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Abstract 
	  
	  
Migration over national boarders is common in today’s globalized world. As a result 

the number of individuals with connections to more than one nation are increasing. 

But how do they identify themselves? Ambition of this study was to explore how 

individuals with dual citizenship identify themselves and whether others identification 

of them has an effect on their own identification. This study had a qualitative 

approach and used semi- structured interviews to collect experiences from five 

individuals with dual citizenship. 

 

This study contains theories of identity based on social constructivism, social identity, 

national identity, orientation, as well as key notions such as migration, citizenship and 

dual citizenship. Those are the theories used in the analysis of the empirical material. 

 

The conclusion reveals that all of the informants identify themselves with both their 

nations, which demonstrates their hyphen identities. Differences in identifications are 

presented by three identities; the first is Transnational Identity, where the individual's 

identification is influenced by all nations, even though there is no longer any 

connection with the nations. The second is Hierarchical hybrid, where the individuals 

identify themselves with one nation more than the other. The last identity is Parallel 

affiliation, where individuals identify themselves equally with both nations while 

experiencing emotional attachment to both. Furthermore, the conclusion shows that 

individuals’ identification isn´t predominantly influenced by others perception of 

them. 
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Inledning 

 

Kalla inte mig för kurd, woriya eller svenne 

Jag växte upp med vänner ifrån 50 länder 

Här i sverige e svartskallar invandrare,  

utländsk men i mitt hemland blir jag kallad för svensk.  

 

Vart är jag hemma, när jag blir kallad för främling i mitt hemland 

Vart kommer du ifrån? Oh jag hatar den känslan 

Att det finns ingen plats för mig, när både du o jag vet 

Ja vi hör hemma, dom kallar oss för främling i vårt hemland. ( Ali & Jacco 2014). 
       

Citatet ovan kommer från Mohammed Alis och Jaccos låt “50 länder” (2014). I låten 

illustreras deras frustrationer och funderingar kring identitet för människor som 

migrerat till andra länder. Idag är inte migration ett ovanligt fenomen, då vi flyttar allt 

oftare och längre sträckor. Globalisering som medför migration har som företeelse 

funnits länge, men det är först på 1960-talet och framåt som mobiliteten accelererade. 

Vissa tvingas till migration undan bland annat väpnade konflikter (Olausson 2005).  

 

Året 2016 fick 31 408 kvinnor och 28 935 män utöver sitt medborgarskap även ett 

svenskt medborgarskap (SCB 2017). Ett resultat av globaliseringen blir växande antal 

så kallade “bindstrecksmedborgare” och “bindstrecksidentiteter”, där en individ kan 

både vara värmlänning och europé, eller svensk och kurd (Giddens 2007). 

 

Frågan som väcks blir hur många av dem känner igen sig i problematiken som Ali och 

Jacco verkar brottas med? Det är denna problematik som studien ska undersöka, det 

vill säga hur människor med dubbelt medborgarskap identifierar sig. Studien ska 

sträva att se om ett medborgarskap påverkar innehavarens identifiering, eller om det 

är endast en formell titel? Hur identifieras innehavare av dubbelt medborgarskap av 

andra? För att sträva efter att besvara dessa frågor kommer studien ha 

socialkonstruktivismen som ontologisk utgångspunkt, med vilket menas att 

individernas sociala verklighet ska förklaras med deras egna uppfattningar av vad som 

sker i mellanmänskliga processer (Giddens 2007). Individers egna uppfattningar om 
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hur de idag identifierar sig i förhållandet till länder de har medborgarskap i ska 

därmed vara bärande för att förstå hur identifieringen påverkas av migrationen och 

dubbelt medborgarskap. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med dubbelt medborgarskap 

förstår sig själva i förhållande till sitt dubbla medborgarskap. Identifierar de sig med 

båda nationer de har medborgarskap i, samt huruvida dessa identiteter skiljer sig åt? 

Studien vill belysa om individernas egen identifiering påverkas av hur andra 

identifierar dem. 

 

Syftet ska försöka besvaras med följande frågeställningar; 

• Hur identifierar sig individer med dubbelt medborgarskap?  

• Hur förhåller sig individer med dubbelt medborgarskap till nationer de har 

medborgarskap i? 

• Hur påverkas individer med dubbelt medborgarskap av andras identifiering av 

dem?  



	   3	  

Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer artiklar och begrepp ur tidigare forskning att presenteras. 

Dessa belyser dubbelt medborgarskap ur olika vinklar; inledningsvis presenteras 

lagstiftningen av dubbelt medborgarskap i Sverige. Därefter återges företeelser 

rörande individer som migrerar och har anknytning till flera länder; hur 

medborgarskapet med tiden blivit skilt från nationell identitet, hur integrationen 

påverkar mottagarlandet och individer som flyttar, samt exkluderingen av etniska 

medborgare. 

2.1 Dubbelt medborgarskap i Sverige 

Gustafson ställer i sin artikel “International Migration and National Belonging in the 

Swedish Debate on Dual Citizenship” (2005) en väsentlig fråga för detta ämne, 

huruvida det är möjligt att känna tillhörighet till fler länder på en och samma gång? 

Traditionellt har det antagits att migranter tidigt ska integreras till det nya och så 

småningom överföra sin tillhörighetskänsla från ursprungslandet till det nya landet. 

Idag på grund av den växande mänskliga mobiliteten, uppfattas band till flera platser 

som en möjlighet. På så sätt skapas transnationalism, som kan ses som identifiering 

med fler nationer. Inom det transnationalistiska perspektivet uppfattas inte migration 

som en engångsföreteelse, utan som en pågående process. Människor kan fortsätta att 

förflytta sig över globen och skapa fler band. Varje migration är dock säregen och 

vissa migrationer är av mindre transnationell karaktär än andra och det är alltid svårt 

att förutsäga hur väl individen kommer integreras till det nya. På grund av detta är det 

svårt att ge en exakt definition på företeelsen migration (Gustafson 2005). 
 

Gustafson (2005) redogör att 1951 trädde en lag i kraft som slog fast att man bara 

kunde ha ett medborgarskap i Sverige. De som emigrerade hit fick alltså välja mellan 

att förbli vid sitt ursprungliga medborgarskap, eller säga upp det till förmån för ett 

svenskt medborgarskap. Detta gällde fram till 2001 när lagen ändrades och dubbelt 

medborgarskap blev möjligt i Sverige. Lagändringen orsakade en livlig debatt i 

landet, där oppositionen hävdade att integrationen i mottagarlandet skulle försämras 

och att en sann tillhörighet bara kan upplevas till ett land. Sympatisörerna till 
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förslaget menade å andra sidan att det finns olika slags tillhörigheter, oftast en 

emotionell till landet som lämnades och instrumentell till mottagarlandet. Det fanns 

även röster som tog upp faktum att många migranter känner en sann tillhörighet till 

båda sina länder redan utan det dubbla medborgarskapet. De två sistnämnda 

aspekterna blev övervägande och lagen ändrades. Denna syn på dubbelt 

medborgarskap går hand i hand med synen på transnationalitet som en ständigt 

pågående migration, upprätthållen av globaliseringen (Gustafson 2005).   
  

Bevelander, Helgertz, Bratsberg och Tegunimataka (2015) har i rapporten “Vem blir 

medborgare och vad händer sen?”, undersökt hur väl migranter lyckas förvärva det 

nya medborgarskapet, vilket kallas för naturalisering. Det anses vara förbundet med 

människors sociala integration, likaväl som deras ekonomiska integration. Ett av 

rapportens resultat visar att de migranter som i större grad naturaliserade det nya 

medborgarskapet, var från länder med lägre ekonomisk utvecklingsnivå. Ett annat 

resultat var att migranter som kom till Sverige från länder som tillåter dubbelt 

medborgarskap visade på större sannolikhet att neutralisera det svenska 

medborgarskapet, samt att Sveriges lagändring som tillät dubbelt medborgarskap har 

haft positiv effekt för migranternas naturalisering av det svenska medborgarskapet.  

2.2 Nationell identitet visavi medborgarskap 

Denna del kommer att beröra hur individer förenas med en nation. Poole beskriver i 

artikeln “National identity and Citizenship” (2003) att den nationella identiteten är 

den mest signifikanta formen av identitet. Med det menas att nationen som vi lever i, 

med sin bärande kultur och språk är oftast grunden som formar oss. Denna identitet 

tillskrivs så stor betydelse att den anses styra vår primära förståelse av oss själva och 

andra, samt påverkar vårt beteende och till och med hur känslorna uttrycks. Språket 

och kulturen är representanter för respektive nationer, men själva nationen kan 

snarare ses som ett nätverk som förenar individer med en viss identitet (Poole 2003). 

Poole (2003) menar vidare att det är svårt att se bortom en nationell identitet, den är 

så pass bärande att den tycks avslöja vilka vi är för omvärlden. Utöver det ingår vi i 

en gemenskap, där vi genom vår nationella identitet tilldelas historia och arv, 

samtidigt som vi moraliskt kan känna oss bundna till vår nation. Poole (2003) 

illustrerar det i form av känslor; om vi individuellt begått misstag kan vi känna skuld, 



	   5	  

men om misstaget kopplas till vår nation upplever vi känslor av skam. Även stolthet 

över nationens prestationer anses vara kopplad till en kollektiv identitet. På så sätt kan 

vår nationalitet (någonting vi endast tilldelats) påverka vår identitet (Poole 2003). 
  

Poole (2003) hävdar att vi tilldelas vår nationella identitet med det första språket vi lär 

oss och att det språket avslöjar vidare vår nationella identitet. Den nationella 

identiteten skulle kunna kopplas till medborgarskap, men Poole (2003) menar att de är 

skilda företeelser. Ett medborgarskap kräver ett aktivt engagemang i det politiska, 

medan nationell identitet sätter övergripande ton på vardagslivet i ett land. Det är 

genom assimileringen till rådande nationell identitet som ett medborgarskap anses 

fullbordat. Medborgarskapet kan väljas av individen, men föreningen med en 

nationell identitet är inte lika självklar. De som migrerar gör det oftast av egen vilja, 

med det valet är inte alltid taget med full medvetenhet om vad som väntar. Det 

bekanta och självklara lämnas till förmån för någonting oklart. Vidare har individens 

bakgrund haft tillräcklig inverkan på personen, att en total assimilation till den nya 

nationen blir mycket svårt. Den ursprungliga nationella kulturen har redan format oss 

och gett oss en kontext. Även om medborgarskapet kan väljas aktivt kan inte 

föreningen med omgivningen ske lika bestämt. Individen kan själv inte tvinga fram 

eller påskynda adaptationen till det nya, den kommer av sig självt (Poole 2003). 
  

Dahlstedt, Rundqvist och Vesterberg (2011) menar att det finns två former av 

nationell identifiering, där den ena formen är förknippad med tanken att en individ 

måste vara född i landet för att kunna ingå i nationell samhörighet och ta del av 

rättigheter som medborgare tilldelas. Denna form bygger därmed på att individer i 

samhörigheten delar arv, religion och språk. Den andra formen av nationell identitet 

utgår ifrån att medborgare är alla de som bor i ett visst land. Samhörigheten skapas 

genom bosättningen inom samma land och acceptansen av regler som styr och 

definierar landet. Den andra formen bortser därmed från etniska skillnader, någonting 

som berörs i kommande del (Dahlstedt, Rundqvist och Vesterberg 2011).  

2.3 Medborgarskapets ojämlika villkor 

Ålund tar upp i sin artikel “Migration och socialt medborgarskap” (2007) frågor som 

rör etniska invandrare med svenskt medborgarskap. Enligt Ålund (2007) har den 
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globala världen vi lever i lett till förändringar i medborgarskapsfrågor. Det har skett 

politiska, juridiska och kulturella förändringar, som illustreras inte minst genom nya 

termer som “transnationellt” eller “postnationellt”. Allt fler migranter med sitt 

ursprungliga medborgarskap, beviljas även ett svenskt medborgarskap, men Ålund 

(2007) anser att det inte garanterar att alla medborgare behandlas jämlikt. Om 

medborgarskapet omfattar individens tillhörighet till ett samhälle, med rättigheter och 

skyldigheter som det medför, kan andra faktorer som etnisk tillhörighet orsaka en 

social uteslutning. Det finns belägg för att viss etnicitet kan avlägsna individens chans 

att till exempel få anställning (Ålund 2007). Även Dahlsted (2002) redogör att 

kategorier som nation, kultur och etnicitet länge har tagits för givna. Det är först på 

senare år som förhållandet mellan demokratin och nationalstaten har problematiserats; 

om demokratin garanterar alla medborgares grundläggande rättigheter och 

skyldigheter, så finns det samtidigt en rangordning som bestämmer vilka som anses 

vara medborgare. De som utesluts passar inte in i nationalstatens homogena 

föreställning av gemenskap (Dahlsted 2002). 
 

Enligt Ålund (2007) är det framförallt andra generationens invandrare som har ansetts 

haft svårigheter med den sociala integrationen och som ska ha stött på problem i 

arbetslivet, utbildningsmöjligheter och identitetsprocesser, någonting som inte alls 

varit lika påtaglig på första generationens arbetskraftsinvandrare. Globalt har det skett 

en vittring av sociala band, nationsbundna identiteter och ideologier, som har varit 

tämligen homogena. Denna sönderdelning har lett till osäkerheter, inte minst i 

västvärlden. Kultur har börjat kategoriserats som ideologi och den “kulturella 

tillhörigheten” blivit till ett verktyg i politisk kamp. Många av de etniska minoriteter 

har börjat associeras med kulturella motsägelser till västvärlden, som inte erkänner 

demokratins och jämställdhetens inrättningar, som exempel finns frågor om 

hedersvåld i Sverige, men i hela Europa har det skett en allt starkare utestängning av 

invandrare som kopplas till en viss kultur och etnicitet (Ålund 2007). Ålund (2007) 

hävdar att den grupp med dubbelt medborgarskap, men vars etnicitet kopplar de med 

viss ”ovälkommen” kultur, har begränsat deras medborgarskapsvillkor och resulterar i 

motstånd från dessa individer. 
 

Denna kulturella kategorisering framställer västvärlden som en konfliktfri och 

framförallt överlägsen kultur, vilket leder till hierarkiska uppdelningar beroende på 
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klass, etnicitet och genus, med sina respektive slitningar. Detta leder alltså till att det 

uppstår en ny underklass, där etniska invandrare klassas som en andraklass 

medborgare. I dagens Europa ses de ofta som ett hot, på grund av den kultur de 

förknippas med. Det leder till att människor som varit svenskar, eller européer i flera 

generationer, uppfattas nu som etniska minoriteter. Den hierarkiska uppdelningen 

orsakar i förlängningen en social avgränsning i samhällen mellan “vi” och “dem”, där 

“dem” försvåras att nå en likställd position som “vi” (Ålund 2007). På så sätt anser 

Ålund (2007) att kolonialismens makt och hierarkier förstärks av de sociala och 

kulturella skillnader, vilket upprätthåller ett “vi” och “dem”, oavsett lika 

medborgarskap. 

2.4 Integrationens dubbla spår 

Penninx och Garcés-Mascareñas (2016) diskuterar i artikeln “ The Concept of 

Integration as an Analytical Tool and as a Policy Concept“ integration och ser det 

som en process som sker för både migranter och mottagarlandet. Traditionellt har 

begreppet integration förknippats med den process som följer migration - ergo 

bosättningen i och interaktionen med mottagarlandet. Vidare innebar det även de 

sociala förändringar som leder till migrantens anpassning till det nya. Penninx och 

Garcés-Mascareñas (2016) menar att när mottagarlandet skapar en politiskt, kulturellt 

och socialt givande mottagning för migranter, påverkas även landet. Författarna anser 

att många tidigare studier har antingen enbart fokuserat på hur migrationen påverkat 

migranter och andra på hur migrationen påverkat mottagarlandet. Vissa förknippar 

integrationen till enbart politiska aspekter, såsom medborgarskap, medan andra 

kopplar begreppet snarare till socioekonomiska förutsättningar, som tillgång till 

sjukvård, eller kulturella och religiösa aspekter (Penninx och Garcés-Mascareñas 

2016). 
 

Kritik riktas till att många, framförallt i Västvärlden, fortfarande anser att integration 

innebär att migranter behöver anpassa sig till mottagarlandets normer för att bli 

accepterade. De los Reyes och Kamali (2005) problematiserar i sin utredning 

integrationen. De menar att integrationen ofta är uppbyggd på kategorier som "vi" och 

"de" eller "svenskar" och "invandrare", där "vi" förväntas integrera "de". Författaren 

menar att kategorier som "svenskar" och ”invandrare" kan leda till att individer som 
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kategoriseras likt ovan, uppfattas i första hand genom tillhörigheten till dessa 

kategorier. Det leder även till att alla andra identiteter eller tillhörigheter ignoreras, 

och kategorierna "svenskar" och "invandrare" blir starkt homogeniserade. Penninx 

och Garcés-Mascareñas (2016) poängterar att integration inte borde ses som ett krav 

och ensidig företeelse. Nya perspektiv på integrering ser att det sker i flera 

dimensioner som skiljer sig åt i hur lång tid de pågår. Integration definieras här som 

den process varigenom migranter blir accepterade i det nya samhället och alla dess 

former, det vill säga det politiska, socioekonomiska och kulturella (inklusive det 

religiösa). Genom att kolla även på dessa kategorier växlar fokus från migranter till 

mottagarlandet. Penninx och Garcés-Mascareñas (2016) menar att integrationsfrågor 

bör inte endast fokuseras på migranters identifiering, integrering och sysselsättning i 

det nya samhället, men även huruvida de accepteras inom dessa tre kategorier, samt 

vilka positioner de tilldelas. 
 

Inom det politiska handlar det om migranters rättigheter och status, medan inom det 

socioekonomiska ser man till migranters möjlighet inom arbetsmarknaden, 

utbildningsväsendet och hälsovården. Slutligen den kulturella kategorin, som avser 

hur migranter uppfattas och uppfattar sig själva. Den sistnämnda är svårast att 

undersöka, eftersom det kan leda till stereotypifiering och orsaka oönskade effekter 

som diskriminering av migranter och förminskning av deras rättigheter (Penninx och 

Garcés-Mascareñas 2016). 
 

Integrationen kan även mätas på individuell, organisations- och institutionsnivå. 

Individnivån avser människor i mottagarsamhället och migranter, och ser till 

migranters möjligheter till en nåbar integrering, samt hur individer från 

mottagarsamhället väljer att agera mot migranter - attityder som styr kan leda till 

antingen inkludering eller exkludering. Inom organisationsnivån granskas orientering 

av migranternas organisationer - vad de strävar mot i det nya samhället, samt 

huruvida de accepteras eller inte. Mottagarorganisationer granskas istället för sin 

öppenhet inför och föreställning av den andra organisationen. Även här kan deras 

inställning vara avgörande för nykomlingens integrering. Slutligen finns 

institutionsnivån, där det framgår att vissa institutioner som kopplas till migranter 

accepteras i mottagarsamhället, medan andra strävar efter exkludering (Penninx och 

Garcés-Mascareñas 2016). Penninx och Garcés-Mascareñas (2016) visar att det är 
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interaktionen mellan migranter och mottagarlandet som avgör huruvida integrationen 

kommer att ske och under vilka förutsättningar. Icke desto mindre understryks det att 

dessa inte är jämlika, mottagarlandet besitter alltid mer makt, framför allt på 

institutionell nivå och är därmed mer avgörande för migranternas integration.  

2.5 Sammanfattning 

Detta kapitel förser studien med tidigare forskning kring dubbelt medborgarskap, och 

berör aspekter som migration och integration. Inledningsvis redogör Gustafson (2005) 

för flertalig tillhörighet, där individen känner koppling till länder även utan 

medborgarskap. Det väcker frågor om medborgarskapets aktualitet - om antalet 

människor som identifierar sig med flera nationer växer, bör inte transnationalitet 

begrundas som mer relevant? Pooles (2003) artikel illustrerar att medborgarskapet 

inte inkluderar alla på samma sätt. Om medborgarskapet förbinder individen juridiskt 

till en nation, så är inkludering i gemenskapen det som skapar tillhörighet, vilket sker 

utanför medborgarskapets ram. Det visar på vikten av inkludering vilket ligger på 

individuell nivå, med vilket menas hur väl människor tillsammans skapar en 

gemenskap, bortom rättsliga paragrafer. Ålund (2007) beskriver hur bristen på denna 

gemenskap bland medborgare av ett och samma land, kan leda till exkludering och då 

främst av etniska medborgare. Slutligen visar Penninx och Garcés-Mascareñas (2016) 

mottagarlandets övervägande inverkan på god integrering av migranter. Synen att 

integrering skapas och påverkar båda parter är relevant för studiens problemområde, 

där en frågeställning berör huruvida individer kopplar andras identifiering av dem till 

deras egen självuppfattning. Migrationen ses därmed inte som en engångshändelse, 

utan ett startskott för en pågående process som påverkar människor och samhällen. 

 

Studiens fokus ligger på hur människor med dubbelt medborgarskap identifierar sig, 

vilket kan tillföra individernas egna uppfattningar till ämnet. Studiens relevans kan 

även motiveras med faktum att antal individer med dubbelt medborgarskap ökar. Året 

2016 fick 60 343 personer svenskt medborgarskap utöver sitt ursprungliga 

medborgarskap (SCB 2017). Frågan är hur de kommer att förstå sig själva efter detta 

tillskott, något studien försöker besvara. 
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Centrala begrepp och teori 

I detta kapitel introduceras studiens teoretiska utgångspunkter där följande centrala 

begrepp kommer att presenteras; migration, medborgarskap och dubbelt 

medborgarskap. Även följande teorier kommer att presenteras; identitet utifrån 

socialkonstruktivismen, social- och nationell identitet och orientering.  
  

Teorierna är relevanta i studien för att kunna analysera de identiteter som individer 

med dubbelt medborgarskap konstruerar, samt individernas orientering efter 

migrationen. Redogörelsen av begrepp användas för att urskilja om medborgarskapet 

uppfattas som identitetsbärande, samt huruvida dubbel medborgarskap innebär dubbel 

lojalitet. 

3.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras studiens centrala begrepp; migration, medborgarskap och dubbelt 

medborgarskap. 

3.1.1 Migration 

Att studera migration är relativt modernt, även om själva rädslan för främlingar och 

det som är annorlunda kan spåras ända till Romartiden (Gabaccia 2015). 

Globaliseringen har funnits länge. Det är inget nytt att flytta över nationsgränser eller 

färdas och handla mellan kontinenten. Det är dock på senare tid som dessa rörelser 

accelererat i sitt omfång och hastighet. Människor flyttar allt mer och längre, dels 

undan olika problem och dels på grund av de möjligheter som finns på andra sidan 

(Olausson 2005). Giddens (2007) menar att globaliseringen bidrar till framväxten av 

en globalt delad ekonomi och det är denna som lockar företag och individer att flytta 

till de mest gynnsamma marknader. Andra flyttar på jakt efter nya marknader och 

ekonomiska möjligheter. Samtidigt finns det sociologer som Bhambra (2014) som 

menar att begreppet ”globalisering” hittills haft Eurocentrisk tyngdpunkt, som lyfte 

utvecklingen i Europa, samtidigt som den blundande för att den byggdes på 
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kolonialismens exploatering av andra världsdelar. Detta perspektiv menar att denna 

exploatering ledde till vissa länders mer gynnsamma marknad (Bhambra 2014).   
 

Faktorer som får människor att migrera kallas för “push” and “pull”. “Push” beskriver 

faktorer inom ens hemland som motiverar eller tvingar individen att flytta, “Pull” 

omfattar istället det som lockar till mottagarlandet (Lee 1966). En annan förklaring till 

migration ges genom att se till samspelet mellan olika skeenden på makro- och 

mikronivå. Makronivån kan innebära stora frågor och förändringar, som lagar för in- 

och utvandring inom ett land, medan mikronivån innebär de idéer och föreställningar 

migranter har (Giddens 2007). Giddens (2007) illustrerar detta genom att kolla på den 

stora gruppen turkiska migranter i Tyskland. Att så många turkar valde att flytta till 

just Tyskland kan förklaras dels på makronivån med landets generösa 

invandringspolitik och dels på mikronivån där emigrerade turkar stödjer varandra. 

Thomas Faist (2000) diskuterar också hur nätverk mellan migranter i mottagarländer 

innebär både för- och nackdelar. När vissa gynnas tack vare tillgång till billig 

arbetskraft bland andra migranter, kan andra hindras från mer gynnsamma 

möjligheter. Det är först när migranter får tillgång till ekonomiska, politiska och 

kulturella verksamheter, som transnationalitet blir en fördel för dem. 
 

Genom historien har migration haft liknande orsaker. Dessa har beskrivits som 

följande; 

• Klassiska migrationsmodellen, där migrationen uppmanas och migranter 

lockas med lättillgängligt medborgarskap. Exempel finns bland annat i USA:s 

tidiga historia. 

• Koloniala migrationsmodellen, där migranter från tidigare kolonier föredras. 

Som exempel här finns bland annat Storbritannien. 

• Gästarbetarmodellen, där länder i behov av gästarbetare uppmanat till 

migration, men inte permanent flytt och tilldelas därför inte medborgarskap. 

• Illegal invandring, som sker när länder som lockar migranter inför striktare 

invandringslagar (Giddens 2007). 

Så har migrationsmönster sett ut genom historien. Framtidsvisioner förutspår dock 

vissa ändringar i migrationen. Det kommer bli betydligt fler migranter, från fler olika 

länder och på grund av olika anledningar. Det kommer vara betydligt fler kvinnor 
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som flyttar och slutligen kommer globaliseringen innebära att allt fler länder kommer 

ta emot migranter, samtidigt som deras medborgare kommer välja att flytta till andra 

länder (Giddens 2007).  

3.3.2 Medborgarskap 

Enligt Marshall (1992) är medborgarskap en titel fullbordade medlemmar av ett 

samhälle tilldelas. Alla som har denna titel omfattas av samma rättigheter och 

skyldigheter inom det aktuella samhället, men vilka dessa rättigheter och skyldigheter 

är skiljer sig åt beroende på samhället. Alla samhällen har dock någon vision om hur 

den ideala medborgaren bör agera, vilket medborgare uppmanas efterlikna (Marshall 

& Bottomore 1992). 
 

Marshalls (1992) definition av medborgarskap är en av de mest erkända, men icke 

desto mindre finns det en del kritik till den. Delanty (2000) menar att det finns andra 

företeelser som orsakar ojämlikhet, bortom de sociala rättigheter som Marshall (1992) 

anser medborgarskapet borde garantera. Etnicitet kan leda till exkludering inom 

samhället, oavsett medborgarskap. Till exempelvis fanns det fram till 1960-talet 

uppdelning i rättigheter för USA:s medborgare som enbart baserades på deras 

etnicitet. Globalisering och modernitet innebär ett annat dilemma, då etniska 

minoriteter idag oftast har rätt till att vårda sin kultur och modersmål, ett privilegium 

som finns utöver de medborgarskapliga rättigheterna (Delanty 2000). Delanty (2000) 

hävdar vidare att Marshalls (1992) definition målar upp medborgarskapet som 

någonting passivt, när det istället borde ses som någonting aktivt. De sociala 

rättigheter som vi idag tilldelas med medborgarskapet tillkom som ett resultat av aktiv 

politisk kamp, därmed borde vi fortsätta värna och utveckla dessa genom vidare 

aktivitet. Slutligen ifrågasätts idag bandet mellan nationalitet och medborgarskap, 

som Delnaty (2000) uppfattar vara bruten. Genom migration finns det nu allt fler 

migranter - vissa papperslösa och allt fler med dubbelt medborgarskap. Om staten 

fortfarande förser individer med medborgarskap och de rättigheter som det innebär, så 

har nationen upphört att i lika stor grad som tidigare förse individer med samma 

kollektiva identitet. Det sker när nyblivna eller etniska medborgare exkluderas från 

gemenskapen i samhället de lever i (Delanty 2000). Att dela nationell identitet är 

därmed inte en självklarhet för alla. 
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3.3.3  Dubbelt medborgarskap 

År 1951 trädde en ny lag i kraft som menade att migranter som ansökte om svenskt 

medborgarskap var tvungna att ge upp sitt tidigare medborgarskap. Det är först år 

2001 som lagen ändrades och svenska staten började acceptera dubbla medborgarskap 

(Gustafson 2005). Medborgarskap som plattform för allas lika rättigheter har börjat 

uppfattas som för snäv för dagens mångfacetterade medborgare. Det bör därför 

ifrågasättas om medborgarskapet fortfarande kan ses som ett ramverk för huruvida 

individens rättigheter respekteras (Marshall & Bottomore 1992).   

Dubbelt medborgarskap öppnar upp för frågor om dubbla lojaliteter och ifrågasätter 

nationalstatens betydelse. Framför allt har Europeiska Unionen öppnat för större 

rörlighet inom Europas gränser och i förlängningen bäddat för växande antal dubbla 

tillhörigheter (Marshall & Bottomore 1992). Dessa tillhörigheter delas upp i formell 

och materiell medborgarskap. Den formella tillhörigheten via ett medborgarskap, 

innefattar inkludering till en gemenskap och identifiering med gemenskapens 

nationella identitet. Den materiella tillhörigheten via ett medborgarskap innefattar de 

officiella rättigheter medborgarskap medför (Marshall & Bottomore 1992). 

3.2 Teoretisk referensram 
Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. 

3.2.1 Identitet utifrån socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen bygger på en föreställning att det som samhällen och 

individer uppfattar som verklighet, är i själva verket en konstruktion av sociala 

samverkan mellan individer och grupper. För att förstå individernas sociala verklighet 

måste den förklaras med deras egna uppfattningar av vad som sker i samspelet mellan 

människor (Giddens 2007). Socialkonstruktivismen uppfattar därmed inte att identitet 

som till exempel kön, klass eller etnicitet kan upptäckas, utan de skapas i möten med 

andra (Hammarén & Johansson 2009). Sociala identiteter konstrueras i samverkan 

mellan skillnader och likheter. Till exempel kan identiteten ”svensk” förstås genom 

skillnaden till sin motsats, alltså det som inte uppfattas som ”svenskt”. Dessa 

skillnader skapas och uppfattas symboliskt i samtal och socialt genom inkludering 

eller exkludering av individer (Hammarén & Johansson 2009). 



	   14	  

3.2.2 Social identitet 

Jenkins (2014) menar att för att tala om identitet måste man först konstatera att det 

inte är någonting som finns, utan någonting som görs. Grundläggande beskrivs 

identitet som mänsklig förmåga att veta vem någon är. Den förmågan förenas med 

språket, då det är genom det kommunicerande språket som individer tolkar andra och 

sin egen identitet (Jenkins 2014).  
  

Skapandet av identitet kopplas till socialisationen. Denna process förser individer som 

föds i en viss kultur med adekvat kunskap. Överföringen av denna kunskap möjliggör 

samhällsstrukturens överlevnad, till exempel kan svenska samhället tillskrivas typiska 

sociala eller kulturella egenskaper som skiljer det åt från andra kulturer. Det är under 

barndomen som individen påverkas som mest av beteenden, normer och värderingar 

som dominerar i samhället hen växer upp i, men socialisationen fortsätter att påverka 

människor under hela livet (Giddens 2007). Individer är dock inte passiva i 

socialisationen, utan aktivt införlivar, samhällsvärderingar och samtidigt själva 

påverkar omgivningen efter egna behov (Angelöw & Jonsson 2000).  
  

Hammarén och Johansson (2009) kopplar identitet till roller, utifrån Goffmans 

liknelse av samhället som en teaterscen, där individer antar olika roller beroende på 

vilket beteende den nuvarande situationen kräver (Goffman 1994). Roller som antas 

definierar individens identitet för omgivningen och styr agerandet. Till exempel kan 

en individ identifieras som mamma, om individen antar mammarollen och beter sig 

förenligt med den (Hammarén & Johansson 2009). 
  

Den sociala identiteten är därmed en kontinuerlig företeelse, som förändras beroende 

på situationen och kan skifta från individuell till kollektiv identitet (Giddens 2014). 

Individuell identitet skapas utifrån skillnader mellan individer och identifiering sker i 

förhållandet till det unika för varje individ, till exempel namn. Kollektiv identitet 

konstrueras på likheter mellan individer vilket förenar dem i gemenskap och grupper. 

För att definiera gruppen, ett “vi”, behöver även alla motsatser, “dem”, definieras 

(Jenkins 2014).  
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3.2.3 Nationell identitet 

Nationell, eller kulturell identitet är en kollektiv föreställning av vem man är, som 

förenar enskilda människor och grupper till samhällen de lever i (Hammarén & 

Johansson 2009). Nation är ett komplext begrepp. Till skillnad från staten som finns 

med sina verkliga gränser, finns nationen endast i det imaginära. Medan staten 

använder sig av lagar och regleringar och är den som delar ut medborgarskap, är det 

nationen som skapar gemenskap, där individer förenas genom att tala samma språk 

och identifiera sig med en kollektiv föreställning om vilka de är (Bauman & May 

2004). Hammarén och Johansson (2009) menar att den delade identiteten kan vara 

den mest betydande och bärande identiteten för en individ. Även Giddens (2007) 

upprätthåller tesen om att nationalitetens största kraft är att den ger identitet, 

någonting människor behöver. Tack vare globaliseringen och mobiliteten har en 

utveckling inom nationell identitet skett och nu blir “bindestrecksidentiteter” möjliga. 

En individ kan därmed på en och samma gång vara till exempel värmländsk, svensk 

och europé (Pilkington, refererad till i Giddens 2007). 

3.2.4 Orientering  

Enligt Ahmed (2010) betecknar begreppet orientering hur individens valmöjligheter 

och riktning i livet påverkas av hens bakgrund. Orienteringen som styrde individens 

liv fram till idag kommer även att påverka vilken riktning individen kommer anta i 

framtiden. Ahmed (2010) anser att viss orientering utvecklas till exempel utifrån 

hudfärg, och huruvida omgivningen uppfattar den som norm eller avvikande. En 

orientering som utvecklas utifrån andras reaktioner på individens vita hud kan 

innebära större spektrum av möjligheter i västvärlden, än vad mörkare hudtoner 

tillåts. Denna studie har dock som avsikt att se orientering utvecklad utifrån 

medborgarskap; på samma sätt som hudfärger ärvs, så är även det ursprungliga 

medborgarskapet bortom vår påverkan. Vi bestämmer inte vart vi föds, däremot kan 

vi kontrollera vart vi flyttar. Respektive arv kan vidare innebära en viss orientering 

(Ahmed 2010). Orienteringsteorin ska användas för att se om individer födda inom 

Sveriges gränser når bredare orientering, än dem som tilldelas medborgarskapet vid 

senare skede.
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Metod och material 

I kommande kapitel presenteras vilken metod som användes vid genomföringen och 

analysen av studien samt presentation av mätinstrumentet, studiens tillförlitlighet och 

etiska aspekter.  

4.1 Introduktion 

Ontologi är teorin om varandet och olika ontologiska positioner har sitt respektive 

perspektiv på hur varandet skapas (Mason 2002). Startpunkten för denna studie var 

subjektivismen, eftersom syftet strävar efter att förstå aktörernas egna strukturer och 

förståelse av sin anknytning till samhället (Aspers 2011). Studien utgår därmed ifrån 

att den verkligheten människor lever i och identifierar sig genom är socialt 

konstruerad, ergo är studiens ontologiska utgångspunkt socialkonstruktivismen. 

Eftersom studien utgår ifrån att verkligheten konstrueras i det sociala valde jag därför 

att söka individers erfarenheter för att skapa relevant kunskap. Studien har därmed 

genomförts med en kvalitativ ansats som fokuserar på att hitta centrala mönster och 

beskrivningar av fenomen utifrån hermeneutiska traditionen, som ser språket som ett 

medel för förståelsen (Olsson & Sörensen 2011).  
 

Om studien istället använts sig av kvantitativ metod skulle en strukturerad enkät 

kunna fånga in mer generella mönster om individers upplevelser av sitt dubbla 

medborgarskap, dock skulle den inte kunna generera lika djupgående resultat som den 

kvalitativa ansatsen (Olsson & Sörensen 2011). Eftersom studien strävar efter att hitta 

individuella uppfattningar och lyfta hur människor själva skapar och uppfattar sin 

identitet, ansåg jag att en kvalitativ ansats var att föredra. Det stämmer även överens 

med hermeneutiska föreställningen om att människors livsvärldar inte kan reduceras 

till att föreställas med kvantitativ konstruktion (Olsson & Sörensen 2011). 

4.2 Urval 

Då studien skulle fånga respondenternas sätt att se på sitt dubbla medborgarskap, 

bestod målpopulationen av människor som har eller har haft dubbelt medborgarskap. 
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Jag strävade efter att intervjua personer i olika åldrar, kön och medborgarskap för att 

få bredd i erfarenheter. Inledningsvis letade jag efter individer med annat ursprung än 

mitt eget, men på grund av tidsbristen och svårigheten att hitta andra respondenter har 

två av mina respondenter polska rötter. Däremot har jag ändå lyckats få spridning i 

vilka världsdelar respondenter kommer ifrån; Afrika, Europa och Kaukasus. Således 

kan urvalet ses som strategiskt (Trost 2010).  
 

För att komma i kontakt med respondenter tillfrågades människor i min närhet om de 

kände personer som ingick i målpopulationen. Vidare frågades även de första 

respondenterna om de i sin tur kände fler individer med dubbelt medborgarskap. På så 

sätt gjordes urvalet genom tillgänglighetsurval, där människor som tillfrågas och hade 

möjlighet att vara med blev studiens respondenter (Trost 2012), och dels genom 

uppsökande urval, (även så kallade snöbollsmetoden) där respondenter själva tipsade 

om andra som ingick i målpopulationen (Christensen 2016).  

4.3 Mätinstrument 

Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

bestod av tematiskt ordnade frågor som byggdes till viss mån utifrån teorin eller 

tidigare forskning. Vid intervjutillfällena utgick jag ifrån de i förväg bestämda 

frågorna i varierande ordning, men jag tvekade inte heller att följa upp intressanta 

eller nya mönster i respondenternas svar (Aspers 2011). Semistrukturerad intervju, 

med möjlighet att upptäcka något oväntat minskar även risken att samla empirin 

utifrån sin förförståelse (Olsson & Sörensen 2011). Teman som ordnade in frågorna 

var Bakgrundsfrågor, Tillhörighet, Identitetsskapande och Omgivningens inverkan. 
 

Bakgrundsfrågor skulle ringa in respondenternas likheter eller skillnader, så som hur 

lång tid de har bott i Sverige och hur länge har de bott i hemlandet. Frågorna från 

teman Tillhörighet baserades på Gustafsons (2005) artikel om möjligheten för dubbla 

tillhörigheter och känslor som kopplar individer till nationer. Frågorna var tänkta att 

avslöja hur respondenter förhåller sig till sin medborgerliga tillhörighet; om svaren 

tyder på en instrumentell, emotionell eller kanske transnationell förhållning. 
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Frågorna till temat Identitetsskapande utgick ifrån Pooles (2003) artikel om språkets 

makt att forma vår nationella identitet, samt utifrån teorin om orientering och social 

identitet. Frågorna skulle fånga in hur respondenterna själva ser på bakgrundens 

inverkan på sina valmöjligheter, samt hur nationell identitet påverkar deras 

självuppfattning. 
 

Temat Omgivningens inverkan samlade frågor som strävade efter att fånga in 

respondenternas föreställning om hur omgivningen i Sverige och hemlandet uppfattar 

deras nationella identitet och tillhörighet. Frågor om huruvida de anser att nyheter 

från hemlandet eller Sverige förknippas med de som personer skapades utifrån Pooles 

(2003) teori om moraliska kopplingen till nationen som påverkar identitet och teorin 

om nationen som stark påverkningskraft på självuppfattningen.  

 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågorna byggdes intervjuguiden utifrån 

teorier och tidigare forskning som valdes i förväg. Teorin om Orientering valdes dock 

efter genomförda intervjuer, därmed styrdes hur den insamlade empirin skulle 

analyserats genom både teorin och empirin (Aspers 2011). Även min egen 

förförståelse bör diskuteras. Som innehavare av två medborgarskap kan min 

förförståelse ha inverkat på bygget av intervjuguiden. Däremot har jag aktivt strävat 

efter att upptäcka respondenters uppfattningar och inte låta min förförståelse påverka 

analysen av empirin (Aspers 2011). 

4.4 Tillvägagångssätt 

Samtliga intervjuer tog mellan 35 till 50 minuter. Två genomfördes hemma hos 

respondenterna, en intervju genomfördes via datorprogrammet Skype och resterande 

två på offentliga caféer. Samtliga genomfördes med en intervjuare och en respondent, 

för att bygga en personlig kontakt med respondenten, samt motverka att 

gruppdynamiken komplicerade intervjun, någonting som skulle kunna hända när fler 

personer intervjuas samtidigt (Trost 2010).  
 

Frågorna som ställdes var relevanta för studiens syfte, dock kan vissa möjligen 

uppfattas som känsliga, om tagna från sitt sammanhang. Trost (2010) menar att 

känsligheten kan minska om frågorna ställs i rätt form och sammanhang, där en god 
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intervjusituation öppnar för alla relevanta frågor. För att sträva efter att skapa en bra 

intervjusituation försökte jag därför ställa frågor i rätt ordning (Trost 2010), det vill 

säga en fråga som skulle kunna uppfattas som känslig som till exempel “Skulle du 

säga att du ser dig själv som svensk?” inleddes med en öppen fråga som introducerade 

ämnet, nämligen “Hur resonerar du kring vad det innebär att vara svensk?”. Vid 

tillfällen när respondenter blev osäkra på någon definition i en fråga, tog jag råd från 

Trost (2010) och informerade att respondenternas egna definitioner var viktiga. 
 

Under intervjun var jag noga med att kolla på mina respondenter, även i fallet när 

respondenten visades genom datorskärm. Jag antecknade endast ett fåtal 

minnesanteckningar, för att hellre kunna se på den som talade och kunna registrera 

deras uttryck och kroppsspråk (Trost 2010). Det uppstod ibland pauser, vilket jag 

ansåg vara en naturlig del av intervjun, där jag kunde reflektera över svaren och likaså 

kunde respondenten fundera om hen önskade tillägga någonting (Kvale & Brinkmann 

2014). Det hände att jag kom av mig i intervjuprocessen. Vid dessa tillfällen valde jag 

att erkänna detta hellre än att dölja det med en impulsiv och kanske ogenomtänkt 

fråga, någonting Trost (2010) menar kan förstöra den uppbyggda relationen. För att 

försäkra mig om att jag förstod respondenten kunde tolkande frågor ställas, där svaren 

omformuleras (Kvale & Brinkmann 2014). I slutet på intervjun ställdes alltid frågan 

om respondenten själv ville tillägga någonting innan intervjun avslutades. 

4.5 Bearbetning och analys 

Första steget vid bearbetningen av empirin var transkriberingen. Alla intervjuer 

transkriberades i sin helhet, där de skrevs ut ordagrant från inspelningarna. Även för 

analysen viktiga betoningar, pauser eller kroppsspråk antecknades. För att vara etiskt 

korrekt, censurerades eller utelämnades alla namn på personer, platser eller 

organisationer som skulle kunna röja respondentens konfidentialitet (Kvale & 

Brinkmann 2014). Detta antecknades i utskriften. Därefter grundkodades 

transkriberingarna (Aspers 2011) efter respondenternas ålder, kön, medborgarskap 

och hur länge de bott i respektive land, för att kunna urskilja respondenterna i 

materialet.  

Alla transkriberingar lästes igenom noga för att vidare kunna börja med öppen 

kodning, där varje rad analyserades självständigt och där signifikanta svar och 



	   20	  

reaktioner antecknades i marginalen med tydliga nyckelord eller koder. Till exempel 

kunde uttalanden som “(…)att jag har mina vänner och ja, några släktingar kvar där, 

så då känner jag mig hemma.” och “(…) jag har här även mina vänner, kompisar, jag 

har aktiviteter här i Sverige där jag träffar folk.“ från två respondenter beskrivas med 

koden Relationers inverkan. Genom att jämföra nyckelord från alla intervjuer, 

koncentrerades koderna så att mönster och struktur började framhävas. Eftersom alla 

respondenter talade om relationer som förbinder dem till respektive länder, samlades 

dessa uttalanden och koder under temat Relationer, och delades vidare in i 

underteman Relationer som binder till ursprungslandet, samt Relationer som binder 

till Sverige. Därefter analyserades dessa mönster och de mest betydande kopplades till 

adekvat teori (Aspers 2011). Jag använde induktiv kodning när jag kodade det som 

fångade mitt intresse i empirin utan att koppla det i teorin, men även deduktiv 

teoretisk kodning användes när koderna från empirin kopplades till relevant teori. 

Analysen grundades därmed i teorier och koder utifrån respondenternas tolkningar av 

verkligheten (Aspers 2011).  

4.6 Tillförlitlighet  

Studiens inriktning valdes utifrån mina egna upplevelser och erfarenheter som en 

innehavare av dubbelt medborgarskap. Vidare strävade jag dock för att inte låta min 

förförståelse inverka negativt på studien. Vid bygget av intervjuguiden har jag använt 

mig av kunskaper från tidigare forskning och teorier. Under intervjuer och analysen 

strävade jag för att varken bekräfta eller förkasta min förförståelse, utan istället 

upptäcka nya mönster och tolkningar bland respondenternas utsagor. I vissa fall kan 

mina spontana följdfrågor ha skapats just utifrån mina egna föreställningar. Asper 

(2011) menar att förförståelse grundad på att själv ingå i det fält man studerar kan 

minska risken att missa betydande innebörd. Att vidare inte styras av förförståelsen 

vid analysen motverkar att tillskriva den meningar som inte finns i verkligheten 

(Aspers 2011), vilket jag försökte att arbeta efter.  
 

Reliabilitet betecknar studiens tillförlitlighet (Aspers 2011). Trost (2010) urskiljer 

fyra hörnstenar reliabiliteten bygger på som handlar om huruvida frågor undersöker 

lika företeelser, hur väl intervjuaren tar till sig svaren, hur objektiv studien är, samt 

faktum att fenomenet man mäter inte ändrar sig över tid. Eftersom min studie utgår 
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ifrån socialkonstruktivismen, där sociala företeelser ändrar sig beroende på tid och 

sammanhang, är det svårt att följa dessa hörnstenar på samma sätt som vid 

kvantitativa studier. Kvalitativa intervjuer som ser till individuella processer är svåra 

att mäta på detta sätt (Trost 2010). Däremot kan intervjuernas reliabilitet undersökas 

sett till att intervjuguiden byggdes till vis del efter tidigare forskning, samt min 

strävan att undvika ledande frågor (Kvale & Brinkmann 2014) Det skedde en 

balansgång mellan att motarbeta att ställa frågor för att bekräfta min förförståelse, 

men samtidigt inte vara rädd att följa upp nya spår.  
 

Kvalitativa studier kvalitetssäkras genom att se om de är kumulativa, samt hur väl 

teorin och strukturen bidrar till innehållsrikt resultat (Olsson & Sörensen 2011). 

Studies relevans och tillförlitlighet kan således motiveras genom intervjuguiden, som 

inspirerades av tidigare forskning och teorier, som samtidigt försökte tillföra nytt 

perspektiv i fältet genom att fånga in individuella uppfattningar, samt vara relevant 

för studiens syfte. Validitet betecknar hur väl studien lyckas mäta det den avsågs att 

mäta (Aspers 2011). Validiteten ser även till varför forskaren valde att genomföra sin 

studie på det sätt den gjorde, samt hur dessa val motiveras (Kvale & Brinkmann 

2014). För att sträva efter hög validitet i studien, granskades hur väl teorin samstämde 

med studiens forskningsfrågor, samt hur stringent studien var - om metodval var 

relevanta för forskningsfrågorna och syfte.  

4.7 Etiska aspekter 

Alla respondenter informerades om intervjuns karaktär, hur lång tid den skulle ta, 

samt om deras roll i studien. De fick alla veta att deras medverkan var frivillig och att 

den kunde avbrytas när som helst, utan att det skulle ha någon negativ inverkan för 

dem. Innan intervjuerna genomfördes lämnade de alla muntliga samtycken om sin 

medverkan i studien. De fick även information om möjligheten att ta del av 

slutresultatet om de så önskade. För att garantera respondenternas konfidentialitet har 

jag valt att endast presentera vilka länder de har anknytning till, så att inga namn 

nämns i studien, varken på personer, organisationer eller platser som skulle kunna 

avslöja deras identitet. Vidare används den insamlade informationen endast till 

studien. På så sätt har jag följt forskningsetiska reglernas fyra huvudkrav som är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet 2002).  Eftersom urvalet gjordes dels genom uppsökande urval, 

kunde det hända att respondenter nämnde varandra i sina intervjuer. Jag valde därför 

att censurera namn i transkriberingen för att undvika att röja respondenters 

konfidentialitet (Trost 2010). 
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Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultat utifrån empirin som har analyserats och diskuterats 

i förhållandet till det teoretiska ramverket, samt tidigare forskning. 

5.1 Presentation av respondenter 

Här presenteras vilka länder respondenter har eller hade medborgarskap i. Även 

länder som respondenter aldrig haft medborgarskap i, men känner anknytning till 

redovisas här. 

	  

Respondent 1: medborgarskap i Azerbajdzjan och Sverige, anknytning till Ryssland 

Respondent 2: medborgarskap i Sverige, anknytning till Azerbajdzjan och Ryssland 

Respondent 3: medborgarskap i Sverige, har haft medborgarskap i Kongo-Kinshasa   

Respondent 4: medborgarskap i Polen och Sverige 

Respondent 5: medborgarskap i Polen och Sverige 

5.2 Respondenternas identifiering 

Frågeställningar studien skulle besvara var hur individers dubbla medborgarskap 

påverkar hur de identifierar sig med nationer de har medborgarskap i, samt huruvida 

andras identifiering av dem inverkar på deras identifiering. Empirin visar att 

respondenter identifierar sig på olika sätt, men att alla, i olika omfattningar, 

identifierar sig med båda sina nationer. Resultatet visar vidare att när andras 

identifiering av respondenter överensstämde med deras egna, fungerande den som 

extra bekräftelse. I annat fall hade det ingen inverkan på respondenterna. 

Respondenternas anknytning till länderna skiljer sig åt, för vissa värderas ett 

medborgarskap högre, andra upplever en mer jämbördig anknytning till båda 

medborgarskap, men alla identifierar sig i minsta grad som “både och”. Detta visar 

deras bindestrecksidentiteter (Pilkington refererad till i Giddens 2007), där alla 

uppfattar sig vara svenskar och samtidigt azerbajdzjaner, kongoleser och polacker. 
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Jag har kunnat urskilja tre identiteter som synliggörs i mitt empiriska material, som 

kommer att redovisas nedan. Den första identitet kallar jag för Transnationell 

identitet, där ingen nation föredras mer än den andra, de är jämbördiga ur individens 

synvinkel. Individen upplever inte längre lojalitet, eller tillhörighet till nationerna. 

Den andra valde jag att kalla för Hierarkisk hybrid, där det går att urskilja individens 

preferens för ett medborgarskap över den andra, och slutligen Parallell tillhörighet 

där individen förhåller sig likartat till sina nationer, där båda är viktiga och påverkar 

individens identifiering i samma utsträckning. Det som skiljer Parallell tillhörighet 

från Transnationell identitet är att individer fortfarande upplever känslomässig 

anknytning till sina länder, något som upphört att gälla i det första exemplet.  

 

I kapitlet ges en beskrivning över hur dessa identiteter manifesteras genom språk, 

traditioner och beteende. Det presenteras även hur det dubbla medborgarskapet har 

påverkat respondenternas syn på vad som är ett hem i delen Process som tar tid, hur 

denna process utvecklat sig i delen Dubbla tillhörighetens ambivalens, och slutligen 

demonstreras i delen Två världar samlade i individen interaktion mellan två 

nationella identiteter.  

5.2.1 Transnationell identitet utan en självklar tillhörighet 

Gustafson (2005) diskuterar i sin artikel huruvida det är möjligt att känna tillhörighet 

till flera länder på en och samma gång och identifiera sig med dessa, och kallar denna 

företeelse för transnationalism. Det som möjliggör transnationalism är att migrationen 

uppfattas kunna ske i flera steg och förena individen med flera nationer, istället för att 

uppfattas som en engångsföreteelse (Gustafson 2005). Det bidrar till identifiering 

med flera nationer, ergo transnationalism. Den första identiteten som demonstrerats i 

empirin valde jag därför att döpa till transnationell identitet, där nationell tillhörighet 

till endast en gemenskap har upphört att vara bärande för Respondent 1. Hen uppvisar 

istället förening till flera länder på en och samma gång och där ingen nation värderas 

högre, som illustreras i citatet från Respondent 1; 

 

“I och med att jag bott i så många olika länder då blir det en blandning av många 

identiteter typ. Jag skulle nog säga att jag… faktiskt är en blandning av tre, (...) men 

jag skulle säga att jag är azer, ryss och svensk.”    
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Hen identifierar sig med flera nationer och ser det möjligt att identifiera sig med flera 

länder. Vidare kan Respondent 1 tänka sig att migrera vidare i framtiden, som visas i 

detta uttalande; “Jag har resonerat lite att det vore kul att flytta till ett varmare land. 

Varmare än Sverige, Ryssland och Azerbajdzjan.“. Personen identifierar sig med alla 

nationer hen har anknytning till, men det betyder inte att hen känner sig bunden till 

dem. Likt Gustafsons (2005) beskrivning är inte migrationen en engångsföreteelse för 

Respondent 1, utan en pågående process, som kan utvecklas vidare i framtiden. 
 

I intervjun framgick det att respondenten inte uppfattar att händelser från länder 

personen har anknytning till kopplas till hen. Detta kan illustrera att individen är fri 

från moraliska känslor till någon nation, som Poole (2003) beskriver kan avslöja en 

nationell identitet. Personen kopplar nämligen inte sig själv, eller uppfattar att andra 

kopplar hen till händelser från ursprungs- eller mottagarlandet. Det visar att 

personens identitet inte manifesteras genom en viss nationell identitet, som indikerar 

vem personen är (Poole 2003). Inte heller sker det via språket som beskrivs av Poole 

(2003), Jenkins (2014) samt Bauman och May (2004) som den starkaste indikatorn på 

identitet - vilket språk vi talar kan avslöja vilken kollektiv identitet vi delar. I fallet 

för Respondent 1 med transnationell identitet, visas den breda tillhörigheten via språk 

- respondenten talar olika språk, beroende på vad situationen kräver, utan att 

favorisera något. Det intressanta är att även i det undermedvetna blandas språken, 

vilket respondentens citat nedan illustrerar; 
 

“Jag skulle nog säga att det är olika. Jag kan inte säga att jag tänker på svenska eller 

ryska utan det blir en blandning även där…[paus] Samma gäller även drömmar. När 

man drömmer så drömmer man på olika språk.” 

        Respondent 1 
 

Hur kommer det sig att just denna person inte identifierar sig med en dominerande 

nationell identitet? Förklaring finns i respondentens socialiseringsprocess som 

internaliserade mångfalden som en norm (Giddens 2007), eftersom personen växte 

upp i flera länder, med tillgång till flera språk och kulturer, som citatet nedan visar; 
 

“Just hemma så talar vi tre olika språk, exempelvis, jag talar ett språk med min 

mamma och ett annat språk med min pappa, och mamma och pappa talar ett språk 
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med varandra. Sen att jag har flyttat från plats till plats och jag har kopplingar till de 

länder.” 

                                                                                             Respondent 1 
 

Respondentens uppväxt skedde i ett hem där föräldrar har olika modersmål och 

familjen kommunicerar med blandade språk, samt följer olika traditioner. De har 

även bott i olika länder. Det är därmed inte främmande för personen att leva med 

olika nationella kontexter. Det har lett till att individen identifierar sig med denna 

mångfald (Hammarén & Johansson 2009). Respondentens förhållande till traditioner 

är en annan indikator värt att observera. På grund av de många kulturer som personen 

har tillgång till, har hen valt att bojkotta nästan alla traditioner; 
 

“(...) det blir så många högtider för mig att jag inte orkar med. Därför har jag valt att 

inte följa några traditioner alls, eller högtider. Den enda traditioner för mig är 

födelsedagen, och då firar man att man har fyller år.” 

                                                                                             Respondent 1 
 

Födelsedagsfirandet berör en specifik person åt gången, medan traditioner kopplas till 

större kollektiv som nationer eller kulturer. Respondenten som har tillgång till flera 

olika traditioner, känner sig överväldigad av mängden och har därför slutat följa alla 

traditioner. Personens sociala identitet illustreras i det fallet inte genom någon 

kollektiv identitet som skapas i grupper, utan övervägande genom det säregna för 

individen (Jenkins 2014). Den kollektiva identiteten respondenten ingår i (Hammarén 

& Johansson 2009), är med andra individer med transnationella identiteter. 
 

Respondent 1 har en multikulturell bakgrund, med tillgång till flera nationella 

identiteter. Personens bindestrecksidentitet, kan motiveras med att hen identifierar sig 

med alla länder hen bott i, men ingen nationell identitet är mer bärande än de andra, 

som citatet visar; “Men jag känner att det behöver inte bara vara två hem, det kan 

lika gärna vara tre eller fyra hem. Det är upp till individen hur starka band man har 

till den platsen.”. Det är inte därmed inte en enda nation som binder respondenten till 

en viss gemenskap och formar personens nationella identitet (Bauman & May 2004). 

I detta exempel har medborgarskapet blivit endast en formell artefakt, som förser 

individen med vissa rättigheter i givet land, men som inte är identitetsbärande 

(Delanty 2000). Att ingå i flera gemenskaper via språk och relationer bidrar till 
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individens mångfasetterade “jag”. Detta illustreras bäst genom respondentens citat, 

där hen önskar en värld bortom nationsgränser; 
 

“Jag tänker att... min önskan, eller om det skulle vara så som jag ville ha det så skulle 

det finnas ett enda stort land, utan gränser med ett språk, punkt slut.(...) Det skulle 

inte vara så komplicerat som det är just nu i världen... Det skulle inte vara brist på 

kommunikation mellan människor. Och inte heller sådan hunger på makt, att erövra 

nytt territorium och så vidare. Tänker jag, men det är ju så stort, det är bara en tanke 

och önskan, men vore det så, så skulle det vara bra.” 

                                                                                 Respondent 1 
 

Personen har bott i flera länder och formats av olika språk och vanor. Citatet visar hur 

den internaliserade mångfalden inverkat på individens perspektiv, där nationen 

förlorat sin betydelse. Respondenten känner inte ett starkt emotionellt eller 

instrumentellt band till någon nation mer än den andra. Detta är förenligt med 

transnationalitet som Gustafson (2005) beskriver förenar individer till flera nationer. 

Känslan av tillhörighet som Gustafson (2005) menar avslöjar lojalitet, kopplas inte 

längre till ursprungslandet, men den har inte heller överförts till mottagarlandet.  

5.2.2 Hierarkisk hybrid  

Den andra identitet som synliggörs i empirin har jag valt att kalla för en hierarkisk 

hybrid. Denna bindestrecksidentitet avslöjar ena nationen som mer bärande för 

individens identifiering. Det är hos Respondenter 2 och 5 som denna identitet går att 

urskilja. För dessa individer är ursprungslandet viktig rent känslomässigt, men icke 

desto mindre är det mottagarlandet, i det här fallet Sverige, som är mer väsentlig för 

hur de uppfattar sig själva och gemenskapen de ingår i (Hammarén & Johansson 

2009). Först kommer respondenternas känslomässiga förhållande till ursprungslandet 

att redovisas. Respondent 2 ger uttryck för detta i följande citat; 
 

“Och jag åkte dit bara för att få bort nostalgi känslan (…) Och nu gjorde jag det, så 

att nu är det lugnt här [lägger handen på bröstet] i hjärtat.(...) Ja, det är inte samma 

nostalgikänslor längre. Visst jag kanske kommer vilja åka dit igen längre fram, men 

det är inte så att jag kommer... sitta och tänka på det... och det som har varit.” 

                                                                                             Respondent 2 
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Citatet ovan visar en känslomässig anknytning till nationen som lämnades, någonting 

som vanligtvis sker enligt Gustafsson (2005). Den femte respondentens emotionella 

tillhörighet till ursprungslandet gör sig påmind enligt personen själv vid stora 

händelser som sprids via nyheter, som bland annat sportevenemang; 
 

“(...)jag har ju sagt att jag har anpassat mig och jag känner mig som svensk och allt 

det stämmer, men när det gäller sport… och när det gäller… Polen, när jag får höra 

att någon har lyckats, någon som är från Polen så blir det någon sådan… stolthet i 

mig.(...) till exempel, att när det är svenska ja, skidåkare eller om det är hockey, jag 

känner liksom inte så mycket, jag känner inte med dem (…) Men när det är Polen som 

är med, då är det en helt annan sak, då blir det helt plötsligt spännande och jag vill 

att de ska vinna och jag vill att det ska gå bra för dem. Så där märker jag att jag har 

verkligen… det polska blodet (...).“                                                       

              Respondent 5 
 

I citatet visas en känslomässig anknytning till ursprungslandet och även att nationens 

prestationer väcker känslor. Att känna en kollektiv stolthet över prestationer kopplade 

till nationen kan enligt Poole (2003) indikera, att respondenten fortfarande 

identifierar sig med ursprungslandet, samt känner tillhörighet till gemenskapen i den, 

det vill säga att hen ser sig själv som en del av den nationen. Poole (2003) menar att 

det är moraliska känslor individer upplever till nationella händelser som indikerar en 

nationell identitet. Dessa känslor förbinder individer med ett arv och gemenskap. 

Båda respondenternas känslomässiga anknytning till nationer visar att de identifierar 

sig med dessa nationer (Bauman & May 2004). Dock är det mottagarlandets 

nationella identitet som respondenter aktivt strävat att identifiera sig med. Båda 

respondenter har gett uttryck för deras målmedvetenhet att bli identifierade som 

svenskar, någonting som sker i nuläget. Respondenter anser att detta sker på grund av 

deras användning av det svenska språket som idag är ren från brytning och indikerar 

därmed svenskhet, som visas i citatet från Respondent 2 -“Pratar man ren svenska så 

frågar inte folk längre vart du kommer ifrån.“, samt i citatet från Respondent 5; 
 

“(...) dels mycket med språket, att man har kommit en bra bit, jag har varit ganska 

snabb på att lära mig svenska bra. Så att efter fem år så lät jag ungefär så som jag 

gör nu, tror jag. Så jag smälte in i samhället och kände mig som en svensk eftersom 
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andra behandlade mig som en också, eftersom (…) de trodde oftast att jag var svensk 

och då kände jag mig som det.” 

                                                                                          Respondent 5 

Social identitet kopplas först och främst till språket. Det är genom språket som 

omvärlden och vi själva tolkar vår identitet (Jenkins 2014). Respondenter visar på 

språkets betydelse för att bli inkluderade i den svenska gemenskapen, men samtidigt 

för sin egen identifiering. En annan indikator som nämns är beteende. 

Respondenterna har aktivt lärt sig språket för att snabbt integreras till svenska 

samhället, men de har omedvetet anammat ett beteende de beskriver som svenskt. I 

nuläget kan de urskilja utmärkande beteenden för ursprungs- och mottagarlandet, som 

visas i citatet nedan; 
 

“Det är det som jag har sagt att jag har blivit svensk i sättet och det är en märkbar 

skillnad mellan Polen och Sverige i hur man är som person. I Sverige är man kanske 

lite mer… ja, alla är ju jättetrevliga men man är kanske inte så där... Vi håller oss för 

oss själva lite grann. Vi är inte öppna människor kanske, gentemot varandra. Det är 

man inte i Polen och den biten har jag tappat ganska mycket, jag kan tycka att det är 

jättekonstigt att någon som kommer och ställer sig i en kö till bussen, nu pratar jag 

om Polen, säger “Hej!” till alla. För sådant uppfattar jag inte här i Sverige och det 

finns inte sådant, i alla fall inte som jag har stött på och därför så har jag blivit van 

vid det och då blir det jättekonstigt att komma till Polen och göra de här sakerna helt 

plötsligt, det är sådana små saker, jättesmå saker som jag tror blir jättetydliga... att 

man har förändrats.” 

                                                                                            Respondent 5 
 

Citatet visar att respondentens nationella identitet som uttrycks genom beteendet har 

förändrats, utan personens aktiva engagemang i det. Detta överensstämmer med 

Poole (2003) beskrivning av integrering till nya samhällen, som process individer 

själva inte kan påskynda. Att ens beteende skiljer sig från ursprungslandets är även 

någonting andra respondenten ger uttryck för i följande citat, från Respondent 2; 
 

“Jag tror att... med tanken på att man har bott här mer det vuxna livet, säg från 16 

års ålder, så har man tagit in den kulturella delen, man har tagit in… människors 

beteenden och så vidare och så har man blivit detsamma själv. När jag var i 

Azerbajdzjan sist så kände jag mig inte hemma. Människor har inte betett sig likadant 

som jag gjorde [skrattar till].” 
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Ur dessa citat framgår det att identifiering av “svenska beteenden” uppfattar 

respondenter först genom skillnaden till beteenden i ursprungslandet (Hammarén & 

Johansson 2009). Respondenter tycks ha antagit roller som “svenskar” och agerat 

förenligt med vad rollen kräver, till den punkten att rollen har internaliserats och lett 

till respondenternas identifiering med mottagarlandet. Det är inte längre en roll, utan 

det har blivit en del av dem, en del som märks först i andra gemenskaper med sina 

säregna beteenden (Hammarén & Johansson 2009). Det kan därmed tolkas som att 

respondenternas inkludering till den nya gemenskapen låg på individuell nivå (Poole 

2003), då de integrerades genom möten och interaktioner med andra människor, 

vilket omedvetet lärde dem beteenden som indikerar en svensk nationell identitet. 

Detta är någonting som migranter inte förses med av det formella medborgarskapet 

(Delanty 2000). Generellt internaliserade respondenter ett “svenskt beteende” 

omedvetet, dock har vissa kulturella vanor praktiserats medvetet. Respondent 5 anser 

firandet av svenska traditioner, som en naturlig del av att bo i Sverige, som citatet 

visar; 
 

“(...) jag gör inte dem för att jag ska göra dem, utan det känns bara naturligt för mig. 

Jag umgås ju med svenskar, jag är bland svenska människor så att… jag hänger på 

och planerar i förväg “Vad ska vi göra på midsommar?” och “Vad ska vi göra 

där?”, och “Valborg då ska vi gå se på brasan och fyrverkerierna ”så… det är 

absolut en vardag, eller det ingår ju i att bo i ett land tycker jag.” 

                                                                                             Respondent 5 
 

Anknytning till det sociala och kulturella i samhället visar respondentens strävan att 

inkluderas i den gemenskapen. Det sker en socialisation som aktivt införlivas av 

respondenterna (Angelöw & Jonsson 2000). Respondent 2 nämner istället hens ryska 

traditioner som har varit betydande, men som ändrat sin innebörd efter Rysslands 

agerande mot Ukraina, som citatet nedan visar; 
 

“Ja... men det har blivit lite ändring, efter Rysslands politiska agerande, det med 

händelser i Ukraina. Så man har faktiskt dragit ner på det hela [traditioner], för att 

jag tycker personligen att det är fel och så skäms man lite för att det är som det är. Är 

det så att jag är bland ryssar så säger jag att jag är från Azerbajdzjan för att markera 

att det som ni gör, eller ert land gör, är er sak, jag är utanför det.” 

                                                                                             Respondent 2 
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Respondent 2 vill genom sitt agerande exkluderas från en gemenskap hen en gång 

ingick i genom sin anknytning till samhällets kultur (Hammarén & Johansson 2009). 

Den kollektiva identiteten förenar människor med vissa likheter (Jenkins 2014), och 

femte respondentens medvetenhet att efterlikna gruppen genom att fira samma 

traditioner, kan indikera viljan att ansluta sig och identifiera sig med gruppen. På 

liknande sätt tar Respondent 2 avstånd från sin ryska identitet genom att avstå 

gruppens traditioner.  
 

Respondenternas hierarkiska indelning bland sina identiteter kan summeras med att 

båda respondenter uttrycker övervägande identifiering som svenskar, samt att de 

föredrar att leva här än i sina ursprungsländer, som femte respondentens uttalande 

visar nedan; 
 

“[Skarpt] Jag tror inte det, jag tror att jag har blivit alldeles för svensk så att det 

hade varit så om jag bad en av mina svenska kompisar att flytta till Polen, ungefär 

samma sak. (…) så klart så kan jag polska så där är det en fördel, men allt det andra, 

det är så annorlunda mot Sverige, så jag tror att det hade varit svårt för mig och jag 

skulle inte trivas heller. Jag har blivit lite lugnare sen jag flyttade till Sverige, jag 

skulle inte hinna med det snabba tempot i Polen.” 

         Respondent 5 
 

Nationell identitet anses ha ett stort inflytande på individens självuppfattning 

(Hammarén & Johansson 2009) och Respondent 5 uttrycker i citatet om hens 

övervägande identifiering som svensk. Respondent 2 uttrycker sin inställning till att 

flytta tillbaka till ursprungslandet på följande sätt; 
 

“Folk har sagt att “Du kommer åka hit igen och igen för att du kommer inte kunna 

släppa den här feelingen!”, men jo, jag släppte den ganska direkt. Jag visste att det 

skulle gå bra. (...) Så har det gått ett år och de har ringt min mamma för att säga att 

“Ja, ditt barn hade rätt, hen bryr sig inte så mycket”(...).” 

                                                                                             Respondent 2 
 

Respondenter som förhåller sig till länder de tillhör likt ovanstående beskrivning, 

visar på en ojämn och hierarkisk uppdelning bland länderna. Den känslomässiga 

anknytningen till ursprungslandet, har internaliserats under uppväxten i respektive 
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land (Giddens 2007). Likväl har respondenter kommit att trivas och anpassats till 

mottagarlandet i den grad att deras besök i ursprungslandet idag sker med viss 

problematik. De har aktivt valt att lära sig språket och traditioner, men undermedvetet 

skedde en anpassning till omgivningens beteenden, vilket förenar respondenter med 

mottagarlandet (Bauman & May 2004). De ingår i en gemenskap där deras identitet 

inte ifrågasätts och varigenom de ser sig själva som svenskar, fast med andra rötter. 

Trots respondenternas övervägande tillhörighet till mottagarlandet, så upplevs deras 

bakgrund berika deras identiteter, vilket visas i citatet nedan; 
 

“Så att det är ju det här… någonting i blodet som säger att ´Nämen jag har de här 

polska rötter´ och därför så är det absolut självklart att jag ska ha polsk 

medborgarskap, samtidigt som jag har svensk. (...) just idag så känns det nästan som 

att det är lite häftigt att ha… två medborgarskap, spelar ingen roll vilka länder man 

kommer ifrån (…) jag tror att det är så många i Sverige just nu som (...) liksom “Jag 

har ju ungersk påbrå” eller “Jag har tyska föräldrar”, så att det är nästan som att 

samhället har blivit lite så att det är så många som är det. Det är nästan som att man 

är outsider om man inte har något annat påbrå, tycker jag.” 

                                                                                             Respondent 5 
 

Liknande förhållningssätt till sitt ursprung har andra respondenten; 
 

“Jag tror att för människan är det ganska uppenbart att anpassa sig efter ett nytt 

samhälle, men för vissa, de som kommer hit i yngre åldern då går det så här [knäpper 

med fingrarna] att anpassa sig och då glömmer de bort det gamla. Men för mig blev 

det så att jag har det gamla kvar och det nya och då kan jag mixa det.” 

                                                                 Respondent 2 
 

På så sätt kan deras bindestrecksidentitet motiveras. Trots att identifiering med 

länderna rangordnas, där identifiering som “svensk” blivit mer självklar för 

respondenter, så förnekas inte deras rötter. Tvärtom är det någonting som bidrar till 

deras unika identitet- en hierarkisk hybrid av olika nationella identiteter. 

5.2.3 Parallell tillhörighet 

Den sista identitet som visas i empirin har jag valt att kalla för Parallell tillhörighet, 

där respondenterna förhåller sig lika till sina nationer. Det är Respondent 3 och 
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Respondent 4 som jämbördigt identifierar sig som “både och”. Citatet nedan visar hur 

Respondent 3 identifierar sig med båda nationer; 
 

“För det är att man kan skapa sin egen identitet, sin egen stil, dig själv och det är 

tack vare för att du har de här två länderna, bakgrunderna så att du kan mixa och se 

till att du får ett sådant tryggt samvaro som möjligt för dig...att du kan hitta dig själv. 

(...) Jag har ju etnisk bakgrund från Kongo-Kinshasa med uppväxt och lever i 

dagsläget i Sverige. Så det är verkligen två världar samlade i en och samma 

person(…).” 

                                                                    Respondent 3 
 

Jämbördig förhållning till båda länder illustreras även i citatet nedan; 
 

“Man är född på ett annat ställe och man har lämnat en bit av sig själv där nere, 

därför åker man gärna tillbaka… och (…) här i Sverige man har sin man, och barn 

och barnbarn och barnbarnsbarn nu, så man känner sig också hemma. Det är också 

mitt hem.” 

                                                                                      Respondent 4 
 

Respondenter visar sin dubbla tillhörighet i citaten ovan, där Respondent 4 förknippar 

både ursprungs- och mottagarlandet med ordet ”hem”, samt i tredje respondents 

övertygelse om positiva inverkan från båda nationer. Enligt Gustafson (2005) 

utmärks transnationaliteten genom att kunna känna tillhörighet till flera länder, när 

dessa känslor inte överfört från ursprungs- till mottagarlandet, utan upplevs till båda. 

Respondenter uppfattar sig som medborgare av båda länder och känner dubbel 

lojalitet (Marshall & Bottomore 1992). Deras tillhörighet till båda nationer bidrar till 

att de identifierar sig med båda nationers kollektiva föreställningar om vilka de är 

(Bauman & May 2004).  

 

Det som skiljer denna identifiering från det som redogjordes för i delen 

Transnationellidentitet utan en självklar tillhörighet, är faktum att dessa respondenter 

känner en dubbel tillhörighet. I det första exemplet bidrog flertaligt medborgarskap 

till identifiering med flera nationer, men samtidigt upplöstes i viss del känslor av 

tillhörighet till något land. Detta är inte fallet för varken den tredje eller fjärde 

respondenten, då deras känslor av tillhörigheter är jämbördiga och parallella till deras 
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länder, vilket visar deras dubbla tillhörighet (Gustafson 2005), som illustrerades när 

båda länder kallas för “hem” eller viktiga komponenter för att få “en trygg samvaro”. 

Respondenter med dubbelt medborgarskap identifierar sig genom en blandning av två 

nationella identiteter (Pilkington refererad till i Giddens 2007), vilket resulterar i 

bindestrecksidentiteter. Respondenternas egen identifiering har dock vid vissa 

tillfällen blivit ifrågasatt av omgivningen, som illustreras i fjärde respondentens 

uttalande; 
 

“(…) jag tror inte att de betraktar mig som en svensk, för att de hör att, tyvärr att jag 

inte pratar som någon som är född här i Sverige.(...) Så man vet direkt att jag inte är 

svensk, från början… då tror jag att de betraktar mig som någon … utifrån. Kanske 

inte som en invandrare, men utifrån i alla fall. Med rötter i ett annat land.” 

                                                                                            Respondent 4       

                  

I citatet redovisas att det är genom skillnader i språket som respondentens identitet 

ifrågasätts av andra (Jenkins 2014). Tredje respondenten upplever istället att hens 

tillhörighet ifrågasätts av omgivningen utifrån hens etnicitet; 
 

“Skulle någon komma fram till mig och säga ´Nej, men du är inte svensk´ då är det 

mer landat i den etniska bakgrunden. Definierar du det med det etniska då förstår jag 

att du tänker så, men om man definierar på levnadssätt och tankesätt då säger jag 

´Ja, jag är svensk´.” 

Respondent 3 
 

Dessa uttalanden visar på att medborgarskap som formalitet inte kan garanterar lika 

inkludering för alla (Ålund 2005). Medborgare av ett och samma land upplever att 

deras tillhörighet ifrågasätts av andra medborgare. Tredje respondenten upplever att 

det beror på etnicitet, och fjärde respondenten att det beror på språket. Att dela en 

nationell identitet är därför inte självklart för alla medborgare inom ett land (Delanty 

2000). Dock sett till slutet på tredje respondentens citat, har personen kunnat trotsa 

det. Hen identifierar sig med mottagarlandet och känner tillhörighet till det. På 

liknande sätt trotsar fjärde respondenten andras uppfattningar, som visas i citatet 

nedan; 
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“Mina före detta grannar i Polen har frågat mig ibland om jag kanske vill komma 

tillbaka till Polen(..). ´Nej!´sa jag, ´Nej, om jag skulle göra det, så skulle jag göra det 

för länge sedan, men jag är kvar här och jag har inte den minsta tanken för att åka 

tillbaka´ (...) jag har varit polska i 44 år av mitt liv, så det är inte konstigt att jag 

känner mig… hälften polsk och hälften svensk kan man säga, men jag bor i Sverige. Så 

det är lite närmare till det svenska...em… medborgarskapet, kan man säga.”           

   Respondent 4 

 

Även om medborgarskapet inte kan garantera att alla medborgare känner sig 

inkluderade av andra i samhället (Delanty 2000), så visar citatet ovan att 

medborgarskapet formellt kan förena individen till landet hen bor i (Marshalls & 

Bottomore 1992). Respondent 4 bor i Sverige, därför uppfattar hen ”närheten” till 

svenska medborgarskapet som mera självklar, men visar även att hen identifierar sig i 

samma grad med båda nationer. 
 

Det är Respondent 3 och 4 som i övervägande grad värderar sina tillhörigheter likartat, 

även om de hellre vill bo i mottagarlandet. Det är faktiskt något alla respondenter 

redogör för: att de hellre vill bo i mottagarlandet, trots sina positiva känslor till 

ursprungslandet, vilket kommer att beröras i kommande delar.   

5.3 Process som tar tid 

De tre bindestrecksidentiteter som presenterades ovan skiljer sig i hur individer 

identifierar sig med respektive nation, eller hur tillhörigheten till båda upplevs. Det som 

dock är gemensamt för alla är att tillhörighetskänslan till mottagarlandet växte 

successivt. Att kunna identifiera sig med ett nytt samhälle, med andra föreställningar om 

vem man är (Bauman & May 2004), är en process som verkar ta tid. Den sociala 

identiteten är dock ett kontinuerligt fenomen, och den kollektiva delen av den skapas i 

just grupper. Genom att bosätta sig och omringas av människor som förenas med vissa 

likheter, anpassades respondenteterna till omgivningen och kunde med tiden identifiera 

sig med den gruppen (Jenkins 2014).  
 

Detta illustreras genom hur ordet “hem” används av respondenter. Ordet har strax efter 

deras migration betecknat ursprungslandet - att åka hem handlade om att besöka 

släktingar eller ställen som personerna växte upp med. Efter en viss tid har ordet ”hem” 
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även kommit att beteckna mottagarlandet. För vissa respondenter betecknar ordet ”hem” 

i nuläget både ursprungs- och mottagarlandet, till exempel för Respondent 4, enligt 

citatet; “Att ha två medborgarskap är bara positivt tycker jag, man känner sig 

välkommen hem i Polen och tillbaka i Sverige. Det är också mitt hem.“. För andra har 

ordet hem kommit att beröra Sverige mer än ursprungslandet, vilket visas i citatet från 

tredje respondenten; 
 

“Och som sagt jag har alltid sagt att, ´Det är hem´ och ´Jag är från Kong´ alltid lagt 

upp det som att det är mitt hem. Här har det varit ett extra hem. Men jag tror att det 

blev tvärtom, att jag förstod att här lever jag i dagsläget, här lever jag nu. Det är nog 

här som är hem, för det är här som jag känner mig trygg, det är här jag har mina 

kompisar, det är här jag är uppväxt, det är här jag kan relatera till vissa saker och 

ting. Det viktig tidpunkterna, eller höjdpunkter i livet, det har jag upplevt här i 

Sverige.” 

                                                                                          Respondent 3 
 

Respondent 5 uttrycker att hen anser sig passa bättre i Sverige, därav är detta ett hem 

för respondenten, som går att utläsa i citatet nedan; 
 

“Hemma för mig, just nu känns det som att hemma är Sverige, för att när jag kommer 

till Polen så märker jag att jag inte riktigt hänger med i … den livsstilen som finns i 

Polen, för att jag har anpassat mig väldigt mycket efter samhället här i Sverige och, 

även fast jag inte tycker att jag är så himla svensk av mig i sättet, så tycker jag ändå 

att det är svårt att hitta mig själv i Polen.” 

                                                                                                        Respondent 5 

  

Respondenter visar med dessa uttalanden att känslan av att “vara hemma” är förenat 

med tryggheten av att förstå sammanhanget. Förstår man kontexten i samhället man 

lever i, eller besöker, upplever man trygghet och vidare tillhörighet. Respondenterna 

började betrakta sig själva som en del av det nya samhället, allt eftersom de ingick i 

olika gemenskaper i mottagarlandet (Jenkins 2014). Respondenter har alltså med 

tiden socialiserats in i det nya, och försågs med adekvata kunskaper och vanor som 

successivt internaliserades (Giddens 2007). I nuläget känner sig respondenter trygga 

och ”hemma” i det nya samhället. Alla respondenter uttrycker även att oavsett deras 
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positiva inställning till ursprungsländerna, föredrar de att bo i mottagarlandet. I 

kommande del berörs denna ambivalens lite närmare. 

5.4 Dubbla tillhörighetens ambivalens  

Orientering som ärvs, till exempel medborgarskapet i ursprungslandet, innefattar ett 

spektrum av valmöjligheter som styr individers liv (Ahmed 2010). Respondenternas 

orientering har lett dem fram till migration och ett avbrott från den bekanta 

gemenskapen i hemmanationen. Denna ändring innebar en förändrad kontext och i 

det nya samhällen identifiering som invandrare. Att identifieras av andra som 

invandrare kan innebära en orientering som gör enbart vissa saker nåbara, som 

begränsar mer än den orientering landets medborgare har (Ahmed 2010).  
  

Respondenterna har i olika grad försökt efterlikna det de anser är svenska 

medborgarens beteende (Marshall & Bottomore 1992). Adaptationen till det nya 

samhället har skapat en förståelse för vilka roller som de borde anta i det nya 

sammanhanget. Respondenter valde att agera förenligt med dessa roller för att passa 

in i den nya gemenskapen (Hammarén & Johansson 2009). Det möjliggjorde 

identifiering med en ny nationell identitet som delades med andra i gemenskapen, 

vilket kan ha gjort det möjligt att reproducera svenska medborgarnas orientering. Det 

tycks som att respondenterna genom det svenska medborgarskapet nått en orientering 

som ger dem tillgång till nya möjligheter. För att exemplifiera har Respondent 2, vid 

besök i sitt hemland dolt sin koppling till hemlandet och besökte det istället som 

svensk medborgare, som visas i citatet; 
 

“Jag har bytt mitt efternamn och sen skaffat ett nytt pass och visum för att åka dit. 

Och det för att åka dit som en svensk helt enkelt. För att inte bli uppmärksammat utan 

vara som en vanlig turist. (...) Där tänkte jag, att kanske trycka på stopp och hoppa 

av. För jag tänkte, ´Tänk om jag inte kommer kunna byta tillbaka´- alltså livet.”

             

      Respondent 2 

 

Detta sker för att personen ser orientering som svensk mer tilltalande i det fallet, den 

möjliggör en inresa till ursprungslandet, men som turist med andra valmöjligheter. 
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Framför allt så garanterar denna orientering att styra individen tillbaka till Sverige 

och livet där.  
  

Som nämndes i tidigare del genomsyras alla intervjuer av en ambivalens - faktum att 

nästan ingen önskar flytta tillbaka till ursprungslandet, trots positiva inställningen till 

ursprungsländer. Den enda personen som skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka, 

nämner ändå vissa villkor som behöver uppfyllas. Den viktigaste är att hen önskar 

jobba på svenska ambassaden, som går att utläsa i citatet nedan; 
 

“Men ja absolut, jag har alltid sagt att jag skulle älska att åka tillbaka och kanske 

jobba på den svenska ambassaden men i Kongo, det är ett exempel.(...) varför just 

svensk ambassad… jag är ju svensk just nu på papper om jag får säga det så, och sen 

är de svenska mänskliga rättigheter, svenska tankesätt, svensk demokrati… gör så att 

man har rätt att yttra sig precis som man vill, man har rätt att vara precis som man 

vill. Man blir inte dömd, varken av regeringen, politiken eller andra människor utan 

man har frihet på så sätt.” 

                                                                                           Respondent 3 
 

I citatet visar respondenten hur viktigt det är med tolerans och demokrati, som hen 

förknippar med Sverige. Som Penninx och Garcés-Mascareñas (2016) beskriver, 

berör integrationen både migranter och mottagarlandet. Det är dock mottagarlandet 

som har större makt att bidra till en givande mottagning av migranter. I det här fallet 

verkar Sveriges acceptans, som en respondent beskriver, skapat en mottaglig 

integration till samhället.  

 

Resterande respondenter förenas i oviljan att flytta tillbaka, som illustreras i citat från 

Respondent 2; “Nej jag tycker att det är bra så som jag har det nu, att man kan 

besöka det då och då, när man känner längtan till hemlandet.” Det kan ses som att 

respondenter uppfattar orienteringen som svenska medborgarskapet innebär berika 

deras valmöjligheter i livet. Men samtidigt sker denna orientering i en viss riktning - 

framåt, där återvändning till det ursprungliga inte finns inräknat. 
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5.5 Två världar som möts i individen 

Det redogjordes många gånger att respondenter har en förmåga att kunna urskilja "ett 

svenskt beteende" från beteendet förenligt med ursprungslandet. Hammarén och 

Johansson (2009) beskriver att det är genom skillnader som sociala identiteter 

konstrueras, alltså kan ett beteende förstås som svenskt först i mötet med det som är 

annorlunda, som skiljer sig (Hammarén & Johnsson 2009). Respondenter värdesätter 

sina rötter, vilket stundvis kan demonstreras i hur de tänker eller agerar. Vid andra 

tillfällen upplevs det svenska beteendet som mer naturligt. Respondenter kan därmed 

förstå vilken nationell identitet som respektive beteende kopplas till, som illustreras i 

femte respondentens citat; 
 

“Jag kan nästan bli irriterad på vissa sätt, ´Varför gör de inte som vi i Sverige´ typ. 

Och sen i för sig i Sverige så kan jag bli irriterad ibland att ´Ja men så typiskt svenskt 

att man ska… om någonting händer så ska alla bara gå förbi och inte göra 

någonting!´, för det vet jag att det skulle aldrig hända i Polen. Så det är ju både och, 

men jag tror ändå att det är mycket mera...em… att jag inte riktigt kan vara så som de 

är i Polen, eftersom jag har blivit försvenskad.” 

                                                                                          Respondent 5 
 

Det tyder på en förmåga att kunna urskilja beteenden och veta vilket som är förenligt 

med vilket land. Vidare har alla respondenter införlivat, mer eller mindre aktivt det 

“svenska beteendet”, vilket visar att de uppfattar en kollektiv föreställning om hur 

svenskar är (Hammarén & Johansson 2009), och kan agera och identifiera sig 

förenligt med denna föreställning. Denna identitet kan generera orientering som 

svenska medborgare har, med större spektrum av möjligheter (Ahmed 2010). Det är 

just nationella identiteten som kan ha störst inverkan på individer (Hammarén & 

Johansson 2009) och alla respondenter nämner “svenskhet” som någonting man lär 

sig och agerar, och vidare verkar vara det många respondenter föredrar. 

5.6 Sammanfattning 

Den analyserade empirin används för att besvara forskningsfrågorna. Svaret på första 

forskningsfrågan Hur identifierar sig individer med dubbelt medborgarskap? blir att 



	   40	  

alla respondenter identifierar sig med båda medborgarskap, de synliggör därmed 

bindstrecksidentiteter. Det som skiljer sig är rangordningen mellan nationer och 

känslan av tillhörighet till dem, vilket redogörs med hjälp av tre identiteter som i 

studien döptes till Transnationell identitet, Hierarkisk hybrid och Parallell 

tillhörighet. 

Andra forskningsfrågan Hur förhåller sig individer med dubbelt medborgarskap till 

nationer de har medborgarskap i? besvaras med respondenternas trygghet i 

identifieringen med båda länder, vilket även indikerar deras känslor av tillhörighet 

(Marshall & Bottomore 1992). Deras bindestrecksidentiteter bidrar till att de 

uppfattar sig som medborgare av båda länder, även om det sker med viss ambivalens. 

Det tycks även som att respondenternas dubbla medborgarskap medför en orientering 

där respondenten får fler vägar att färdas på, fler möjligheter i fler världar, som 

illustreras i tredje respondentens uttalande nedan; 

 

“Jag känner ingen, som jag vet har dubbelt medborgarskap som ser det som en 

nackdel, utan det är mer en fördel. Det är så mycket, man har två kulturer, man har 

med sig två ryggsäckar och så gör man det till en stor väldigt värdefull ryggsäck som 

man får bära, som ingen annan har. Så man är lite bortskämd.” 

                                                                                               Respondent 3 

Den sista forskningsfrågan Hur påverkas individer med dubbelt medborgarskap av 

andras identifiering av dem? kan besvaras att respondenternas bindestrecksidentiteter 

inte påverkas negativt av andras identifiering av dem. Till och med i fall där 

respondenter är medvetna om att omgivningen i Sverige, eller i hemmanationen inte 

håller med deras identifiering, så verkar inte det påverka dem. När andra håller med 

deras identifiering fungerar det som en extra bekräftelse. 

Enlig empirin är det beteendet och inte utseendet som indikerar den nationella 

identiteten. Förståelsen och adaptationen av det nya bidrar till identifiering med 

mottagarlandet, vilket i viss mån bryter påverkan från den primära nationella 

identiteten, men som redovisat ovan identifierar sig respondenter med 

bindestreckidentiteter, som bygger på en interaktion mellan båda medborgarskap och 

flertalig tillhörighet, fastän i olika grad. 
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Avslutande diskussion 

Förförståelse som studien inleddes med, som ipso facto var det som väckte mitt 

intresse för ämnet, var en föreställning om att våra nationella identiteter skapas vid 

samspel med andra - hur vi blir sedda och uppfattade av andra i vår omgivning skulle 

enligt min förståelse påverka vår identifiering och uppfattning om nationell 

tillhörighet. Andras tvivel på personens svenskhet skulle kunna leda till en 

exkludering från det svenska samhället, på liknande sätt kunde det ske en exkludering 

från andra samhället om man ansågs vara ”försvenskad”. Denna förförståelse blev 

inte bekräftad av respondenterna. Empirin visar att även om respondenter ser och tror 

att andra identifierar dem på ett visst sätt, antingen en som inkluderar, där personen 

beskrivs som svensk, eller en som exkluderar, där personen ständigt frågas om sitt 

ursprung, så påverkar det inte personens egen uppfattning. Inte heller har det formella 

medborgarskapet någon assimilerande makt. Inkludering till den nya nationen verkar 

snarare handlar om en adaptation som sker i det inre. Respondenter kan urskilja 

beteenden och egenskaper specifika för Sverige och vidare urskilja att de med tiden 

internaliserat dessa beteenden. I och med att de idag beter sig på ett svenskt sätt, som 

de själva beskriver, har det lett till en identifiering som halvsvensk och resterande 

hälften sitt ursprungliga medborgarskap. Denna balansgång beskrivs av alla 

respondenter, fast i olika grad. Även om vissa kunde hålla med min förförståelse, om 

att denna dubbla tillhörighet kan upplevas som problematiskt, speciellt strax efter 

migrationen, så var deras uppfattningar kring bindestrecksidentiteter övervägande 

positiva. Respondenter såg det som en process som med tiden belönar sina innehavare 

med dubbla hem, och en unik identitet byggd på säregna upplevelser och förmågor att 

kunna förstå olika sammanhang. 
  

Även då min intervjuguide byggdes till stor del på tidigare forskning och teorier, så 

kan min förförståelse ha influerad vissa frågor och följdfrågor. Delar av tidigare 

forskning i denna studie, speciellt de skrivna av Ålund (2007) samt Penninx och 

Garcés-Mascareñas (2016) beskriver integrationens dubbla spår, där individens 

mottagning till nya samhället påverkas av huruvida andra accepterar dem eller inte. 

Ålund (2007) nämner till och med att invandrare kan uppleva identitetskris, om deras 

tillhörighet ifrågasätt av mottagarlandet. Detta förstärkte min syn att den nationella 
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identiteten påverkas av andras uppfattningar, vilket resulterade att jag i intervjun 

frågade efter upplevelsen av andras uppfattningar. Respondenternas svar visar dock, 

som nämnt ovan, att detta inte alls har sådan kraft på dem som jag trodde. Istället 

nämner de någonting annat och nytt för mig- bindestrecksidentiter som upplevs berika 

deras liv.  

 

Enligt min egen föreställning finns det nationer med lång migrationshistoria, vilket 

har lett till att bindestreckidentiteter blivit vanliga, till exempel USA. Att höra någon 

identifiera sig själv som mexikan-amerikan eller somali-amerikan är inte ovanligt. Det 

är lika självklart som den faktiska tillhörigheten till dessa nationer, vare sig man är 

förstagenerationens invandrare eller endast talar om sina rötter. Jag upplever inte 

denna diskurs som lika synlig och självklar i svenska diskussioner, här ligger fokus på 

integration av invandrare, och i det språkliga sker en segregation av invånare; det 

finns svenskar, nysvenskar och invandrare. Det är sällan man hör om till exempel 

asiat-svenskar, och finlandssvenskar benämner i första hand svensktalande finländare. 

Att höra respondenternas övertygande identifiering med båda sina nationer, var första 

gången som jag upplevde ”bindestreckidentiteter” som ett faktum. Alla de värderar 

sina rötter som en naturlig del av dem, lika naturlig som deras svenska identitet blivit 

med tiden. Ur deras syn behöver inte migrationen betyda bruten kontakt med det som 

varit och inte heller behöver det innebära att det gamla bevaras fullständigt oavsett 

den nya omgivningen. Dessa bindestrecksidentiteter möjliggör även upplevelsen av 

att höra hemma i båda länder, istället för att känna sig som ”(…)främling i vårt 

hemland.”, likt Ali och Jacco (2014) beskrivning som illustrerades i inledningen. 

 

Min studie tar upp endast fem röster, därför är det svårt att generalisera detta resultat 

över alla ”nysvenskar”. Likväl kan rösternas slagkraft väcka frågor för vidare studier 

om möjlighet att i Sverige identifiera sig som “både och”. Framtida forskning kan 

beröra huruvida bindestrecksidentiteter möjliggör individens rätt att värna om sin 

bakgrund, vid sidan om en mottaglig assimilering till det nya samhället. Det kan även 

beröra hur bindestrecksidentiteter som diskurs kan synliggöras i Sverige och vad det 

kan resultera i.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuformulär 
	  
Bakgrundsfrågor 
När är du född? 
Vilket kön har du? 
Vilka länder har du anknytning till? 
Vilka länder har du medborgarskap i? 
Hur länge har du bott i Sverige? 
Hur länge har du bott i det andra landet? 
	  
Tillhörighet 
Du är alltså född i … men bor numera i Sverige. Vad innebär det för dig? 
Vad är hemma för dig? 
Är du hemma i Sverige? 
Har det alltid varit hemma för dig? 
Är det möjligt att ha två hem? 
Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till ditt hemland?  
	  
Identitetsskapande 
Hur resonerar du kring vad det innebär att vara svensk? 
Skulle du säga att du ser dig själv som svensk? 

Varför/Varför inte? 
Ser du dig själv som …(din andra nationalitet)? 

Varför/Varför inte? 
Vilket språk talar du helst? 
När du tänker för dig själv, vilket språk gör du det i?  
 Du har inte nämnt traditioner eller högtider du firar. Är det något som är 
viktigt för dig? 
	  
Omgivningens inverkan 
Skulle du säga att andra i Sverige uppfattar dig som svensk?  
Skulle du säga att andra i ditt hemland/andra land uppfattar dig som svensk? 
Upplever du någonsin att andra har kopplat händelser från ditt hemland, till dig som 
person? 
Har du någonsin upplevt att andra i ditt hemland kopplar händelser från Sverige till 
dig som person? 
	  
Skulle du vilja tillägga någonting?  
	  
	  
	  
	  

	  


