
 

 
 
 

Vill du bli svensk medborgare? 
 
 

 

- Är du svensk medborgare, Natalia? 

- Ja, det är jag faktiskt. Jag har dubbelt medborgarskap, både det 

polska och det svenska. Och jag har valt att bli svensk medborgare 

för att det är väldigt smidigt. Jag kan resa och inte behöver något 

visum till olika länder med det svenska passet. Men sedan ville jag 

också ha möjlighet att rösta i riksdagsvalet. 

 

 

 

 

- Jag är medborgare i Lettland men jag har precis ansökt om svenskt 

medborgarskap. Jag gjorde det för tre månader sedan men jag vet 

att det kommer att dröja ett tag. Jag har några kompisar som fick 

sitt medborgarskap efter två års väntetid så jag planerar också att 

jag kommer att bli svensk medborgare efter minst ett och ett halvt 

år. Jag känner mig svensk. Jag har bott i Sverige i åtta år och jag 

trivs fantastiskt bra i Sverige och jag vet att jag kommer att stanna i 

Sverige resten av mitt liv. Och det är också för att jag vill uttrycka 

min åsikt även i riksdagsvalet. 

 

 



 

 

 

 

- Olga, du har bott många år i Sverige. Är du svensk medborgare? 

- Nej, det är jag inte. Jag är estnisk medborgare och Estland har 

bestämt sig att man inte kan vara medborgare i två länder. Och 

egentligen spelar det ingen roll för mig vilken medborgare jag är för 

att man kan resa lika mycket och ja, jag har... Jag vet inte varför 

jag skulle bli svensk medborgare. Jag är lika mycket hemma i 

Sverige som i Estland. Det spelar ingen roll! 

 

 

 

 

- Jag är svensk medborgare men jag är faktiskt född i Danmark. När 

jag flyttade till Sverige så fick jag inte studiemedel för mina studier 

och därför var jag tvingad att söka svenskt medborgarskap. Men 

det är faktiskt så att jag gillar Sverige jättemycket, jag tycker att det 

är ett fantastiskt land, men längst inne i hjärtat så är jag faktiskt 

dansk och jag sökte för ett halvår sedan att få tillbaka mitt danska 

medborgarskap. Det vill säga, jag har två medborgarskap idag, ett 

svenskt och ett danskt, och det känns väldigt bra för mig för jag är 

faktiskt mer dansk än svensk. 

  



 

 

Nya ord 
 
smidigt det säger man om saker som fungerar väl, som 

skapar inga problem 

visum dokument som ger tillstånd att vistas i ett visst 

land (när det inte räcker med pass) 

att dröja att ta tid 

studiemedel pengar i form av bidrag och/eller lån som man 

kan få för att försörja sig medan man studerar 

tvingad om man är tvingad gör man något som man 

egentligen inte vill göra. Man kan vara tvingad av 

personer men även av situationer i livet 

längst inne i hjärtat innerst inne; i själ och hjärta 

 

Hörförståelse 
 
Rätt / fel eller information saknas? 
 

1. Tre av de här personerna har svenskt medborgarskap. 
2. Andris (mannen) väntar fortfarande på Migrationsverkets beslut. 
3. För Olga är det viktigt att vara svensk medborgare. 
4. Danskan Birgit fick vänta i 6 månader på att få tillbaka sitt danska 

medborgarskap. 
5. Natalia tycker att det är lättare att resa till olika länder om man har två olika pass. 
6. Olga har en bostad i Sverige och en bostad i Estland. 
7. Birgit är född i Sverige. 
8. Hon flyttade till Sverige för att få studiemedel. 

 
 
 
 



 

Träna mera!  
 
Diskussionsfrågor: 

 

Skulle du vilja få svensk medborgarskap? Känner du någon som har 

dubbelt medborgarskap? 

Vad skulle du göra om du blev tvingad att välja mellan ditt nuvarande 

medborgarskap och det svenska medborgarskapet? 

 

Läs om att bli svensk medborgare i länken: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/

Medborgarskap-for-vuxna.html 

 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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