 3 § och stadgar att ”den offentliga makten utövas under lagarna”. 

Innebörden av detta uttryck är att all maktutövning skall vara normbunden och således inte 

utgöras av godtycklighet. 97  Inom förvaltningsrätten riktar sig denna grundlagsbestämmelse 

dels till att alla beslut som fattas av en myndighet skall ha författningsstöd, dels till att alla 

betungande förvaltningsbeslut för den enskilde skall ha ett s.k. kvalificerat 

författningsstöd.98  

Legalitetsprincipen finns även inom EU och riktar sig till hela EU:s verksamhet. Principen 

finns i art. 5 FEU där det stadgas att unionen endast skall ”…handla inom ramen för de 

befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördraget…”. 

8.2 Proportionalitetsprincipen 

Vissa fri- och rättigheter får enligt RF 2:20 § begränsas genom lag (jfr legalitetsprincipen). 

Detta innebär således inte det är fritt fram för de organ som tolkar och tillämpar lagar att 

begränsa fri- och rättigheter som de önskar utan de typer av begränsningar som bl.a. ställs 

upp i nämnda bestämmelse får enligt  RF 2:21 § endast begränsas om det är: 
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”för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen 

får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett 

den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen 

såsom en av folkstyrelsens grundvalar.” 

Rättigheten för en svensk medborgare att inte utan samtycke fråntas sitt medborgarskap 

enligt RF 2:7 § innefattar en ovillkorlig rätt för den enskilde. Därför faller rätten att inte 

berövas medborgarskap inte in under RF 2:21 §. Proportionalitetsprincipen genomsyrar 

även de flesta av gemenskapsrättens områden. I art. 5.4 FEU stadgas det att ”unionens 

åtgärder till innehåll och form inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i 

fördragen”. 

8.3 Objektivitetsprincipen och likhetsprincipen 

Den enskilde är gentemot det allmänna skyddad från att behandlas på ett orättvist eller 

illojalt sätt vilket kan sägas uttryckas i RF 1:9 § där det stadgas att: 

 ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet.”  

I art. 4.2 FEU stadgas det att ”unionen ska respektera medlemsstaternas likhet inför 

fördragen samt deras nationella identitet”. 

8.4 Officialprincipen 

En myndighet har vid all sin handläggning en skyldighet att utreda alla ärenden vilka 

hanteras av myndigheten enligt den allmänna rättsgrundsatsen officialprincipen. Denna s.k. 

utredningsskyldighet är inte lagfäst vad gäller förvaltningsmyndigheter utan istället tillämpas 

8 § FPL analogt, vilken gäller domstolars handläggning.99 

8.5 Avslutande kommentarer 

Trots att de rättsliga principerna inte är av beslutande karaktär är de dock av stor vikt då de 

ibland ges en sådan tyngd i ett avgörande vilket sedermera resulterar i att beslutet tagits 

efter just beaktandet av en eller flera principer.  

Legalitetsprincipen är en förankrad princip på nationell nivå och övernationell nivå d.v.s. inom 

EU och i EKMR. Principen innebär bl.a. att EU inte får blanda sig i angelägenheter som 

inte specifikt framgår i unionsfördraget. Ett av dem är just medborgarskapslagstiftningen 

vilket, som tidigare nämnt, är ett icke harmoniserat område. Som ovan nämnts kan 
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avgörandet i Rottmann-fallet dock ses som en öppning till ett harrmoniserat område eller 

en inskränkning av EU-domstolen avseende legalitetsprincipens ändamål. En bestämmelse 

om återkallelse av medborgarskap behöver däremot inte vara oförenlig med 

legalitetsprincipen så länge den är tydlig och förutsägbar. Vidare får bestämmelsen heller 

inte stå i strid med EKMR enligt RF 2 kap 19 § varför det i detta avseende kan bli svårt.  

Vad gäller proportionalitetsprincipen så är det en av de principer som jag anser används mest 

vid bedömningar och avgöranden av alla dess slag. Proportionalitetsprincipen kan enligt 

min mening många gånger ses vara det som slutligen avgör ett fall. Om t.ex. går tillbaka till 

Rottmann-fallet så var det just proportionalitetsprincipen som avgjorde i det fallet. 

Däremot så brukar principen användas av domstolen i de fall där de nationella 

bestämmelserna inskränker på bl.a. de fria rättigheterna. Nu är ju inte rätten till att inte 

berövas sitt medborgarskap en av de fria rättigheterna men det är sålunda en rättighet enligt 

RF 2 kap 7 §. Skulle ett återkallelseinstitut införas i svensk lagstiftning så kan det innebära 

en inskränkning av proportionalitetsprincipen i ljuset av unionsrätten varpå beroende på 

omständigheten som ligger till grund för återkallelsen 

Objektivitetsprincipen är den andra lagfästa principen. Principen går att sammanföra med 

rätten att inte bli diskriminerad i art 14 EKMR och likabehandling principen i art. 4.2 FEU. 

Ett återkallelseinstitut i svensk lagstiftning kan innebära, när det kommer till användning, 

att alla individer i samhället inte blir likställda. Som nämnt tidigare, så behöver ett 

berövande av medborgarskap inte innebära att personen inte längre bor kvar i landet. Om 

det är fallet så kommer det innebära att en åtskillnad görs emellan individer bosatta i 

Sverige. Alltså har inte alla samma förutsättningar och blir därför inte behandlade på ett 

likartat sätt av såväl stat som andra enskilda. Att inte få arbeta som domare är en av 

sakerna. Således skulle ett återkallelseinstitut inte vara förenligt med objektivitetsprincipens 

ändamål. . Vidare går det att utläsa objektivitetsprincipen i RF 1 kap 9 § ”…iaktta saklighet 

och opartiskhet”. En inskränkning av RF 1 kap 9 § har kommit att ses  ett tjänstefel men 

också som ett brott.100 

Officialprincipen handlar om att myndigheter har en s.k. utredningsskyldighet. Att 

principen delvis inte är lagfäst för förvaltningsmyndigheter torde ses som oroväckande. När 

det kommer till handläggningen av ett medborgarskapsärende så är det av stor vikt att det 

skett en noggrann och ordentlig utredning av sökande för att på så sätt minska risken för 

att medborgarskapet beviljas på felaktiga grunder. Men en avsaknad av lagreglering på det 

området torde inte göra saken bättre varför sålunda även officialprincipen bör bli 
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grundlagsfast. Detta för att öka rättsäkerheten i de ärenden som sker vid 

myndighetsutövning och som är av sådan betydelse för såväl staten som för den enskilde. 

Således skulle ett återkallelseinstitut inte vara förenligt med officialprincipen då det inte 

med all säkerhet går att utläsa att medborgarskapsärendena alltid blivit tillräckligt utredda i 

den mån som krävs för att undvika att bestämmelsen används.  
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9 VARFÖR SKA DET VARA MÖJLIGT ATT ÅTERKALLA ETT 

MEDBORGARSKAP? 

9.1 Tidsaspektens betydelse vid eventuell återkallelse 

I betänkandet av Utredningen om omprövning av medborgarskap diskuteras det om att 

förlust av medborgarskap skall kunna ske från ”den som förvärvat det genom oriktiga eller 

ofullständiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande.”101 Det kan därför vara av 

vikt att särskilja på omständigheter vilka dels inträffar vid tiden för förvärv av 

medborgarskap och dels på de omständigheter vilka inträffar tiden efter förvärvet som t.ex. 

att person efter förvärv av medborgarskap begår ett brott.. Jag kommer därför att analysera 

båda tidsaspekterna för att kunna utröna skillnaderna och utifrån det ge mina egna 

synpunkter och reflektioner för de omständigheter vilka jag anser kan tänkas ligga till grund 

för återkallelse av medborgarskap 

9.1.1 Omständigheter vid förvärv av medborgarskap  

En omständighet som kan tänkas ligga som grund för återkallelse är den som har att göra 

med stulen identitet. Med det menar jag att om en person, genom att använda sig av någon 

annans identitet, förvärvar ett svenskt medborgarskap så har ju den personen egentligen 

aldrig haft något. Innan en återkallelse av medborgarskap sker på denna grund är det av 

stor vikt att ett en helhetsbedömning av personens livssituation först påkallas. Detta för att 

det kan vara så att personen kanske använts sig av en annan identitet för att gömma sig från 

att bli torterad eller något annat livshotande. Med det menar jag att personen i fråga kanske 

inte ska utvisas eller nekas uppehållstillstånd p.g.a. det. Men samtidigt så kan det ju inte 

finnas människor i Sverige som saknar dels medborgarskap, dels uppehållstillstånd då delas 

befolkningen istället upp i tre kategorier istället för två. För mig är rättsläget oklart på 

denna punkt.  

9.1.2 Omständigheter efter förvärv av medborgarskap  

En första grund för att återkallelse av medborgarskap skall få ske efter förvärv är om 

personen beblandar sig med terroristrelaterade affärer. Med det menar jag att person antingen 

själv är terrorist eller på annat sätt ägnar sig med verksamheter som har att göra med 

terrorism. Jag håller alltså till viss del med i den debatt som pågår i Norge idag vad gäller 

återkallelse av medborgarskap(se nedan). När det kommer just till terrorister verkar det 

enligt min mening finnas ett flertal instanser som anser att det skulle vara behövligt att en 

sådan bestämmelse infördes. Även om bestämmelsen som sådan förhoppningsvis inte 
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skulle användas flitigt så vore den bra då det annars tenderar att ge en relativ maktlös syn 

på den svenska staten som inte agerar gentemot de personer som ”lurat” till sig ett 

medborgarskap  

Svenska medborgare som till stor del ägnar sig åt organiserad brottslighet bör räknas som 

grovt kriminella. Att återkalla ett medborgarskap från personer som ägnar sig åt sedan 

verksamhet kan dock te sig vara svårt då det inte alltid klart framgår vilka dessa personer är. 

Dessutom skulle det vara av diskriminerande karaktär att endast återkalla medborgarskap 

från kriminella personer som förvärvat medborgarskap genom naturalisation och inte från 

de som förvärvat medborgarskap genom härstamningsprincipen. Sverige skulle då också få 

två kategorier av kriminella medborgare, de med medborgarskap och de utan 

medborgarskap. 

9.2 För- och nackdelar med ett återkallelseinstitut 

Under 90-talet tillsattes en utvisningsutredning vars främsta uppgift var att utreda huruvida 

ett medborgarskap skulle kunna återkallas om det vid förvärvet framlagts oriktiga uppgifter. 

Utvisningsutredning fann dock, i likhet med Lagrådet på 1950-talet, att ett införande av en 

sådan bestämmelse skulle innebära att medborgarna i Sverige inte skulle kunna åtnjuta eller 

inneha samma rättsverkningar ur medborgarskapet. Vidare anförde Utvisningsutredningen 

att även bl.a. nedan uppräknade situationer skulle kunna uppstå.102  

För det första så skulle två olika sorters medborgarskap finnas, ett oåterkalleligt 

medborgarskap och ett medborgarskap som inte går att återkalla. För det andra ger ett 

beslut om medborgarskap betydande rättsverkningar för den enskilde vilket en person som 

riskerar att bli statslös går miste om. För det tredje skulle en verkställighet av en statslös 

person nästintill vara omöjlig varför det skulle skapas ännu en uppdelning av personer i 

landet, de som inte skulle kunna integreras och heller ej avlägsnas. För det fjärde skulle det 

av familjerättsliga skäl medföra försvårande omständigheter för de barn som erhållit 

medborgarskap genom en förälder som i sin tur förvärvat medborgarskapet via 

naturalisation med falska uppgifter. För det femte skulle det ur integrationssynpunkt inte 

ha en positiv verkan då det skulle föranleda en klassindelning på den svenska befolkningen, 

de med uppehållstillstånd och de med medborgarskap.103 
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Av annan uppfattning var dock Våldskommissionen104 som anförde att ett återkallande 

av medborgarskap skulle vara tryggt då en person med exempelvist ett kriminellt förlutet 

eller en terroristanknytning som förtigit om sin identitet skulle kunna bli av med sitt 

svenska medborgarskap. Detta resonemang fick även medhåll från Utvisningsutredningen 

vilken ansåg att med en sådan bestämmelse skulle staten kunna ingripa mot illojala och 

bedrägliga personer.105  

Enligt regeringsrådet Marianne Eliasson skulle införandet av ett återkallelseinstitut 

medföra en preventiv verkan då det skulle ge ett avskräckande incitament för personer som 

funderar på att ”lura” till sig ett svenskt medborgarskap.106 

9.3 Danmark och Norges reglering rörande återkallelse av 

medborgarskap 
Danmark och Norge är två länder vars medborgarskapslagstiftning på många sätt och vis 

påminner om den svenska. Däremot finns en skillnader i deras medborgarskapslagar när 

det kommer till förlust av medborgarskap. För det första har både Danmark och Norge 

bestämmelser vilka stadgar att såväl danskt107 som norskt108 medborgarskap går förlorat per 

automatik vid förvärv av ett annat medborgarskap. Då Sverige ingått  bl.a. Avtal mellan 

Danmark, Finland, Island, och Norge om genomförande av vissa bestämmelser om medborgarskap (SÖ 

2004:30) innefattar det en rätt för svenska medborgare, vilka innehar dubbelt 

medborgarskap (inom de nordiska länderna) att rösta i två nordiska länder då de vid 

förvärv av annat medborgarskap får behålla sitt svenska medborgarskap. Detta innebär att 

ovan nämnda länder i sin medborgarskapslagstiftning, gör en åtskillnad mellan nordiska 

medborgare och medborgare i andra länder då de nordiska medborgarna således kan ha 

dubbelt medborgarskap.  

Vidare har även Danmark och Norge infört bestämmelser i deras 

medborgarskapslagstiftning som innebär att medborgarskap som tillkommit på felaktiga 

grunder går att återkalla.109 Däremot ställs det krav på att de felaktiga grunderna är av sådan 

betydande karaktär att medborgarskapet inte skulle ha beviljats om korrekta uppgifter 

framkom vid tiden för förvärv.  

I Danmark spelar det heller ingen roll om personen ifråga blir statslös efter det 

återkallade medborgarskapet men det skall däremot beaktas vid en eventuell prövning. Som 
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i de flesta fall när domstolen avgör skall det alltid göras en helhetsbedömning av situationen 

vilket betyder att utfallet inte alltid behöver leda till den enskildes nackdel.110 

När det däremot kommer till brott mot rikets säkerhet kan ett danskt medborgarskap 

också komma att återkallas. Om brottet däremot skulle begås utomlands kan det bara 

återkallas under förutsättningen att personen innehar dubbelt medborgarskap då den 

enskilde inte får riskera att bli statslös. 111 

Trots att det i medborgarskapslagstiftningen i Danmark finns ett återkallelseinstitut har 

endast ett fall uppkommit. Det rörde sig om ett identitetsfall där mannen ifråga bytt 

identitet utomlands för att tidigare ha utfört våldsbrott vilka han blivit dömd för i Danmark 

och där han även avtjänade straffet. Mannen kom senare att söka danskt medborgarskap 

med sin nya identitet vilket han sedermera även förvärvade.  Medborgarskapet återkallades 

och mannen fick inte ens något uppehållstillstånd men då han bl.a. hade fem barn boende i 

Danmark kunde han inte återförvisas till sitt hemland.112  

Då kan ju frågan ställas om varför det ens är någon idé att ha ett återkallelseinstitut om 

personerna som blir av med medborgarskapet ändå har rätt att bo kvar i vederbörande 

land?  

Norge, som tidigare nämnt, har också ett återkallandeinstitut i deras 

medborgarskapslagstiftning vilket de använder sig av relativt flitigt. Hela tretton fall har 

uppdagats och jag tror att det kommer att komma en hel del flera fall om de får igenom 

lagförslaget (se nedan) som innebär att individer som åker och krigar för andra länder skall 

berövas sitt norska medborgarskap. 113  Vidare har Norge, precis som Danmark, ingen 

tidsgräns för återkallelse även om tidsaspekten som omständighet alltid skall beaktas.114  

Till skillnad mot Danmark får medborgarskap i Norge återkallas trots att personen 

riskerar att bli statslös om sökande, vid tiden för förvärv, medvetet förtigit relevanta fakta. 

Ett medborgarskap som tillkommit på felaktiga grunder räknas som ogiltiga beslut i Norge 

och betraktas således som angripbara vilket innebär att allmänna förvaltningsrättsliga regler 

träder in som utmynnar i att en omprövning av ett beslut om medborgarskap kan ske.115  

Som tidigare nämnts, sker det en bred och öppen diskussion kring återkallelse av 

medborgarskap i Norge idag. Det som skiljer sig från Norges redan lagreglerade möjlighet 

om återkallelse av medborgarskap är att det nu lagts fram ett lagförslag  om att det ska gå 
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att återkalla medborgarskap vid tidpunkten efter förvärv. Varför denna diskussion  är uppe 

på tapeten  torde bero på att norska medborgare, precis som vissa svenska medborgare116, 

åker ner till Irak och Syrien och krigar för IS. Siv Jensen från Fremskrittspartiet (Frp) i 

Norge säger att anledningen till lagförslaget är för att förhindra radikalisering och terrorism. 

Jensen tillägger även att andra länder som Storbritannien redan har infört det då 

Storbritannien bl.a. anser att det rör sig om ett hot mot rikets säkerhet att ha medborgare 

som krigar för andra länder.117 

Värt att nämna är att det även i Norge alltid görs en helhetsbedömning där flera olika 

omständigheter vägs in vid prövningen av ett ärende om återkallelse av medborgarskap.118 

9. Avslutande kommentarer 

Som nämnts ovan får förlust av medborgarskap i Sverige endast ske medvetet och frivilligt, 

d.v.s. genom preskription och befrielse. Men om det görs en extensiv tolkning av rekvisitet 

medvetet anser jag att det kan gå att tolka in en villkorlig rätt. Denna villkorliga kan i sin tur 

leda till att en subjektiv tolkning görs som slutligen blir avgörande i ett mål som rör förlust 

av medborgarskap. Med detta menar jag att en person, som informeras om att det vid 

förvärv av svenskt medborgarskap finns en ovillkorlig rätt, inskränker denna rätt genom att 

t.ex. undanhålla sanningen vid tidpunkten för förvärv av medborgarskap kan berövas sitt 

medborgarskap. Detta resonemang är till viss del likt undantaget om att förse ett gynnande 

förvaltningsbeslut med återkallelseförbehåll men som istället tolkas in i  RF 2 kap 7 § 

genom en extensiv tolkning när frågan om att återkalla någons medborgarskap är för 

handen.  

Jag ställer mig dock tveksam till att återkallelse av medborgarskap skall kunna ske då det 

är en sådan inskränkning i individens liv. En återkallelse skulle nämligen rubba den 

rättsäkerhet som utmynnas ur ett demokratiskt samhälle. Om jag bortser från min 

ståndpunkt och endast reflekterar över hur bestämmelsen är ägnad att fungera så måste jag 

ändå ge Danmark beröm för hur Danmark ser på deras återkallelseinstitutet. Danmark har 

nämligen valt att inte göra någon åtskillnad på de medborgare som kan tänkas omfattas av 

bestämmelsen utan den riktar sig till alla danska medborgare även om det främst rör de 

som förvärvart medborgarskapet genom naturalisation. Att ha en bestämmelse som den 

som Danmark betyder att alla medborgare, teoretiskt, har samma förutsättningar vad gäller 
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risken att berövas sitt medborgarskap. Hur det sedan ser ut rent praktiskt lämnas upp till 

respektive land medborgarskapslagstiftning att avgöra dock i ljuset av artikel 14 EKMR. 

 

 

 

 

  



56 
 

10 Konklusion 

 

I 1809 års RF fanns ingen bestämmelse om förbud av återkallelse av medborgarskap varför 

det inte var några som helst problem att återkalla ett beslut om medborgarskap varför det 

ses som relativt nytt i svensk rätt. Den bestämmelsen som idag förbjuder berövandet av 

medborgarskap kom i samband med införandet av 1974 års RF varpå skyddet mot förlust 

av medborgarskap istället kom att än mer förstärkas. Så sent som 1978 kom t.o.m. förbudet 

mot att frånta medborgarskap att förstärkas något ytterligare genom förslag av 

Rättighetsskyddsutredningen 119  då uppkommer frågan om varför vi skall återgå till den 

gamla ordningen  igen? Ett återkallelseinstitut torde nämligen innebära  mindre trygghet 

och samtidigt påverka förutsebarheten för en person som beviljas svenskt medborgarskap 

genom naturalisation. 

Ett incitament för att inte behöva införa en bestämmelse om återkallelse är istället att 

det  vid ansökan om uppehållstillstånd görs en ordentlig kontroll av den sökande om hur 

dennes levnadssätt sett ut innan ankomsten till Sverige. På så sätt minskas risken för att det 

senare, efter att medborgarskapsenheten beviljat sökande ett medborgarskap, framkommer 

uppgifter om att sökande ljugit eller på annat sätt lurat till sig medborgarskapet. Alltså skall 

det redan vid handläggningen av ett ärende om uppehållstillstånd ställas höga krav på de 

tjänstemän som handlägger ärendet vilket även tidigare poängterats av regeringen för att 

undvika att medborgarskap beviljas på falska grunder.120  

Att införa ett återkallelseinstitut i svensk lagstiftning skulle också ta bort en av de många 

saker som gör Sverige till ett av de få länderna i världen vilka värnar för principen om 

människors lika värde. Sverige framstår, vad jag förstått, som det land som alltid sätter 

demokratin före något annat. I det så menar jag bl.a. Sverige inte gör någon skillnad på de 

medborgarna som är infödda i Sverige och de som blivit medborgare genom naturalisation 

eller något annat sätt. Varför skulle Sverige vilja ändra på den egenskapen? Om nu ett 

återkallelseinstitut trots allt införs så skulle medborgarna i Sverige också delas in i två 

kategorier varpå den ena medborgaren skulle sättas framför den andra. En slags hierarki 

bland medborgarna skulle således skapas. 

En annan aspekt är den att det kanske inte är så stor förlust för många medborgare att 

bli av med ett svenskt medborgarskap varför det kanske är onödigt att reglera kring det. 

Det ter sig vara så att det inte alltid går att utvisa personer från Sverige om de saknar pass, 

                                                           
119

SOU 1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter, Betänkande av rättighetsskyddsutredningen 
1978 
120

 Prop. 1994/95:179 s. 57 



57 
 

medborgarskap eller annan giltig identitetshandling vilket då istället resulterar i att Sverige 

får en större kategori av ”papperslösa” människor. Principen om att ingen person får 

riskera att bli statslös är den princip som en person, som fått sitt enda medborgarskap 

återkallat, kan dra nytta av och sålunda hålla sig kvar i Sverige trots avsaknaden av 

uppehållstillstånd och medborgarskap. En ytterligar aspekt är att en person som får sitt 

medborgarskap återkallat i Danmark (medlemsstat) istället kan välja att använda sin 

rörelsefrihet och komma till Sverige och ansöka om medborgarskap och på så sätt dra nytta 

av RF 2 kap 7 §. Väljer personen istället för att stanna kvar i Danmark sker ett beviljande 

av uppehållstillstånd ex officio av myndigheten121 varför ett åtnjutande av rörelsefriheten 

torde vara bättre. 

Värt att nämna i detta sammanhang är att det nu lagts fram en proposition med förslag 

på att lägga till en ny s.k. portalparagraf till MedbL. Tanken bakom införandet är för att 

”lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd”. 122   Om denna 

portalparagraf införs så kommer det att än mer påvisa hur betydelsefullt ett svenskt 

medborgarskap, vilket jag tror, kan komma att lägga stor vikt vid att ett 

medborgarskapsärende redan från början utreds så effektivt som möjligt för att undvika fel 

som kan leda till att medborgarskapets sedermera återkallas. Detta påvisar även vikten och 

betydelsen av att ha ett svenskt medborgarskap varför införandet av ett återkallelseinstitut 

torde stryka portalparagrafens budskap. 

Som nämnts ovan kan RF 2 kap 7 §, som den är formulerad idag, komma att utnyttjas 

av såväl nordiska medborgare som andra individer i världen. Ur bestämmelsen går det 

nämligen att utläsa att när du väl har förvärvat ett svenskt medborgarskap så kan varken 

någon eller något ta det ifrån dig utan ditt samtycke. Vilket således innebär att förvärv av 

ett svenskt medborgarskap förblir alltid ett innehav av svenskt medborgarskap oavsett vad 

som händer därefter. Det är här som problemet uppstår varför jag anser att rättsläget 

fortfarande är oklart i frågan om återkallelse av medborgarskap. 

Som nämnts ovan finns en del hinder för ett införande av ett återkallelseinstitut i svensk 

lagstiftning. Dels måste det ske en ändring i svensk grundlag, dels måste Sverige träda ur ett 

antal tillträdda konventioner och andra åtaganden beroende på grunden för återkallelse. 

Emellertid är ovan nämnda hinder inte absoluta varför de kan inskränkas utan att för delen 

behöva innebära att Sverige bryter mot någon av sina åtaganden. Dessutom framgår det 

också att EU samarbetet inte har någon egentlig påverkan på medlemsstaternas nationella 
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medborgarskap vilket sammanfattningsvis innebär att det skulle vara fritt fram för Sverige 

att också införa en sådan bestämmelse. 

Vid en sammantagen bedömning, av det material jag gått igenom när jag skrivit denna 

uppsats, lutar det starkt mot att införandet av en bestämmelse vilken innebär att det kan  gå 

att återkalla ett svenskt medborgarskap efter omprövning skulle vara möjlig, dock under 

förutsättningen att en grundlagsändring sker. Detta för att sätta rättsäkerheten i det främsta 

rummet, minst sagt framför osäkerheten, i ett demokratiskt land som Sverige.  
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