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Problemformulering
Barn födda utomlands med minst en svensk förälder har utifrån svensk lagstiftning rätt till
svenskt medborgarskap. Alla länder tillåter dock inte dubbelt medborgarskap, så i vissa fall kan
man förlora sitt utländska medborgarskap om man blir svensk medborgare.
Om man är svensk medborgare och född och bosatt utomlands kan man i vissa fall förlora sitt
svenska medborgarskap när man fyller 22 år. Det gäller om man är född utanför Sverige, aldrig
har bott här och inte har varit i Sverige ”under förhållanden som visar samhörighet med Sverige”.
För att undvika att förlora sitt svenska medborgarskap kan man ansöka om att få behålla det. Det
görs efter att man fyllt 18 år, men innan man fyller 22 år. Enligt Migrationsverket behöver man
inte göra en sådan ansökan om man ”under någon tid har bott i Sverige eller om man
regelbundet har besökt Sverige”. En formulering som är relativt vag.
Denna regel medför problem för de personer som identifierar sig som svenskar boendes i ett
annat land och inte är medvetna om att de måste ansöka om att behålla medborgarskapet innan
de fyller 22 år. Att ansöka om medborgarskap efter 22 års ålder är en lång och komplicerad
process och kräver bland annat stadigvarande bosättning i Sverige i fem år, något som kan vara
svårt att uppfylla för en ung person som under hela sitt liv har bott utomlands.

Lösningsförslag:
Svenskar som är bosatta utomlands och som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln ska inte
behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22 års ålder.
Om inte detta är möjligt, av skäl som vi gärna tar del av, behöver myndigheten åtminstone bli
bättre på att informera sina medborgare bosatta utomlands vad som gäller. Med omedelbar
verkan behöver informations- och utbildningsinsatserna på svenska passinstanser intensifieras
så att dessa instanser i sin tur bättre kan informera de aktuella svenska medborgarna. Instanser
som berörs är ambassader och konsulat utomlands, men även polismyndigheter i Sverige.
Därutöver behöver informationen tydligt finnas på berörda hemsidor och ett förslag är att ge
föräldrarna en informationsfolder med tillhörande anmälningsblankett i samband med att barnet
får sitt första pass. Blanketterna bör inte enbart finnas hos Migrationsverket, som fallet är idag.
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