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Abstract 

Civic integration is something that states interpret differently in their formulation of 
citizenship requirements. Thinking of the ongoing refugee crisis in Europe, citizenship 
policy is an important issue because states will confront new residents who need to 
obtain a citizenship in order to start a new life and integrate in a foreign country. The 
aim of this study is to follow up with existing research submitted by Sara Wallace 
Goodman about obligatory civic integration and citizenship. Testing her theory about 
political legacy behind the citizenship requirements, I will examine the development 
of citizenship requirements in Netherlands and Austria to be able to explain the 
different results from the citizenship policy making. According to Mipex, Migrant 
integration policy index, Austria has a more severe citizenship policy then Netherlands 
but both countries has implemented dense citizenship successively. I will look at two 
factors, the political climate and political pressure to change citizenship, to be able to 
answer why Netherlands and Austria have implemented more dense citizenship 
requirements during the past 15 years. From results in my examination one find that 
the political climate plays a crucial role for future policymaking. In Netherlands 
political pressure to change citizenship have objected to, and counteracted severe 
citizenship policy in negotiations. In Austria where there hardly has been any pressure 
against similar forces, the outcome from the policymaking has led to more dense 
citizenship requirements. 
 

 
Nyckelord: Medborgarskap, permanent uppehållstillstånd, nationsmedlemskap och 
medborgarskapskrav. 
Antal ord: 9998
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1 Introduktion 

Medborgarskapet är en del av integrationsprocessen för nyanlända individer som vill 
påbörja ett liv i Europa. Inte minst med tanke på den rådande flyktingsituationen i 
Europa är det nödvändigt att medlemsländernas medborgarskapspolitik 
uppmärksammas då många nyanlända invandrare kommer att ansöka om 
medborgarskap. Respektive stat definierar det regelverk som bestämmer vilka som 
får bli medborgare och många länder i Europa har infört högre trösklar för 
medborgarskapet under 2000-talet. Låt oss kalla dem för medborgarskapskrav. I det 
politiska landskapet ser vi att vissa länder för en liberal medborgarskapspolitik där 
till exempel villkoren för vistelsetiden i landet är milda, från 3 år, och där det finns 
möjlighet att ha två medborgarskap, med andra ord ett flerfaldigt medborgarskap. 
Andra länder för en mer restriktiv medborgarskapspolitik där medborgarskapskraven 
är hårdare. Språkkunskaper har länge efterfrågats men idag är det inte ovanligt att 
bevis på individuell integration krävs vid ansökan om medborgarskapet. Individuell 
integration innebär till exempel att individen känner till språket, kan relatera till 
samhällets principer och innehar kunskaper om samhället. Utöver krav på 
språkkunskaper krävs nämligen att individen redovisar vissa kunskaper om landets 
historia och dess kulturella och politiska förhållanden genom att genomföra något 
slags test. Ett motiv till språkkrav kan vara att skapa incitament för invandrare att öka 
sin kunskap i värdlandets språk för att skynda på den individuella känslan av 
samhällsgemenskap och det politiska deltagande i samhället. Det problematiska är att 
det finns en stor variation av mer eller mindre explicita medborgarskapskrav och 
verifieringen av kunskaperna skiftar i olika länder (Rooth & Strömblad 2008:44).  
     I Sverige är Liberalerna det enda parti som tidigare lyft frågan om 
medborgarskapskrav. Andra länder såsom Danmark, England, Tyskland, 
Nederländerna och Österrike har redan infört medborgarskapskrav. Vad som krävs 
av individen för att anses tillräckligt integrerad för att erhålla medborgarskapet är 
emellertid otydligt i vissa länder. Enligt Mipex, Migrant Integration Policy Index, 
som mäter politiska åtgärder som syftar till att integrera invandrare i Europa, är 
Österrike det land i Europa som har den mest restriktiva medborgarskapspolitiken. 
Enligt Mipex har landet orimligt höga förväntningar på invandrare och staten tar inte 
hänsyn till invandrarnas kraftansträngningar att medverka i samhället. Kriterier för 
familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd är till exempel stränga 
(Mipex.eu). Man kan även se att medborgarskapskraven blivit hårdare i 
Nederländerna eftersom landet sjunkit i Mipex nationsmedlemskap- index sedan 
2010 då landet successivt implementerat en mer restriktiv medborgarskapspolitik i 
syfte att stärka invandrarnas individuella ansvar. Staten har till exempel dragit in på 
stödprogram som tidigare varit tillgängliga för invandrare (Maastricht University). 
Gemensamt för Österrike och Nederländerna är att invandrare måste uppvisa en viss 
grad av integration vad gäller språkkunskaper eller samhällskunskaper för att erhålla 
ett nationsmedlemskap i form av medborgarskap eller ett permanent 
uppehållstillstånd. Då jag tycker att den varierande användningen av 
medborgarskapskrav är problematisk vill jag undersöka det politiska beslutsfattandet 
över medborgarskapskraven i Nederländerna och Österrike. Några centrala frågor att 
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reflektera kring är vilken värdegrund som ska gälla, vilka kunskaper som efterfrågas 
för att anses tillräckligt integrerad i ett modernt, demokratiskt samhälle och vilka 
krav som bör ställas på människor som korsar gränser i en globaliserad värld. Genom 
att inte enbart ta hänsyn till dagens medborgarskapspolitik utan till exempel även 
beakta tidigare reformer av medborgarskapskrav kan man undersöka hur 
medborgarskapskraven har utvecklats och hur länder förhåller sig till integration 
genom medborgarskap.  
 
 

 
 

1.1 Frågeställning och syfte 

Grunden till att jag tänker undersöka det medborgarskapspolitiska beslutsfattandet 
bakom medborgarskapskravens framväxt i Nederländerna och Österrike är min 
undran över Mipex konstaterandet att Österrike för en mer restriktiv 
medborgarskapspolitik än Nederländerna. Jag undrar hur det kommer sig att chansen 
att förvärva ett medborgarskap bedöms vara ”ganska ogynnsam” i Österrike men 
”ganska gynnsam” i Nederländerna (Mipex.eu). Gemensamt för länderna är att 
antalet förvärvade medborgarskap har reducerats de senaste 10 åren (Rooth & 
Strömblad, 2008: 41). Syftet är därför att åskådliggöra hur medborgarskapskraven 
utvecklats i Nederländerna och Österrike för att belysa hur länderna ställer sig till 
utdelning av medborgarskap. Problemformuleringen är: 

 
Hur kan skillnaderna i Nederländernas och Österrikes medborgarskapskrav 
förklaras utifrån Goodmans teori om politiskt beslutsfattande och liberala 
respektive restriktiva tendenser?  
 

1.2 Disponering 

Först kommer Goodmans teori att presenteras. Därefter presenterar jag min metod 
och vilket material som används. Jag lägger också fram vilka begränsningar studien 
har. Sedan introduceras begrepp såsom ”medborgarskap”, ”medborgarskapskrav” 
och ”integration”. Ett avsnitt om tidigare forskning exemplifierar vilka inriktningar 
som finns inom området för medborgarskapspolitik och hur Goodmans forskning 
sticker ut bland dem. Sedan följer undersökningen. 
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2 Teori 

Jag hämtar inspiration från Sara Wallace Goodman vars forskning ”Fortifying 
citizenship: policy strategies for civic integration in western Europé” som 
introducerar förklaringsmöjligheter till hur medborgarskapspolitiken tar en viss 
riktning genom att undersöka medborgarskapskrav. Enligt Goodman är det möjligt 
att urskilja liberala och restriktiva medborgarskapspolitiska tendenser inom länders 
regelverk och tillkännage ländernas användning av medborgarskapskrav till en viss 
del. Goodman har undersökt medborgerlig integration genom att studera förändringar 
och utfall av Englands, Tysklands och Danmarks medborgarskapskrav. Teorin slår 
fast i en tes att partiernas framtida förutsättningar att formulera medborgarskapskrav 
påverkas eller begränsas av tidigare politiska beslut. Teorin tar hänsyn till två 
faktorer: 1) Det partipolitiskt alstrade klimatet i ett institutionellt sammanhang vilket 
innebär att politiska erfarenheter präglar beslutsfattandet där en dominerande politisk 
agenda etablerats. Med institutionellt sammanhang menas det partipolitiska klimatet 
med en mångfald av politiska partier i lagstiftande församling som samverkar. En 
restriktiv startpunkt i det politiskt alstrade klimatet innebär att regeringspartiet i den 
lagstiftande församlingen ställer sig kritiskt till medborgerlig integration. En liberal 
startpunkt innebär på motsvarande sätt att regeringspartiet ser positivt på 
medborgerlig integration varvid medborgarskapspolitiken är mindre sträng och mer 
tolererande. 2) Politiska oppositionella påtryckningar påverkar beslutsfattandet på 
olika sätt beroende på om startpunkten i det politiskt alstrade klimatet är liberal eller 
restriktiv. Detta innebär att opponerande partier i den lagstiftande församlingen 
försöker förändra den rådande medborgarskapspolitiken. Om det finns ett parti i 
opposition som vill lätta på medborgarskapskraven, är det större sannolikhet att de 
omformuleras då partier förhandlar med varandra. Då blir medborgarskapskraven 
inte lika hårda. Om en liberal politik möter ett oppositionellt tryck kommer den 
liberala politiken vara tvungen att förhandla om hårdare medborgarskapskrav 
(Goodman, 2012:673).  
     Då jag intresserar mig för bakgrunden till att medborgarskapskraven blivit hårdare 
i Nederländerna och Österrike är det relevant att undersöka det 
medborgarskapspolitiska beslutsfattandet. Andra forskare har exempelvis fokuserat 
på teoretiska skillnader i partiernas politiska budskap, generaliserat 
medborgarskapskraven som illiberala medel eller diskuterat integration ifråga om 
kultur och identitet (till exempel Joppke 2007 och Kostakopoulou 2010). Men det 
behövs annorlunda perspektiv som kan belysa varför länderna inför hårdare 
medborgarskapskrav vilket Goodman ger exempel på. Teorin går ut på att 
kategorisera länders medborgarskapspolitiska riktningar. Detta genom att jämföra 
medborgarskapspolitiska liberala och restriktiva tendenser med empiriska 
förändringar av medborgarskapskrav som implementerats av partier i parlamentet. 
Liberala och restriktiva tendenser innehåller vad Goodman menar är allmänna 
liberala och restriktiva kännetecken för medborgarskapspolitik. Liberal 
medborgarskapspolitik är inkluderande och tolererande medan restriktiv politik 
uppfattas som exkluderande, traditionsenlig och konservativ. Liberala tendenser 
innebär sammanfattningsvis att länder för en liberal, inkluderande 
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medborgarskapspolitik om väntetider för uppehållstillstånd är korta, om det råder 
tolerans för flerfaldigt medborgarskap och om förvärvandet av medborgarskapet sker 
genom födseln. Restriktiva tendenser innebär att länder för en restriktiv, 
exkluderande politik om långa perioder för bosättning krävs innan det är möjligt att 
förvärva medborgarskapet, om individen tvingas avsäga sig sitt tidigare 
medborgarskap eller om barn till invandrare nekas medborgarskap vid födseln. 
(Goodman, 2012: 670-671). 
     Goodman har i sin studie kategoriserat England, Danmark och Tyskland i ett 
analysverktyg som är till för att guida läsaren. Det är inte meningen att bedöma 
ländernas politiska styrelsesätt genom att använda det. Det är däremot möjligt att 
illustrera riktningen på länders medborgarskapspolitik genom att ta hänsyn till faktor 
1 och 2 och resonera kring huvuddragen i de liberala och restriktiva tendenserna. 
Detta görs i analysverktyget i syfte att dels åskådliggöra hur medborgarskapskraven 
utvecklats för att belysa hur länderna ställer sig till utdelning av medborgarskap (se 
figur 1). Enligt teorin finns det 4 alternativ att kategorisera länderna där faktorerna 
påverkar det medborgarskapspolitiska beslutsfattandet. Utifrån dem går det att 
kategorisera ländernas medborgarskapspolitiska riktning: 

1) Om ländernas institutionella startpunkt är restriktiv är det enkelt att föra en 
stram medborgarskapspolitik om det inte finns ett politiskt oppositionellt 
tryck att modifiera medborgarskapskraven. Tidigare restriktiva beslut leder 
till en ”restriktiv kontinuitet”, vilket begränsar möjligheten att erhålla 
medborgarskap. Staten höjer trösklarna för medborgarskapet vilket leder till 
att färre individer tar initiativ till att ansöka om medborgarskap, på grund av 
att det blir svårare att uppfylla medborgarskapskraven.  

2) Om regeringar med en restriktiv startpunkt antingen möter ett politiskt tryck 
som vill strama åt eller lätta på medborgarskapskraven modifieras 
medborgarskapskraven. Partierna förhandlar. Vid en ”restriktiv moderation” 
kan en restriktiv medborgarskapspolitik som är exkluderande kvarstå men 
medborgarskapskraven kommer att dämpas genom förhandling.  

3) I regeringar med liberala startpunkter där inget oppositionellt politiskt tryck 
att strama åt medborgarskapskraven förekommer, kan politiken främja 
initiativtagande till medborgarskapet. Frånvaron av oppositionella krafter 
som vill strama åt medborgarskapspolitiken innebär en ”liberal kontinuitet”. 
Medborgarskapskrav kan därmed uppmuntra deltagande och skapa 
incitament för ansökan om medborgarskapskrav. 

4) En regering med liberal startpunkt som stöter på oppositionellt tryck att öka 
medborgarskapskraven innebär eventuellt nya restriktioner av 
medborgarskapet. Den politiska fortsättningen resulterar i en ”liberal 
moderation”. Då förhandling av medborgarskapskraven sker dämpas 
åtstramningen av medborgarskapskraven. Stater kan till exempel strategiskt 
göra permanenta uppehållstillstånd som ett ofördelaktigt alternativ till 
medborgarskap (Goodman 2012:673, 674). 
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Figur  1: Politiska  påtryckningar  att  förändra  medborgarskapet  
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(Goodman, 2012: 674) 

 
 

2.1 Medborgarskapet 

En relevant fråga är om medborgarskapet förutsätter integration. Om 
medborgarskapet anses vara ett bevis på en lyckad individuell integrationsprocess 
eller ett verktyg för att hjälpa individen att integreras. Detta kan med andra ord kallas 
medborgerlig integration och omfattar individens relation till staten som använder sig 
av medborgarskapskrav. Då politiska aktörer i olika länder betraktar 
medborgarskapet på olika sätt är det omöjligt att enhetligt sammanfatta vad som 
krävs för att bli en medborgare. Å ena sidan har medborgarskapet en juridisk 
betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna till sig. Å andra sidan har 
medborgarskapet en symbolisk betydelse då medborgarens upplevelse av 
samhällsgemenskap är viktig. Huvudsakligen finns det två betydelser av 
medborgarskapslagar; härstamningsprincipen som innebär att föräldrarnas 
medborgarskap är avgörande för barnets medborgarskap och territorialprincipen där 
födelselandet är avgörande för barnets medborgarskap. I stater som anammat 
härstamningsprincipen utgör ofta en kulturell och en språklig gemenskap grunden för 
staten (Regeringen, 2012). Numera har den nationalistiska dikotomin om 
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inkluderande ”medborgerliga stater” och exkluderande ”etniska stater” 
omformulerats bland forskare varvid medborgarskap diskuteras utifrån liberala eller 
restriktiva inriktningar. En restriktiv medborgarskapspolitik innebär 
sammanfattningsvis att partier motsätter sig liberaliserande förändringar av 
medborgarskapskraven och att det politiska klimatet historiskt sett präglats av en 
restriktiv politisk konsensus i den lagstiftande församlingen. En liberal utveckling 
grundar sig eventuellt i förhandlingar över partigränser där en mångfald av politiska 
åsikter präglat medborgarskapsdebatten. Sociologen T. H Marshall har delat in 
medborgarskapet i tre delar; den civila delen som hänger ihop med rättigheter knutna 
till den individuella friheten, såsom yttrandefrihet och rätten till juridisk frihet genom 
lagsprocesser. Den politiska delen innefattar rätten att praktisera politik genom att 
rösta eller vara politiker. Den sociala delen bör säkra individens rätt att leva 
civiliserat med den standard samhället erbjuder i form av ekonomisk välfärd och 
institutionella utbildnings- och sociala tjänster med mera (Marshall, 2006:30). Vad 
som är problematiskt är att länder har olika bestämmelser om hur länge individer 
som är invånare ska avstå medborgarskapets olika delar på grund av 
medborgarskapskrav.  

Enligt det liberala, nationalistiska perspektivet anpassar sig invandraren efter 
beståndsdelar där integration sker i en ”social kultur” som består av nationell kultur 
och historia och språklig integration. Tillhörighet kan uppnås genom kulturell 
anpassning men är vanligtvis förutbestämt av icke frivilliga kriterier. Men 
medborgarskapspolitik tenderar att vara assimilerande om det krävs att invandrare 
identifierar sig med statens liberala normer (Orgad 2010:92, 98). Ett exempel på 
detta är Frankrike där en viss grad av assimilation krävs i samband med ansökan 
om medborgarskap. Till följd av vissa resonemang kan ett exkluderande 
tillvägagångssätt uppfattas som legitimt om invandrare inte accepterar de principer 
som hör ihop med det politiska, liberala samhället (Orgad 2010:96). 
Medborgarskapspolitiken och dess krav tillåter på så vis länder att legitimt fordra 
vissa saker och neka individer som ansöker om medborgarskap rättigheter i 
samhället om de frånsäger sig vissa principer eller inte uppvisar de kunskaper som 
efterfrågas.  

 
 

2.2 Medborgarskapskrav 

 
     I och med att rättigheter är knutna till medborgarskapet är det inte ovanligt att stater 
kräver individuell integration från invandraren i gengäld mot medborgarskapet. Ökade 
medborgarskapskrav betyder vanligtvis att de befintliga bestämmelserna stramas åt och 
att innehåll adderas till medborgarskapet vilket gör ansökan om medborgarskap 
krångligare. På grund av detta förväntas nyanlända invandrare till exempel åta sig vissa 
liberala demokratiska principer, införskaffa sig språkkunskaper eller förklara sin 
lojalitet. Medborgarskapskrav kan tolkas som en legitim uppsättning formella och 
institutionella uttryck i syfte att exkludera eller inkludera. De vanligaste 
medborgarskapskraven är bosättning, språkkunskap, samhällskunskap och upplåtande 
av ett det ursprungliga medborgarskapet. Liberala stater efterfrågar att individen varit 



 

 7 

bosatt i landet en viss tid, allt mellan 3 och 12 år. Det flerfaldiga medborgarskapet är 
mer omdiskuterat såväl som det medborgerliga kunskapstestet (Hampshire, 2011:954-
956). Vissa argumenterar för att den tidsbestämda bosättningen är det enda legitima 
krav som stater bör använda sig av (Hampshire, 2011:959). Andra menar att kulturella 
kunskaper om värdlandet inte borde vara ett krav vid ansökan om medborgarskap 
eftersom den liberala staten är definierad i termer av politiska värden. Därför bör testen 
fokusera på dels samhällsorienterade kunskaper som behövs för att individen ska känna 
sig delaktig med sitt medborgarskap och dels sådana värden som ligger till grund för 
liberala institutioner. Samtidigt ska den symboliska funktionen med medborgarskapstest 
inte underskattas eftersom staten värdesätter de värden och institutioner som den 
liberala staten består av. Medborgerliga test kan försvaras från ett liberalt perspektiv om 
de kombineras med kortare krav på bosättning och en tolerans av flerfaldigt 
medborgarskap eftersom detta gynnar integration (Hampshire, 2011:967).  
     I tidigare forskning har hårdare medborgarskapskrav tolkats som förhinder för att 
erhålla ett medborgarskap. Medborgarskapskrav har på så vis uppfattats representera en 
”illiberal liberalism” som är tvärt emot vad 90- talets liberala politik stått för, nämligen 
att inkludera individer och att acceptera flerfaldiga medborgarskap till exempel. Då 
medborgarskapskrav per definition betyder att något fordras har de generellt tolkats 
utgöra en restriktiv förändring inom integrationspolitiken. Detta stämmer inte alltid då 
medborgarskapskrav kan möjliggöra och skapa förutsättningar för individuell 
integration (Huddleston & Niessen, 2010). Medborgarskapskrav har således inte enbart 
uteslutande effekter. Förutom medborgarskapet, fastställer även det permanenta 
uppehållstillståndet, som är en status mellan ett tillfälligt uppehållstillstånd och 
medborgarskapet, en relation mellan staten och individen. Länder som Tyskland, 
Danmark, Frankrike, Österrike, Nederländerna och Storbritannien kräver en insats av 
samhällsintegration för att erhålla det (Goodman, 2012:664). Det permanenta 
uppehållstillståndet är en alternativ lösning till medborgarskapet men är inte av lika 
stort värde som medborgarskapet som har fler rättigheter och skyldigheter till sig än det 
permanenta uppehållstillståndet.  

                 

2.3 Integration med eller utan medborgarskap 

I västvärlden använder sig alla liberala demokratier av olika medborgarskapskrav. 
När länder beskrivs enligt termen ”liberala demokratier” innebär det att 
medborgerliga rättigheter bevaras men det betyder inte att statsskicket följer den 
politiska ideologin liberalism (Blackwell dictionary of modern social thought: 148). 
Därmed går det inte att likställa en liberal demokrati med en liberal 
medborgarskapspolitik. Det är alltså hypotetiskt möjligt att en liberal demokrati 
rättmätigt för en strikt restriktiv medborgarskapspolitik. I och med detta varierar 
staters uppfattning om medborgerlig integration. Medan medborgarskapet till 
exempel betraktas som en bekräftelse på en lyckad integration i Tyskland, uppfattas 
medborgarskapet i Sverige som en förutsättning för integration då invandrare kan 
förvärva medborgarskapet i ett tidigt stadie i syfte att inkluderas i 
samhällsgemenskapen (Rooth & Strömblad, 2008: 49). Medborgarskapskrav är 
därmed inte homogena verktyg i västvärldens länder då förväntningar på individer 
som ansöker om medborgarskapet skiftar. Hur integration är sammanlänkat med 
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medborgarskapet i Nederländerna och Österrike är därför en central fråga. En 
definition av integration är att det är en dubbelriktad process där alla invandrare och 
invånare tillmötesgår varandra ömsesidigt. Att ge invandrare möjligheten att förvärva 
grundläggande kunskaper om värdlandets språk, historia och institutioner behövs för 
integration (Huddleston & Niessen, 2010:162). Med tanke på att stater inte 
nödvändigtvis interagerar i integrationsprocesser då de ställer krav på invandrare att 
integreras i samhället på egen hand, bör fokus riktas på individuell integration i 
samband med ansökan om medborgarskap.  
     Den formella mätningen av integration som krävs vid ansökan om medborgarskap 
skiljer sig åt mellan länder men det krävs alltmer att integration bevisas och testas 
genom prestation (Goodman, 2012: 665). Detta framgår mer i länder som håller sig 
restriktivt till medborgerlig integration eftersom individen måste uppvisa vissa 
specifika kunskaper eller klara sig ekonomiskt. Skyldigheten att avsäga sig ett 
tidigare medborgarskap bottnar i att ett flerfaldigt medborgarskap kan innebära 
problem för staten. Dels vad gäller statens förhållande till medborgarna där frågor rör 
lojalitet gentemot staten. Till exempel om en medborgare som flyttar från landet men 
behåller en slags anknytning förtjänar samma rättigheter som bofasta medborgare. 
Dels statens förhållande till andra stater. I de fall där individer behåller sitt gamla 
medborgarskap i det nya värdlandet, kan konflikter uppstå mellan stater inom vissa 
områden såsom beskattning och militärtjänst (Huddleston & Niessen, 2010:110). I de 
fall där invandrare som är föräldrar inte erhållit medborgarskap kommer detta att ha 
negativ påverkan på deras barn. Om barnen inte erhåller medborgarskapet enligt 
territorialprincipen kommer deras status som icke-medborgare medföra nackdelar i 
deras personliga utveckling då de inte har samma rättigheter som övriga barn. Första 
generationens invandrarbarn som däremot får medborgarskap automatiskt vid 
födseln, erhåller lika rättigheter som andra barn och får därmed en bättre start på 
skol- och yrkeskarriären (Huddleston & Niessen, 2010:108-110). 
     Medborgarskapets grundprincip är att det ska symbolisera en gemensam framtid 
eller en gemensam historia. Vissa länder har valt att införa en 
medborgarskapsceremoni i syfte att förmedla att den offentliga makten 
understryker medborgarskapets vikt och tyngd. Detta kan föra nya och gamla 
medborgare samman då både nyanlända medborgare och ursprungliga medborgare 
möts vid ett högtidligt evenemang. Vid dessa tillfällen ingår den som erhållit 
medborgarskapet ett samhällskontrakt där individen uppmanas acceptera 
grundläggande principer i en modern demokrati såsom mänskliga rättigheter 
(Regeringen 2012). En medborgarskapsceremoni där individen uppmanas skriva på 
ett samhällskontrakt kan alltså vara ett initiativ som uppmanar till integration 
mellan nya och gamla medborgare. 
     Då det finns en utbredd antydan att utomeuropeiska invandrare riskerar att 
marginaliseras i sina nya värdländer har medborgarskapspolitikens regelverk börjat 
användas inom ramarna för migrations- och integrationspolitik i ett flertal länder. 
Detta har lett till att medborgarskapskraven utvidgats till att omfatta processer kring 
uppehållstillstånd. Det krävs därför att invandraren beviljas ett permanent 
uppehållstillstånd innan det är möjligt att ansöka om ett medborgarskap (Rooth & 
Strömblad, 2008:32). Men det är viktigt att en ökad användning av 
medborgarskapskrav inte likställs med en anti-invandringspolitisk utbredning. Det 
är därför viktigt att titta på varje land och analysera medborgarskapskravens skilda 
funktioner.  
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     Forskning visar emellertid att ökade medborgarskapskrav har lett till en minskad 
andel beviljade medborgarskap i ett flertal länder. Två negativa effekter på 
integration är dels att efterfrågan på medborgarskap verkar vara känslig för ökade 
krav, då färre individer ansöker om medborgarskap om medborgarkraven är hårda. 
Dels att förutsättningarna att uppfylla medborgarskapskraven varierar då graden av 
språkkunskaper är individuell, varvid invandrares ursprungsland och 
utbildningsnivå har betydelse (Rooth & Strömblad, 2008:51). Om reduceringen i 
antalet förvärvade medborgarskap på grund av ökade medborgarskapskrav har ett 
samband med färre integrationsåtgärder, där stater inte hjälper till i 
integrationsprocessen är dock osäkert. 
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3  Metod och material 

 
 För att svara på min frågeställning och ta reda på om Goodmans tes stämmer - 

att utformningen av nya medborgarskapskrav påverkats eller begränsas av tidigare 
politiska beslut - som i sin tur influeras av det politiska klimatet och opponerande 
partipolitiska påtryckningar, kommer jag undersöka det medborgarskapspolitiska 
beslutsfattandet som ligger till grund för förändrade medborgarskapskrav i 
Nederländerna och Österrike. För att göra detta kommer jag kortfattat gå igenom 
ländernas politiska inflytelserika partier och redovisa medborgarskapspolitiska 
tillämpningar som implementerats. Med medborgarskapspolitiska tillämpningar 
menar jag resultat av beslutsfattandet om förändringar av medborgarskapskraven. 
Jag kommer även ta reda på om partier i parlamentet varit överens eller inte för att 
illustrera ländernas motsättningar inom partipolitiken. Jag kommer sammanfatta 
vilka relevanta politiska förslag som varit aktuella i fråga om medborgarskapskrav i 
båda länder för att jämföra olikheter i ländernas medborgarskapspolitiska 
riktningar.  

Därför ska jag dra ut kärnan ur Goodmans resonemang och förklara 
skillnaderna i medborgarskapskraven i Nederländerna och Österrike utifrån det 1) 
det partipolitiskt alstrade klimatet i ett institutionellt sammanhang, vilket innebär att 
politiska erfarenheter präglar beslutsfattandet där en dominerande politisk agenda 
etablerats och 2) politiska oppositionella påtryckningar, som innebär att partier i 
den lagstiftande församlingen försöker förändra den rådande 
medborgarskapspolitiken.  

Då jag tänker pröva Goodmans teori och införa empiriskt material som berör 
Nederländerna och Österrike, är min studie teoriprövande (Teorell, Jan & 
Svensson, Torsten, 2007:48). Genom att jämföra skillnader i Nederländernas och 
Österrikes aktuella empiriska medborgarskapskrav är det möjligt att kartlägga 
olikheter i Goodmans analysverktyg utifrån liberala och restriktiva tendenser för att 
analysera hur ländernas riktningar på medborgarskapspolitiken skiljer sig åt. 
Eftersom det är oklart hur Nederländerna och Österrike använder 
medborgarskapskrav och hur förhållandet mellan medborgarskapspolitik och 
integration ser ut är det intressant att undersöka det politiska beslutsfattandet. Jag 
tror mig se att teorins ansats utöver att belysa betydelsen av politikens olika 
företeelser i utformningen av hårdare krav vid ansökan om medborgarskap ligger i 
att blottlägga en normativ fråga om vad liberala moderna länder rimligtvis bör 
kräva av människor som invandrat från andra länder. Eftersom jag tycker att 
användningen av medborgarskapskrav är problematisk har jag valt att använda 
Goodmans teori då jag vill blottlägga hur länderna ställer sig till utdelning av 
medborgarskap. En tänkbar fråga är om medborgarskapet anses vara ett verktyg för 
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att uppnå integration eller om länderna efterfrågar individuell integration innan 
ansökan om medborgarskap.  

Goodman vill stärka tilltron till sin egen förhandsuppfattning då hon menar att 
det medborgarskapspolitiska beslutsfattandet i ett institutionellt sammanhang måste 
tas hänsyn till i forskning om krav vid ansökan om medborgarskap. Men hur 
förhåller sig Goodmans teori till mina fall? Teorin prövas av mina fall, 
Nederländerna och Österrike, genom att göra en jämförande fallstudie som baseras 
på en mest lika- design eftersom ländernas medborgarskapskrav har uppvisat olika 
värden på den beroende variabeln -  medborgarskapskrav - som har olika grader av 
restriktion enligt Mipex. Mipex antyder att de är hårdare i Österrike än i 
Nederländerna.  Mina fall har däremot samma värden på en rad oberoende variabler 
då bägge länder till exempel har demokratiska styrelsesätt och betraktas som 
västeuropeiska och rika länder. De har däremot inte samma värden på de 
institutionella variabler som berörs av Goodmans teori, eftersom deras värden är 
okända. Eftersom det saknas kunskap huruvida den politiska utformningen av nya 
medborgarskapskrav skiljer sig åt i Nederländerna och Österrike, bör värdena på 
dessa variabler undersökas. Däremot är länderna unika och det är inte säkert att 
Goodmans teori problemfritt kan appliceras på Nederländerna och Österrike då 
förklaringar kan vara svåra att belägga. En mest lika- design är lämplig i denna 
studie då värdet på det beroende variabeln är relativt känd då vi vet att Österrike har 
hårdare medborgarskapskrav än Nederländerna. Vi vet dock inte värdena på de 
variabler som ska förklaras utifrån Goodmans teori (Esaiasson med flera, 
2012:103).  

Utöver Goodmans studie består materialet av annan tidigare forskning. Förutom 
Goodmans forskning har jag inte använt ett visst specifikt material utan jag har letat 
efter empirisk information om ländernas medborgarskapskrav och annan fakta i 
olika artiklar som är relevant för min frågeställning. Statistik är hämtad från 
ländernas offentliga, statliga uppgifter om migration. En tänkbar nackdel med detta 
är att uppgifterna kan vara vinklade då man inte vet hur alla uppgifter är insamlade. 
Andra uppgifter kommer från Mipex.eu (Migrant integration policy index) som är 
ett neutralt mätinstrument av integrationsåtgärder i Europas länder. De har en 
uppsättning partners, däribland oberoende organisationer och Europeiska 
kommissionen.   

Mitt bidrag är att pröva Goodmans teori genom att applicera teorin på 
Nederländerna och Österrike. Jag kommer jämföra resultaten från min empiriska 
undersökning med Goodmans liberala och restriktiva tendenser. Nederländerna och 
Österrike kommer att kategoriseras i analysverktyget för att illustrera ländernas 
riktningar inom medborgarskapspolitiken. Jag kommer att belysa skillnader i 
Nederländernas och Österrikes medborgarskapskrav som vittnar om vilka som får 
bli statsrättsliga medborgare utifrån ett juridiskt perspektiv. Begreppet 
medborgarskap i denna studie innebär nationsmedlemskap enligt en juridisk 
mening. 
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3.1 Metodkritik 

 
         Då teorin bara tar hänsyn till två faktorer begränsas analysen till att förklara hur det 

politiska klimatet och partimotsättningar präglar ländernas implementering av 
medborgarskapskrav. Vad användningar av medborgarskapskrav innebär för 
nyanlända individer, med olika ekonomiska bakgrunder och olika förutsättningar, 
som ansöker om medborgarskap är en viktig fråga som inte uppmärksammas i 
denna studie på grund av att students ansats att undersöka det politiska 
beslutsfattandet och inte de sociala faktorerna. Studiens analys är begränsad då till 
exempel den kulturella och sociala identiteten eller andra sociala aspekter inte 
kommer att diskuteras i samband med medborgarskapskravens utveckling. 

               Liberala värden är diffusa uttryck inom ramen för medborgarskapspolitik. En 
svaghet i teorin är därför vagheten i kartläggningen av liberala och restriktiva 
utvecklingar. Goodmans analysverktyg innehåller begrepp som ”liberal 
medborgarskapspolitisk startpunkt”, ”liberal kontinuitet” och ”liberal moderation” 
men endast en mycket kort redogörelse finns för liberala och restriktiva drag i 
medborgarskapspolitik. Det kan vara missvisande att resonera ur liberala termer då 
innebörden av en liberal stat är svävande. Kategori 4 i analysverktyget är till 
exempel vilseledande då en ”liberal moderation” inte för tankarna till åtstramningar 
av medborgarskapskrav, även fast det kan innebära just detta då startpunkten är 
liberal och ett oppositionellt politiskt tryck leder till vissa åtstramningar efter 
partiförhandling. Men eftersom Goodmans teori och analysverktyg är till för att 
illustrera staters riktning inom medborgarskapspolitik i syfte att förklara varför 
länder inför ökade medborgarskapskrav är det viktigt att understryka att denna 
studie inte fastslår en bedömande analys av ländernas styrelsesätt i 
medborgarskapspolitik eller integrationspolitik. Min studie bidrar istället till att 
kritiskt analysera Nederländernas och Österrikes introducering av ökade 
medborgarskapskrav genom att införa ett relativt nytt perspektiv inom 
forskningsfältet, att jämföra och analysera det politiska beslutsfattandet som ligger 
till grund för ländernas medborgarskapspolitiska utvecklingslinje. 

              Kompletterande förklaringsfaktorer till hur de skilda resultaten från det 
medborgarskapspolitiska beslutsfattandet kan förklaras kunde vara kopplade till 
ekonomiska konjunkturmönster då migrationspolitik influeras av landets 
ekonomiska situation då det är allmänt känt att invandring är påfrestande för 
länders ekonomi. Flyktingpolitiska- och medborgarskapsåtgärder är resurskrävande 
vilket invånare eventuellt motsätter sig i en lågkonjunktur när landets ekonomi och 
väljarnas individuella ekonomiska situation påverkas. Integrations- och 
medborgarskapspolitiken kanske därför påverkas negativt av socioekonomiska 
faktorer såsom arbetslöshet och konjunkturnedgångar, förutsatt att det är negativt 
att länder är motvilliga till att ta emot invandrare. Om vidare forskning beaktar 
ekonomiska aspekter kan fler förklaringsfaktorer fördjupa diskussionen om 
skillnader i Nederländernas och Österrikes medborgarskapskrav och ländernas 
ställningstagande till utdelning av medborgarskap. 

 



 

 13 

4 Tidigare forskning 

                  
                 En forskare vars syn på medborgarskapskraven skiljer sig från Goodmans är 

Christian Joppke hävdar att Europas staters variationer av invandringspolitik 
sammanlöper alltmer och därför inte bör analyseras individuellt, då obligation är ett 
gemensamt drag hos medborgarskapskrav. Han hävdar att det är viktigare att belysa 
att liberala mål numera uppnås med hjälp av illiberala medel (Joppke, 2007:1). Till 
skillnad från Joppke, argumenterar Goodman för att det är viktigt att studera 
ländernas medborgarskapskrav var för sig för att förklara vad ländernas 
medborgarskapspolitik går ut på, då ländernas medborgarskapskrav skiljer sig åt 
vad gäller grad av restriktion och funktion. Olika medborgarskapspolitiska 
tillämpningar förekommer inom integrationspolitik men det saknas förklaringar och 
jämförelser bakom medborgarskapskraven (Goodman, 2012; 660). Goodman 
kritiserar Joppke då det är nödvändigt att kritiskt analysera den politiska 
formuleringen av medborgarskapskraven för att kunna förklara motiven bakom 
dem. Även om det finnas ett mönster där integrationspolitiken tenderar att stramas 
åt i alltfler länder enligt Joppke, finns det många olikheter i denna process som kan 
åskådliggöra på vilka grunder stater höjer trösklarna för medborgarskapskraven. 
Det går därför inte att generalisera i vilket syfte stater använder sig av 
medborgarskapskrav. 

                      Det finns ett flertal forskare som fokuserar på den individuella utvecklingen där 
identitet har stor vikt i frågan om nationsmedlemskap. Dora Kostakopoulou är en 
av dem. Hon belyser bristen i diskussionen om etnisk mångfald och integration 
genom att lyfta liberalismens betydelse i fråga om identitet och medlemskap. Hon 
menar bland annat att medborgarskapskrav inte är begränsade till möjligheten att 
förvärva medborgarskap utan även gäller medlemskap i ett land då till exempel det 
permanenta uppehållstillståndet också omfattas av kraven. Då individen står utanför 
nationsmedlemskapet en lång tid kan det ha förödande konsekvenser för 
invandrarens självutveckling (Kostakopoulou, 2010:830). Goodman diskuterar inte 
etniskt mångfald eller identitet men lyfter fram problem som rör 
nationsmedlemskap i andra former än medborgarskapet, även det permanenta 
uppehållstillståndet som omfattas av medborgarskapskraven. Det är viktigt att 
diskutera det permanenta uppehållstillståndet eftersom det är avgörande i länder där 
medborgarskapskravet är svårtillgängligt.  

                     Goodmans teori missar dock att kritiskt analysera liberalismens betydelse i 
västvärldens länder i fråga om medborgarskapskrav och identitetsskapande 
nationsmedlemskap. Däremot är fokus riktat mot hur stater tillämpar 
nationsmedlemskapande åtgärder vilket vittnar om hur kriterierna för 
nationsmedlemskap tar sig uttryck i empirin. Goodman forskning skiljer sig därmed 
från Kostakoloulous som diskuterar teorier kring identitet och medlemskap.  

              Vad som främst skiljer Goodmans forskning från annan forskning är 
jämförelser av empiriska medborgarskapstillämpningar som vittnar om ländernas 
olikheter i användningen av medborgarskapskrav. Goodmans forskning sticker ut 
då hon undersöker medborgarskapets olika beståndsdelar såsom det politiska 
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beslutsfattandet, empiriska skillnader i de faktiska medborgarskapskraven, liberala 
och restriktiva tendenser inom medborgarskapspolitiken och dess utvecklingslinje.  
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5 Undersökning 

Ländernas empiriska medborgarskapskrav presenteras först. Därefter redogörs kortfattat 
ländernas politiska erfarenheter; vilka politiska partier som haft mer eller mindre 
inflytande över beslutsfattandet inom medborgarskapspolitiken. Nederländernas och 
Österrikes medborgarskapspolitiska tillämpningar kommer att lyftas fram. Statistiska 
figurer illustrerar slutligen andelen förvärvade medborgarskap i båda länderna vilket 
vittnar om medborgarskapskravens effekter. Sedan tar den jämförande analysen vid, 
följd av en avslutande diskussion. 

5.1 Förändrade medborgarskapskrav 

5.1.1 Medborgarskapskravens utveckling i Nederländerna 

Nederländerna har haft medborgarskapskrav sedan 1998. I syfte att öka 
självförsörjningen för nyanlända invandrare introducerades ”the Dutch Civic 
Integration for Newcomers Program” år 2007 som bestod av språk- och 
samhällskunskapskrav i samband med det permanenta uppehållstillståndet 
(Goodman, 2012; 664). Till skillnad från Österrike, efterfrågar Nederländerna vissa 
samhällskunskaper utöver språkkunskaper. För att erhålla det permanenta 
uppehållstillståndet måste individen ingå ett integrationskontrakt. Vad gäller 
språkkunskaper efterfrågas nivån ”A2” som kännetecknas av någon som lärt sig 
använda språket på en nybörjarnivå enligt det internationella språktestet upprättat 
av ”Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR). 
Språkkravet förändrades 1999 och fastställdes 2006. Kravet på att examineras innan 
det permanenta uppehållstillståndet har gällt sedan 2010.  

För att erhålla ett medborgarskap i Nederländerna måste individen medverka 
vid en ceremoni och förbinda sig till holländska nationella principer genom ett löfte 
(government.nl). Men innan det måste individen ha bott minst 5 år i Nederländerna, 
klarat av en samhällsintegrationsexamen och ha ett permanent uppehållstillstånd. 
Politiska partier argumenterar för integration men kräver vissa ansträngningar från 
invandraren som ansöker om medborgarskap. Staten vill att nya medborgare känner 
sig nederländska men specificerar inte vad detta innebär. Andra tecken på att 
medborgarskapspolitiken stramats är att nyanlända individer uppmanas ta vid 
nationella huvudprinciper utan att erbjudas stöd i inlärningsprocessen och då 
familjeåterförening blivit allt svårare i landet (Mipex.eu 2015). Utöver 
integrationskontraktet och programmet för nyanlända, krävs det att individen lyckas 
med ”integrations examen” inom 3,5 år efter ankomst till Nederländerna. Höger-
center partiet som satt på regeringsmakten 2010 införde möjligheten att frånta 
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invandrare det temporära uppehållstillståndet i de fall där individen inte klarar 
språk- och samhällsintegrationstestet (Böcker & Strik, 2011:162-163). Under det 
första halvåret efter reformen visar statistik på att antalet ansökningar om 
medborgarskap minskade i jämförelse med året innan. Den mest tänkbara 
anledningen till reduceringen av ansökningar är introduceringen av 
integrationsexamen (Böcker & Strik, 2011:174). Vad gäller flerfaldigt 
medborgarskap, är det i de flesta fall nödvändigt att avsäga sig det tidigare 
medborgarskapet men det finns vissa undantag i Nederländerna. I Österrike krävs 
det däremot att nya medborgare avsäger sig det (P. Vink & de Groot, 210:772). 

 

5.1.2 Medborgarskapskraven utveckling i Österrike 

Österrike hade inga formella medborgarskapskrav innan 1999. Från och med 2002 
var medborgarskapskrav främst riktade mot det permanenta uppehållstillståndet. 
Detta gällde innan krav vid ansökan om medborgarskapet introducerades år 2006 
(Goodman, 2012; 668). Vad gäller det permanenta uppehållstillståndet måste 
individen ingå ett integrationskontrakt och vissa grupper av nyanlända invandrare 
måste ta en integrationskurs. Därefter ska betyg i språkkunskaper redovisas eller ett 
officiellt språkcertifikat uppvisas inom 5 år efter ankomst till Österrike (Böcker & 
Strik, 2011:161). För att förvärva ett medborgarskap måste individen haft ett 
uppehållstillstånd i 10 år och ha bott i landet utan uppehåll under 10 år, ha ett 
fläckfritt brottsregister, kunna bevisa sin självförsörjning sedan 3 år tillbaka, avsäga 
sitt tidigare medborgarskap och ha kunskap om det demokratiska systemet och 
landets historia (wien.gv.at) samt demonstrera sin lojalitet och sitt engagemang för 
landets demokratiska värden genom att uttala en ed (Goodman, 2012:665).  

 Österrike har bland de mest restriktiva medborgarskapskraven i Europa med 
tanke på landets bestämmelser kring familjeåterförening och det permanenta 
uppehållstillståndet. Staten har orealistiska förväntningar på nyanlända individer 
och begränsade stödåtgärder erbjuds medan föga hänsyn tas till invandrares 
ansträngningar att delta i samhället enligt individuella möjligheter och lokala 
omständigheter (Mipex.eu 2015). Medan flera länder i Europa tolererar flerfaldigt 
medborgarskap och har utökat rättigheten till medborgarskap till andra 
generationens invandrare, ligger Österrike efter då landet vidhåller restriktiva 
medborgarpolitiska tillämpningar.  

5.1.3 Olikartade medborgarskapskrav 

I länder som håller sig restriktivt till medborgerlig integration är distinktionen 
stor mellan det permanenta uppehållstillståndet och medborgarskapet vilket innebär 
att det är vanligare i dessa länder att hårda medborgarskapskrav förekommer. I 
länder som är positiva till medborgerlig integration är det relativt lätt att erhålla 
medborgarskap och skillnaden mellan det permanenta uppehållstillståndet och 
medborgarskapet är inte lika stor. Vissa länder för nämligen en 
medborgarskapspolitik där det permanenta uppehållstillståndet är mer 
sammanlänkat med medborgarskapet (Goodman, 2012; 671). I en av MIPEX 
mätningar ”tillgång till nationsmedlemskap” framgår det att Österrike får betyget 
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26 av hundra och Nederländerna får 66 av hundra, där hundra poäng är det bästa 
betyget. Detta innebär att möjligheten att tillgå medborgarskap är dubbelt så stor i 
Nederländerna som i Österrike. I rankningen har man tagit hänsyn till faktorer 
såsom; vem kan bli medborgare, hur enkelt är det för invandrare att bli medborgare 
samt olika dimensioner av medborgarskapet som till exempel språkkrav, flerfaldigt 
medborgarskap och behörighet (Mipex.eu). Med tanke på att tillgången till 
nationsmedlemskap skiljer sig åt så mycket blir det intressant att undersöka om 
detta återspeglar ländernas medborgarskapspolitiska riktningar.  

Det finns en vilja i båda länder att begränsa åtkomsten till det permanenta 
uppehållstillståndet till ”välintegrerade” invandrare. Detta går att se i väljarstöd då 
populära anti-invandrarpartier har lyckats pressa övriga partier att anta andra 
diskurser och positioner. I Österrike introducerade Frihetspartiet (FPÖ) 
integrationskontraktet vilket ledde till en fundamental förändring inom 
medborgarskapspolitiken som antog en mer restriktiv riktning. Frihetspartiets 
ledare beskrev introduceringen av integrationskontraktet som en taktik inför valet 
och ett sätt att råda bot på invandringen i välfärdssystemet (Böcker & Strik, 
2011:167). 

Figur 4 illustrerar vad vi hittills vet om ländernas medborgarskapskrav. Det vill 
säga vad som krävs i Nederländerna och Österrike för att förvärva ett 
nationsmedlemskap i form av ett permanent uppehållstillstånd eller ett 
medborgarskap. 
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FIGUR  2:  
MEDBORGARSKAPSKRAV  FÖR  

NATIONSMEDLEMSKAP  

PERMANENT  UPPEHÅLLSTILLSTÅND   MEDBORGARSKAP  

 

NEDERLÄNDERNA  

Samhälls-‐  och  språkkunskaper  
inom  3,5  år  efter  ankomst.  

5  års  bosättning.  
Integrationskontrakt.  

Permanent  uppehållstillstånd.  
Språkkunskaper  A2  +  
integrationsexamen.  
Medverka  i  ceremoni.  

Inte  flerfaldigt  medborgarskap.  
Fläckfritt  kriminalregister.  

ÖSTERRIKE  

Språkkunskaper.  
10  års  bosättning.  

Integrationskontrakt.  
  

  
Permanent  uppehållstillstånd.  

Språkkunskaper  A2.  
Samhällskunskaper  (federationer  

avgör).  
Svära  en  ed.  

Självförsörjning  sedan  3  år  tillbaka.  
Inte  flerfaldigt  medborgarskap.  

Fläckfritt  kriminalregister.  
  
  

 
 
 

5.2 Den politiska kontexten 
 

I både Österrike och Nederländerna är det ofta högern och extrem-högern som velat 
förändra medborgarskapskraven (Mipex.eu). I detta avsnitt redogörs kortfattat hur 
politiska motsättningar har interagerat i medborgarskapspolitiken. 
 

5.2.1 Politiskt arrangemang Nederländerna  

I början av 1980-talet bestod det holländska parlamentet av liberala partier och 
Kristna demokrater (parl.gov). Tillsammans hade Arbetarpartiet och Liberalerna 
fler platser än det högerinriktade partiet Kristna demokrater som var det största 
partiet. Kristna demokrater, som ställde sig kritiskt mot invandring, lär ha agerat 
som restriktiv opposition inom medborgarskapspolitiken. Partiet ansåg att 
integrationspolitiken som fördes på 80- talet var för liberal och för påkostad. Under 
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1990-talet var Socialdemokraterna det största partiet i den politiska 
sammansättningen men under 2000-talet till och med 2010 höll Kristna demokrater 
den starkaste representationen. Högerinriktade krafter implementerade därmed 
åtstramande integrationsåtgärder mellan 2007-2010 varvid statens traditionella 
engagemang för lika möjligheter för invandrare avtog mellan åren 2010-2014 
(MIPEX, 2015).  
 
 
 

5.2.2 Politiskt arrangemang Österrike 
 
Kristna demokrater, Österrikes folks parti, som haft en konservativ framtoning mot 
integration, och Socialdemokraterna i Österrike har varit och är fortfarande landets 
största partier. Det radikala högerpartiet Frihetspartiet lär ha haft inflytande över 
landets medborgarskapspolitik under politiseringen av invandring från 1986 och 
framåt, redan innan partiets inträde i regeringen 2000. Högerpartiet ”Alliansen för 
Österrikes framtid”, har varit ett opponerande parti sedan 2005 (Duncan, 2012: 
351). 

5.3 En stillastående eller föränderlig 
medborgarskapspolitik 

Centrala frågor är vad de politiska motsättningarna opponerat sig mot och hur detta 
gjort avtryck på det politiska klimatet. Om ett oppositionellt tryck till exempel 
bidragit till ökade medborgarskapskrav eller det politiskt alstrade klimatet 
vidmakthållit ett konsensusläge där åtstramningar av medborgarskapet genomförts 
utan förbehåll.  

 

5.3.1 Politiken i Nederländerna 

 
I Nederländerna har de politiska motsättningarna gjort avtryck på 
integrationspolitiken. Då Nederländerna var ett invandrarland under 60- och 70-
talet och invandringen beräknades vara tillfällig fanns ingen invandringspolitik 
under denna tid. 1979 blev regeringen uppmanad att acceptera att invandring inte 
enbart var ett tillfälligt händelseförlopp varvid ett politiskt program efterfrågades i 
syfte att inkludera etniska minoriteter. Detta var vänster-partiers förtjänst vilket 
resulterade i förmildrade bestämmelser under 80- talet. Sedan dess har 
integrationspolitik influerat holländsk medborgarskapspolitik. Dåvarande regering 
ville förenkla åtkomsten till nationsmedlemskap i syfte att främja nyanländas 
integration genom att tillåta flerfaldigt medborgarskap och reformera språk- och 
integrationstestet. Det högerförankrade partiet Kristna demokraterna var inte nöjda 
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med förslaget och krävde mer av framtida medborgare. Andra partier ville inte se 
striktare medborgarskapskrav och under 90- talet var den holländska regeringen 
splittrad i medborgarskapsfrågan då Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ville 
tillåta flerfaldigt medborgarskap medan det Kristna demokratpartiet motsatte sig 
detta (Van Oers, m.fl 2013:15). Sedan år 2007 har extremhögern präglat debatten i 
Nederländerna och pressat regeringen att införa fler restriktioner (Mipex.eu 2015). 

 
 

5.3.2 Politiken i Österrike 

En påtaglig, restriktiv kontinuitet har kännetecknat Österrikes invandringspolitik 
under efterkrigstiden (Perchinig 2006:33). Medan många europeiska länder 
rekryterade en stor andel utländskt arbetskraft under denna period var invandrarnas 
rättigheter i Österrike extremt begränsade relativt till andra länder (Duncan, 2010: 
341). Under 90- talet mobiliserade högerpartiet Frihetspartiet anti-
invandringsteman i sina valkampanjer där bland annat medborgarskapspolitiken var 
en av partiets främsta angelägenheter (Duncan, 2010: 339). Eftersom det fanns 
motsättningar till ett restriktivt politiskt inflytande i regeringen begränsades den 
radikala högerns inflytande till en början när partiet tog plats i regeringen. Partiet 
lyckades ändå omvandla invandringsfrågan till en politisk prioritering och partiets 
inflytelsekraft var väsentlig. Då liberala röster inte åtog sig debatten om invandring, 
fick Frihetspartiet alltmer uppmärksamhet från allmänheten (Duncan, 2010: 351). 
Frihetspartiet verkställande aktörer mötte få motsättningar i det österrikiska 
politiska systemet. Sedan 2003 har antalet naturaliseringar i Österrike minskat. 
Perioden mellan åren 2000-2006 föreföll kontinuerligt restriktiv eftersom ingen 
avgörande politisk förändring inom invandringspolitiken förelåg (Duncan, 2010: 
339). 
 
 

5.4 Partiernas användning av medborgarskapskraven 

De politiska regeringspartierna i Nederländerna och Österrike har haft olika 
tillvägagångssätt att lägga fram förslag om att förändra medborgarskapskraven. De 
olika medborgarskapstillämpningarna kan vara av inkluderande eller exkluderande 
karaktär vilket kan belysa hur länderna använder sig av medborgarskapskrav 
(Goodman, 2012: 671, 674).  

 
 
 

5.4.1 Nederländerna 



 

 21 

”Integration begins in your home country. You must take the civic integration exam 
abroad before you arrive in the Netherlands.” (government.nl). I Nederländerna 
innebär integration av nyanlända att individen har en skyldighet att integreras och 
därför måste klara en samhällsintegrationsexamen för att få uppehållstillstånd i 
landet. När detta är gjort, finns möjligheten att ta kurser och chansen att finna ett 
arbete är större (goverment.nl). I Nederländerna erhåller barn till utomlandsfödda 
föräldrar inte medborgarskap genom födseln om föräldrarna inte avsagt sig sitt 
ursprungliga medborgarskap (ind.nl).  
     Den politiska utformningen för minoriteter på 80-talet syftade till att förbättra 
invandrarnas situation genom att förenkla åtkomsten till den holländska 
nationaliteten. Ett av Kristna demokraters motargument var att framtida 
medborgare måste utnyttja sin röst i valen varvid språkkunskaper är nödvändigt. 
Innan 90-talet ansågs medborgarskapet vara ett medel för integration (Van Oers, 
2009; 123) men i början av 90- talet infördes termen ”aktivt medborgarskap” varvid 
varje individ ansvar själv för att integreras i samhället. Vissa partier motsatte sig 
hårdare medborgarskapskrav och förespråkade flerfaldigt medborgarskap med 
argumentet att det främjar integration (Van Oers, m. fl, 2013:12, 15). Holländska 
medborgare som erhöll ett medborgarskap utöver det holländska, skulle förlora sitt 
holländska medborgarskap efter tio år. Innan 1991 var individer tvungna att avsäga 
sig sitt tidigare medborgarskap. År 1992 avskaffades lagen om avsägandet av 
tidigare medborgarskap men lagen återinfördes igen 1997 eftersom antalet 
förvärvade medborgarskap ökade kraftigt mellan dessa år. 1998 tog 
integrationspolitik en mer restriktiv riktning då ”the civic integration act of 
newcomers” ställde krav på alla nyanlända invandrare att följa kurser i 
samhällskunskap.  
      Korrigeringen av den holländska medborgarskapsakten 2003 innebar ökade 
krav för det permanenta uppehållstillståndet då både språktest och 
samhällskunskapsprov introducerades. Den så kallade integrationsexamen infördes 
2004 och innebar att det var nödvändigt att demonstrera sin kunskap om samhället. 
2007 infördes lagen om integration vilken slog fast att även de som ansöker om ett 
permanent uppehållstillstånd måste genomföra en integrationsexamen, (Van Oers, 
m.fl 2013:25). Idag måste individen göra ett integrationstest för att erhålla ett 
nationsmedlemskap i Nederländerna, oavsett det gäller medborgarskapet eller det 
permanenta uppehållstillståndet (Yanasmayan, 2009; 88). Höga administrativa 
kostnader har gjort ansökandeprocessen om medborgarskap i Nederländerna till en 
ekonomisk fråga. En ökning av integrationstestets kostnad bekräftar den 
reducerande effekten då ett stort antal individer som registrerat sig för att göra 
integrationstestet avstått. I början på 2000-talet skiftade den holländska regeringens 
integrationspolitik kännetecken, den tidigare multikulturella politiken antog en mer 
assimilerande attityd. Detta gjorde avtryck på den holländska medborgarskapslagen 
som reducerade invandrares möjligheter att förvärva medborgarskapet. Därefter har 
medborgarskapet inte uppfattats som ett medel för integrering utan snarare som ett 
bevis på en avklarad integrationsprocess (Van Oers, m.fl 2013:12). Kritik som 
riktats mot holländska medborgarskapskrav antyder att integrationsexamen inte är 
legitim enligt liberala normer. Från och med 2008 har partier som motsatt sig det 
flerfaldiga medborgarskapet slutat använda sig av argument förknippade med 
problem med integration, för att istället trycka på teknikaliteter med 
medborgarskapet. Den holländska regeringen hävdar numera att det är nödvändigt 
att upplåta det tidigare medborgarskapet för andra generationens invandrare. Till 
skillnad från andra länder såsom Tyskland och Storbritannien där individen 
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förväntas delta i kurser under samhällsintegrationsprocessen läggs ett större ansvar 
på nyanlända invandrare i Nederländerna. I Nederländerna erbjuds varken 
språkträning eller förberedelsemöjligheter vid ansökan om medborgarskap, det 
efterfrågas istället att invandraren lär sig bemästra språket och inskaffa kunskap om 
landet på egen hand (Goodman, 2011:238). Till följd av att en utländsk population 
ökat i Nederländerna under senare år har problem uppstått då den multikulturella 
politiken skiftat fokus från social inkludering till social exkludering av invandrare 
(Orgad, 2010: 70). Ett exempel på att lagen legitimt exkluderar invandrare i 
Nederländerna är då en ansökande kan anses vara ett offentligt hot mot den 
allmänna ordningen och nekas medborgarskap även om en komplett ansökan 
genomförts. På vilka grunder detta sker framkommer inte. I övrigt kräver 
Nederländerna ett rent kriminalregister vid ansökan om ett medborgarskap då en 
kriminell handling av något slag kan leda till permanent exkludering (Goodman, 
2010:12). På grund av den holländska regeringens ambition att strama åt 
invandringspolitiken har fokus legat på att begränsa familjebaserad invandring 
sedan 2000-talet. En tidigare ökning av familjemigration ansågs problematiskt 
varvid den dåvarande nederländska regeringen valde att minska den asylbaserade 
migrationen (Goodman, 2011:11). Statens nuvarande politik eftersträvar att 
invandrare blir som de inrikes födda, då invandraren måste hänge sig åt holländska 
värden för att bli en holländsk medborgare. En uppfattning är att man inte kan 
studera för att bli holländsk utan måste känna sig holländsk för att integreras 
(Orgad, 2010: 71). Under 80- talet fördes en diskussion om hur kriterier för 
integration skulle tolkas i Nederländerna och det fastställdes av ett flertal forskare 
att de inte skulle misstolkas som assimilationsåtgärder, det vill säga förväntningar 
på att individen påtvingas att dela värden som är förknippade med den nya kulturen 
i ett visst samhälle (de Groot m.fl, 2009:52). Hur dessa kriterier i sådana fall bör 
uppfattas är inte klart. Vissa länder som till exempel Frankrike, hänvisar nämligen 
till naturaliseringskriterier men kräver anpassning till den nya kulturen, något som 
liknar assimilering (de Groot m.fl, 2009:51). Medan det holländska 
nationsmedlemskapet har debatterats i fråga om nationstillhörighet och 
nationskänslor har innehållet av medborgarskapstesten föga diskuterats i 
parlamentet. Eftersom politiker i parlamentet inte fastställt vad framtida holländska 
medborgare bör kunna om samhället för att anses tillräckligt integrerade visar det 
på att medborgarskapskraven inte är tillräckligt genomtänkta (Van Oers, 2009;129). 
Holländsk medborgarskapspolitik har sedan 80-talet implementerat en rad 
restriktiva politiska strategier vilket lett till höjda trösklar för medborgarskapet och 
ökade medborgarskapskrav. På grund av införandet av integrationstestet och ett 
legitimt exkluderande av vissa invandrarkategorier, såsom mindre utbildade och 
mindre välbärgade invandrare, har utvecklingen resulterat i en kraftig reducering av 
antalet ansökande till medborgarskapet. Antalet förvärvade medborgarskap har 
därmed sjunkit (Van Oers, m.fl, 2013:46). 
 
Figur  3:  Förvärv  av  medborgarskap  i  Nederländerna  
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(Källa Eurostat, 2015) 

5.4.2 Österrike 

 
 
Utmärkande för Österrikes medborgarskapspolitik är långa väntetider för 
medborgarskapet då väntetiden är tio år. Den som vill erhålla ett österrikiskt 
medborgarskap måste bland annat genomföra ett tyskspråkigt- och 
medborgarskapstest och därmed betala en avgift på mellan 800 till 2000 euros, 
kunna styrka sin självbesörjning inom de närmaste tre åren samt ha ett fläckfritt 
kriminalregister (Reichel & Perchinig, 2015: 33). Inom området för 
invandringspolitik har partiernas ambitioner varit åtskilda. 1999 ville Frihetspartiet 
stoppa invandringen helt medan de Kristna demokraterna eftersträvade 
arbetskraftsinvandring. 2002 introducerade Kristna demokrater några förslag på 
invandringskontroller medan Frihetspartiet stöttade en reducering av invandringen 
istället för ett fullständigt invandringsstopp. Båda partier var överens om att det 
behövdes en mer omfattande språklig integration men motiven skilde sig åt. Medan 
Kristna demokrater åberopade en större acceptans av invandrare genom att åberopa 
europeiska värden om mänskliga rättigheter refererade Frihetspartiet till 
överensstämmelse med den österrikiska livsstilen (Duncan, 2010: 344).  

Ett tillägg till medborgarskapsakten gjordes år 2005 och korrigeringen av 
lagstiftningen syftade till att exkludera fler individer från medborgarskap. Bevis på 
inkomst krävdes numera för att förvärva medborgarskap. Samtidigt höjdes avgiften 
till 900 euro och dess tidsbestämning ökades. En nytt test introducerades även, vid 
sidan av det redan existerande språktestet (Duncan, 2010: 348).  

Medan de federala staterna i Österrike har kontroll över medborgarskapstester 
som varierar i svårighetsgrad och innehåller diverse faktafrågor håller språktester 
samma standard i hela landet och efterfrågar samma kunskapsnivå (de Groot m.fl, 
2009:57). Vad gäller finansiella villkor, utöver stabil inkomst eller 
försörjningskrav, kräver Österrike bevis på oberoende från välfärd och sociala 
förmåner. Detta till skillnad från Nederländerna som inte har några inkomstkriterier 
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av liknande slag (Goodman, 2010:12). En jobbanställning anses som ett bevis på en 
tillräckligt säker inkomstkälla i denna bedömning.  
Sedan 2007 bedriver Österrike den mest restriktiva medborgarskapspolitiken i 
Europa enligt Mipex. Landet erbjuder de minst gynnsamma villkoren för långsiktigt 
uppehållstillstånd såsom medborgarskap. Även möjligheten för familjeåterförening 
och arbetsmarknadsintegration är beskrivna som ”kritiskt ofördelaktiga” (Duncan, 
2010:351). Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15 till 29 år har generellt haft 
större chans att erhålla medborgarskap i jämförelse med individer över 45 år eller 
äldre (Statistics Austria, 2015). 

Liksom Nederländerna har Österrike haft strikta kriterier vad gäller 
kriminalregistret. Sedan 2005 beviljas inga medborgarskap i de fall där individen 
begått någon typ av kriminell handling som dokumenterats i kriminalregistret. 
Innan 1999 var en fängelseperiod som överskred sex månader tillräcklig för att bli 
avisad medborgarskap. En restriktiv förändring skedde då fängelseperioden sänktes 
till tre månader (Goodman, 2012: 11). 
 

          

  

  

  

Figur  4:  Antal  individer  som  förvärvat  medborgarskap  sedan  2004  enligt  Österrikes  ”Nationality  Act  1985”  
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6 Analys 
 

6.1 Medborgarskapskravens utveckling          

         Det visar sig att det funnits en variation av medborgarskapspolitiska tillämpningar 
som används i problemlösningen av storskalig invandring i Nederländerna och 
Österrike som till övervägande del varit av restriktiv karaktär. Graden av olika 
åtstramningar i medborgarskapskraven är markant. Att chansen att tillgå 
nationsmedlemskap i Österrike bedöms som ”ganska ogynnsam” grundar sig på att 
Österrike exempelvis kräver ekonomiskt självberoende vid ansökan om 
medborgarskap inriktar sig staten mot en grupp av välställda invandrare. I Österrike 
verkar det som att utdelning av medborgarskap till gruppen arbetsinvandrare 
föredras framför andra grupper. I Nederländerna har ingen specifik grupp av 
invandrare förtur i samma utsträckning. Enligt figur tre har antalet förvärvade 
medborgarskap minskat i Nederländerna sedan år 2003. En möjlig förklaring är 
introduceringen av samhällskunskapsprovet. Då integrationsexamen infördes året 
därefter blev ansökan om medborgarskap ännu mer betungande. Figur fyra visar att 
antalet förvärvade medborgarskap har reducerats även i Österrike. På grund av 
ändringar i medborgarskapsakten och de ökade medborgarskapskraven har färre 
individer lyckats uppfylla kraven för medborgarskap. Det österrikiska 
medborgarskapet blev svårtillgängligt redan 1993 och det politiska klimatet i 
Österrike har under det senaste decenniet underbyggt en restriktiv partipolitisk 
retorik. Eventuellt tolereras högerextrema åsikter i större utsträckning i det politiska 
klimatet i Österrike än i Nederländerna. En tänkbar förklaring till att en restriktiv 
utveckling är mer markant i Österrike är att restriktiva medborgarskapspolitiska 
tillämpningar varit successiva och att partipolitiken i övervägande del präglats av 
en restriktiv konsensus medan politiken i Nederländerna varit mer föränderlig och 
inneburit mer förhandling vilket har begränsat anti- invandringspartiernas 
beslutsmakt. I både Österrike och Nederländerna kan ett motiv till kravet på 
samhällskunskaper vara att medborgarna ska dela en gemensam historia då staterna 
understryker vikten av en kulturell och språklig gemensamhet. Kanske finns det en 
rädsla att invandring ska skingra den nationella identiteten varvid nyanlända 
invandrare nästintill tvingas till assimilering. Det finns idéer om att den nationella 
identiteten kan ha ett varaktigt inflytande över partiers invandringspolitik vilket 
påverkar medborgarskapspolitik och dess krav. Detta är något som Goodman inte 
vidrör men som kan omfattas av en av förklaringsfaktorerna; ”ett politisk alstrat 
klimat” eftersom en underbyggd nationell identitet präglar politiken. Detta då 
invandring ses som ett hot mot den nationella identiteten på många håll i Europa 
idag och ett flertal länder möter påtryckningar från högerextrema partier att 
formulera en gemensam nationell identitet. På grund av detta är det möjligt att 
ökade medborgarskapskrav används i syfte att stärka det traditionsenliga nationella 
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medborgarskapet och den nationella identiteten. Medborgarskapet kan på så vis 
präglas av den nationella identiteten varvid medborgarskapskrav kan anses stärka 
den nationella identiteten hos högerextrema partier. Med tanke på att inflytelserika 
anti- invandringspartier i båda länder strävat efter att göra medborgarskapet 
svårtillgängligt, är det inte förvånande att antalet förvärvade medborgarskapskrav 
reducerats i båda länder. Resultat från denna studie och även uppgifter från Migrant 
integration policy index visar att det är mycket högerpartiers förtjänst i båda länder 
att medborgarskapskraven blivit hårdare vilket belyser hur länderna ställer sig till 
utdelning av medborgarskap. 

 

6.2 Hur länderna ställer sig till utdelning av 
medborgarskap 

         Med tanke på att vissa länder som håller sig restriktiva till medborgerlig integration 
separerar på det permanenta uppehållstillståndet och medborgarskapet, kan man 
tolka att nationsmedlemskapen inte är sammanlänkade. Detta visar Österrike prov 
på eftersom det är 10 års väntetid mellan det permanenta uppehållstillståndet och 
medborgarskapet. Detta kan innebära att man vill frånskilja nationsmedlemskapen 
från varandra om det permanenta uppehållstillståndet inte är tänkt att bytas ut mot 
ett medborgarskap. Då det är annorlunda i länder som inte gör lika stor skillnad 
mellan nationsmedlemskapen är det troligt att det permanenta uppehållstillståndet 
är ett verktyg för att senare erhålla medborgarskapet. Detta överensstämmer mer 
med Nederländerna då väntetiden med ett permanent uppehållstillstånd är 5 år.  

              Det finns ett samband mellan medborgarskap och integration eftersom dessa 
politikområden inte är oskiljbara. Det är tveksamt om ökade medborgarskapskrav 
motverkar att marginalisera invandrare eftersom kraven kan orsaka en minskad 
integration om människor undviker att ansöka om medborgarskap om det är svårt 
och dyrt att förvärva det. Om en stat ökar medborgarskapskraven för att individen 
bör lära sig värdlandets historia och språk för att snabbare bli en del av 
samhällsgemenskapen, kan integration innan medborgarskapet verka nödvändigt. 
Men det kan verka svårt att integreras i ett samhälle om man inte kan ta del av de 
olika delarna som medborgarskapet är uppbyggt av enligt T. H Marschall. Idag 
använder sig liberala stater legitimt av medborgarskapskrav, i syfte att utesluta 
individer från nationsgemenskapen. I väntan på medborgarskap har inte individer 
samma rättigheter som övriga medborgare. Detta är negativt för integration då 
forskning visar att stödåtgärder i språkinlärning och samhällsintegration är 
avgörande för deltagande. Det är motsägelsefullt att Europeiska liberala stater antar 
en politik som tillåter att exkludera individer från samhälleliga rättigheter. Det är 
därför nödvändigt att fundera kring vad som är rimligt att stater förväntar sig av 
nyanlända invandrare som kommer till Europa. Både i Nederländerna och Österrike 
präglas medborgarskapet av prestation, om än mer i Österrike. 

6.3 Skillnader i medborgarskapskraven relaterat till 
Goodmans teori 
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          Skillnaderna i Nederländernas och Österrikes medborgarskapskrav kan förklaras 
utifrån Goodmans teori. I analysverktyget i figur 5 har Österrike kategoriserats som 
”restriktiv kontinuitet” då den partipolitiska startpunkten var restriktiv från början 
eftersom de tre anti- invandringspartierna Kristna demokrater, Österrikes folks parti 
och Frihetspartiet hade stort inflytande i det institutionella arrangemanget och mötte 
en svag opposition i fråga om att öka medborgarskapskraven då 
Socialdemokraterna stod ensam som opponent. Frihetspartiet ställde sig tidigare 
mycket restriktivt till integration då de argumenterade för ett totalt invandrarstopp i 
slutet av 90-talet medan Kristna demokrater ville ha arbetskraftsinvandring. 
Frihetspartiets gick senare med på att reducera invandring istället för att stoppa den. 
Politiska förhandlingar har således skett i frånvaron av ett liberalt politiskt tryck 
sedan 90-talet. Detta vittnar om varför det politiska klimatet influerat de hårda 
medborgarskapskraven i landet då en restriktiv medborgarskapspolitisk agenda 
vuxit fram. På grund av en rad anledningar tenderar Österrike att föra en 
exkluderande medborgarskapspolitik. Till exempel eftersom administrativa avgifter 
är höga och självförsörjning under 3 år krävs innan man kan ansöka om 
medborgarskap, är medborgarskapet främst en ekonomisk fråga i Österrike. Många 
grupper exkluderas på så vis automatiskt. Invånare måste vara ekonomiskt 
självständiga innan de kan bli medborgare. Detta innebär att staten inte är villig att 
ekonomiskt bistå nyanlända invandrare eller välkomna individer som är i nöd. Då 
alla medborgarskapspolitiska tillämningar dessutom pekar på att medborgarskapet 
anses vara ett bevis på en avslutad integrationsprocess, efterfrågas prestation i 
större utsträckning än deltagande.  

               I Nederländerna har anti-invandringspolitiska åsikter opponerat sig mot liberala 
krafter i regeringsposition. Kategoriseringen ”liberal moderation” grundas på att 
den institutionella utgångspunkten var liberal från början men kom att ändra 
riktning på grund av restriktiva oppositionella påtryckningar från Kristna 
demokrater. Detta har medfört att Nederländerna ändrat framtoning från att föra en 
i förhållandevis liberal politik till en mer restriktiv åtstramande politik under de 
senaste 15 åren. Under 80-talet präglades medborgarskapspolitiken av 
vänsterpolitik, vilket resulterade i till exempel inkludering av etniska minoriteter 
och tolerans av flerfaldigt medborgarskap. Stödåtgärder till integration har 
reducerats successivt sedan 90-talet då högerpartiet Kristna demokrater fick mer 
makt och krävde mer av nyanlända invandrare. En restriktiv utveckling har varit 
kontinuerlig sedan dess. Då den nederländska regeringen i Nederländerna antyder 
att integration börjar i invandrarens hemland då en integrationsexamen måste göras 
för att få ett tillfälligt uppehållstillstånd betonas den aktiva integration, som de 
kallar det. Då inga stödåtgärder erbjuds i Nederländerna och ytterligare ett 
integrationstest måste fullbordas inom 3,5 år efter ankomst till landet tvingas 
individen att snabbt integreras för att ha möjlighet att stanna kvar i landet. Detta är 
exempel på åtstramande åtgärder som vittnar om exkluderande medborgarskapliga 
integrationstillämpningar eftersom staten kan styra över hur många som får ett 
permanent uppehållstillstånd. Om individen inte testet inom 3,5 år kan staten frånta 
individen det tillfälliga uppehållstillståndet. Men om individen klarar testet och 
senare erhåller ett permanent uppehållstillstånd verkar förutsättningarna ljusare i 
Nederländerna att erhålla ett medborgarskap. Däremot har en reducering av 
förvärvade medborgarskap skett på grund av att färre individer ansökt om 
medborgarskap. Nederländernas förväntan på anpassning är otydlig då inga 
specifikationer finns om vilka egenskaper som krävs för att anses holländsk, 
förväntningarna kan därför uppfattas som orimliga. Man ser tecken på assimilering 
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då individen förväntas hänge sig åt nationella huvudprinciper vid ansökan om 
medborgarskap. Vissa forskare håller dock fast vid att medborgarskapsprocessen 
inte bör omfatta förväntningar om anpassning till den nationella identiteten. 

              Genom att kategorisera ländernas medborgarskapspolitiska riktning i figur 5 
illustreras hur Goodmans två faktorer influerar ländernas medborgarskapspolitik i 
utformningen av nya medborgarskapskrav och hur ländernas 
medborgarskapspolitik kan beskrivas utifrån liberala och restriktiva tendenser. 

 
 

                              Figur  5: Politiska  påtryckningar  att  förändra  medborgarskapet  
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(Goodman, 2012: 674) 

 
         Goodmans tes – att utformningen av nya medborgarskapskrav påverkas 
alternativt begränsas av tidigare politiska beslut - stämmer således. Detta innebär att 
det politiska alstrade klimatet och opponerande partimotsättningar har betydelse för 
utformningen av nya krav vid ansökan om medborgarskapskrav eftersom de få 
liberala krafterna som existerat i Österrike begränsats vilket har tillåtit en restriktiv 
utveckling i landet. Restriktiva partier i Nederländerna har begränsats att 
implementera hårdare medborgarskapskrav vilket förklarar att 
medborgarskapskraven inte har lika hög grad av restriktion som i Österrike. 

               
               
  

 
 

 
 

6.4 Avslutande diskussion  
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Studien har åskådliggjort medborgarskapskravens utveckling i länderna. 

Goodmans teori har applicerats på Nederländerna och Österrike i syfte att belysa 
hur länderna ställer sig till utdelning av medborgarskap. Utifrån Goodmans teori 
förklaras grunden till det restriktiva förhållningssättet i Österrikes 
medborgarskapskrav. Den återhållsamma medborgarskapspolitiken i Österrike har 
påverkat beslutsfattandet på lång sikt eftersom en restriktiv implementering varit 
succesiv. Det politiska klimatet och kontinuerliga restriktiva 
medborgarskapspolitiska tillämpningar har skapat en återhållsam riktning för 
medborgarskapspolitiken. Nederländernas förhållningssätt och användning av 
medborgarskapskraven förklaras likväl då partipolitiken präglats av förhandling i 
större utsträckning än i Österrike vilket begränsat restriktiva krafter. Ingen av 
länderna kan numera påstås föra en liberal medborgerlig integrationspolitik enligt 
huvuddragen i Goodmans liberala och restriktiva kriterier. Detta eftersom förvärv 
av medborgarskap till exempel inte sker vid födseln för andra generationens 
invandrare och flerfaldigt medborgarskap inte tas emot positivt i något av länderna. 
Det är även problematiskt att integration i Nederländerna och Österrike grundar sig 
på prestation då individen ställs på prov att bevisa vissa kunskaper med tanke på att 
invandrare har olika utbildningsbakgrund och ekonomiska förutsättningar. Då 
inflytandet hos högerinriktade partier som tenderar att vara emot invandring växer i 
Europa, vilket vi sett prov på i Nederländerna och Österrike, är det viktigt att 
komma ihåg att medborgarskapskraven kan användas som verktyg i 
integrationspolitiken. 
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