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Abstract 

Essay in political science, C-level, by Karolina Bergkvist and Nedim Kirlic, spring 

semester 2006. Tutor: Rebecka Villanueva Ulfgard. “Nationalism, xenophobia and 

islamophobia in politics – A study of four European parties.” 

 

This essay is based on a qualitative text analysis with a case-study design. The examination 

focuses on four Western European right-wing populist/right-wing extremist parties´ party 

programmes. The overall aim is to analyse the degree of fit between the respective parties 

with the three major traditions of nationalism, while asking whether xenophobia and/or 

islamophobia are distinguishable in these party programmes. The four nationalist parties are 

Sweden’s Sverigedemokraterna, Denmark’s Dansk Folkeparti, Austria’s Freiheitliche Partei 

Österreichs and France’s Front National. The three theoretical nationalism positions consist 

of a functionalist, a primordialist and a historic position, as summarized by Sverker Sörlin. In 

the functionalist position the main focus is on communication and networks, the primordialist 

position emphasizes ancient ethnic patriotism as the basis of nationalism, while the historic 

position focuses on the traditional and taught aspects of nationalism.  

 There are two major delimitations for the essay. First, the choice to use Sörlin’s 

summary of the three nationalism positions for the theoretical framework, with two renowned 

scholars for each of the positions. Second, the focus on right-wing populist/right-wing 

extremist parties and the examining of the parts of their party programmes where they talk 

about immigration, culture and religion.  

 The empirical conclusion and the answer to the research question is that all four 

political parties can be placed in all three positions, but they all lean more towards the 

primordialist position, though not to the same extent. As we identified the primordialist 

position as the most fertile ground for xenophobia, the conclusion is that all four examined 

parties are xenophobic. However, there is a difference between their rhetorical presentations. 

Freiheitliche Partei Österreichs and Front National hold a lower profile and show greater 

professionalism than Sverigedemokraterna and most notably Dansk Folkeparti, in that they 

do not point out one or more specific ethnic groups as a problem and a threat to their 

respective countries.  
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1 Inledning 
1.1 Ämnesval och problembild 

Vi sverigedemokrater ser inte ned på muslimer eller islam och vi hatar definitivt inte 

muslimer. Däremot ser vi det som betydelsefullt att stå upp för vår kultur och våra svenska 

värden i Sverige. […] Vi drivs inte av hat, fientlighet eller missaktning. Vi drivs av en 

uppriktig oro för vad som håller på att hända med Sverige. Att vi ser med oro på den 

kraftiga invandringen från muslimska länder bottnar inte i några gamla korståg eller 

oljekriser. Det handlar helt enkelt om att det är betydligt svårare för människor från 

avlägsna kulturer att anpassa sig till det svenska samhället, än vad det är för invandrare från 

vår egen kulturkrets.1

 

Det här är en del av den pågående debatten om islamofobi i Sverige, taget ur Dagens Nyheter, 

ur artikeln som skrevs av Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie Åkesson. Vårt 

ämnesval har sin utgångspunkt i de senaste årens debatt om islamofobi och en växande 

europeisk nationalism, som får sitt uttryck i stora valframgångar för nationalistiska partier 

runt om i Europa.  

Citatet i början är ett utdrag ur Jimmie Åkessons svar på en artikel från den 14 

februari 2008 av Andreas Malm där han hävdar att SD är ett främlingsfientligt och 

islamofobiskt parti som drivs av ”ett brinnande hat riktat mot Sveriges muslimer”.2 Enligt 

Malm är detta inte ett fenomen som endast gäller Sverige utan även många andra 

västeuropeiska stater, där extremhögern växer sig allt starkare. Malm stödjer sig i The 

Guardian-journalisten David Younge som i årets första nummer av The Nation skrev att 

fascismen med sina främlingsfientliga, rasistiska och nationalistiska element har blivit en 

”mainstreamideologi” i Europa som kan ses både bland politiker och bland medier. Franska 

Front National (FrN), Vlaams Belang (VB) i Belgien och Freicheitliche Partei Österreichs 

(FPÖ) är bara tre exempel på nationalistiska partier som nämns i debatten.3 Även i Italien har 

ett högerextremt parti, Nationalalliansen, protesterat över bygget av en ny moské i Rom, 

medan två högergrupper i Schweiz vill förbjuda byggen av nya bönecenter i landet och 

minareter till moskéer, samtidigt som de planerar folkomröstning för att stoppa 

minaretbyggen. Liknade protester kan ses runt om i Europa från 

nationalistiska/högerpopulistiska partier i bland annat Frankrike och Tyskland.4  

I Demokratiska Tidskriften Expo skrev Anders Dalsbro att det högerextrema 

Europa har börjat med ett gränsöverskridande samarbete, där det finns planer på att bilda ett 
                                                 
1 Dagens Nyheter, 2008-02-26, Vi vill värna svensk kultur, 2008-04-08, 11:43 
2 Dagens Nyheter, 2008-02-14, Parti fobi, 2008-02-22, 11:57 
3 Ibid. 
4 Svenska Dagbladet, 2007-08-27, Protester stoppar ny moské i Rom, 2008-02-22, 12:14 
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Europeiskt samlingsparti inom EU-parlamentet för att ”bekämpa Europas islamisering och 

invandring”.5 Intresset finns bland annat hos FrN, FPÖ och VB.6 Tyder detta på att de 

nationalistiska partierna i Europa även präglas av en utbredd främlingsfientlighet, specifikt 

riktat mot muslimer? I den pågående debatten går det, enligt vissa, att skönja en klar 

islamofobisk diskurs, medan den kritiserade sidan försvarar sig och menar att de bara vill 

värna om sitt kulturella arv.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det vi vill undersöka och få en djupare förståelse av berör vad de nationalistiska partierna i 

Europa står för, det vill säga vad de grundar sina idéer på. Det är ett vedertaget faktum att 

nationalistiska partier i EU också är ”främlingsfientliga”, men det finns några aspekter att 

tänka på, som på vilket sätt deras främlingsfientlighet visas. 

Vi har valt att undersöka svenska Sverigedemokraterna (SD), danska Dansk 

Folkeparti (DF), franska Front National (FrN) och österrikiska Freiheitliche Partei Österreichs 

(FPÖ). Vad partierna står för kommer vi att se i bland annat deras respektive partiprogram, 

främst i invandrings- och kulturdelarna, och därefter kommer vi att placera dem i de tre 

huvudsakliga positionerna i nationalismforskningens historia som Sverker Sörlin har 

presenterat i boken ”Nationens röst” (2001). Dessa är en funktionalistisk, en primordialistisk 

och en historisk position,7 vilka vi kommer att definiera längre fram. I teorin kommer vi att se 

om en eller flera av nationalismpositionerna är en bättre ”grogrund” för främlingsfientlighet 

och/eller islamofobi. Därefter ska vi placera partierna i en huvudsaklig position utifrån vad 

tonvikten i deras åsikter ligger på. Detta leder i slutändan till vår övergripande 

forskningsfråga: 

 

– Vilken av de tre nationalismpositionerna kan man i huvudsak placera de valda 

partierna i?  

 

Om vi specificerar oss något kan vi ställa frågan: 

– Visar sig främlingsfientlighet och/eller islamofobi i de fyra valda partiernas 

partiprogram? 

 

                                                 
5 Expo, 2008-01-28, Högerextrema bildar europeiskt parti, 2008-02-22, 10:32 
6 Ibid. 
7 Sörlin, 2001, s. 12 
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Vi anser att detta ämne är intressant och också högst relevant ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv på grund av den pågående debatten och diskussionen om invandring och 

islamofobi som ett resultat av bland annat terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och 

de senaste årens ökande väljarstöd för invandringsfientliga politiska partier i EU.  

 

1.3 Bakgrund 

Den radikala högerpopulismen (RHP) i Europa i form av politiska partier är inte en ny 

företeelse. RHP-partier har existerat ända sedan andra världskriget och deras utveckling kan 

delas in i tre perioder. Den första perioden, mellan 1945 och 1955, dominerades av partier och 

rörelser från mellankrigstiden som återuppstod efter andra världskriget. De största 

framgångarna hade det italienska partiet Movimente Sociale Italiano (MSI), som bildades 

1946 och var en arvtagare till Mussolinis fascistparti. MSI var representerade i det italienska 

parlamentet utan avbrott sedan 1948. År 1995 bytte de namn till Alleanza Nazionale och 

distanserade sig från fascismen.  

Under den andra perioden, mellan 1955 och 1980, uppstod nya RHP-partier 

vilka var en sorts proteströrelse mot de etablerade partiernas oförmåga att hantera den 

ekonomiska utvecklingen. De mest typiska var protestpartier mot skatter och byråkrati som 

uppstod i Norge och Danmark i början av 1970-talet. Det var då som Fremskrittspartiet 

bildades i Norge, fast under ett annat namn, samt Fremskridtspartiet i Danmark, ur vilken 

1995 Pia Kjaersgaard bröt sig ur och bildade Dansk Folkeparti (DF).  

Den tredje perioden började runt 1980 och kännetecknas av ett ökat väljarstöd 

för de vid det laget etablerade RHP-partierna, samt deras ökade invandringskritik, vilken fram 

till dess spelat en underordnad roll i deras budskap, om den ens har förekommit.8  

 
Det var först under andra halvan av 1980-talet som kritik mot invandringen etablerades som 

en viktig del i deras politiska plattform. Detsamma gällde runt om i Europa. Vissa RHP-

partier, som till exempel Front National i Frankrike, var invandringsfientligt från första 

början, men vad som hände under den tredje perioden var att allt fler partier tog upp 

invandringen som en viktig programpunkt, och att invandringskritik visade sig vara en 

fungerande röstmagnet. Dessutom kan man under den tredje perioden tydligare än förut 

urskilja en ideologisk grund för invandringsfientligheten, nämligen värnande av den egna 

kulturen och, i många fall, etnisk nationalism.9  

 

                                                 
8 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 12f 
9 Rydgren, Widfeldt, 2004, s 13f 

 4



   

Sedan 1980-talet har RHP-partierna blivit allt mer populära att rösta på och har därigenom 

erhållit mer makt. År 1999 var många RHP-partier i bland annat Frankrike, Schweiz, Norge 

och Danmark representerade i respektive parlament.10 En ökning av islamofobi i Europa kan 

också skönjas under de senaste åren, främst efter terrorattackerna i USA den 11 september 

2001. Exempelvis har islamofobin ökat i Nederländerna, enligt en rapport från Europarådets 

Rasismkommitté, som kom ut i februari 2008.11 Ännu ett tecken på ökad islamofobi i Europa 

är Otterbeck och Bevelanders studie om islamofobi, där de hävdar att det skett en temporär 

ökning av bland annat fysiska attacker efter den 11 september 2001.12 Samtidigt är islam den 

religion som ökar mest i Europa. Ungefär 13 miljoner muslimer bor i EU idag, varav 

majoriteten bor i Västeuropa.13

Uttrycket islamofobi är inget nytt begrepp, utan kan spåras till Frankrike redan 

1918, men då med en ”common sense”-betydelse. Det är först när den Brittiska kommissionen 

The Runnymede Trust år 1997 släppte rapporten ”Islamophobia – a challenge to us all” om 

fientlighet mot islam, som begreppet definierades och började diskuteras. Rapporten har lett 

till åtskilliga debatter och gett en ökad medvetenhet om islamofobi runt om Europa. Åsikterna 

om begreppet skiljer sig dock åt. ”De bejakande” anser att begreppet behövs för att belysa 

diskriminering och kränkningar gentemot muslimer, medan ”de skeptiska” menar att 

begreppet endast handlar om rädslan för islam, vilket de påstår inte alltid är fallet. De håller 

dock med ”de bejakande” om att det existerar ett behov att skydda muslimer mot 

diskriminering. Slutligen argumenterar ”avståndstagarna” att begreppet endast är till för att 

skydda islam mot kritik, speciellt islamismen, som är en radikal politisk form av islam, som 

de anser bör kritiseras och fruktas.14  

 

1.4 Definitioner 

Främlingsfientlighet, även kallad xenofobi, ses som fientlighet eller avståndstagande mot 

främlingar och har på senare dagar kommit att riktas främst mot flyktingar och invandrare. 

Detta riktas då speciellt mot etniska grupper i samhället och inte så ofta enskilda ”främlingar”. 

Främlingsfientlighet grundas på föreställningen om att olika kulturer bör leva åtskilda och 

ofta ser den ena eller båda kulturerna sig som bättre än den andra. Främlingsfientlighet 

                                                 
10 Rydgren, 2002, s.1 
11 Svenska Dagbladet, 2008-02-12, Islamofobi ökar i Nederländerna, 2008-04-30, 11:36 
12 Otterbeck & Bevelander, 2006, s. 14 
13 EUMC, 2006, s. 27ff 
14 Otterbeck & Bevelander, 2006, s. 9ff 
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används ofta som en synonym till termen rasism. Skillnaden är fientlighet mot kulturer inom 

främlingsfientligheten och inte fientlighet mot det fysiska som inom rasismen.15  

Termen islamofobi och dess utbredda användning är relativt ny, men det har redan dykt upp 

flera definitioner av ordet, bland annat den definition från The Runnymede Trust, den brittiska 

kommissionen vilken anses vara den mest inflytelserika inom ämnet. Deras definition lyder:  

 
Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktiska 

konsekvenserna av sådan fientlighet vad gäller orättvis diskriminering av muslimska individer 

och gemenskaper samt utestängandet av muslimer från den allmänna politiska och sociala 

samvaron.16  

 

Kort innebär definitionen rädsla eller hat för islam och/eller muslimer. Religionsvetaren Åke 

Sanders för kritik mot The Runnymede Trusts definition, där han påpekar att deras definition 

ser islamofobi som ”en genomtänkt ideologi” istället för att det, vilket Sanders menar, är 

islamofobiska fördomar som härstammar från okunskap. Kommissionen gör dock i en senare 

rapport en distinktion mellan institutionell islamofobi och personlig islamofobi, där den 

institutionella fokuserar på lagar och sedvänjor som systematiskt skapar ojämlikheter mellan 

muslimer och icke-muslimer. Vi väljer att använda oss av The Runnymede Trusts definition 

för vår undersökning eftersom det är just de institutionaliserade åsikterna inom partier vi ska 

undersöka och inte folks allmänna åsikter och fördomar.  

Högerextrema partier karaktäriseras av fyra faktorer: fientlig inställning till 

demokrati, rasism, stöd för en stark stat och nationalism. Dessa kan dock variera bland partier, 

därför har uttrycket populistiska partier dykt upp som en undergrupp till de högerextrema. 

Dessa populistiska partier karaktäriseras i sin tur av en speciell typ av politisk stil med 

karismatiska ledare och en mer aktivistisk stil. Samtidigt erbjuder dessa partier sina väljare 

vad som är populärt just nu, en så kallad väljardriven politik.17

Nationalism är enligt Nationalencyklopedin ett tankesystem där nationen har 

olika karaktäristika och värden som är viktigare än andra kollektiva värden.18 Øyvind 

Østerud, professor i Internationella konfliktstudier vid Institutet för Statsvetenskap på Oslo 

Universitet, menar att nationalism bland annat förespråkar politiskt oberoende och att den 

nationella gemenskapen måste förbli lojal mot nationen. Nationalism ses som något positivt 

bland nationalister i kampen mot förtryck, men den ses ofta som någonting negativt i 

                                                 
15 Nationalencyklopedin, Främlingsfientlighet, 2008-06-02, 12:33 
16 Otterbeck & Bevelander, 2006, s. 21f 
17 Parliamentary Affairs, 2000, vol. 53, s.411f 
18 Nationalencyklopedin, Nationalism, 2008-06-02, 12:36 
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samhällen med en blandning av nationella grupper. Detta innebär många olika definitioner av 

termen med allt från fosterlandskärlek till intolerant dyrkan av nationell renhet.19 Olika 

forskare inom nationalism använder sig av olika definitioner och förklaringar av detta 

tankesystem. Mer om detta följer i kapitel 2.  

 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Sverigedemokraterna 

I boken ”Från skattemissnöje till etnisk nationalism” ställer Jens Rydgren, forskare vid 

Sociologiska institutionen på Stockholms universitet, upp en teoretisk modell som förklarar 

varför radikala högerpopulistiska partier uppkommer. Enligt modellen är det viktigt att 

undersöka fyra aspekter. 
 

[Det är] viktigt att undersöka (1) den eventuella förekomsten av olika gynnsamma politiska 

möjlighetsstrukturer och (2) hur väl framväxande partier lyckas dra fördel av befintliga nischer 

och andra gynnsamma möjlighetsstrukturer. Det sistnämnda innebär att det är av stor vikt att 

undersöka (3) de framväxande partiernas politiska profiler och strategier, och (4) 

organisatoriska struktur och tillgång till essentiella resurser.20  

 

Rydgren menar att inte alla utan bara några aspekter inom möjlighetsstrukturen måste vara 

uppfyllda för att RHP-partier ska kunna uppstå. En av dessa aspekter är att det måste finnas 

nischer på väljararenan som definieras av efterfrågan och inte av utbudet, vilket etablerade 

partier står för. Samtidigt måste det finnas ett stort antal väljare som saknar partiidentifikation. 

Politisering av nya frågor, såsom EU-frågan och i synnerhet invandringspolitiken, är också en 

aspekt som kan ge grogrund för framväxten av RHP-partier, enligt Rydgren. Ett proportionellt 

valsystem med relativt låga valspärrar är också en aspekt som gynnar RHP-partiers 

framväxt.21

Rydgren har senare i boken ställt frågan varför svenska radikala 

högerpopulistiska partier har misslyckats sedan Ny Demokrati föll ur Riksdagen år 1994.  
 

Även om dagens ledande RHP-parti, Sverigedemokraterna, gick framåt i 2002 års riksdagsval 

till 1,4 procent av rösterna (och ett fyrtiotal mandat i olika kommunfullmäktige), är de svenska 

RHP-partierna högst marginaliserade med internationella mått mätt.22

 

                                                 
19 Østerud, 1997, s.29 
20 Rydgren, 2005, s. 21 
21 Rydgren, 2005, s. 37 
22 Rydgren, 2005, s. 95 
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Rydgren menar att SD, som andra RHP-partier i Europa, presenterar sig själva som ett 

socioekonomiskt mittenparti och välfärdsstatens försvarare. Enligt Rydgren finns det i Sverige 

idag en svagare grogrund för framväxten av RHP-partier än det fanns 1991, men att detta inte 

förklarar SD:s brist på framgång.23 Anledningen till det är, enligt Rydgren, att etablerade 

kollektiva identiteter och lojaliteter, som klasstillhörighet, inte har försvagats lika mycket i 

Sverige som i andra västeuropeiska länder, samtidigt som invandrarfrågan har varit av relativt 

liten betydelse för de svenska väljarna.24  

Enligt Rydgren har de etablerade politiska partierna i Sverige lyckats bra med 

att hålla RHP-partier borta från större framgångar.  

 
Till skillnad från i många andra västeuropeiska länder (till exempel Danmark och Frankrike) har 

de etablerade partierna i Sverige upprätthållit en ”retorisk cordon sanitarie”. Det innebär att de 

etablerade partierna inte har anammat en invandrarfientlig retorik eller explicit har försökt att 

anamma invandrarfientliga partiers politiska program.25  
 

Rydgren har dock funnit tecken på att det finns en potentiell nisch för att SD skulle kunna 

växa sig starkare i en nära framtid. Det finns både en omfattande folklig främlingsfientlighet 

och invandrarmotstånd även i Sverige, förtroendet för politiker, partier och andra politiska 

institutioner är lågt, samtidigt som partiidentifikationen är låg, vilket kan betyda att ett RHP-

parti skulle kunna rekrytera proteströster.26

Att det, som Rydgren uttrycker det, finns en grogrund för att SD skulle kunna 

växa sig starkare i en nära framtid, är det senaste riksdagsvalet från 2006 ett tecken på, där 

partiet gjorde sitt bästa val hittills.27  

 

1.5.2 Dansk Folkeparti 

Jørgen Goul Andersen, professor i politisk sociologi vid Aalborg universitet, hävdar i ”Från 

Le Pen till Pim Fortuyn” att invandring är en fråga som fått större uppmärksamhet sedan 

1970-talet, dock finns det inte mycket som talar för att den allmänna graden av fientlighet mot 

invandrare har ökat sedan dess. 1990 hamnade frågan om invandring permanent på 

dagordningen på grund av en ökning i antalet invandrare, vilket resulterade i allt större 

uppmärksamhet kring problemen i samband med invandringen. Sedan dess har intresset för 

frågan ökat och 2001 ansåg 51 % av de danska väljarna att det var en av de viktigaste 
                                                 
23 Rydgren, 2005, s. 96 
24 Rydgren, 2005, s. 131 
25 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 213 
26 Rydgren, 2005, s. 131 
27 Valresultaten för alla fyra partier presenteras i empiridelen. 
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frågorna. Dessa 51 % var dock fördelade över hela höger-vänsterskalan, men med betydlig 

tyngdpunkt hos DF:s väljare där 78 % såg frågan som viktigaste i jämförelse med 

socialdemokraternas 43 %. Andersen menar att sambandet mellan att se invandring som ett 

problem och främlingsfientlighet inte längre finns. Han menar dock att det fortfarande finns 

ett samband mellan negativa inställningar till invandrare och frågans vikt, men inte längre i 

lika stor utsträckning. Numera bestäms frågans vikt även av rädsla för rasism och omsorg om 

integration. DF placeras långt till höger på höger-vänsterskalan i både miljö- och u-

hjälpsfrågor, samt frågor gällande lag och ordning. Det som skiljer partiet mest från de andra 

danska ”högerpartierna” är uppfattningen att invandrare är ett hot mot den danska kulturen.28 

Det är dock inte alltid som DF:s väljare befinner sig till höger på skalan. Inom traditionella 

områden som välfärdspolitik med tydliga socioekonomiska frågor befinner sig väljarna 

närmare mitten.29  

 

1.5.3 Freiheitliche Partei Österreichs 

Rydgren har skrivit och redigerat ett antal böcker om flera europeiska RHP-partier, inklusive 

FPÖ. I boken ”Från Le Pen till Pim Fortuyn”, som Jens Rydgren har redigerat tillsammans 

med Anders Widfeldt, återfinns en artikel om FPÖ skriven av Max Riedlsperger, professor 

emeritus i historia vid California Polytechnic State University, San Luis Obispo i USA. Enligt 

Riedlsperger har FPÖ och dess partiledare Jörg Haider använt sig av en anti-

etablissemangsstrategi byggd på protester mot SPÖ och ÖVP för att komma till makten, men 

det ironiska är att det är just Haider själv som bär ansvaret för ÖVP-FPÖ-koalitionens 

sammanbrott 2002. Strategin som användes för att komma till makten var något helt annat än 

vad som behövdes för att utöva makten. Enligt Riedlsperger var Haider inte kapabel att 

acceptera att FPÖ hade gått från ett missnöjesparti till ett parti med regeringsansvar och 

därmed var han inte beredd att acceptera kompromisser. Därför kom inte FPÖ:s svaga 

valresultat i valet 2002 som en överraskning, med nästan två tredjedelars tappade röster.30 

Riedlsperger menar att FPÖ kan ha spelat ut sin historiska roll: 

 
Partiet har under hela sin existens sökt utnyttja en nisch, som bestått av att inte tillhöra något 

av de svarta och röda skikten. Man kom därvid att spela en aktiv roll i undermineringen av de 

två stora skitens traditionella dominans i det politiska systemet. […] Samtidigt kan man säga 

                                                 
28 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 157ff 
29 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 163 
30 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 93 
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att partiets framgångar sått frön till dess tillbakagång. När skiktpolitiken är borta, finns inte 

nischen kvar.31

 

Enligt Riedlsperger behöver FPÖ:s valnederlag 2002 inte vara ett tecken på att dess tid är ute, 

men det kan bli svårare att inte ha skiktpolitikens uppdelning inför väljarna. Riedlspergers 

slutsats är att FPÖ har haft uppenbara svårigheter att förhålla sig till den ovana rollen som 

regeringsparti. Han hävdar att  

 
[u]tvecklingen i Österrike under 2000-talets första år reser […] den mer generella frågan hur ett 

högerpopulistiskt parti, som byggt sina framgångar på kritik mot etablissemanget, skall kunna 

hantera en situation där man tvingas ta politiskt ansvar.32  

 

1.5.4 Front National 

Jens Rydgren hävdar i sin forskning om FrN att partiets ideologi främjar nationen och 

familjens rättigheter före individens rättigheter. Familjen utgör nationens grundläggande 

institution. För FrN är det viktigt med äktenskap, moderskap, traditioner och institutioner som 

främjar familjen.33 Partiets syn på kvinnor har därför kritiserats, där Le Pen menar att den 

franska kvinnans roll är att föda och uppfostra barn och uppmuntras därför av partiet att lämna 

arbetsmarknaden för att föda många franska barn. På grund av sjunkande födelsetal menar 

partiet att Frankrike begår självmord, vilket resulterar i ett tomrum som kommer att fyllas 

med invandrare.34 Huvudpunkten i ideologin är etnonationalism, där nationen betyder allt och 

förknippas av partiet med etnicitet. Nationen är enligt FrN en: 

 
gemenskap av språk, intressen, ras, minnen och kultur där människan blomstrar.35

 

En tredje del i ideologin som Rydgren påpekar är främlingsfientlighet, vilket återfinns i 

partiets retorik och ideologiska program. Främlingsfientlighet är enligt Rydgren något som 

finns hos RHP-partier i allmänhet, men han slår bort andra forskares uppfattning om att det är 

den enda anledningen till dess framväxt. Han anser dock att det är en förutsättning för denna 

partifamilj.36 Enligt Rydgren ser FrN invandrare som ett hot mot det ”verkligt franska” genom 

att de är annorlunda och många till antalet. Arbetslösheten beror på invandrare för att de tar 

                                                 
31 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 95 
32 Ibid.  
33 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 40f 
34 Rydgren, 2002, s. 194f 
35 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 44 
36 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 48f 

 10



   

arbetena, de orsakar kriminalitet och social otrygghet samt missbrukar ”de västerländska 

demokratiernas generösa välfärdsystem.”37   

 

1.6 Metod och material 

1.6.1 Angreppssätt 

Metodansatsen för denna uppsats är en kvalitativ textanalys med en fallstudiedesign. Denna 

metod går ut på att noggrant läsa de givna texterna för att sedan kunna plocka fram det 

huvudsakliga innehållet från både textens helhet och mindre delar, samt analysera den kontext 

där texten ingår. Fördelarna med denna metod är att genom intensiv läsning få fram det dolda 

i texten och upptäcka vissa mindre delar som kan ses som viktigare än textens helhet. I vår 

undersökning gör vi en systematiserad textanalys, där vi klassificerar innehållet i de texter 

som ska undersökas efter Sverker Sörlins indelning av nationalism, för att sedan utifrån denna 

uppdelning kunna besvara vår forskningsfråga.38 En annan fördel med metoden är att den ger 

en bra grund för att göra en komparativ analys, enligt Bergström och Boréus.39 Detta ger oss 

möjligheten att också jämföra likheterna samt olikheterna hos de olika nationalistiska 

perspektiven som finns hos de nationalistiska partierna i vår slutliga analys. Metoden innebär 

dock även vissa komplikationer, bland annat nämner Esaiasson m.fl. problemet med 

gränsdragningar.40 Problemet i denna undersökning ligger i att partierna kan komma att 

kategoriseras i fler än ett nationalistiskt perspektiv. Detta är vi medvetna om och kommer 

därför, om nödvändigt, placera in partiernas nationalistiska särdrag i flera av Sörlins 

kategorier. 

 

1.6.2 Avgränsning och material 

På grund av tidsbrist och uppsatsens omfång måste vissa avgränsningar ske. Vi har därför valt 

att undersöka partiprogrammen för fyra nationalistiska politiska partier i fyra västeuropeiska 

stater för att svara på vår forskningsfråga. Dessa partier, SD, DF, FrN och FPÖ, är alla 

framstående partier eller partier på uppgång i nationer som ses som demokratiska 

välfärdsstater. Samtliga partier har i de senaste valen fått nästan uteslutande ökande väljarstöd 

i såväl regionala och nationella val, samt i val till Europaparlamentet.41 De är därför fyra 

viktiga partier att undersöka, främst på grund av deras ökade inflytande, både inom staten som 

inom EU.  

                                                 
37 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 55 
38 Esaiasson, 2003, s. 233ff 
39 Bergström & Boréus, 2005, s.171 
40 Esaiasson, 2003, s. 153 
41 Expo, 2004-06-21, Valresultat Europa, 2008-04-23, 14:31 

 11



   

Terrorattackerna i USA mot World Trade Center i New York och mot Pentagon 

den 11 september 2001 ses som en milstolpe för den allt mer utbredda rädslan för muslimer 

och islam som bland annat beskrivs i The Runnymede Trusts rapport ”Islamophobia: A 

Challenge For Us All”. Vi väljer därför att avgränsa vår undersökning från och med 2001 

fram till idag för att få fram den mest relevanta och dagsaktuella informationen om den 

påstådda ökande främlingsfientligheten inom nationalistiska partier i Europa, med fokus på de 

fyra tidigare nämnda partierna. 

Teorikapitlet utgörs av Sverker Sörlins indelning av nationalism i den 

funktionalistiska positionen, den primordialistiska positionen och den historiska positionen. 

Nationalism är ett stort forskningsområde med många olika teoretiska perspektiv. Sörlins 

indelning omfattar dock de viktigaste forskarna och de mest centrala delarna av deras 

forskning. Vi anser därför att denna indelning passar vår uppsats och fungerar som ett bra 

verktyg som hjälper oss att svara på vår forskningsfråga, samtidigt som de olika forskarnas 

perspektiv ger undersökningen en bred teoretisk infallsvinkel. Dessutom är Sörlins indelning 

tydlig och lätt att tillämpa i och med att den inbegriper större delen av 

nationalismforskningen. Vi har dels använt oss av Sörlins sammanfattningar över varje 

forskare, som kan ses som en sekundär källa, samt dels av forskarnas egna verk, som är 

primära källor. Vi anser antalet teoretiker vara tillräckligt för att skapa oss en klar bild över 

det teoretiska fältet. Andra författare vilkas böcker vi har läst behandlar oftast ett eller några 

specifika fall, vilket gör det svårare att använda deras verk som teoretisk ram för uppsatsen. 

Några av dessa böcker är Nationalism and Internationalism in the Post-Cold War Era (2000) 

redigerad av Kjell Goldmann, Ulf Hannerz och Charles Westin, Ethnicity and Race – Making 

Identities in a Changing World (2007), av Stephen Cornell och Douglas Hartmann, samt 

Europe’s New Nationalism – States and Minorities in Conflict (1996), redigerad av Richard 

Caplan och John Feffer. Bland det material som ska undersökas ingår endast en granskning av 

de valda nationalistiska partiernas partiprogram, eftersom vi vill få fram partiernas åsikter, 

inte andras åsikter om partierna. Dessa källor ses som primära källor, alltså material som 

utgörs av dokument producerade av aktören, vilket i denna undersökning är de enskilda 

partierna.42  

 

1.6.3 Operationalisering  

För att undersöka hur främlingsfientligheten visar sig hos de valda nationalistiska partierna, 

urskiljer vi först vissa drag hos dessa som vi placerar i Sörlins klassificering av nationalism, 

                                                 
42 Burnham, 2004, s. 165 
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där varje perspektiv utgör en form av nationalism som de politiska partiernas nationalism kan 

tänkas grunda sig i. För att lättare kunna identifiera de olika typerna av nationalism hos 

partierna har vi utvecklat en tabell där vi placerar in partiernas nationalistiska särdrag. Dessa 

särdrag kommer vi att leta efter främst i invandrings- och kulturdelarna av partiernas program. 

I tabellen kommer vi att fylla in de olika aspekter inom varje nationalismposition som vi 

lyckas identifiera hos varje parti och därefter se vilket håll respektive parti lutar mest åt. 

 

 
 

Sverige-
demokraterna Dansk Folkeparti Freiheitliche 

Partei Österreichs Front National 

Den funktionalistiska 
positionen     

Den primordialistiska 
positionen     

Den historiska positionen     

Tabell 1. Operationaliseringstabell för partiernas nationalismposition  

 

Genom egen tolkning av respektive perspektiv identifierar vi den nationalismposition som är 

en bättre ”grogrund” för främlingsfientlighet och/eller islamofobi. För att sedan svara på vår 

specificerade forskningsfråga, om främlingsfientlighet och/eller islamofobi visar sig i de fyra 

valda partiernas partiprogram, kopplar vi ihop perspektiven med empirin, genom att se om 

något av de undersökta partierna passar in på den nationalismposition som utgör en bra 

grogrund för främlingsfientlighet.  

 

1.6.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet avser forskningens tillförlitlighet. Med andra ord menas att osystematiska och 

slumpmässiga fel inte förekommer i undersökningen.43 Vi anser vår reliabilitet vara god 

eftersom vi har varit två personer som hjälpts åt och kunnat följa varandras datainsamling. 

Datainsamlingen har samtidigt skett ur endast primärkällor, vilka är producerade av partierna 

själva. Vår egen översättning av partiernas partiprogram kan dock innebära en risk för 

tolkningsfel. Detta har vi försökt undvika genom att noga dubbelkolla våra översättningar 

Att uppsatsen har en god validitet innebär att det som ska undersökas verkligen 

blir undersökt. Validiteten delas upp i intern och extern validitet, där den interna validiteten i 

sig är uppdelad i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet menas att de 

teoretiska begreppen stämmer överens med operationaliseringen. Genom att använda oss av 

                                                 
43 Esaiasson, Peter et.al, 2003. s. 67 
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Sörlins redan befintliga uppdelning av nationalism som vi sedan placerat i en tabell, har vi 

gjort våra teoretiska begrepp tydligt mätbara. God reliabilitet tillsammans med god 

begreppsvaliditet anger resultatvaliditeten. Eftersom både reliabiliteten samt 

begreppsvaliditeten anses goda, resulterar detta även i en god resultatvaliditet.  

Extern validitet anger resultatets generaliserbarhet.44 Vi anser att vår 

undersökning delvis är generaliserbar på andra nationalistiska partier, främst dessa partiers 

underförstådda främlingsfientlighet. Någon övergripande generalisering är dock inte något vi 

har som avsikt att landa i med denna undersökning. 

 

1.7 Disposition 

I kapitel 1 presenteras först ämnesvalet och problembilden med en diskussion kring ämnets 

statsvetenskapliga relevans. Därefter presenteras syftet med uppsatsen och 

forskningsfrågorna, som följs av bakgrund, definitioner och tidigare forskning om de 

undersökta fyra partierna. Sist i kapitlet, i del 1.6, introduceras det metodologiska 

angreppssättet och uppsatsens operationalisering.  

 I kapitel 2 följer uppsatsens teoretiska referensram som består av tre delar, den 

funktionalistiska skolan i del 2.1, den primordialistiska skolan i del 2.2 och den historiska 

skolan i del 2.3. Slutligen i del 2.4 presenteras en sammanställning av teorin.  

 I kapitel 3 redovisas det empiriska materialet som består av fyra delkapitel som 

handlar om de fyra undersökta partiernas åsikter tagna ur deras respektive partiprogram. 

 Kapitel 4 är analyskapitlet, där det empiriska materialet kopplas till den 

teoretiska referensramen. Här presenteras varje teoretisk position i ett delkapitel, inom vilka 

partiernas åsikter analyseras.  

 I kapitel 5 delges slutsatserna och svar på forskningsfrågorna. Dessutom förs en 

avslutande diskussion om vidare forskning inom ämnet.  

 Referenserna presenteras i litteraturkällor och Internetkällor.  

 

 

 

                                                 
44 Esaiasson, Peter et.al, 2003. s. 61 
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2 Nationalism – tre olika positioner 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår teoretiska ram. Det finns tre huvudsakliga 

positioner i nationalismforskningens historia. Dessa tre är en funktionalistisk position som 

inriktar sig på kommunikation och nätverk, en primordialistisk position som betonar 

nationalismens förankring i en ofta mycket gammal etnisk patriotism, samt en historisk 

position som betonar nationalismens karaktär av inlärd tradition och gemenskapsfrämjande 

processer.45 Dessa tre presenteras mer utförligt nedan.  

 

2.1 Den funktionalistiska positionen 

Två av den funktionalistiska skolans främsta teoretiker är Karl W. Deutsch och Ernest 

Gellner.46 Deutsch föddes i Prag 1912, men arbetade som statsvetare och professor på Yale 

University i USA från 1958-1967 och sedan på Harvard University.47 Under Yale åren 

började han sin forskning om nationalism och nationsbildning, där han påbörjade 

efterkrigstiden forskning gällande nationalism. Han kom att betona de ”yttre instrumentella 

tekniker” så som masskommunikationens roll för skapandet av nationalism.48  

Gellner var en brittisk socialantropolog som föddes 1925. Han arbetade som 

professor i filosofi med inriktning på sociologi vid London School of Economics and Political 

Science åren 1962-83 och sedan i Cambridge från 1984 fram till 1992 när han sedan blev chef 

för Centret för forskning om nationalism i Prag 1993.49 Precis som Deutsch ses Gellner som 

en modern forskare inom nationalism, där nationalismen är ett konstgjort fenomen som 

härstammar från det moderna industrisamhället.50

 

2.1.1 Karl W. Deutsch 

Deutsch menar att samhällen bildas genom utbyten av varor och tjänster. Ju större utbytet är, 

desto mer knutna blir samhällena till varandra och bildar till slut ett stort, enat samhälle. 

Deutsch gör en distinktion mellan samhälle och kultur, där han menar att en kultur utgörs av 

människors gemensamma och invanda preferenser samt prioriteter som finns i både 

människans uppmärksamhet och uppträdande samt i hennes tankar och känslor. Dessa 

preferenser inkluderar kommunikation och att människor inom samma kultur har lättare att 

kommunicera med varandra. Ur denna kultur kan en gemenskap bildas. Nationalism är enligt 
                                                 
45 Sörlin, 2001, s. 12 
46 Ibid. 
47 Nationalencyklopedin, 2008, Deutsch, Karl. W., 2008-04-24, 11:02 
48 Sörlin, 2001, s 77 
49 Nationalencyklopedin, 2008, Gellner, Ernest, 2008-04-24, 11:21 
50 Sörlin, 2001, s. 133 
 

 15



   

den funktionalistiska positionen en sådan gemenskap. Vidare definierar Deutsch gemenskap 

som en grupp människor som lärt sig att kommunicera med varandra och som genom sina 

invanda kulturella preferenser förstår varandra endast utifrån utbytet av varor och tjänster.51 

Deutsch menar att en gemenskap inte beror på om vissa gemensamma faktorer såsom språk 

eller historia finns eller inte finns, utan pekar på kommunikationsmöjligheterna som den 

viktigaste och enda faktorn i bildandet av en gemenskap.52 Den ekonomiska ojämlikheten 

som tidigare fanns mellan grupper och klasser inom en stat har blivit utbytt av ojämlikhet 

mellan olika stater och folkslag på grund av den industriella revolutionen. Resor runt jorden 

har visat på rika grannländer att avundas och fattiga grannländer att frukta och förakta, men 

bara ett fåtal av jämlika att respektera. Den ekonomiska tillväxten har skett fortare i vissa 

stater vilket resulterat i djupare klyftor mellan rika och fattiga stater. Den utbredda fattigheten 

är en av de största orsakerna till nationalistisk avskildhet och ekonomiska och politiska 

barriärer, enligt Deutsch.53

Deutsch anser att nationalism är en metod för en grupp människor att utöva 

kontroll över sina medlemmar, en metod för att få makt och vidbehålla den genom trovärdiga 

befallningar så att dess medlemmar frivilligt följer och sprider dessa vidare. Makten utövas 

genom informella och/eller formella sociala eller politiska arrangemang och organisationer, 

genom tryck från gruppopinioner, från ekonomiska institutioner eller statsmaskineriet, med 

mera. Alla dessa maktinstrument används för att ta kontroll genom att  

 
förstärka och utveckla de sociala kommunikationskanaler, beteendepreferenser och den politiska 

samling som tillsammans utgör nationalitetens samhällsväv.54  

 

Målet för nationalisterna är att ha en egen suverän statsorganisation till sitt förfogande samt 

bildandet av en nationalstat.55 Deutsch hävdar dock att den process som gjorde nationalismen 

sann kommer till slut att vända sig emot den.56

 

2.1.2 Ernest Gellner 

Den centrala tanken inom nationalism är, enligt Ernest Gellner, en politisk princip som anser 

att kulturell likhet är vad människor i ett samhälle har gemensamt, och att denna kulturella 

likhet är för extrema nationalister nödvändig för nationell och kulturell tillhörighet. De anser 
                                                 
51 Sörlin, 2001, s.81ff 
52 Sörlin, 2001, s.91f 
53 Deutsch, 1966, s. 191 
54 Sörlin, 2001, s. 100 
55 Sörlin, 2001, s. 101 
56 Deutsch, 1966, s. 190 
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att endast medlemmar ur samma kultur får ansluta sig till nationen eller gruppen och att alla 

med denna kulturella tillhörighet måste ansluta sig.57 Gellner ser nationalismen som ett 

problem som orsakat etniska konflikter och mycket lidande runt om i världen.58 Han hävdar 

att nationalismen växte fram i samband med övergången från jordbruksamhället till 

industrisamhället, där han ser nationalismen som nödvändig för att modernisera 

jordbrukssamhällena.59 Industrialismen innebar en ny samhällsorganisation med urbanisering, 

befolkningsexplosion och en rörlighet i arbetskraften som konsekvens. Den nya globala 

ekonomin och den centraliserade staten blev nu mer och mer involverade i de tidigare 

inåtvända jordbrukssamhällena, vilket i sin tur innebar nya föränderliga kulturgränser.60 

Behovet av en homogen kultur växte på så sätt fram genom den ökade sociala och geografiska 

rörligheten i det ”nya” samhället som i sin tur ledde till ”nationskulturen” och nationalism. 

Nationalism kräver kulturell homogenitet men den påtvingar inte ett samhälle homogenitet, 

utan tvärtom är det ett homogent samhälle som tar sig formen av nationalism.61 

Nationalismen ser sig själv som universell, evig, naturlig och nödvändig. Men om den är 

universell, varför saknas den då i många samhällen? Svaret brukar vara att nationalismen inte 

blivit väckt än.62 Dock handlar inte nationalismens uppkomst om ett uråldrigt etniskt 

uppvaknande, som den primordialistiska skolan hävdar. Enligt Gellner är nationalismens 

uppkomst en konsekvens av den nya industriella samhällsordningen, som bygger på en 

dominerande högkultur med normaliserade kommunikationssystem av utbildning, som spreds 

över hela samhället.63 Nationalismen formar nationen av redan existerande kulturer. På så sätt 

skapas nationen av nationalismen och inte tvärtom. Nationen är alltså en ny artificiell 

uppfinning, enligt Gellner, en sammanblandning eller återupplivande av gamla ”lågkulturella” 

traditioner till en ny högkultur.64  

 
En modern, strömlinjeformad, snabbrörlig högkultur hyllar sig själv i sånger och danser, lånade 

(och stiliserade) från en folkkultur som den blåögt tror sig föra vidare, försvara och stärka.65  

 

                                                 
57 Gellner, 1999, s.21f 
58 Gellner, 1999, s.125 
59 Sörlin, 2001, s. 12,136 
60 Sörlin, 2001, s. 138f 
61 Sörlin, 2001, s. 134f 
62 Gellner, 1999, s.25f 
63 Sörlin, 2001, s. 134, 144, 147, 151 
64 Sörlin, 2001, s. 152ff 
65 Sörlin, 2001, s. 155 
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Gellner påstår att det finns ett känslomässigt element i nationalistens attityd, att det är viktigt 

för denne att makten erhålls av medlemmar från den egna kulturen. Som Gellner uttrycker 

det:  

 
Inga utlänningar får regera oss!66

 

Nationalister drivs av ett behov av att skydda sin nationella kultur, sin nationella identitet och 

sin stat genom att fördriva främlingar som vill ”förgöra och förnedra” kulturen.67

 

2.2 Den primordialistiska positionen 

Två författare inom den primordialistiska skolan är Hugh Seton-Watson och Anthony D. 

Smith.68 Hugh Seton-Watson var professor i rysk historia vid University of London mellan 

åren 1951 och 198369 och chef för School of Slavonic and East European Studies i London. 

Det teoretiska släktskapet med Karl W. Deutsch är uppenbart och Seton-Watson påpekar i 

förordet till sitt verk att tacksamhetsskulden till Deutsch och Anthony D. Smith är stor, men 

att han inte har velat följa deras fotspår. Seton-Watson avled 1986.70  

Anthony D. Smith är professor i ämnet etnicitet och nationalism på Europeiska 

Institutet vid London School of Economics.71 Hans verk The Ethnic Origins of Nations kom 

ut 1986 och är, enligt Sörlin, ett av vår tids mest betydelsefulla verk inom forskningsfältet. 

Smith anses vara förgrundsfiguren i den teoretiska ansats som anser att etniciteten är den 

grundläggande faktorn bakom det moderna nationsbyggandet.72

 

2.2.1 Hugh Seton-Watson 

Hugh Seton-Watson hävdar att lojalitet till ett gemensamt land och en gemensam ledare, samt 

en känsla av solidaritet mellan människor som delar språk eller religion, är lika gammalt som 

mänsklighetens daterade historia, men att nationalism är en nyare företeelse.73 Seton-Watson 

analyserar inte nationalismen som en doktrin, utan snarare fokuserar på, bland annat, den 

europeiska kultursfärens nationsbildande historieprocesser.74 Under större delen av 1800-talet 

gick kampen för nationellt självbestämmande och nationell enighet i Europa tillsammans med 

                                                 
66 Gellner, 1999. s.24 
67 Gellner, 1999, s.26 
68 Sörlin, 2001, s. 12 
69 Britannica, 2008, Hugh Seton-Watson, 2008-05-13, 14:43 
70 Sörlin, 2001, s. 105f 
71 Smith, 1998, s. i 
72 Sörlin, 2001, s. 161 
73 Seton-Watson, 1962, s. 261 
74 Sörlin, 2001, s. 105 
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kampen för frihet. När sedan kampen mot en utländsk härskare övergick till kampen mot 

rivaler i grannskapet, blev minoriteternas rättigheter reducerade.75

  Seton-Watson menar att det nationalistiska tänkandet har sin grund i människans 

kulturella arv och den mänskliga naturen och är därmed ett djupt rotat mänskligt inslag. Att 

förneka detta mentala arv  

 
bäddar för fatala konsekvenser såväl för statsbildningar som för enskilda individer.76

 

Om inte mänskligheten ska gå under måste den, enligt Seton-Watson, lära sig att hantera de 

inomnationella kulturernas agerande både nationellt och internationellt på samma sätt som 

klasskonflikter och sociala orättvisor.77 Vidare menar Seton-Watson att 1900-talets 

nationalism i regel har varit häftigare än 1800-talets nationalism och att den ofta har gett 

upphov till den fanatism som förr i tiden förekom vid religiösa konflikter. Han anser vidare att 

det finns mycket som talar för att nationalisternas ökande fanatism har ett samband med 

nedgången i den religiösa tron, att nationalismen har blivit ett religionssurrogat.78 I den 

allmänna debatten om islamofobi i Sverige nämns inte tanken att nationalismen har blivit ett 

religionssurrogat, men observationen kan vara väldigt intressant i och med att de 

nationalistiska europeiska politiska partierna, som i vissa medier framställs som 

islamofobiska, har sin bas i den kristna, om än sekulariserade, världen.  

Seton-Watson ställer upp två fällor som de intellektuellt oförsiktiga lätt faller i. 

Den ena fällan är tron att andra nationer är besudlade med brott och belastade av synder, men 

att den egna nationen är ren, ädel och ur stånd att göra orättvisa mot andra. Det tänkandet 

jämför han med utopiska revolutionärer som anser att deras revolution kommer att medföra 

universell lycka och välvilja, trots att revolutioner historiskt sett alltid har dränkt 

mänskligheten i blod och efterföljts av skoningslösa tyrannier. Den andra intellektuella fällan 

som Seton-Watson diskuterar faller man i  

 
när man avfärdar alla nationalistiska rörelser som vettlösa och förkastar all nationalism som ett 

oblandat ont. Det finns kanske de som verkligen har höjt sig över alla nationella fördomar och 

ger sin lojalitet enbart till mänskligheten som helhet. Det är möjligt att Dag Hammarsköljd var 

en sådan människa. […] Sådana människor är sällsynta, och det är högst ovisst om de förmår 

leda livs levande individer. Vägrar de att närmare betrakta de nationalistiska känslor och 

fördelar som fyller en stor del av mänskligheten, och är de inte beredda att försöka skilja 

                                                 
75 Seton-Watson, 1962, s. 261 
76 Sörlin, 2001, s. 106 
77 Sörlin, 2001, s. 105f 
78 Sörlin, 2001, s. 109 
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nationalismens beståndsdelar från varandra, sanningen från fantasin, det positiva från det 

destruktiva, avskär de sig från den verkliga världen.79

 

Enligt Seton-Watson är de människor som anser sig stå över nationalismen långt fler än de 

som avfärdar nationalismen, men att de i verkligheten är fyllda av omedvetna nationalistiska 

fördomar. Seton-Watson menar att dessa omedvetna nationalistiska fördomar återfinns främst 

bland stater som under en lång tid har åtnjutit oberoende och välstånd, stater som USA, 

England, Frankrike och Sverige.80

 

2.2.2 Anthony D. Smith 

Trots att Anthony D. Smith erkänner några modernistiska perspektiv som Ernest Gellner och 

Benedict Anderson har skrivit om, anser han att nationen som fenomen inte kan analyseras 

inom en kort, endast tvåhundraårig tidsram. Enligt Smith sträcker sig nationalismens 

kulturella grundförutsättningar långt tillbaka i tiden. Människor idag bär på en mängd 

historiskt ackumulerade myter och traditioner som är primordialt betingade, menar han.81

 Smith hävdar att nationalismen som ideologi och kulturellt paradigm är ett nytt 

och modernt fenomen, men att den moderna nationalismen samtidigt innehåller en mängd 

historiska kulturella spår. Att tänka nationellt är ingen medfödd egenskap, utan ingår i det 

moderna nationsparadigmet, men  

 
om nationen överhuvudtaget skall kunna realiseras och överleva från den inledande 

nationalismen, måste den stödja sig på ”organiskt” etablerade kulturfaktorer.82

 

Enligt Smith ligger dessa faktorer i människors kollektiva mytbilder om deras fornhistoria, 

om deras förfäder och hur de erövrade hemlandet från naturen eller andra folkgrupper, samt 

hur deras kultur avgränsade sig i förhållande till andra människors kulturer. En nödvändig, 

och kanske även en tillräcklig förutsättning för uppkomsten av nationalism är, enligt Smith, 

en etnisk myt som kan omvandlas till en nationell myt.83  

Smith hävdar att en kombination av kultur och politik är ett nyckelelement i 

nationalismen. I forntiden var den styrande överklassen den enda politiskt signifikativa 

gruppen i samhället, men allteftersom utvecklingen mot industrialiseringen gick, kom behovet 

att politiskt mobilisera folkmassorna i de lägre klasskikten, såväl medelklassen som bönderna, 
                                                 
79 Sörlin, 2001, s. 111 
80 Sörlin, 2001, s. 110f 
81 Sörlin, 2001, s. 161 
82 Ibid. 
83 Sörlin, 2001, s. 161f 
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och utav dessa passiva historieobjekt skapa medborgare och historiesubjekt. För att kunna 

göra detta måste man lämna kulturens rike och träda in på den politiska arenan. I och med det 

är det viktigt att inträdandet i politiken medför en kombination av kultur och politik. Därmed 

räcker det inte längre för en grupp människor att endast bevara sin kultur, eftersom de inte kan 

göra det utan att påverka maktfördelningen i samhället och ställa politiska krav. Vidare menar 

Smith att det förr i tiden räckte för en stat att ha ett visst mått av kulturell homogenitet, medan 

det idag har blivit nästan en nödvändighet att ha en övergripande offentlig kultur som alla 

medborgare kan dela, oberoende av vilka seder de har hemma. Enligt Smith befinner sig de 

stater som saknar en sådan politisk struktur i ett klart underläge på den mellanstatliga arenan 

och deras politiska liv utsätts för spänningar och inre splittring.84  

Smith anser att behovet av ett eget nationellt utrymme, det vill säga behovet av 

ett hemland är en central sats i nationalismen. Oavsett vilka andra syften nationalismen har, 

går den alltid ut på att besitta och bevara ett landområde eftersom det är endast i det 

landområdet som nationsbyggandet kan genomföras och stater eller eliter kan mobilisera 

medborgarna. Ett hemland har dock inte endast ett politiskt och symboliskt värde, utan ger 

underlag till den utopiska tanken om autarki, det vill säga självförsörjning. Sedan Rousseau 

och List, som hävdade att en verkligt sund och välmående nation blir ekonomiskt 

självförsörjande, har strävan efter självförsörjning varit idealet för nationalisterna.85  

Enligt Smith måste de kulturella angelägenheterna, i den moderna världen, göras 

till territoriella för att kultur och gemenskap ska kunna försvaras i ett större samhälle som 

snabbt förändras. Utöver det måste de ekonomiska följderna av att gemenskapen går förlorad 

också klarläggas. För att stödja argumentet för autonomi använder sig de etniska 

nationalstaterna av modellen för ”inre kolonialism”, där de framhåller följder som bland annat 

exploatering av periferins resurser, utvandring av värdefulla kunskaper och arbetskraft, 

ojämlik fördelning av utbildning, samt tillväxten av ett socialt stratifieringssystem, ett 

klassamhälle där etniska minoriteter kan få lägre status. En konsekvens av det blir en 

omstrukturering av ekonomin genom att den största etniska gruppen tar kontroll över 

hemlandets resurser och budget så att den stödjer gemenskapens intressen och bevarar den 

intakt. I annat fall skulle gemenskapen ytterliggare halka bakåt, assimileras eller utarmas.86  

Smith talar också om en distinktion mellan den etniska och den territoriell-

politiska nationen, vilka enligt honom förkroppsligar de två nationsbegrepp som genomsyrar 

den moderna världen. Medborgarskapets rättigheter och skyldigheter är uppdelade mellan den 
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 21



   

etniska nationen och den territoriell-politiska nationen. Smith menar att många individer kan 

tillhöra två nationer samtidigt, som exempelvis katalaner och spanjorer.87

 

2.3 Den historiska positionen 

Benedict Anderson är en irländsk-amerikansk antropolog och statsvetare, samt professor i 

internationella studier vid Cornell University i USA. Hans uppfattning om nationen som ett 

mentalt landskap och som en psykologisk massrörelse ligger till grund gör hans analyser om 

nationalism.88  

Eric J. Hobsbawm föddes 1917 och är en brittisk historiker och var också 

professor vid University of London åren 1970 till 1982. Hobsbawm är en av de ledande 

forskarna inom den brittiska marxistiska traditionen med dess starka inslag av kulturanalys. 

Hans utgångspunkt är en ekonomisk-historisk analys av den brittiska industrialiseringen och 

dess inflytande på arbetarklassen.89

 

2.3.1 Benedict Anderson 

Benedict Anderson ser nationalismen mer som begreppen släktskap eller religion, än den 

vanliga synen där nationalism ses som en ideologi.90 Anderson menar att den gemenskap 

medborgare delar inom en nation är en föreställning som bygger på en släktskaps- och 

vänskapsrelationer vilka människan naturligt identifierar sig genom. Han menar att en ny 

samhällsordning dök upp med tryckkapitalismens spridning i Europa, där allt fler hade 

tillgång till litteratur. Den nya läsande masspubliken lade grunden till utvecklingen av 

folkspråken som i sin tur var en del av en språklig och kulturell gemenskap som 

nationalismen krävde. Det nationella tänkandet kan finnas bland alla former av grupper så 

länge som exempelvis en gemensam arena för masskommunikation finns.91 Anderson 

definierar nationen som en föreställd politisk gemenskap. Han menar att den är föreställd på 

grund av att dess medlemmar aldrig kommer att känna, möta eller höra de flesta av de andra 

medlemmarna i samma gemenskap.92

Anderson använder sig av tre maktinstitutioner för formandet av 

kolonialstaternas föreställning över sitt herravälde. Dessa tre är folkräkning, karta och 

museum, vilka visar kolonialstaternas syn på människorna de hade under sin makt, 
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koloniernas geografi och förfädernas legitimitet. Folkräkningar ledde till klassificeringar av 

befolkningen i bland annat etnicitet och religion för att påtvinga krigstjänstgöring samt 

betalning av skatter. Detta kom med tidens gång att bli en kartläggning av hela befolkningen. 

Kolonialstaternas föreställda identiteter om folket kom att slå djup social och institutionell rot 

i och med att kolonierna fördubblades och organiserades institutionellt. Områdena började 

kartläggas och tryckas i europainspirerande horisontella kartor istället för de buddhistiska 

kartor som föreställde den buddhistiska kosmologins tre världar med överjordiska himlar och 

underjordiska helveten. Geografi blev allt viktigare och de tryckta kartorna gav en ny 

föreställning om den rumsliga verkligheten som influerade den politiska vokabulären. Siam 

som inte ens var koloniserat fick ändå sina gränser dragna av kolonialmakterna. På olika 

museum i Sydostasien speglas det politiska arvet från kolonialstaterna. Kolonialisterna 

började intressera sig för koloniernas historia. Genom att gräva fram, mäta och fotografera 

bland annat Angkor i Kambodja, rekonstruerades olika monument som fick en ny funktion 

som museiföremål, vilket ärvts av de nya självständiga staterna. Dessa institutioner ligger till 

grund för den grammatik som idag möjliggör ”Burma” och ”burmeser” samt ”Indonesien och 

”indoneser”, vilken lever vidare, trots koloniernas självständighet.93  

 

2.3.2 Eric J. Hobsbawm 

Eric J. Hobsbawm är skeptisk mot tanken om att nationalismen är ett allmänmänskligt 

fenomen.  

 
Nationen är för Hobsbawm en historiskt betingad och därmed tillfällig företeelse. Nationalismen 

uppstod vid ett bestämt historiskt skede (franska revolutionen och den engelska 

industrialiseringen) och är därför ovedersägligt behäftad med en rad specifika sociala, 

ekonomiska och kulturella faktorer för sin fortlevnad. Dessa faktorer växlar dock och förändras 

med tiden.94

 

Hobsbawm hävdar också att försök att skapa objektiva kriterier för vad som utgör en nation, 

som etnicitet och språk, inte är möjligt och att dessa snarast ger upphov till en analytisk 

vinkling som kan bana vägen för nationalistisk propaganda. En analys av nationalismen som 

samhällsfenomen måste, enligt Hobsbawm, gå förbi det som nationalismen säger sig vara och 

istället fokusera på vad den egentligen är. Det är i folkliga föreställningar, som inte behöver 

vara av nationell karaktär, som en djupare förståelse av nationalismens dynamik kan hittas. 
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Nationalismen som ideologi är konstruerad uppifrån av exempelvis historiker och politiska 

ledare, men den kan inte överleva om den inte har stöd i de stora folkmassorna.95 Hobsbawm 

stödjer sig i Benedict Anderson när han hävdar att ett gemensamt språk inte alltid har vuxit 

fram naturligt, utan är en konstruktion. Särskilt när det blev ett påtvingat tryckt språk, fick det 

en ny fasthet och verkade mer ”evigt” än det var. Gamla härskareliternas officiella kulturspråk 

har blivit det faktiskt använda språket i moderna stater via allmän skolgång och andra 

administrativa mekanismer.96

Den moderna nationen, antingen i form av en stat eller ett kollektiv med 

ambitionen att bilda en stat, skiljer sig, enligt Hobsbawm, till både storlek och natur från de 

faktiska samfund som människorna har identifierat sig med under större delen av sin historia. 

Stater och nationella rörelser på många håll i världen lyckades mobilisera dessa befintliga 

kollektiva samhörighetskänslor som har kunnat fungera på det makropolitiska planet och på 

det sättet passa ihop moderna stater och nationer.97  

Hobsbawm stödjer sig i den tjeckiske teoretikern Miroslav Hroch, och menar att 

utvecklingen av nationalistiska rörelser i Europa antas följa i huvudsak tre faser. Den första 

fasen är identitetsskapande, där kulturella medel tas till hjälp. I den andra fasen utnyttjas den 

nationella ideologin som politiskt maktmedel av de ideologiska förkämparna och i den tredje 

fasen har de nationalistiska föreställningarna slutligen etablerats hos den stora folkmassan.98  

Enligt Hobsbawm är nationalismen någonting som fyller tomrummet efter alla 

misslyckanden och maktlöshet när andra politiska ideologier och program inte klarar av att 

förverkliga människors förhoppningar. Nationalismen blir sedd som en räddning, en utopi för 

de som hade tappat tron på upplysningstidens gamla utopier.99 Dessutom menar Hobsbawm 

att slitningar och de ofta blodiga konflikterna mellan olika etniska grupper är mycket äldre än 

nationalismens politiska program och att de kommer att överleva nationalismen.100  

En viktig och relevant observation som Hobsbawm gör handlar om invandring. I 

och med den ökade invandringen under den moderna tiden, runt 1980-talet och framåt, har 

just invandringen blivit en stor fråga i många delar av världen, inte bara i Västvärlden eller 

Västeuropa. Det som förvånar Hobsbawm mest är att även mycket stora befolkningar också 

känner sig hotade.  
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Det mest befängda exemplet härpå är en rörelse som i några delstater i USA fick avsevärd 

slagkraft mot slutet av 1980-talet och som krävde att engelska skulle förklaras vara det enda 

officiella språket i USA. Visserligen är invandringen av spanskspråkiga tillräckligt massiv i 

vissa delar av USA […] men tanken att engelskans ledarställning i USA skulle vara i farozonen 

eller riskera hamna där är ändå tecken på politisk paranoia.101

 

Det är möjligt att denna paranoia kommer från det faktum att ”nationen” idag är på god väg 

att förlora en viktig del av sina gamla uppgifter, såsom ett territoriellt avgränsat 

nationalhushåll eller att ha full kontroll på den egna ekonomin. Ekonomiska transaktioner har 

under de senaste decennierna blivit mer internationella och dessutom har interkontinentala 

migrationer under hela 1900-talet ökat och medfört att ett system av nationella territorier som 

med ensamrätt tillhör de infödda och där främlingar ska hålla sig på mattan har blivit än mer 

orealistiskt än tidigare. Slitningar mellan olika folkgrupper i samhället har förvärrats, särskilt i 

form av rasism.102

 

2.4 Sammanfattning 

Inom den funktionalistiska positionen är nationalismen en metod för en grupp människor för 

att få makt och vidbehålla kontrollen över medlemmarna i ett samhälle, samt en politisk 

princip som anser att kulturell likhet är vad som människor i ett samhälle har gemensamt. Här 

är kommunikation den viktigaste aspekten, där samhällen bildas genom utbyten av varor och 

tjänster. Den nationalistiska gemenskapen bildas ur kulturen som utgörs av människors 

gemensamma och invanda preferenser och finns i människors tankar och känslor, samtidigt 

som människor inom samma kultur har lättare att kommunicera med varandra. Nationalism 

kräver kulturell homogenitet, men den påtvingar inte ett samhälle homogenitet. Nationen 

skapas av nationalismen och inte tvärtom. För nationalisterna är det också ett viktigt 

känslomässigt element att medlemmar av den egna kulturen har makten, och de drivs också av 

ett behov av att skydda sin nationella kultur, identitet och stat genom att fördriva främlingar 

som vill ”förgöra” kulturen.  

Enligt den primordialistiska skolan har nationalismen sin förankring i en ofta 

mycket gammal etnisk patriotism, samtidigt som den anser att etniciteten är den 

grundläggande faktorn bakom det moderna nationsbyggandet. Det nationalistiska tänkandet 

har sin grund i människans kulturella arv och den mänskliga naturen och är därmed ett djupt 

rotat mänskligt inslag. Ett nyckelelement i nationalismen är en kombination av kultur och 
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politik. Genom att en grupp människor bevarar sin kultur, påverkar de maktfördelningen och 

ställer politiska krav. Förr i tiden räckte det för en stat att ha ett visst mått av kulturell 

homogenitet, medan det idag har blivit nästan en nödvändighet att ha en övergripande 

offentlig kultur som alla medborgare kan dela, oberoende av vilka seder de har hemma. I den 

moderna världen måste de kulturella angelägenheterna göras till territoriella för att kultur och 

gemenskap ska kunna försvaras i ett större samhälle som snabbt förändras. Medborgarskapets 

rättigheter och skyldigheter är uppdelade mellan den etniska nationen och den territoriell-

politiska nationen, vilket innebär att många individer kan tillhöra två nationer samtidigt. 

Nationalisternas ökande fanatism har ett samband med nedgången i den religiösa tron; 

nationalismen har blivit ett religionssurrogat. Dessutom har ett hemland inte endast ett 

politiskt och symboliskt värde, utan ger också underlag till den utopiska tanken om autarki, 

det vill säga självförsörjning.  

Enligt den historiska skolan består nationalismen av inlärda traditioner och 

gemenskapsfrämjande processer, där nationalismen ibland ses mer som släktskap eller 

religion än en ideologi. En ny samhällsordning kom med tryckkapitalimens och litteraturens 

spridning så att ett folkspråk utvecklades som en del av en språklig och kulturell gemenskap, 

som nationalismen krävde. I den mer moderna tiden, från 1980-talet, har den ökande 

invandringen blivit en stor fråga i många delar av världen, och det är ingen överraskning att 

många ”nationer” upplever att deras språkliga och kulturella existens är hotad, även de som är 

stora befolkningsmässigt. Vidare menar den historiska skolans proponenter att den 

nationalistiska rörelsens utveckling följde i huvudsak tre faser: identitetsskapande, utnyttjande 

av den nationella ideologin som politiskt maktmedel, samt etablering av de nationalistiska 

föreställningarna hos den stora folkmassan.  

 

2.4.1 En grogrund för främlingsfientlighet? 

Att, som i den funktionalistiska positionen, skydda sin kultur genom att fördriva främlingar 

som vill förgöra kulturen anser vi är ett tecken på främlingsfientlighet. Primordialismen anser 

vi dock vara en starkare grogrund för främlingsfientlighet än den funktionalistiska positionen 

i och med att den starkt betonar de etniska aspekterna och deras djupt rotade mänskliga inslag. 

Den historiska positionen anser vi också kunna vara en grogrund för främlingsfientlighet 

eftersom de framhåller vikten av en historisk språklig och kulturell gemenskap, men endast 

när människor känner att denna gemenskap är hotad. För att understryka, vi anser att den 

primordialistiska positionen utgör den starkaste grogrunden för främlingsfientlighet.  
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3 Empiri 
3.1 Sverige: Sverigedemokraterna 

3.1.1 Bakgrund 

SD bildades i Stockholm den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för svenskar, 

där den enande faktorn var motståndet mot den förda invandringspolitiken, som de ansåg vara 

alltför vidlyftig och därmed ett hot mot Sverige såväl ekonomiskt som socialt. Med tiden blev 

SD ett mer värdeorienterat parti, där begrepp som familjen, hembygden och nationen blivit 

centrala. De grundläggande principerna för SD:s ideologi är nationalismen och önskan om ett 

demokratiskt styrelseskick. Partiet har inspirerats av förra sekelskiftets svenska 

nationalkonservatism och den socialdemokratiska folkhemstanken, där syftet är att kombinera 

principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.103

Partiet var en direkt efterträdare till Sverigepartiet, som i sin tur bildades 1986 

efter att det svenska Framstegspartiet och Bevara Sverige Svenskt slogs samman. Sina rötter 

har Sverigedemokraterna i den svenska fascismen och det förekom klara överlappningar 

mellan Sverigedemokraterna och öppet antidemokratiska, nazistiska och fascistiska 

grupperingar, främst under slutet av 1980-talet och första halvan av 1990-talet. Under senare 

tiden av 1990-talet har partiet ansträngt sig för att skapa en mer respektabel fasad. Bland 

annat infördes år 1996 uniformsförbud och 1999 tog partiet också avstånd från nazismen.104 

Partiet fick sin första symbol år 1990 och den var Dalslands landskapsblomma, förgätmigej. 

Denna symbol varade dock kort tid och ersattes senare av den mer välkända facklan,105 

brinnande och i form av den svenska flaggan, som är en direkt översättning av engelska 

National Fronts symbol, och dessutom mycket lik franska Front Nationals och det 

nyfascistiska italienska MSI:s partisymboler106. 

Sverigedemokraterna ställde upp i valet till Europaparlamentet 1999 och 

fick drygt 8500 röster, medan de år 2004 fick 28 303 röster, eller 1,13 procent, vilket 

var en klar ökning från valet innan. I april 2006 bytte Sverigedemokraterna ut facklan 

som sin partisymbol mot den nuvarande blåsippan. Ett av huvudargumenten för bytet 

var att facklan ”påminner mycket om en annan fackla som använts av extrema rörelser i 

Europa”.107 I riksdagsvalet 2006 fick Sverigedemokraterna 2,93 procent av rösterna och 

                                                 
103 Sverigedemokraternas Principprogram, 2005, 2008-05-22, 01:20 
104 Rydgren, 2005, s. 118 
105 Sverigedemokraterna, 2005, Historik, 2008-05-22, 00:13 
106 Rydgren, 2005, s. 118f 
107 Sverigedemokraterna, 2005, Historik, 2008-05-22, 00:13 
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samtidigt ökade deras antal kommunala mandat från 49 mandat år 2002 till 281 mandat 

i 144 kommuner år 2006.108

 

3.1.2 Åsikter - Invandring 

I SD:s principprogram står det att den nationalistiska principen inte omöjliggör invandring, 

men att invandringen måste hållas på en sådan nivå att den inte i grunden förändrar 

befolkningssammansättningen på så vis att etniska enklaver uppstår. I annat fall finns det två 

lösningar, antingen återvandring eller assimilering.109

I SD:s invandringspolitiska handlingsprogram står det:  

 
Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa 

har haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten 

hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna 

inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer 

att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.110

 

SD hävdar också att massinvandringen har medfört enorma kostnader och att följden har blivit 

ett minskat utrymme för välbehövliga välfärdssatsningar, samt försämrade möjligheter att 

förbättra stödet till de verkligt nödställda människorna i världen.  

 
Denna oansvariga politik har skapat svåra sociala, etniska, religiösa och kulturella 

motsättningar, tillika segregation, rotlöshet och kriminalitet. Den mångkulturella 

samhällsordningen är i dag ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som 

utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.111

 

Enligt SD har Sveriges kommuner tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade 

invandrings- och integrationspolitik och att trycket på senare år har ökat ytterligare i takt med 

att invandrarna blir fler. Sverigedemokraternas förslag är att kommunerna skall, tills dess att 

en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om 

invandrarmottagning.112 SD menar dessutom att kommunernas integrationsarbete skall 

ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet, som går ut på att det är invandrarna som skall 

anpassa sig till det svenska samhället. De lägger fram några punkter: 1) Stopp för etnisk 

                                                 
108 Expo, 2008, Researchpaket: Sverigedemokraterna,  2008-05-13, 13:04 
109 Sverigedemokraternas principprogram, 2005, 2008-05-22, 14:35 
110 Sverigedemokraternas handlingsprogram, 2007, Invandrarpolitiskt program, 2008-05-22, 14:38 
111 Ibid.  
112 Sverigedemokraternas handlingsprogram, 2007, Generella riktlinjer för sverigedemokraternas 
kommunpolitik, 2008-05-22, 14:52
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kvotering och så kallad positiv särbehandling, 2) stopp för mångkulturella lovdagar i skolan, 

3) avvecklandet av stöd till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara 

eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet, 4) även svenskfientliga attityder 

skall belysas och motverkas i kommunernas arbete mot rasism, 5) kommunal information och 

service bör endast ges på svenska och restriktiva regler skall gälla för anlitande av tolkar, 6) 

främjande av assimilering genom att kommunernas mångfaldsplaner utformas så att alla 

former av diskriminering, även omvänd sådan, motverkas.  

 I kombination med högre krav på invandrarnas anpassning till det svenska 

samhället, vill SD stimulera en ökad, frivillig återvandring. Deras plan går ut på tre punkter: 

1) Kommunerna skall erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag, 2) ha en 

återvandringshandläggare, samt 3) bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra, 

utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet.113  

Enligt SD råder det ingen tvekan om att mångkulturalismen allvarligt försämrat 

förutsättningarna för en fortsatt demokratisk utveckling i Sverige. Enligt dem har de senaste 

decenniernas politiska strävan mot ett mångkulturellt samhälle löst upp de grundläggande 

värdegemenskaper som skapats och förmedlats inom ramen för den svenska nationalstaten. 

SD hävdar att Sverige håller idag på att bli ett splittrat land.114  

 
Kvotering på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet är exempel på [diskriminering 

mot svenskar] […] Det kan också handla om att tillåta, för svenska folket helt främmande, 

religiösa riter, såsom brutala slaktmetoder – eller om att införa speciella lovdagar i skolan för 

särskilda grupper. […] Det väsentliga här är att tillmötesgående av dessa krav urholkar två 

viktiga principer: a) Sverige är svenskarnas land samt b) allas likhet inför lagen. Det är 

nödvändigt att slå fast att vi med ”särskilda befolkningsgrupper” avser sådana folkgrupper som 

inte har någon naturlig hemvist i vårt land. Det har idag gjorts till en närmast vedertagen 

uppfattning att demokrati är likställt med alla människors rätt att bosätta sig i Sverige och 

åtnjuta svensk välfärd. Det är naturligtvis en felaktig tolkning. Sverige är svenskarnas land och 

av det följer att svenska normer och värderingar ska ha en särställning i Sverige. […] Invandrare 

måste acceptera att de kommit till ett nytt land med egna lagar och regler, ta seden dit de 

kommit och därmed anpassa sig till det svenska samhället. […] Den komplexa verkligheten gör 

att vi samtidigt måste respektera de övriga ursprungsbefolkningar, samer och Tornedalsfinnar, 

som däremot har en naturlig hemvist i Sverige. Utan att på något sätt anamma 

mångkulturalisternas demokratisyn är det naturligt att dessa befolkningsgrupper ges vissa 

möjligheter att leva och utvecklas utifrån sina egna önskemål och förutsättningar, så länge detta 

                                                 
113 Ibid. 
114 Sverigedemokraternas hanlingsprogram, 2005, Demokratisk utveckling, 2008-05-22, 15:32
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faller inom ramen för svensk lag. Redan idag utövar samerna ett visst mått av självstyre, vilket 

Sverigedemokraterna anser att de ska få fortsätta med.115

 

3.1.3 Åsikter – Kultur och religion 

I SD:s principprogram står det att FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna är 

helt central och att partiet tar starkt avstånd från diskriminering av människor på grund av 

kön, religiös och politisk tillhörighet och etnisk bakgrund. Enligt SD bör varje samhälle vara 

byggt på en värdegemenskap inom vilken människorna delar grundläggande normer och 

värderingar, där den enande faktorn är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg 

i sin identitet. Enligt SD är alla människor beroende av gemenskaper, människor som kan 

identifiera sig med varandra och att det i första hand är familjen och nationen som ger 

förutsättningarna för att uppnå detta.  

 
Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper.116

 

SD menar att de kulturella gränserna är svårdefinierbara, men att de kulturella skillnaderna är 

större mellan svenskar och människor från kulturellt avlägsna delar av världen än mellan 

svenskar och de nordiska staterna, vilket gör det svårt att förena olika kulturer, särskilt när 

olika kulturers grundläggande värdesystem krockar. Därmed borde den typen av 

kulturkrockar förhindras, som ett led i strävan att undvika konflikter, menar SD, och ser dessa 

kulturkrockar som kränkningar av den nationalistiska principen. Den nationalistiska principen 

om ”en stat, en nation” är grundläggande för SD:s politik. Den viktigaste faktorn i ett tryggt, 

harmoniskt och solidariskt samhälle är, enligt SD, den gemensamma identiteten, vilken i sin 

tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Enligt SD kan 

mångkulturella samhällen också betraktas som särkulturella eftersom de olika grupperna lever 

åtskilda snarare än tillsammans.117 Dessutom menar SD att en blandning av starka kulturer 

inom en och samma stat har tenderat att göra att de ursprungliga kulturernas egna identiteter 

har utplånats. Det säkraste sättet att skydda mångfalden av kulturer med respekt för mänskliga 

rättigheter är i nationalstatens form, menar SD.118

SD hävdar att nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur, enkelt 

uttryckt att två människor tillhör samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt menar 

de att förhållandet är mer komplext än så:  

                                                 
115 Ibid.  
116 Ibid. 
117 Sverigedemokraternas principprogram, 2005, 2008-05-22, 13:34 
118 Ibid. 
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För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, 

lojaliteter och ursprung tillfogas. […] svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas 

som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor 

med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen. […] Att helt uppgå i en nation kan ta flera 

generationer. […] medborgarskap [skall] kunna erhållas även av icke-svenskar […] I huvudsak 

ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.119  
 

Enligt SD är invandring, överstatlighet och imperialism de allvarligaste hoten mot den 

nationalistiska principen. De hävdar att globalisering och internationalisering har föranlett 

allvarliga hot mot de enskilda kulturerna. SD säger också att Sverige är svenskarnas land, men 

att de med detta  

 
inte [menar] att vi svenskar är bättre än andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi 

har en absolut rätt att verka och kan utveckla vår egen särart och identitet. […] Vi, som lever 

idag, har ett ansvar att förvalta [det som skapats och förmedlats genom århundradena]. Låt 

Sverige förbli Sverige.120

 

3.2 Danmark: Dansk Folkeparti 

3.2.1 Bakgrund 

DF:s historia börjar med uppkomsten av det högerorienterade och skattefientliga 

Fremskridtspartiet som bildades 1972 av Mogens Glistrup. Efter att Glistrup åkt in i fängelse 

för skattebrott 1984 ersattes den ledande platsen av Pia Kjaersgaard. Under fängelseåren hade 

mängden asylsökande ökat från 800 år 1983 till 8700 år 1985, så när Glistrup släpptes ur 

fängelset 1987 gjorde de båda invandringen till en av partiets hjärtefrågor. Efter ett antal år av 

konflikter i partiet bröt sig tillslut Kjaersgaard ur partiet och bildade DF 1995. Det nya partiet 

framställde sig som nationalistiskt och EU-skeptiskt samt för välfärd men mot immigration. 

Fremskridtspartiet fick endast 0,6 % av rösterna i valet 2001 medan DF fick 12 % och 

lämnade på så sätt DF ensamma kvar. Den tillträdande regeringen 2001, som bestod av 

Venstre och Konservative Folkeparti (KF), behövde hjälp av DF för att få parlamentarisk 

majoritet, vilket resulterade i nya framgångar för partiet. Tillsammans med KF och Venstre 

har DF lyckats strama åt invandrings- och asyl reglerna i Danmark och blivit allt mer populära 

                                                 
119 Ibid.  
120 Ibid.  
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bland det danska folket.121 I det senaste valet 2007 gick det ännu bättre för DF som nu har 20 

mandat i Folketinget och är numera Danmarks tredje största parti.122

 

3.2.2 Åsikter – Invandring 

Dansk Folkeparti ser negativt på den stora invandringen till Danmark som beror på bland 

annat konflikter i tredje världen, orsakat av att länder utanför den västländska kulturkretsen 

har svårt att skapa en långvarig utveckling, vilket medför att samhällsförhållandet kommer ur 

balans. Partiet menar att konflikterna inte löser sig på grund av invandring från tredje världen 

till Danmark. Den ökade invandringen resulterat i en onaturlig samvaro mellan skilda 

kulturer, och de menar att: 

   
Danmark er danskernes land. 

 

Partiet vill inte påtvingas invandring av människor, som förkastar den kulturgrundlag, som 

skapat Danmark och som inte kan försörja sig själva, men de menar att de gärna delar med sig 

av sin kunskap om ekonomisk och social utveckling samt hur stabilitet skapas. De oroar sig 

också för att invandringen från länder utanför den västerländska kulturkretsen och dessa 

invandrares höga födelsetal kan få ödesdigra följder för Danmarks 

befolkningssammansättning och samhällsstruktur. För att förhindra detta vill DF motarbeta ett 

multikulturellt Danmark genom att öka förståelsen för att ett samhälles utveckling grundas på 

dess kultur. 

 
Dansk Folkeparti vil arbejde for at øge forståelsen for, at ethvert samfunds udvikling er bestemt 

af det samlede indhold af dets kultur, og vi vil modarbejde ethvert forsøg på at skabe et 

multikulturelt eller multietnisk samfund i Danmark, dvs. et samfund, hvor en betydelig 

befolkningsgruppe er tilhængere af en anden kultur end vores. At gøre Danmark multietnisk 

indebærer en risiko for, at udviklingsfjendtlige, reaktionære kulturer vil nedbryde vores hidtil 

stabile, homogene samfund.123

 

Partiet hävdar dock att ett begränsat antal invandrare från främmande kulturer kan påverkas 

och integreras. Problemet ligger i att många invandrare vill ta med sin kultur till det nya 

landet, vilket enligt DF kan leda till samma oroligheter som i invandrarens hemland. De 

påpekar även att det är speciellt svårt att integrera flyktingar och muslimer, och hävdar 

                                                 
121 Rydgren & Widfeldt, 2004, s. 148ff 
122 Velfærdsministeriet, 2007,  A. Valget til folketinget den 13. november 2007, 2008-05-23, 15:50 
123 Dansk Folkeparti Arbejdsprogram, 2007, Udlændinge-, asyl- og integrationspolitik, 2008-05-30, 01:36 
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samtidigt att detta inte lyckats i någon annan kultur. De anser dock att större kulturnationer 

dock lättare kan konkurrera med influenser från till exempel den arabiska kulturen. I 

partiprogrammet finns exempel på annat som partiet inte tolererar, exempel som endast 

handlar om muslimer. Den muslimska slöjan bör förbjudas, samt krav på hallalslaktat kött, 

speciella omklädningsrum och ledighet vid muslimska högtider bör inte tillmötesgå.  

 
Vi skal ikke tillade, at der opstår et parallelt samfund i Danmark med muslimske værdier og 

normer, herunder indførelse af Sharia-lovgivning eller andre muslimske skikke.124

 

3.2.3 Åsikter – Kultur och religion 

DF förespråkar religionsfrihet, men det är endast den evangelisk-lutherska kyrkan som ska få 

statligt stöd. Religion, tro, värdenormer, traditioner och sedvänjor utgör samhällets 

utveckling, och det är endast den judisk-kristna västvärldens kultur som skapat frihet och 

tolerans vilket ligger till grund för demokrati, samt respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Partiet önskar religions-, tanke-, tros- och yttrandefrihet till alla grupper i Danmark. Men som 

nation ligger förpliktelsen först och främst i att värna om den danska kulturen och den judisk-

kristna idégrundlagen. DF menar dock att ordet tolerans idag fått en ny betydelse som de 

själva inte håller med om, vilket innefattar viljan att acceptera den trångsynthet som präglar 

fundamentalistiska religioner som islam. Den nya betydelsen av begreppet ligger till grund för 

ett kulturradikalt motstånd som riktas mot gamla normer och auktoriteter så som att uppskatta 

judisk-kristna värderingar och traditioner, vilket har utvecklats till ett avståndstagande av 

Danmarks egna kulturella bakgrund samt de moraliska och etiska normer som landet byggts 

upp av. Den danska och den europeiska kulturen och dess moderna samhällen och 

institutioner har utvecklats ur och präglats av den judisk-kristna tankevärlden i 2000 år.125  

Dansk kultur består av folkets tro, religion, värderingar, traditioner och språk. 

För att Danmark ska kunna fortsätta att vara ett fritt och upplyst samhälle måste denna kultur 

beskyddas och vidareutvecklas enligt DF. Den kulturella utvecklingen har blivit påverkad av 

andra samhällen, främst från grannländer, influenser vilka landet har haft möjlighet att ta emot 

på sina egna villkor och som inte på något sätt tagit över den danska kulturen. Under de 

senaste åren har dock landets kultur hamnat under press på grund av invandring från länder 

med andra normer samt stora europeiska staters vilja att omvandla EU till en förbundsstat, 

vilket, enligt partiet lett till svagare gränskontroller. Ett kulturellt samarbete med andra länder 

är något som partiet främjar, dock vill de inte ge kulturer med andra värderingar och normer 

                                                 
124 Ibid. 
125 Dansk Folkeparti Arbejdsprogram, 2007,  Kristendommen, folket og etikken, 2008-05-30, 01:38 
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inflytande i Danmark. Massinvandring från främmande religioner och kulturer skulle ta över 

ett så litet lands kultur. DF påstår att ett mångkulturellt samhälle har brist på sammanhållning 

vilket resulterar i brist på solidaritet som i sin tur leder till öppna konflikter. Därför anser sig 

partiet kämpa emot totalitära ideologier som kommunism, nazism, fascism och religiös 

fundamentalism. Dessa ideologier anser DF ha en annan kulturell bakgrund som legat till 

grund för fattiga, outvecklade diktaturstater, vilka inte har en plats i Danmark.126

 

3.3 Österrike: Freiheitliche Partei Österreichs 

3.3.1 Bakgrund 

I Rydgren och Widfeldts redigerade bok “Från Le Pen till Pim Fortuyn” har Max 

Riedlsperger skrivit om Österrikes politiska historia från 1800-talet och framåt, samt 

Österrikiska Frihetspartiets utveckling och väg till makten. För att förstå FPÖ:s bakgrund och 

utveckling, presenterar Riedlsperger de olika skikten i det österrikiska samhället. Enligt 

Riedlsperger används begreppet skikt (på tyska ”Lager”, vars bokstavliga översättning till 

svenska är ”läger”) för att beteckna tre stora samhällsgrupper i Österrike som har sina egna 

intresseorganisationer och politiska partier. De österrikiska socialdemokraterna, Österrikes 

Socialdemokratiska Parti (SPÖ), tillhör det socialistiska skiktet, Österrikiska Folkpartiet 

(ÖVP) hör till det katolsk-konservativa skiktet och FPÖ representerar ett tredje skikt som inte 

har ett specifikt namn. Enligt Riedlsperger är det tredje skiktet inte lika organiserat som de 

första två och består av en disparat allians mellan tysknationella, som har en historisk 

koppling till nazismen och har strävat efter en förening med Tyskland och liberaler.127  

FPÖ bildades 1956 kring Anton Reinthaller, som var nazistisk jordbruksminister 

under Österrikes 1938-års Anschluss-regering. I början var FPÖ mest ett instrument för 

exnazister att komma in i den österrikiska politiken och återskapa det gamla tysknationella 

skiktet. Efter det att Anton Reinthaller dog mindre än två år efter att FPÖ bildades, började 

partiet sin utveckling mot framtiden istället för att riktas på det förflutna.128 Under 1960-talet 

började de styrande partierna ÖVP och SPÖ att söka ett samarbete med FPÖ. Enligt 

Riedlsperger gav Jörg Haiders ungdomlighet och energiska engagemang upphov till ökande 

röstandelar i varje val sedan 1986, på ÖVP:s bekostnad.129 Efter valet 1990 övergick FPÖ 

från att vara ett litet parti till ett medelstort parti med en relativt stor inverkan på det politiska 

landskapet. Enligt Riedlsperger var Haider  

 
                                                 
126 Dansk Folkeparti Arbejdsprogram, 2007, Kulturpolitik, 2008-05-30, 01:41 
127 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 70 
128 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 79 
129 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 83f 
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en demagogisk talesman som effektivt kunde exploatera ängslan, frustration och vrede mot 

tidens omstörtande tendenser, och de regeringspartier han framställde som en del av 

problemen.130

 

Det var då, under 1990-talet, som invandringen blev en stor politisk fråga för FPÖ.131 Efter ett 

antal politiska turer, där FPÖ:s ledamöter lämnade regeringen, utlystes nyval 2002. I det valet 

FPÖ fick endast tio procent av rösterna, vilket var en minskning med nästan två tredjedelar 

jämfört med 1999. Det berodde delvis på att FPÖ inte längre kunde dra till sig proteströster, 

eftersom de tillhörde etablissemanget.132

 

3.3.2 Åsikter – Invandring 

Enligt FPÖ måste den fundamentala rätten till ett hemland försvaras. I deras partiprogram står 

det att Österrike inte är ett land för invandring på grund av dess topografi, befolkningstäthet 

och begränsade resurser. De menar att den grundläggande rätten till ett hemland (”Heimat”) 

inte tillåter en obegränsad och okontrollerad invandring till Österrike. Enligt FPÖ skulle 

obegränsad invandring kräva för mycket av den inhemska befolkningen när det gäller den 

aktiva kapaciteten för integration, och dessutom skulle den utsätta rätten till bevarande och 

skyddande av den kulturella identiteten för fara. FPÖ avfärdar multikulturella experiment, 

som de menar bär konflikter med sig.133

Enligt FPÖ behövs full suveränitet i frågor gällande invandrarnas rättigheter för 

att kunna försvara österrikiska invånarnas intressen. Österrike måste ge asyl till människor 

som förföljs på religiösa, politiska eller rasmässiga grunder, om de inte kommer till Österrike 

genom ett säkert tredje land. Varje förföljd person har rätt att bekänna sig till och öppet visa 

sin kulturella tradition, samt att återvända till sitt hemland. Återvändandet gäller särskilt de 

många flyktingar som har fördrivits från sina länder genom våld de senaste decennierna. 

Enligt FPÖ får dessa människor inte förlora sin fundamentala rätt till sitt hemland.134  

Enligt FPÖ leder okontrollerad invandring till allvarliga störningar av arbets- 

och bostadsmarknaden, samt att lönenivåerna sänks, vilket är en fara för samhället. 

 

                                                 
130 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 85 
131 Ibid. 
132 Rydgren, Widfeldt, 2004, s. 93 
133 Program of the Austrian Freedom Party, Chapter III, Article 4, s. 8 
134 Ibid. 
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Austria is not a country of immigration. The pressure on wages and rising prices in the housing 

market, which result from uncontrolled immigration, make for a distortion of the labor and 

housing markets, which endanger social freedom.135

 

FPÖ menar att höga arbetslöshetstal inte tillåter invandring av arbetskraft som inte är 

efterfrågad, men att företag som behöver arbetskraft under vissa av årets säsonger bör ha 

möjligheten till att anställa utländska arbetare under en begränsad tidsperiod, genom en 

utveckling av en säsongsmodell.136 Enligt FPÖ ska flödet av illegala invandrare stoppas 

genom upprättande av en stark gränspolis. Samtidigt skulle det enligt FPÖ innebära att brott 

förhindras eftersom det är bevisat att illegal invandring leder till en ”import” av brottslighet, 

som bland annat terrorism, organiserad brottslighet, människo- och drogsmuggling.137

 

3.3.3 Åsikter – Kultur och religion 

FPÖ menar att Österrike inte endast är en administrativ enhet, utan att dess folk har en 

gemensam vilja för självständighet och tillhörighet i en regional mångfald, vilken har sitt 

uttryck i den demokratiska, federala och konstitutionella österrikiska republiken. 

”Österrikepatriotismen” visar sig också genom viljan att odla Österrikes kulturarv, samt 

bevara dess miljö, landsbygd och natur.138 Enligt FPÖ har kulturen fått allt mindre utrymme i 

medierna de senaste åren och att det därför behövs en ny intellektuell och kulturell rörelse för 

att hålla Österrikes traditioner och regionala säregenheter vid liv.139

 För FPÖ är hängivenhet till sin kulturella identitet grunden för deras politiska 

aktivitet. Kulturen i Österrike och dess federala stater har formats av andra historiskt bofasta, 

inhemska grupper som tyskar, kroater, romer, slovaker, slovener, tjecker och ungrare. Alla 

dessa historiska kulturer måste skyddas enligt lagen.140 Dessutom menar FPÖ att ingen 

kulturgrupp får diskrimineras utifrån sin kulturella identitet. Att människor fritt kan utöva sina 

egna kulturella traditioner är grundläggande för bevarandet och vidareutvecklingen av 

kulturer och deras värderingar. Medvetenhet om det egna folkets säregenhet är, enligt FPÖ, 

nära bundet till respekten för andra folks säregenheter.141  

 Enligt FPÖ är världsordningen som formades av kristendomen och antiken 

Europas viktigaste intellektuella grund. Förutom kristendomen, har Europa också formats av 

                                                 
135 Program of the Austrian Freedom Party, Chapter X, Article 8, s. 23  
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137 Program of the Austrian Freedom Party, Chapter IX, Article 3, 4, s. 19f 
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139 Program of the Austrian Freedom Party, Chapter III, Article 4, s. 6 
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Judendomen och andra icke-kristna religioner, samt religionslösa människor. FPÖ hävdar att 

Europas etablerade principer inom lag är baserade på kristendomens tanke om gemensamma 

värden.142 Enligt FPÖ måste kristendomen försvara sina värderingar för att Väst ska kunna 

bevara sina intellektuella grunder. Därmed ser sig FPÖ som en partner till kristna kyrkor, 

även om de ibland intar andra positioner i politiska frågor. Enligt FPÖ är Västs grunder i 

farozonen på grund av flöden av olika tankar. De nämner några exempel: 

 
The increasing fundamentalism of radical Islam which is penetrating Europe, as well as 

hedonistic consumption, aggressive capitalism, increasing occultism, pseudo-religious sects and 

an omnipresent nihilism threaten the consensus of values which is in danger of getting lost.143

 

Enligt FPÖ är Europa mer än en geografisk term. De hävdar att Europa baseras på ett kristet 

västerländskt samhälle som delar samma värderingar. Värt att nämna här är att FPÖ är öppet 

emot Turkiets medlemskap i EU, men det är inte någonting som nämns i FPÖ:s partiprogram. 

Enligt FPÖ är Europas folk bundna till varandra genom ödet och kulturarvet, samtidigt som 

de menar att Europa inte kan reduceras till att mena endast EU.144 Enligt FPÖ måste Europas 

inre frihet skyddas av en lag för etniska grupper. De menar att denna lag måste utarbetas 

utifrån det faktum att gränser mellan folks bosättningar inte går utmed statliga gränser, vilket 

är anledningen till att många etniska minoriteter lever i många europeiska stater. Enligt FPÖ 

har alla dessa minoriteter en grundläggande rättighet till fortsatt existens och att de ska 

skyddas från assimilering, samtidigt som de ska kunna vidareutveckla sin kulturella och 

politiska autonomi och samarbete utanför statsgränserna. FPÖ menar att det är Österrikes 

uppgift att skydda tyskspråkiga minoriteter även utanför Österrike.145 De är också explicit för 

den tyskspråkiga minoritetens rätt till självbestämmande i norra Italien, i Sydtyrolen, och att 

de har rätt till att bli en del av Österrike om det är deras vilja.146  

Slutligen är det viktigt att nämna att FPÖ ser språket som det viktigaste mediet för kulturellt 

uttryck och därmed måste språket särskilt vårdas. I och med att majoriteten av Österrikes 

invånare pratar tyska, som är det officiella språket, och ser det som sitt moderspråk, tillhör de 

det tyska kulturella samhället. Språket ingår alltså i kulturen, och det är genom utbildning som 

identiteten och kulturen ska bevaras, enligt FPÖ.147  
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3.4 Frankrike: Front National 

3.4.1 Bakgrund 

Det franska partiet FrN är ett RHP-parti. På grund av sin historia som det första RHP-partiet 

som nått stora valframgångar har det också blivit en inspiration och modell för liknande 

partier runt om Europa. Därför ses FrN:s framväxt även som en anledning till den radikala 

högerpopulismens – som partifamilj betraktat – framväxt.148 Partiet föddes 1972 av dess 

nuvarande ledare Jean-Marie Le Pen, men existerade i skymundan fram till sitt väljarmässiga 

genombrott 1983-84.149 1983 kom de första betydelsefulla valresultaten som ledde till att den 

traditionella högern i Frankrike allierade sig med FrN för att besegra de vänsterorienterade 

partierna. Detta resulterade i sin tur till ökad uppmärksamhet samt legitimitet åt partiet. 1984 

kom dock det nationella genombrottet, vilket var 11 % av Frankrikes röster i det franska valet. 

Detta gav partiet nya fördelar, i och med valframgångarna anslöt sig många nya medlemmar 

från den traditionella högern och Nouvelle Droite, den nya högern. Partiet blev på detta sätt 

organiserat på en högre nivå samt fick nya välutbildade, intellektuella och erfarna 

medlemmar. 1986 infördes proportionellt valsystem istället för det tidigare 

majoritetsvalsystemet, vilket gav FrN en chans att bli representerade i nationalförsamlingen 

samt få en bestående politisk synlighet. Trots ett antal antisemitiska och rasistiska uttalanden 

av Le Pen lyckades partiet behålla sin popularitet. Partiet hade sina största framgångar åren 

efter 1995 med ett väljarstöd runt 15 %. Konflikter inom partiet mellan Le Pen och Bruno 

Mégret resulterade i en splittring av partiet 1999. FrN tog till viss del skada av splittringen, då 

många av Mégrets anhängare lämnade partiet med honom och anslöt sig till det nybildade 

rivaliserade partiet Front National-Mouvement National. Partiet återhämtade sig dock efter 

terrorattackerna i New York 2001 och en samtida valkampanj inriktad på lag och ordning.150  

 

3.4.2 Åsikter – Invandring 

Enligt FrN har de franska regeringar som styrt Frankrike under de senaste trettio åren haft en 

dålig invandringspolitik. Partiet menar att invandringen skapar många problem för Frankrike 

och vill därför med olika förslag på lösningar förändra landets invandringspolitik. Frågan har 

länge varit tabu, men invandring ses idag som en stor påfrestning på landet av både 

ekonomiska och politiska observatörer, hävdar FrN. Det sägs att Frankrike fått 2 miljoner nya 

invånare under de senaste 20 åren, en siffra som partiet hävdar är fel. De menar att den 

verkliga siffran ligger på 6 miljoner nya invånare och att det årligen invandrar 400 000 till 
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500 000 personer till Frankrike, där de stödjer sig i statistik från OECD. FrN publicerar ett 

antal uppgifter i sitt partiprogram för att visa hur kostsamt invandringen är. De menar att 25 % 

i franska fängelser utgörs av invandrare, dock påstår FrN att det egentligen är nära 70 % om 

man räknar in alla personer med utländsk bakgrund. Endast 5 % av alla invandrare har 

arbetskontrakt när de kommer till Frankrike, FrN påpekar att hela 95 % kommer utan. De 

menar också att 50 % av personer som får socialbidrag är invandrare. De flesta invandrare 

som migrerar till Frankrike har inga band som knyter dem till Frankrike, utan bosätter sig i 

landet endast på grund av de materiella fördelarna som Frankrike bidrar med. Frankrike har 

satt sig i skuld på grund av finansiering av det sociala skyddsnätet till invandrare, vilket, 

enligt FrN, är ett sätt för Frankrike att svara på allt ”elände i världen”. Detta resulterar i 

ytterligare påspädning av statsskulden, vilket i sin tur kan leda till ett bankrutt Frankrike, 

vilket FrN har klart uttryckt i sitt partiprogram:   
 

Aujourd’hui, les Français s’endettent pour financer des prestations sociales visant à répondre à 

la « misère du monde », avec pour conséquence les déficits permanents des comptes sociaux et 

les 2 000 milliards d’euros de dette publique qui menacent, à court terme, de faillite la 

Nation.151

 

FrN har som prioritet att införa en realistisk invandringspolitik samt vända den nuvarande 

ökande migrationstrenden. Deras förslag innebär bland annat att; ta bort socialbidrag för 

utlänningar, de ska endast vara till för franska familjer, kriterier för medborgarskap ska 

innehålla gott uppförande och graden av integrering, utvisning ska ske av invandrare som 

begår brott och blir dömda till fängelse i minst 6 månader och återfallsförbrytare. FrN vill 

också ta bort anhöriginvandring, vilket de anser har omvandlat arbetskraftsinvandringen till 

bofasta invandrare.  Efter att partiet stoppat all ny invandring vill de implementera en policy 

för assimilering av de invandrare som respekterar lagar och franska sedvänjor och accepterar 

de skyldigheter som följer de rättigheter de får, samt ser Frankrike som sitt faderland.152  

Gällande EU vill FrN återuppbygga de franska gränserna, lämna Schengen 

avtalet och säga upp andra EU-avtal som handlar om invandring och rätten till asyl och 

visum. De vill också stärka gränskontrollerna extra vid utomeuropeiska gränser, främst mot 

invandring från afrikanska länder. För att förhindra att afrikaner ska attraheras av Europas 

rikedomar vill partiet anordna regelbundna euro-afrikanska konferenser för att på så sätt 

undersöka hur framtida invandringsströmmar kan förebyggas. FrN är emot ett turkiskt 
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medlemskap i EU, de menar att om EU definieras av värderingar och inte geografiska gränser 

så finns det en risk att Turkiet på så sätt kan närma sig EU och bli medlemmar.153

 

3.4.3 Åsikter – Kultur och religion 

Konst och språk är en viktig del av den franska identiteten. Det går inte att separera kulturen 

från den franska historien, menar FrN. Det finns dock hot mot den franska kulturen så som 

globaliseringspolitiken. En viktig aspekt av kulturen är kommunikation. Det är därför viktigt 

för partiet att den skrivna pressen, radio och Tv är helt oberoende samt att åsiktsfrihet 

råder.154    
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4 Analys 
4.1 Den funktionalistiska positionen 

Enligt den funktionalistiska skolan är kulturell likhet det som människor i ett samhälle har 

gemensamt och att denna kultur är homogen. Detta överensstämmer med SD, som anser att ett 

tryggt samhälle förutsätter en hög grad av kulturell likhet bland befolkningen. Precis som SD 

vill DF motarbeta ett multikulturellt Danmark. DF menar att Danmark är danskarnas land och 

att invandring leder till en onaturlig samvaro mellan olika kulturer. FPÖ är lite mer 

komplicerade. De avfärdar multikulturella experiment som någonting som bär konflikter med 

sig, medan de samtidigt anser att den österrikiska kulturen har formats av andra historiska 

grupper som lever i Österrike, som bland annat tyskar, slovaker, ungrare och romer, och att 

deras specifika kulturer bör bevaras, vilket den funktionalistiska positionen förordar. 

I funktionalismen finns det alltså ett behov att skydda sin kultur, identitet och 

stat från främlingar som vill förgöra den. Även det känns igen hos SD som menar att den 

mångkulturella samhällsordningen idag är ett hot mot den inre sammanhållningen och 

stabiliteten i Sverige. DF vill inte heller acceptera invandrare som förkastar den 

kulturgrundlag som skapat Danmark. De anser att problemet ligger i att många invandrare vill 

ta med sin kultur till det nya landet, något som för ett litet land som Danmark skulle innebära 

att deras egen kultur urholkas och att de inte kan försvara sig mot det.  

Kommunikationen och nätverk är enligt den funktionalistiska positionen det 

fenomen som har lett till bildandet av olika samhällen, alltså de viktigaste aspekterna inom 

funktionalismen. FPÖ anser att språket måste vårdas, eftersom det enligt dem är det viktigaste 

mediet för kulturellt uttryck. För FrN är språket en viktig del av den franska identiteten och 

kulturen. Samtidigt är kommunikation en otroligt viktig aspekt av kulturen, enligt partiet, som 

förespråkar oberoende medier och åsiktsfrihet. 

 

4.2 Den primordialistiska positionen 

Som i den funktionalistiska positionen, menar primordialisterna att det är viktigt att försvara 

kulturen och gemenskapen i ett samhälle under förändring. DF menar att om Danmark ska 

kunna fortsätta vara ett fritt och upplyst samhälle, måste den danska kulturen beskyddas och 

vidareutvecklas. De hävdar också att en blandning av människor från olika kulturer skulle i 

Danmark kunna leda till samma oroligheter som i invandrarnas hemländer. FPÖ å sin sida 

menar att förföljda personer ska kunna få asyl i Österrike och att varje förföljd person har rätt 

till att öppet visa sin kulturella identitet, men att en obegränsad invandring skulle medföra en 

fara för den kulturella identiteten. FrN är också oroade över utvecklingen i Frankrike. De är 
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negativa mot invandring, mer än något av de andra tre partierna. Skillnaden är att FrN i sitt 

partiprogram inte fokuserar på en specifik etnisk grupp eller på den franska kulturen, utan 

mest på invandringens ekonomiska aspekter. Enligt FrN är invandringen extremt kostsam 

eftersom väldigt få invandrare som kommer till Frankrike har ett arbetskontrakt, samtidigt 

som hälften är socialbidragstagare. Kulturella aspekter kan dock skönjas i det att invandrare, 

enligt FrN, inte har annan dragning till Frankrike än de materiella fördelarna som de kan dra 

nytta av att leva i landet. Enligt FrN kan all denna ekonomiska påfrestning leda till ett 

bankrutt Frankrike. 

Enligt primordialisterna är etniciteten grunden till det moderna 

nationsbyggandet, och det känns också igen hos SD. De förespråkar starkt den nationalistiska 

principen om en nation, en stat, det vill säga att nationsgränserna bör sammanfalla med de 

etniska befolkningsgränserna. Etniciteten, vilken i DF:s partiprogram i hög grad blandas med 

religion, är viktig för partiet, som är uttalat negativa till att muslimer ska få bo i Danmark. 

Detta är nästan ett övergripande tema i DF:s partiprogram, där de flera gånger nämner islam 

och muslimer som det enda exemplet på hot mot det kristna danska samhället. SD är mer 

nertonade och nämner inte islam eller muslimer explicit i sitt partiprogram, men det går att 

tolka en underliggande negativ syn på muslimer i och med att de är emot ”brutala 

slaktmetoder”, mångkulturella lovdagar i skolan och ”främmande religiösa riter”, samtidigt 

som de anser att människor som kommer från ”kulturellt avlägsna” delar av världen har 

mycket svårt att anpassa sig till det svenska samhället. FPÖ å sin sida nämner inga exempel 

utan det enda de gör är att framhäva kristendomen som Europas grund. Även FrN är mycket 

neutrala i partiprogrammets diskurs gällande specifika invandrargrupper. Dock påpekar de att 

de vill skydda sina gränser mot afrikaner. Vi kan se att etniciteten är viktig för alla fyra 

partier, fast det uttrycks på olika sätt. 

SD vill att invandrare inte ska integreras utan assimileras, eftersom de anser att 

ett mångkulturellt samhälle löser upp de grundläggande värdegemenskaperna och att Sverige 

idag har blivit ett splittrat land. Det stämmer helt överens med den primordialistiska 

positionen enligt vilken det är viktigt att ha en övergripande offentlig kultur som alla 

medborgare kan dela. DF är starka förespråkare av en sådan kultur i Danmark, som förstås 

endast utgörs av den danska kulturen. 

Primordialisterna menar att nationalismen är en del av människans kulturella arv 

och den mänskliga naturen. I SD:s partiprogram kan detta tolkas i deras åsikt att ett samhälle 

bör vara uppbyggt på en värdegemenskap inom vilken människor delar grundläggande normer 
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och värderingar så att de kan känna sig trygga i sin identitet. SD menar att inga konstruerade 

kollektiv helt kan ersätta de djupt rotade, ursprungliga gemenskaperna.  

Primordialisterna menar att en grupp av människor påverkar maktfördelningen 

och ställer politiska krav genom att bevara sin kultur. I och med att SD är ett uttalat 

nationalistiskt parti som vill bevara den svenska kulturen, ställer de automatiskt politiska 

krav. Samma sak gäller för DF och FPÖ när det gäller deras egna kulturer, medan det för FrN 

handlar mycket mer om politik och ekonomi istället för kulturella aspekter. Självklart är det 

viktigt för partiet att skydda den franska kulturen mot främlingar, som nämns inom både 

funktionalismen och primordialismen, men samtidigt är nationen och bevarandet av de 

nationella gränserna det viktigaste för FrN, inom ett sekulärt samhälle. Ett annat exempel på 

politiska krav är SD:s medborgarskapskrav, där de tycker att svenskt medborgarskap i 

huvudsak ska vara ett privilegium för svenskar. Samtidigt menar de att även icke-svenskar 

kan erhålla svenskt medborgarskap, men att det kan ta flera generationer att uppgå i en nation. 

Det motsvarar primordialisternas teori om två medborgarskap; ett etnisk-nationellt och ett 

territoriell-politiskt. Hos FPÖ är detta ännu mer tydligt i och med att den österrikiska kulturen 

har formats av alla dess olika folk. 

När det gäller primordialisternas teori att nationalismen har blivit ett surrogat för 

religionen, stämmer det delvis in på DF och FPÖ. Nationalismen har inte ersatt religionen i 

partiernas officiella språk, men den används som ett viktigt kulturellt identitetskännetecken. 

DF betonar religionens vikt i stor utsträckning i sitt partiprogram, vilket kan vara orsaken till 

deras negativa syn på muslimer, som de menar skiljer sig i grunden och värderingarna från 

den judisk-kristna traditionen. FPÖ understryker också religionen. De menar att Europas 

intellektuella grund formades av antiken och kristendomen, och att Europa baseras på ett 

kristet västerländskt samhälle som delar samma värderingar. Enligt FPÖ är Europas folk 

bundna till varandra genom det kulturella arvet, men att Europa inte kan reduceras till att 

endast avse EU. Trots det är de emot Turkiets medlemskap i EU. Även FrN är emot Turkiets 

medlemskap i EU. FrN menar att EU:s gränser bör definieras av klara geografiska gränser 

istället för värderingar. På så sätt skulle det inte finnas någon risk för att Turkiet skulle kunna 

bli medlemmar i EU. En intressant skillnad här är att DF och FPÖ anser att Europa har sina 

fasta kristna värderingar, medan FrN tydligen anser att även Turkiet kan anamma dessa 

värderingar för att närma sig EU. 
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4.3 Den historiska positionen  

En likhet som den historiska skolan har med primordialisterna, men också delvis med 

funktionalisterna, är att nationalismen kräver en kulturell gemenskap. Skillnaden är att 

historikerna lägger större tonvikt på språk. Som påpekat tidigare, kan denna aspekt ses hos 

SD. Ett exempel är att SD vill att kommunal information och service endast bör ges på 

svenska och att restriktiva regler ska gälla för anlitande av tolkar. Det kan tyda på att SD 

upplever att det svenska språket är hotat, vilket är den historiska positionens förklaring. FPÖ 

ser det tyska språket som det officiella språket i Österrike i och med att majoriteten av landets 

invånare pratar tyska och ser det som sitt moderspråk.  

Enligt den historiska positionen upplever nationer alltså att deras språk, men 

också kultur är hotade på grund av invandringen från 1980-talet och framåt. SD menar att 

kulturella skillnader mellan svenskar och människor från kulturellt avlägsna delar av världen 

kan göra att konflikter uppstår när kulturers grundläggande värdesystem krockar. DF å sin 

sida verkar mer än SD anse att deras kultur är hotad på grund av invandringen. Därav kommer 

kanske deras uttalade negativa inställning mot muslimer. Även FPÖ menar att Österrikes 

kulturella identitet skulle vara hotat av en obegränsad invandring. FrN hävdar att 

globaliseringen är ett hot mot den franska kulturen. Underförstått är att också ökad invandring 

är en del av globaliseringen.  

Enligt SD är Sverige svenskarnas land och att det är den enda plats på jorden där 

svenskar har en absolut rätt att utveckla sin egen identitet, vilken har skapats och förmedlats 

genom århundradena, vilket är det huvudsakliga kännetecknet för den historiska skolan. DF 

påpekar också i sitt partiprogram hur den danska kulturen, samhället och institutioner har 

utvecklats och präglats av den judisk-kristna tankevärlden under 2000 år.  
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4.4 Sammanfattning 

 
 Sverige-demokraterna Dansk Folkeparti Freiheitliche Partei 

Österreichs Front National 

Den funktionalistiska 
positionen 

– Homogen kultur 
inom nationen 
– Skydd av kultur 
mot främlingar 

– Homogen kultur 
inom nationen 
– Skydd av kultur 
mot främlingar 

– Skydd av kultur 
mot främlingar 
– Vikten av 
kommunikation 
och nätverk 
 

– Vikten av 
kommunikation 
och nätverk 
 

Den primordialistiska 
positionen 

– Försvar av kultur 
och gemenskap  
– Etnicitet som grund 
för nationen 
– Övergripande 
offentlig kultur 
– Nationalismen är en 
del av människans 
kulturella arv och 
natur 
– Politiska krav för 
bevarande av kultur 
– Etnisk-nationellt 
och territoriell-
politiskt 
medborgarskap 

– Försvar av kultur 
och gemenskap  
– Etnicitet som 
grund för nationen 
– Övergripande 
offentlig kultur 
– Politiska krav för 
bevarande av 
kultur 
– Nationalism som 
surrogat för 
religion (delvis) 

– Försvar av kultur 
och gemenskap  
– Etnicitet som 
grund för nationen 
– Politiska krav för 
bevarande av kultur 
– Etnisk-nationellt 
och territoriell-
politiskt 
medborgarskap 
– Nationalism som 
surrogat för 
religion (delvis) 

– Försvar av kultur 
och gemenskap  
– Etnicitet som 
grund för nationen 
– Politiska krav för 
bevarande av 
kultur 
 

Den historiska 
positionen 

– Nationen kräver 
språklig och kulturell 
gemenskap 
– Språket och 
kulturen är hotade av 
den ökade 
invandringen  
– Nationer består av 
inlärda traditioner  

– Språket och 
kulturen är hotade 
av den ökade 
invandringen  
 
 

– Nationen kräver 
språklig och 
kulturell 
gemenskap 
– Språket och 
kulturen är hotade 
av den ökade 
invandringen  
 

– Språket och 
kulturen är hotade 
av den ökade 
invandringen  
 
 

Tabell 2. Analys av partiernas nationalismposition 
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5 Slutsats och avslutande diskussion 
I det här kapitlet ska vi genom våra slutsatser besvara vår övergripande forskningsfråga, 

Vilken av de tre nationalismpositionerna kan man i huvudsak placera de valda partierna i, 

samt vår specificerade forskningsfråga, Visar sig främlingsfientlighet och/eller islamofobi i de 

fyra valda partiernas partiprogram? I vår avslutande diskussion ska vi koppla vår forskning 

till det övergripande forskningsfältet samt diskutera nya tankar som dykt upp under 

forskningens gång.  

 

5.1 Slutsats 

De fyra nationalistiska partierna SD, DF, FPÖ och FrN kan mer eller mindre placeras i alla de 

tre nationalismpositioner, men alla lutar i huvudsak åt den primordialistiska positionen, fast i 

olika hög grad. Det beror på hur de uttrycker sig och vad de fokuserar på i sitt partiprogram. 

SD håller den nationalistiska principen om en nation, en stat väldigt högt och menar att olika 

kulturer och etniciteter inte är kompatibla med varandra. DF går ännu längre och i de flesta 

fall pekas islam och muslimer ut som det största hotet mot Danmark och dansk kultur, som 

enligt DF baseras på den judisk-kristna kulturtraditionen. Det som DF inte nämner är att både 

kristendomen och islam har sina rötter i judendomen och därmed i grunden tillhör samma 

kulturtradition. FPÖ å sin sida håller en mycket lägre profil och undviker laddade uttryck i sitt 

partiprogram. De anser endast att Europa och följaktligen den europeiska identiteten grundas 

på kristendomen. När det gäller FrN, är religionen nästan obefintlig i partiprogrammet. Störst 

fokus ligger på FrN:s egna förslag på lösningar på problem i olika sakfrågor. FrN presenterar 

också statistik och anger även källor, vilket är viktigt att understryka. I DF:s och SD:s 

partiprogram presenteras fakta som alltsomoftast saknar källor, vilket i en kritiskt tänkande 

betraktares ögon borde göra partiernas agenda mycket mindre trovärdig.  

FPÖ och FrN är alltså båda mer försiktiga i sin framtoning just i 

partiprogrammet än SD och särskilt DF. SD och DF har ett ”gammaldagstänkande” om 

etniskt rena nationer som har en övergripande homogen kultur, medan FPÖ och FrN utifrån 

partiprogrammen verkar vara ”moderna” partier, även om nationalismen ligger som grund för 

deras politik.  

Genom det vi har sett i de tre teoretiska positionerna, känner vi igen den 

primordialistiska positionen som den position som utgör den bästa grogrunden för 

främlingsfientlighet på grund av dess stora fokus på djupt rotade etniska och kulturella 

aspekter. Vi har med hjälp av vår teoretiska referensram kommit fram till att de fyra partierna 

huvudsakligen har sin idégrund i den primordialistiska nationalismpositionen, vilket innebär 
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att alla fyra partier är främlingsfientliga, även om SD och särskilt DF är mer explicita än FPÖ 

och FrN i sina respektive partiprogram. Islamofobin å andra sidan är endast uttalad i DF:s 

partiprogram, där de för skarp kritik mot endast islam och muslimer samt deras seder och 

traditioner.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Vår forskning är en reflektion av den pågående mediedebatten i Sverige och EU om 

invandring, främlingsfientlighet och främlingsfientliga politiska partier. Den är ett litet bidrag 

till den pågående statsvetenskapliga nationalismforskningen som handlar om nationalistiska 

och RHP-partier i Europa, samt varför de under de senaste åren återigen blivit så populära 

bland väljarna. Vi anser att en undersökning som endast behandlar partiprogram inte är 

tillräckligt för att ge en klar bild över politiska partiers åsikter. I framtida forskning krävs det 

att även andra partitexter, debatter och politiska uttalanden beaktas för att få fram partiets 

verkliga agenda, och då kommer vår teoretiska referensram vara enklare att applicera 

samtidigt som den behöver vara mer omfattande och utvecklad bortom de tre positionerna.  

Under forskningens gång har många nya tankar tagit form. Vi skulle kunna 

ställa frågan om det går att värna om och bevara sitt kulturella arv samtidigt som stater tar 

emot flyktingar i allt större omfattning. Går det att bevara sitt kulturella arv utan att en eller 

flera minoritetsgruppers fri- och rättigheter hamnar i kläm? De allt mer populära RHP-

partierna anser sig vara demokratiska och respektera mänskliga rättigheter, men vad skulle 

hända om dessa partier kommer till makten? Demokrati innebär att alla människor är lika 

värda och har samma fri- och rättigheter, men trots det vill dessa partier minska vissa 

människors rättigheter. Det här är en fråga om demokrati som kan vara värd att utforskas 

vidare, eftersom världen i takt med globaliseringen har blivit mindre samtidigt som det 

resulterat i ökad invandring från alla världens hörn.  

En annan fråga är om det går att definiera kultur, utan att definitionen 

missbrukas av exempelvis nationalistiska eller odemokratiska krafter. Vad är svensk kultur? 

Vad är egentligen svenskt, var sätter de nationalistiska partierna tidsmässiga gränser för när 

en kultur inte längre får påverkas av andra kulturer?  

Max Riedlsperger undrade hur RHP-partier, som brukar vara protestpartier mot 

det politiska etablissemanget, klarar sig när de väl sitter i en regering och är en del av det 

etablissemang som de har protesterat mot. Det tycker vi är en mycket intressant fråga att 

forska vidare på. 
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