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Abstract 

The aim of this study is to compare the degree of convergens in two 

european parliaments, the Austrian and the Swedish, regarding two political 

policy areas; 1. asylum and migration policy, and 2. EU policy. This is done 

by analysing the manifestos and party programs of the three largest parties in 

each country. The study also examine the hypothesis that the established 

parties are closer to the right-wing populist party in Austria, than the 

established parties are in Sweden. To carry out this comparison, the study use 

the theoretical concepts of the authoritarian-libertarian scale to analyse the 

parties positions on asylum and migration policy, and the concepts of 

integration and demarcation to analyse their positions on EU-policy. The 

conclusions drawn from this study show that the degree of convergens of the 

parliaments differ mostly regarding asylum and migrations policy, due to the 

fact that the position of the bourgois party of Austria is considerably closer to 

the right wing populist party (Freedom Party) of Austria, while the positions 

of both established parties of the swedish parliament are far from the right-

wing populist Sweden Democrats. Regarding EU-policy, there is a virtually 

similiar structure between the two countries parliaments.  

Key words: Etablerade partier, högerpopulistiska partier, A-L-skalan, 

integration och avgränsning, migrationspolitik, EU och europeisering 
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1. Inledning 

Våren 2017 blev jag klar med min kandidatuppsats som syftade till att 

förklara varför högerpopulistiska partier är med i regeringar och/eller utgör 

regeringsunderlag i Danmark och Norge, medan sådana partier är 

exkluderade från parlamentariskt samarbete i Sverige. Den 

kandidatuppsatsen handlade alltså om att finna förklaringar till denna 

differens mellan Sverige och övriga Skandinavien. Förklaringar som 

uppsatsen kom fram till var dels en unik historik hos Sverigedemokraterna 

jämfört med partiets danska och norska motsvarigheter, dels att de svenska 

etablerade partiernas tidigare normativa avståndstagande (en normativ 

institutionalism) från Sverigedemokraterna har försvårat samarbete med dem 

än idag. Denna normativa institutionalism existerar inte på samma sätt i 

Danmark och Norge.  

 Högerpopulism och högerpopulistiska partier (HP-partier) i 

Europa är ett fenomen som på senare tid har fått en explosionsartad 

uppmärksamhet inom den samhällsvetenskapliga forskningsakademien. 

Detta torde sammanlöpa med att sådana partier har gått starkt framåt i denna 

region de senaste åren. Högerpopulism är emellertid ingen ny trend. Sådana 

partier har varit framgångsrika till och från sedan 1980-talet i Europa. 

Däremot går det att tala om en nutida acceleration avseende detta fenomen 

sedan 2009 (Halikiopoulou 2018). Även om det på senare år har forskats 

mycket kring högerpopulism och HP-partier i Europa, har forskningen kring 

etablerade partiers (eller mainstream-partiers) förhållningssätt till dem varit 

mindre. 

 Mellan olika länder i Europa går det att identifiera tydliga 

skillnader i hur väl integrerade högerpopulistiska partier är i parlament. Som 

bekant är Sverigedemokraterna alltjämt exkluderade från att ingå i 

regeringssamarbeten eller parlamentariska förhandlingar. I ett annat 

västeuropeiskt land, Österrike, är det högerpopulistiska Frihetspartiet en del 
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av den konservativa koalitionsregeringen efter valet 2017 (Art 2018).  

 Denna uppsats kommer ur ett västeuropeiskt perspektiv att 

jämföra två länder; Österrike och Sverige. Det kommer att vara en 

jämförande analys av de båda ländernas etablerade partiers och HP-partiers 

retorik och ståndpunkter kring frågor som ofta anses angelägna av HP-

partier. De partier som kommer att jämföras inom länderna är det 

högerpopulistiska Österriska Frihetspartiet (FPÖ), det borgerliga Österrikiska 

Folkpartiet (ÖVP) och det Österrikiska Socialdemokratiska Partiet (SPÖ) i 

Österrike, samt det högerpopulistiska Sverigedemokraterna (SD), det 

borgerliga Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) i Sverige. Nedan i 

metodavsnittet redogörs mer ingående för valet av fall (länder och partier).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka retorik och ståndpunkter hos såväl 

etablerade (mainstream) partier som högerpopulistiska partier i Österrike och 

Sverige. Det handlar om ståndpunkter kring för högerpopulistiska partier 

viktiga politiska sakfrågor som går att placera in på den auktoritära-libertära 

skalan (Hagevi 2014; Inglehart & Flanagan 1987), eller vad som idag 

populärt benämns gal-tan-skalan. Konkret handlar det om frågor som 

nationalism kontra globalism, asyl- och migrationspolitik samt EU och 

europeisering. Uppsatsen avser också undersöka hur dessa ståndpunkter kan 

tänkas påverka förhållandet mellan HP-partier och etablerade partier 

Frågeställning och hypotes: 

Hur förhåller sig etablerade partier och HP-partier till frågor som går att 

härleda till den auktoritära-libertära skalan, i Österrike respektive Sverige?   

Eftersom FPÖ är i regeringsställning medan SD alltjämt är exkluderat från 

parlamentariskt samarbete, följer en hypotes för denna uppsats som lyder:  
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FPÖ ligger närmare de etablerade partierna i sitt parlament i ståndpunkter 

kring asyl- och migrationsfrågor samt EU-frågor, än vad SD gör.  

Uppsatsen avser alltså dels att besvara frågeställningen om partiernas 

ståndpunkter i de olika frågeområdena, dels att pröva ovan nämnda hypotes. 

2. Metod 

2.1 Jämförande fallstudie 

Denna uppsats består av en jämförande fallstudie med två fall. Dessa består 

som sagt av länderna Sverige och Österrike. Uppsatsen kommer att rikta in 

sig på att jämföra tre partier i de båda länderna; varsitt högerpopulistiskt parti 

(SD och FPÖ) och två etablerade partier i varje land. De etablerade partier 

som ingår i undersökningen från det österrikiska parlamentet är det 

konservativa ÖVP och det socialdemokratiska SPÖ, och från Sveriges 

riksdag Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M).  

I den samhällsvetenskapliga metodlitteraturen beskrivs något som kallas 

Mest-lika designen (Most similar systems design/MSS). Denna metod 

handlar om att välja analysenheter som liknar varandra i tänkbara 

förklaringsfaktorer (oberoende varibaler), samtidigt som de skiljer sig åt i 

utfall eller effekt (beroende variabel). Tanken är att om vi väljer fall som är 

lika varandra i mycket, ”sorterar” vi bort likheterna som förklaringar till 

olikheterna i utfallen. Det handlar således om att söka efter någon annan 

tänkbar förklaringsvariabel som orsak till skilda utfall (Esaiasson et al 2017; 

Bennet & George 2005). Att dessa två länder har valts ut som analysenheter 

beror dels på att det är två relativt likartade länder. Båda länderna ingår i den 

västeuropeiska kontexten och är EU-medlemsstater. De är båda 

konsoliderade demokratier och välbärgade välfärdsstater. Samtidigt skiljer 

sig länderna åt på en viktig punkt för denna studie. I Österrike har HP-partiet 

FPÖ varit del av koalitionsregeringar förr och är det i dagsläget, medan HP-

partiet Sverigedemokraterna aldrig varit det. Sammantaget utifrån dessa fakta 
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lämpar sig MSS väl för denna studie.   

 I metodlitteraturen förekommer även något som benämns olika 

utfall-designen. Denna forskningsdesign är hämtad från 1800-

talsvetenskapsmannen John Stuart Mill. Metoden påminner mycket om MSS 

såtillvida att det handlar om att finna fall med olika värden på utfallssidan 

(Esaiasson et al 2017). Som ovan nämnts är samspelet mellan HP-partier och 

etablerade partier olika beroende på kontext; i Österrike är HP-partier 

integrerade i parlamentariskt samarbete och förhandlingar, i Sverige är de 

inte det. En kombination av metoderna ligger till grund för uppsatsen.  

 De partier som valts ut som undersökningsobjekt är som ovan 

nämnts FPÖ, ÖVP och SPÖ i Österrike, samt SD, M och S i Sverige. 

Anledningen till detta urval är att det i båda länderna handlar om varsitt 

högerpopulistiskt parti, samt två etablerade partier, varav ett är borgerligt och 

ett är socialdemokratiskt. Samtidigt handlar det om de tre största partierna i 

respektive land.  Ideologiskt och storleksmässigt torde det vara de partier 

som är mest lämpliga att jämföra mellan dessa två länder. Uppsatsen handlar 

om att tillhandahålla en beskrivande bild av hur nära etablerade partier står 

HP-partier i respektive land i de politiska sakfrågor studien berör. Resultatet 

som studien kommer fram till skulle kunna användas i syfte att förklara 

skillnader mellan ländernas inställning och förhållningssätt till HP-partier. 

Som sagt kommer ståndpunkter och retorik i politiska frågor hos partier att 

jämföras. Delvis ur avgränsningssyfte kommer den att specificera sig på två 

frågor; EU och europeisering samt asyl- och migrationspolitik. Anledningen 

till detta val är dock främst  att det handlar om två frågeområden som är 

relevanta för högerpopulism och som båda kan härledas till den auktoritära-

libertära skalan. Även om analysen separerar på dessa två frågeområden är 

det givetvis så att frågorna i viss utsträckning överlappar. Ett tydligt exempel 

på det är att invandringspolitik är ett område som delvis hanteras på EU-nivå, 
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kring vilken det diskuteras huruvida EU bör ha ett gemensamt ansvar eller 

inte.  

2.2 Textanalys 

För att erhålla information om bakgrund till uppsatsens tema kommer 

vetenskaplig litteratur i form av artiklar och böcker att analyseras.  

När det kommer till själva analysen och jämförelsen av var partierna i 

undersökningen står i de olika frågorna, kommer deras partiprogram och 

valmanifest att analyseras. Endast de senaste versionerna av manifesten och 

programmen kommer vara med i analysen. Detta har dels med 

avgränsningsöverväganden att göra. Dels är det för denna undersökning mest 

relevant att veta var partierna står i nuläget. 

  Sammantaget blir undersökningen en form av textanalys. Målet 

är att ge en beskrivande bild över partiernas ställningstaganden i de olika 

frågorna. Tillvägagångssättet är en beskrivande idéanalys. Vid sådana 

analyser är det nödvändigt att jämföra. Ett alternativ för detta är att använda 

sig av olika fall som jämförelsepunkter (Beckman 2005). Det är detta 

tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsatsen. Detta eftersom det är 

jämförelser mellan fall – partier i Österrike och Sverige, och deras 

ståndpunkter i frågor – som kommer att göras.  

2.3 Idealtypsanalys 

 
En form av idealtypsanalys kommer att göras. Denna typ av analys innebär 

att man mot förutbestämda teoretiska ideal mäter de fenomen som undersöks. 

En idealtyp kan beskrivas som en slags extrembild av verkligheten. Den kan 

sägas fungera som ett slags teoretisk måttstock, där det handlar om att 

urskilja drag hos de fenomen vi undersöker som påminner om den. Det 

handlar om att åskådliggöra hur nära idealtyperna undersökningsobjekten 

ligger (Esaiasson et al 2017: 140f; Bergström & Svärd 2018: 147f). Vidare är 

det ofta fördelaktigt att använda sig av idealtypsiska ”motpoler”. Med två 
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idealtypiska motpoler kan man placera in undersökningsobjekten på en tydlig 

skala mellan dessa. (Esaiasson et al 2017: 141f). Uppsatsen kommer att 

använda sig av just motpoler som representerar varsin ända av skalan. Det 

handlar om motpoler kring både asyl- och migrationspolitik samt EU- och 

europeiseringsfrågor. 

 Att använda sig av idealtypsanalyser är långt ifrån vattentätt, i 

synnerhet inom samhällsvetenskapliga ämnen. Detta har inte minst med 

nivåskattningar att göra – alltså uppgiften att definiera eller sätta värde på ett 

analysobjekt (Esaiasson et al 2017: 144ff). Även om det alltså är svårt, för att 

inte säga omöjligt, att tilldela analysenheter felfria variabelvärden i (kanske 

särskilt) kvalitativa textanalyser, är avsikten med denna uppsats att på ett så 

noggrant sätt som möjligt resonera sig fram till partiernas rimliga placering 

mellan idealtyperna.  

 

2.4 Alternativa tillvägagångssätt 

 
För att ta reda på var de olika partierna står i de politiska frågeområdena 

finns givetvis andra sätt att mäta detta. Till exempel hade det gått att 

analysera partiers voteringar i parlamenten kring sakfrågor som går att 

koppla till migrations- och EU-politik, och utifrån dessa avgöra partiernas 

positioner. Detta hade också kunnat användas som komplement till en 

textanalys av manifest och program. Att denna uppsats trots detta endast 

använder textanalys av manifest och program har med 

avgränsningsöverväganden att göra. 

3. Tidigare forskning 

Denna del avser att tillhandahålla en bakgrund till ämnet för uppsatsen. Dels 

handlar den om att beskriva de politiska konfliktlinjer som idag alltmer 

figurerar i europeisk politik, dels om att ge en beskrivande bild över det 
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parlamentariska förhållandet mellan HP-partier och etablerade partier i båda 

länderna.  

 

3.1 ”Nya” politiska konfliktlinjer – den auktoritära-libertära 

skalan  

 
Syftet med denna uppsats är som sagt att jämföra partiers ståndpunkter kring 

frågor på den auktoritära-libertära skalan (A-L-skalan). Därför följer här en 

beskrivning av vad denna skala innebär. 

 Enligt flera forskare går det att tala om en förskjutning från den 

traditionella vänster-högerpolitiken, till en ny mer värdebaserad politisk 

dimension. Den traditionella vänster-högerpolitiken handlar om frågor som 

berör ekonomisk omfördelning, om statens intervenering i ekonomin. I takt 

med att välståndet ökar och välfärdsstater utvecklas, blir den ekonomiska 

konflikten mellan arbete och kapital mindre viktig. Denna utveckling har ägt 

rum i postmoderna, västerländska, industriella välfärdsstater (Hagevi 2014; 

Ingelhart & Flanagan 1987; Bornschier & Zuckerman 2010). 

 I kölvattnet av denna utveckling uppstår ett utrymme för ”nya” 

politiska konflikter, där den traditionella klassbaserade konflikten utmanas 

av värdebaserade konflikter mellan auktoritära och libertära värden. 

Libertära värderingar handlar om sådant som individens rätt till 

självförverkligande, en positiv inställning till globalisering, feminism, 

miljövänlighet etc. Auktoritära värderingar kan ses som en motpol till detta 

och innefattar sådant som nationalism, en positiv inställning till traditioner 

och tydliga auktoriteter samt ett förespråkande av restriktiv immigration etc. 

(Hagevi 2014). Det är sådana auktoritära värderingar som kännetecknar 

högerpopulistiska partier i Europa. Således är det i denna uppsats relevant att 

fokusera på dessa frågeställningar – som berör den auktoritära-libertära 

skalan – och hur såväl etablerade partier som högerpopulistiska partier i 

Österrike och Sverige tar ställning i dem. 
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Något som relaterar till den auktoritära-libertära skalan och dess politiska 

betydelse, är vad som kan beskrivas som globaliseringens ”vinnare” och 

”förlorare”, eller integration kontra avgränsning (Kriesi et al 2012; Hutter 

2014). Globaliseringen ger upphov till nya politiska konflikter inom tre 

övergripande områden. Dessa handlar om ekonomisk konkurrens, kulturell 

mångfald och politisk integration. Även om globaliseringen har effekter på 

ekonomisk konkurrens, är denna relativt marginell. Dess påverkan på nya 

politiska konflikter har mer att göra med den kulturella faktorn: en 

omfattande immigration till västvärlden (inte minst Europa), ger upphov till 

ett politiskt läger som motsätter sig globalisering på grund av dess kulturella 

påverkan (Kriesi et al 2012: 12ff), När det gäller politisk integration menar 

Kriesi et al (2012: 15) att: ”individuals who possess a strong identification 

with their national community and who are attached to its exclusionary 

norms will perceive a weakening of the national institutions as a loss.” 

 Författarna understryker att av de tre övergripande områdena 

kopplade till globalisering, är de kulturella och politiska frågorna mer 

väsentliga än den ekonomiska (Kriesi et al 2012: 15f). Detta gör det relevant 

att fokusera på asyl- och migrationspolitik samt EU och europeisering. Det 

förstnämnda går i högsta grad att koppla till kulturella politiska konflikter, 

medan det sistnämnda har att göra med frågor kring globalism kontra 

nationalism att göra. Båda dessa frågeområden är dessutom sådant som 

högerpopulistiska partier i Europa har hämtat näring ifrån. 

 

3.2 Det parlamentariska samspelet mellan HP-partier och övriga 

partier i Österrike och Sverige 

 
Innan uppsatsen går vidare med de teoretiska utgångspunkterna för 

uppsatsen, följt av textanalysen av vad de olika partierna i undersökningen 

står i de politiska frågorna, följer här en historik om det parlamentariska 
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spelet mellan etablerade partier och HP-partier i båda länderna. 

Det högerpopulistiska FPÖ hade redan i slutet på 1990-talet växt till ett 

tämligen stort parti med ca 27 procent av rösterna. Fram tills år 1999 hade 

såväl media som de etablerade partierna och samhället i stort betraktat FPÖ 

som ett parti som inte gick att samarbeta med. År 1999 valde dock en del av 

borgerligheten, ÖVP, att gå ifrån sin tidigare exkluderande inställning 

gentemot FPÖ, och istället bilda en koalitionsregering med dem (Fallend & 

Henisch 2015). Till en början visade det sig att FPÖ, efter att ha suttit i 

regering, rejält skulle förlora stöd bland väljarkåren och backade till ca 10 

procent av rösterna det kommande valet. Att låta FPÖ ingå i regeringen 

verkade därmed inledningsvis leda till att ”tämja” högerpopulismens framfart 

i Österrike. FPÖ skulle emellertid komma att återhämta sig de kommande 

åren. Det österrikiska exemplet visar att varken exkluderingsstrategier mot 

eller samarbete med FPÖ varit negativt för FPÖ som parti (ibid.). Detta 

bekräftas av att FPÖ efter det österrikiska valet 2017 ingår i den konservativa 

koalitionsregeringen. Sverigedemokraterna är och har hela tiden varit 

exkluderat från parlamentariskt samarbete och förhandlingar med andra 

partier. Parallellt med denna exkludering har SD sedan sitt inträde till 

riksdagen år 2010 ökat från 5,6 procent till 17,6 procent år 2018. 

Genomgående har samtliga etablerade partier haft ett vad som går att 

benämna ”disengage-förhållningssätt” (cordon sanitaire) (Heinze 2018) 

gentemot SD, och har alla valt att ta avstånd från parlamentariskt samarbete 

med dem. De två stora partierna i de traditionella blocken – M och S – har 

genomgående, om än på olika sätt, haft en avståndstagande inställning 

gentemot SD. Det som har skiljt sig åt mellan M och S är att det finns vissa 

olikheter avseende vilka epitet som partierna placerar på SD (Kiiskinen & 

Saveljeff). 
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3.3 Kartellpartiteorin – partiers konvergens 

 
Kartellpartiteorin, vilken härstammar från Richard Katz och Peter Mair 

(1995; 2009), handlar om att politiska partier alltmer separeras från och 

förlorar sina band med civilsamhället. Samtidigt innebär teorin att partierna 

börjar inkorporeras i staten. Detta beror på att partier i parlament blir allt 

mindre beroende av medlemmar och därmed medlemsavgifter, eftersom de 

numera kan förlita sig på statligt finansstöd i mycket större utsträckning.  

 Följden av denna kartellisering innebär en risk att partierna i 

parlament i mindre utsträckning än tidigare agerar i väljares eller 

medborgares intressen. Detta skulle i så fall innebära en farhåga för det 

demokratiska systemet som sådant. En aspekt av många inom teorin är att de 

politiska partierna som en följd av inkorporeringen i staten och de förlorade 

banden till civilsamhället, börjar agera som ett gemensamt statligt maskineri 

och konvergera i politiska sakfrågor i maskopi med varandra (Katz & Mair 

2009; Enroth 2018: 37f). För denna studie är detta antagande relevant, 

eftersom den undersöker ståndpunkter i diverse politiska sakfrågor. Om 

uppsatsen kommer fram till att de österrikiska partierna ligger närmare 

varandra i ståndpunkter vad gäller asyl- och migrationspolitik samt EU-

frågor, skulle detta kunna bero på att de österrikiska partierna är mer 

kartelliserade än de svenska. Detta i sin tur skulle i så fall kunna förklaras av 

att FPÖ under relativt lång period har varit med i formella parlamentariska 

och exekutiva samarbeten med etablerade partier. Därmed har det etablerats 

en relativt utbredd konvergens mellan partierna jämfört med svenska 

förhållanden. Viktigt att understryka är emellertid att även om SD än så 

länge aldrig har varit med i förhandlingar eller formella samarbeten med 

andra partier, behöver detta inte innebära att det inte kan ha ägt rum en 

successiv konvergens mellan dem och andra partier i ståndpunkter i olika 

sakpolitiska frågor.   



 

 

11 

 

4. Teori 

I denna del presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för den 

jämförande analysen av partierna i undersökningen. Analysen handlar som 

sagt om att jämföra partiers ståndpunkter i olika frågor (asyl- och 

migrationspolitik samt EU- och europeiseringsfrågor). För att göra en sådan 

jämförande analys behövs någon form av måttstock. Det handlar om att mäta 

partiernas ståndpunkter i de två frågeområdena utefter någon form av 

jämförelsepunkt. Frågeområdena kommer att analyseras med hjälp av varsin 

idealtypsskala. Vad gäller asyl- och migrationspolitiska frågor kommer A-L-

skalan att ligga till grund för analysen. I EU- och europeiseringsfrågor 

appliceras en idealtypsskala som är mer specificerad för detta område; 

integrations-avgränsningsskalan.  

 

4.1 Auktoritära-libertära skalan – asyl- och migrationspolitik  

 
Som nämndes i metodavsnittet kommer idealtypiska motpoler vad gäller 

båda frågeområdena att användas. Dessa motpoler kan härledas till den 

auktoritära-libertära skalan (Hagevi 2014; Ingelhart & Flanagan 1987; 

Bornschier & Zuckerman 2010). Denna ”nya” politiska skala eller dimension 

handlar som sagt om värdebaserade konflikter som inte har med ekonomisk 

omfördelning att göra. Istället handlar den om kulturpolitiska konfliktlinjer 

såsom nationalism kontra globalism, generös kontra restriktiv invandring, 

tydliga auktoriteter kontra liberala, frihetliga självförverkligande ideal etc. 

Flanagan och Lee (2003) beskriver auktoritära värderingar som kritisk 

inställning till samhällsförändringar och till brott mot traditioner. Auktoritära 

värderingar inkluderar exempelvis en negativ inställning gentemot 

mångkultur och etnisk heterogenitet. Libertära värderingar utgör tvärtom 

sådant som positiv inställning till samhällsförändringar och innefattar istället 

kritik mot traditioner och rådande normer i samhället. Tvärtom mot 
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auktoritära värderingar är de libertära positivt inställda till mångkultur och 

etnisk heterogenitet. Diskussionen om främjande eller motverkande av ett 

mångkulturellt samhälle går att förknippa med asyl- och migrationspolitik. 

Även Bornschier och Zuckerman (2010) redogör för den ”nya” 

kulturellpolitiska skalan och hävdar att dessa konfliktlinjer mellan auktoritära 

och libertära värderingar på riktigt började växa fram på 1980- och 90-talen. 

Det auktoritära politiska lägret med högerpopulistiska partier som främsta 

representant, är enligt Bornschier och Zuckerman en kombination av åsikter 

som har både med invandringsskepticism och en misstro mot 

mångkulturalism, eller vad författarna benämner universalism, att göra. 

Dessa auktoritära värderingar utgör en motpol eller motreaktion mot ”the 

libertarian left”, vilken tvärtom innefattar värderingar som bejakar 

mångkulturalism, invandring och universalism etc. (Bornschier & 

Zuckerman 2010: 21). En alternativ benämning av A-L-skalan, som 

Bornschier och Zuckerman använder sig av, är motpolerna ”traditionalist-

communitarian” å ena sidan och ”libertarian-universalistic” å den andra 

(Bornschier & Zuckerman 2010). I denna uppsats används dock begreppen 

auktoritär och libertär.   

 Vad gäller det första av de två frågeområdena – asyl- och 

migrationspolitik – kommer alltså en teoretisk skala från libertär (frihetlig) 

till auktoritär att användas. Med idealtypen libertär avses en asyl- och 

migrationspolitik som står för ett bejakande till i princip fri invandring över 

nationsgränser och till det egna landet, medan idealtypen auktoritär står för 

totalt invandringsstopp till det egna landet och en stark skepticism mot 

mångkultur.1 

                                                      

1 A-L-skalan går att applicera på åtskilliga politikområden som rör socio-kulturella frågor – 

även EU-politik och europeisering (Kriesi et al 2012; Bornschier & Zuckerman 2010) vilket 

är ett av frågeområdena i denna uppsats. A-L-skalan refererar i denna uppsats dock endast 

till asyl- och migrationspolitik, medan EU- och europeisering analyseras med hjälp av en 

mer specifik skala. 
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4.2 Avgränsning och integration – EU-frågor och europeisering 

När det kommer till det andra frågeområdet – EU och europeisering – 

kommer en skala från integration till avgränsning att appliceras. Dessa 

kommer också att användas som idealtyper och motpoler, där integration 

representerar en mycket positiv inställning till EU och europeisering, medan 

avgränsning tvärtom står för nationalism och en negativ inställning till EU 

som projekt. 

 EU-politik, europeisk integration och europeisering i en alltmer 

globaliserad tid leder till nya konfliktlinjer. Teney m.fl. (2014) talar om att 

det går att identifiera ”vinnare” och ”förlorare” i och med denna utveckling. I 

takt med globaliseringen och europeiseringen, vilket skänker organisationer 

som EU mer makt och befogenheter, accelererar konfliktnivåerna kring nya 

politiska frågor. Avnationaliseringen och utökningen av öppna gränser som 

uppstår i kölvattnet av denna internationaliseringsprocess leder till ett läger 

av förlorare och ett läger av vinnare. Med vinnare avses den del av den 

europeiska populationen som tjänar på denna utveckling, såtillvida att de 

upplever ökade möjligheter avseende ekonomi och karriärsutveckling etc. I 

förlorarlägret återfinns tvärtom de som anser sig förlora på denna utveckling.  

 Kriesi och hans medförfattare (2006) framställer hur nya 

sociala rörelser påverkar de västerländska politiska konfliktskalorna. Dessa 

nya rörelser har inte egentligen givit upphov till någon ny konfliktskala. De 

har snarare inkorporerats i och förändrat de traditionella politiska skalorna – 

den socioekonomiska vänster-högerskalan å ena sidan, och den 

sociokulturella skalan å andra sidan. Författarna beskriver vad de kallar för 

avgränsnings-integrationskonflikter (demarcation/integration).  

  Avgräsnings-integrationskonflikten har både med 

socioekonomi och sociokultur att göra. Liksom nämndes ovan talar även 

Kriese et al (2006) om ”vinnare” och ”förlorare” i globaliseringsprocessen. 

Vad gäller ekonomisk politik återfinns i ”förlorarlägret” eller 
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”avgränsningslägret” de som förlorar ekonomiskt på globaliseringen och 

europeisk integration, medan ”vinnare” eller integrationsförespråkare tjänar 

på detta. I kulturella frågor återfinns bland avgränsningsförespråkare 

värderingar som nationalistisk kulturell protektionism och ett motstånd mot 

europeisering, medan integrationslägret innefattar motsatta värderingar som 

globalism och en positiv inställning till europeisering. I denna uppsats 

kommer analysen begränsa sig till den sociokulturella delen av avgränsnings-

integrationsskalan, och därmed bortse från den socioekonomiska delen.   

Sålunda går det att tala om två politiska läger (idealtyper) i den politiska 

konflikten kring EU- och europeiseringsfrågor;  

 Integration: positiv inställning till EU, europeisering och 

transnationalitet 

 Avgränsning: nationalistiska åsikter såsom bevarande och/eller 

återerövring av nationell suveränitet samt en skepticism gentemot 

transnationella samarbeten som EU 

I analysen kommer avgränsnings- respektive integrationsidealtyperna att 

kopplas till och appliceras på de politiska partierna och deras ståndpunkter 

och retorik i partiprogrammen och valmanifesten. 

 

4.3 Operationalisering av de teoretiska perspektiven 

 
Genom analysen av partiprogram och valmanifest åsyftas att identifiera 

ståndpunkter som går att placera in någonstans mellan dessa idealtyper på de 

två skalorna. I analysen kommer de idealtypiska motpolerna i båda 

frågeområden att kopplas till och appliceras på de politiska partierna och 

deras ståndpunkter och retorik i partiprogrammen och valmanifesten. 

Idealtyperna ska betraktas som extremer gentemot vilka fallen i 

undersökningen mäts. De är följaktligen inte någonting vi i första hand 
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fullständigt kan förvänta oss att finna i verkligheten. Snarare handlar det om 

att bedöma hur nära någon av idealtyperna fallen i undersökningen ligger.  

 

5. Analys och resultat  

I denna analysdel kommer partiernas senaste valmanifest och partiprogram 

att analyseras. Som nämndes tidigare i uppsatsen kommer två specifika 

teman i dessa manifest och program att läggas fokus på:  

1: Asyl- och migrationspolitik, samt  

2: EU och europeisering. 

 Analysen kommer att ske i turordning. Initialt analyseras de 

österrikiska partiernas ståndpunkter och retorik kring asyl- och 

migrationsfrågor. Därefter följer de svenska motsvarigheterna i dessa frågor. 

Sedermera analyseras de två ländernas partiers åsikter turordningsvis i frågor 

kring EU och europeisering. Analysen är dels en jämförelse inom nationerna 

– mellan de tre österrikiska partierna å ena sidan, och mellan de tre svenska 

partierna å andra sidan – och dels är det en jämförelse mellan nationerna – 

hur stor polariseringen är i de respektive länderna.   

 

5.1 De österrikiska partiernas ståndpunkter och retorik i asyl- och 

migrationsfrågor 

5.1.1 FPÖ 

Redan i punkt 1 och 2 i FPÖ:s valmanifest identifieras teman som berör 

invandringspolitik samt nationell suveränitet. Partiet skriver som rubrik för 

punkt 1 att ”Österrike inte är något invandringsland.” Under denna skriver 

partiet att de till följd av de stora migrationsströmningar som har ägt rum de 

senaste åren i Europa, förespråkar totalt invandringsstopp för tillfället. FPÖ 

menar att Österrike har utsatts för en hejdlös, okontrollerad invandring de 

senaste åren, vilken de menar alltså måste tyglas rejält. Eftersom de menar att 
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EU har misslyckats med att kontrollera de gemensamma gränserna, är det 

upp till Österrike självt att driva en hårdare nationell gränskontroll. Kopplat 

till invandring talar FPÖ också om att parallellsamhällen har vuxit fram. 

Samtidigt kritiserar de också vad de kallar för islamisering av Österrike. 

Dessa fenomen är något de anser att Österrike ska göra sig av med 

(Freiheitliehe Partei Österreichs 2017).  

FPÖ uppvisar i sitt partiprogram från 2011 en tämligen negativ inställning 

till invandring och menar att Österrike inte ska ta emot invandrare. När det 

gäller huruvida invandrare har rätt att stanna kvar i Österrike radar partiet 

upp ett antal kriterier – denna rättighet ska omfamna endast de som är väl 

integrerade i den österrikiska kulturen, som har lärt sig det tyska språket och 

som skriver under på alla de normer och värderingar som råder i Österrike 

(Freiheitliehe Partei Österreichs 2011).  

 Sammanfattningsvis råder en pessimistisk syn på invandring 

inom FPÖ. De talar i princip uteslutande om hur immigrationen har varit för 

omfattande till Österrike, och hur den har påverkat Österrike negativt. Det 

går i deras valmanifest inte att identifiera någon som helst direkt positiv bild 

av invandring eller några åtgärder som skulle kunna förbättra integration av 

invandrare i Österrike. De enda ståndpunkter som finns kopplade till asyl- 

och migrationspolitik har med minskning av immigration att göra samt 

förstärkning av nationella gränskontroll. Att partiet dessutom radar upp 

tämligen hårda krav på invandrare att kunna erhålla medborgarskap och få 

stanna i Österrike gör att partiet i denna fråga utifrån den frihetliga-

auktoritära skalan kan klassificeras som ett synnerligen auktoritärt parti.   

5.1.2 ÖVP 

Det borgerliga ÖVP är tydliga med att vilja bekämpa vad de menar är illegal 

invandring. Detta är något de anser är en internationell angelägenhet. Ett 

samarbete över nationsgränser och inte minst mellan EU-länder är således 

nödvändigt för att stoppa illegal invandring. Regelverket kring invandringen 
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inom EU måste förtydligas och preciseras på ett mer rättssäkert sätt. ÖVP 

tillkännager samtidigt att Österrike har ett ansvar av att hjälpa människor i 

världen på flykt genom att erbjuda dem skydd (Österreichische Volkspartei 

2015).  

 ÖVP menar att år 2015 (migrationskris-året) med de 90 000 

invandrare som kom till Österrike, var en ”chock” för landet. De skriver i sitt 

valmanifest 2017 att det politiska etablissemanget tillät denna chockartade 

utveckling att ske och att den var ett stort misslyckande. Den omfattande 

immigrationen till Österrike, menar partiet, har inte minst bidragit till att 

urholka tilliten till rättsstaten (Österreichische Volkspartei 2017: 20).  

 Det behövs en grundläggande omformering av Asyl- och 

migrationspolitiken, såväl på EU-nivå som i Österrike. För det första önskar 

ÖVP mer hjälp lokalt, på plats i de krisområden varifrån flyktingar flyr. De 

vill prioritera hjälp till de fattigaste och mest behövande, i första i hand i 

närområdet. För det andra vill de ta hårda tag mot vad de benämner illegal 

invandring. De skriver också att en enorm andel av de invandrare som tar sig 

till EU och Österrike, i själva verket inte är flyktingar, utan ekonomiska 

migranter vilka saknar legitima asylskäl (Östrreichische Volkspartei 2017). 

 Beslutet av Österrike främst, tillsammans med grannländer, att 

se till att stänga flyktingvägen via Balkanområdet till EU är något som partiet 

anser var nödvändigt och som de är nöjda med. Överhuvudtaget vill ÖVP se 

vad de menar är mer rättssäkerhet inom migrationspolitiken. Bland annat 

menar de att man mer strikt bör följa internationella organs (bland annat 

FN:s) rekommendationer om vilka människor som bör erhålla asyl. De 

önskar också tydligare definitioner när det gäller vilka som har legitima skäl 

att ta sig till EU. De som ÖVP betraktar som illegala invandrare inom EU, 

bör enligt ÖVP placeras i ett så kallat skyddscenter (”Rescue Center”). I 

möjligast mån bör illegala flyktingar också återvända till sina hemländer 

(Österreichische Volkspartei 2017: 21).  ÖVP är överlag kritiska till rådande 

invandringspolitik. Däremot bör Österrike, enligt partiet, söka efter 
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arbetsmarknadsanpassad invandring. Det handlar om invandrare som med 

sitt kunnande kan bidra till det österrikiska samhället (ibid.).  

 Något som ÖVP också betraktar som ett potentiellt inre hot mot 

Österrike är den politiska islamismen. De uppmärksammar i valmanifestet att 

det idag bor ca 700 000 muslimer i Österrike, vilket de ser som en risk för 

politisk islamism att växa. ”Den politiska islamismen är en kombination av 

religiös fundamentalism och politisk extremism och är som sådan en 

grogrund för våld och terrorism”, står det bland annat skrivet i valmanifestet 

(Österreichische Volkspartei 2017: 23).  

Den retorik och de ståndpunkter som framkommer i ÖVP:s manifest och 

program är starkt invandringskritiska; åtminstone avseende den 

invandringspolitik som på senare tid har ägt rum inom EU och i Österrike. 

ÖVP är utifrån deras manifest och program överhuvudtaget ett tämligen 

invandringsskeptiskt parti. De vill minska invandringen och ställa ökade krav 

på vilka flyktingar som anses ha legitima asylskäl, de vill satsa mer på att 

skicka tillbaka människor som saknar asylskäl och de är positivt inställda till 

försvårandet av att ta sig som, vad de benämner illegal flykting, till EU och 

Österrike. Partiet exponerar också en stark skepticism mot vad de kallar för 

politisk islamism, vilken de anser påverkar Österrike negativt.  

 Allt detta är sådant som kännetecknar retorik hos (ofta 

högerpopulistiska) partier som befinner sig på den auktoritära sidan av A-L-

skalan. Det finns således fog för att beskriva ÖVP som ett relativt auktoritärt 

parti avseende asyl- och migrationspolitik.  

5.1.3 SPÖ 

Socialdemokraterna i Österrike, SPÖ, skriver inte särskilt mycket om asyl- 

och migrationspolitik uttryckligen i sitt partiprogram (kallat 

framtidsprogram, Zukunftprogramm). De framhåller dock vikten av att 

motarbeta orsaker till att människor överhuvudtaget flyr, samtidigt som de 

betonar ansvaret av att tillhandahålla flyktingar hjälp. Partiet menar att de 
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helt och hållet stödjer Flyktingkonventionen från Genéve 1951, och den 

”humanitära förpliktelsen” (Sozialdemokratische Partei Österreichs 2018: 

15). Enligt SPÖ är det avgörande att EU tar ett gemensamt ansvar inom 

flyktingpolitiken. Med detta menar partiet att mottagandet av flyktingar inom 

EU bör fördelas på ett rättvist sätt mellan medlemsländerna och beakta de 

olika ländernas nationella förmågor.  

 SPÖ diskuterar som sagt inte explicit särskilt mycket om detta 

politikområde, men de är noggranna med att tillkännage det gemensamma 

ansvar Österrike och EU har i att erbjuda flyktingar hjälp. Partiet säger också 

att de hellre talar om integration än migration och menar att dessa begrepp är 

starkt interrelaterade. En god integration av de människor som tar sig till 

landet, möjliggör ett ”öppet” och ”pluralistiskt” samhälle, skrivs det 

(Sozialdemokratische Partei Österreichs 2018: 39). Vidare framhåller de att 

Österrike ska ge alla människor, oavsett härkomst, bästa möjliga 

förutsättningar för att integreras och bli en del av samhället. De hänvisar till 

olika transnationella regelverk och konventioner, vilka de hävdar är 

avgörande för en god integrationspolitik. De är välvilligt inställda till att 

Österrike är bundna till sådana regelverk, och talar om vikten av gemensamt 

integrationsansvar, såväl mellanstatligt som på lokal nivå inom Österrike. 

Olika initiativ och åtgärder behövs för att i ett ”heterogent” samhälle lyckas 

integrera människor, heter det (Sozialdemokratische Partei Österreichs 2018: 

40)  

 De idéer som SPÖ för fram om asyl- och migrationspolitik är 

sådana som torde placeras in på den libertära sidan av A-L-skalan. Detta 

grundar sig i att partiet i stort sett endast talar om integration och vikten av 

att lyckas integrera de människor som tar sig till Österrike. De talar ytterst 

lite om asyl- och migrationspolitik. Någon egentlig kritik mot att ta emot 

flyktingar/invandrare går dessutom knappast att tala om i SPÖ:s 

partiprogram.  
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5.1.4 Sammanfattande jämförelse mellan de österrikiska partierna 

Bland de tre österrikiska partierna i denna undersökning är det uppenbart att 

FPÖ och ÖVP, som idag ingår i den konservativa koalitionsregeringen, är 

invandringsskeptiska partier på den auktoritära sidan av A-L-skalan. Båda 

dessa partier talar negativt om vad de menar är och har varit en alltför 

omfattande immigration och vill föra en mycket mer restriktiv 

migrationspolitik. En skillnad mellan FPÖ och ÖVP som möjligen skulle 

kunna framhållas, är att FPÖ är något mer auktoritärt än sin borgerliga 

koalitionspartner. Det skulle exempelvis kunna gå att betrakta FPÖ som 

något mer hårda i kraven de ställer på invandrare att få stanna kvar i 

Österrike, än ÖVP. Ytterligare en skillnad är att ÖVP i sitt partiprogram, 

trots sin restriktiva invandringsretorik, erkänner att Österrike bär ansvar att 

hjälpa flyktingar i världen. Sådana tillkännagivanden lyser med sin frånvaro 

FPÖ:s program och manifest. Båda partierna befinner sig som sagt på den 

auktoritära sidan av skalan, men FPÖ är hårdare i sin retorik och ligger något 

närmare idealtypen auktoritär än ÖVP.  

 Det socialdemokratiska SPÖ skiljer sig kraftigt från FPÖ och 

ÖVP i asyl- och migrationsfrågor. Medan de andra partierna har ett mycket 

skeptiskt och restriktivt förhållningssätt till invandring, talar SPÖ 

överhuvudtaget lite om detta ämne, och framhåller istället vikten av goda 

integrationsåtgärder för att möjliggöra ett pluralistiskt samhälle.  

 Det är sålunda uppenbart att det finns en skiljelinje mellan å 

ena sidan ÖVP och FPÖ, och å andra sidan SPÖ i asyl- och 

migrationspolitik, där de förstnämnda partierna är tydligt auktoritära medan 

SPÖ är tydligt libertära.  
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5.2 De svenska partiernas ståndpunkter och retorik i asyl- och 

migrationsfrågor 

5.2.1 SD 

SD beskriver i sitt senaste valmanifest svensk migrationspolitik som något 

generellt sett mycket negativt. ”Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande 

har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden”, står det 

bland annat skrivet (Sverigedemokraterna 2018: 6). Partiet erkänner 

emellertid att migrationspolitiken de senaste åren har begränsats, men anser 

samtidigt att dessa begränsningar är alldeles för svaga. SD vill i stort sett i 

nuläget stoppa all invandring till Sverige, förutom invandring från landets 

grannländer. I en rad olika punkter radar partiet upp förslag som dels gör det 

svårare att invandra till Sverige, dels försvåra att etablera sig i landet genom 

ökade krav på försörjningsstöd och på att bli svensk medborgare. Ett förslag 

är också att införa olika test – bland annat språktest och 

samhällskunskapsorienterade test för att kunna bli medborgare i Sverige. 

Partiet föreslår dessutom reformer för att underlätta för återvandring till 

invandrares hemländer (Sverigedemokraterna 2018).  

 SD påpekar att de inte emotsätter sig invandring per se. De 

förespråkar emellertid i sitt principprogram från 2011 en typ av invandring 

som skiljer sig mycket från den rådande (enligt SD alltför generösa) 

invandringspolitiken. Bland annat menar de att invandringen måste 

minimeras kraftigt, och att asylrätten ska vara reserverad till de människor 

FN bedömer vara legitima flyktingar. Dessutom vill SD istället för att låta 

människor komma till Sverige, försöka ”hjälpa flyktingar på plats”. Partiet 

anser att genom att omprioritera resurserna till att istället hjälpa människor 

på plats i närområdena, hjälper man fler människor (Sverigedemokraterna 

2011). 

 Utifrån den auktoritära-libertära skalan och den idealtypiska 

modellen mellan libertär kontra auktoritär asyl- och migrationspolitik är det 

uppenbart att SD är ett auktoritärt parti. Detta tydliggörs genom att SD i 
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dagsläget i princip vill stoppa all invandring, och dessutom föreslår en rad 

åtgärder för att försvåra att som invandrare etablera sig i Sverige. Till 

yttermera visso beskriver SD att åtskilliga delar av de problem som Sverige 

upplever idag – såsom segregation och välfärdsproblem – går att koppla till 

en misslyckad invandringspolitik.  

5.2.2 Moderaterna 

Sverige är ett land som bör sträva efter ”öppenhet mot omvärlden”, skriver 

M (Moderaterna 2018: 15). Samtidigt menar partiet att man ska värna 

”Sveriges nationella intressen genom en reglerad invandring” (ibid.: 14). M 

utmålar svensk migrationspolitik som något som länge varit misslyckat, och 

att det från och med nu och under ”lång tid framöver” måste råda en stramare 

invandring (ibid.: ). Vidare skriver de att Sveriges invandring framöver bör 

utformas mot bakgrund av att Sverige har varit ett stort mottagarland jämfört 

med andra EU-länder. M menar att Sveriges asylpolitik bör likna den hos 

våra grannländer. Konkreta förslag som M föreslår är till exempel ökade krav 

på försörjningsstöd bland invandrare, minskad invandring och att göra 

tillfälliga uppehållstillstånd till regel.  

 I sitt partiprogram (kallat ”Idéprogram” eller 

”Handlingsprogram”), under rubriken ”Arbete, integration och migration”, 

formulerar M en tämligen positiv syn på invandring. Även om det ska råda 

rättssäkra regler kring immigration menar de att Sverige ska bedriva en 

”generös” migrationspolitik. Fortsättningsvis betonas det genomgående hur 

det är önskvärt med förbättrade möjligheter för invandrare att integreras i 

Sverige, både vad gäller arbetsmarknaden och utbildningsväsendet.  

 Inom Moderaterna råder sammanfattningsvis en relativt stram 

syn på immigration. Partiet talar om att Sverige bör föra en mer restriktiv 

invandringspolitik gentemot tidigare och föra en strängare politik avseende 

försörjningsstöd av familjemedlemmar bland invandrare. Samtidigt har 

partiet en ideologiskt sett relativt positiv syn på invandring. Såvida det finns 

potential för invandrare att etablera sig ekonomiskt i Sverige verkar partiet 



 

 

23 

 

inte vara negativt inställda till invandring generellt sett.  

 Det går att identifiera såväl likheter som skillnader mellan M 

och SD. Medan SD har en genomgående auktoritär syn på asyl- och 

migrationspolitik, har M en mer tudelad position. M förespråkar liksom SD 

en restriktiv immigration samtidigt som de i större utsträckning än SD 

betonar vikten av ökade möjligheter för invandrare att integreras i det 

svenska samhället.  

5.2.3 Socialdemokraterna 

Varken i Socialdemokraternas partiprogram (Socialdemokraterna 2013) eller 

i deras valmanifest 2018 nämns invandringspolitik explicit som rubrik. 

Frånvaron av detta politikområde bland rubrikerna i valmanifestet  

(Socialdemokraterna 2018) skulle kunna gå att koppla till S:s och dess 

partiledare Stefan Löfvéns ovilja att prata om invandring och 

invandringspolitik under valrörelsen 2018 (Borlén 2018). I S:s partiprogram 

skriver S under rubriken ”Alla människor frihet, hela världens fred” bland 

annat att Sverige ska föra en ”generös och reglerad” invandringspolitik 

(Socialdemokraterna 2013: 24). Vidare betonar partiet vikten av ett 

gemensamt ansvarstagande vad gäller kommuners mottagande och 

integrering av invandrare (ibid.). Detta påminner om deras retorik kring 

asylpolitik på EU-nivå, där partiet talar om behovet att ”gemensamt ansvar” 

bland medlemsstaterna (Socialdemokraterna 2013: 28).  

 Något som utmärker S i jämförelse med de två övriga svenska 

partierna i denna analys är att det skrivs väldigt lite om detta politikområde i 

deras valmanifest och partiprogram. Detta skulle kunna tolkas på olika sätt. 

En tolkning är att S inte betraktar invandringspolitik som ett särskilt viktigt 

politikområde. En annan tolkning skulle kunna vara att de anser att asyl- och 

migrationspolitiken fungerar väl i Sverige. Båda dessa tolkningar skulle i 

såfall, jämfört med SD och M och utifrån de idealtyper som används, göra att 

S klassificeras som ett libertärt parti. Detta antagande styrks av att S vill ha 

en generös invandring och att de talar om ett gemensamt politiskt ansvar vad 
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gäller flyktingmottagande – såväl på lokal nivå mellan kommuner som på 

EU-nivå mellan medlemsstater. 

5.2.4 Sammanfattande jämförelse mellan de svenska partierna 

Det råder tydliga skillnader mellan de tre största svenska partiernas syn på 

asyl- och migrationspolitik. Medan SD kan beskrivas som ett parti långt ut på 

den auktoritära sidan av A-L-skalan i denna fråga, är det mer problematiskt 

att definiera de övriga två partiernas positioner. M förespråkar mer restriktiva 

invandringsreformer jämfört med rådande situation i Sverige, men samtidigt 

diskuterar de potentiella förbättringar för att integrera invandrare i landet. I 

princip är de inte emot invandring, utan är mer kritiska till svensk 

integrationspolitik. M kan utifrån detta beskrivas som ett parti med svag 

lutning åt det auktoritära hållet i denna fråga. S avviker från de övriga två 

partierna genom att de överhuvudtaget diskuterar denna politiska fråga 

väldigt lite. När de väl diskuterar invandringspolitik så förespråkar de en 

generös invandringspolitik. Moderaterna förespråkar också en generös 

immigrationspolitik, men till skillnad från S verkar de vara angelägna om att 

betona ökade krav avseende försörjningsstöd på invandrare som kommer till 

Sverige. Sammantaget är S det enda av tre svenska partierna som uppenbart 

kan placeras på den frihetliga (libertära) sidan av skalan. 

 

5.3 De österrikiska partiernas ståndpunkter och retorik i EU- och 

europeiseringsfrågor 
 

5.3.1 FPÖ  

Under rubriken kosmopolitanism och oberoende i sitt partiprogram beskriver 

FPÖ sina ståndpunkter i utrikespolitiska frågor. Samtidigt som de anser att 

Österrike ska bidra med solidaritet i världen, betonar de genomgående att det 

primära är att värna Österrikes intressen globalt. De anser att Österrikes 

utrikespolitik ska sträva efter neutralitet och till ett fredligt Europa. De står 
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också för en traditionalism vilket framgår av att de förespråkar nationellt 

självbestämmande och bevarande av nationella kulturer. Detta bevarande 

gäller för såväl Österrike som andra nationalstater (Freiheitliehe Partei 

Österreichs 2011). En andra rubrik i partiprogrammet lyder Europe of 

Diversity. Detta ämne går att relatera till EU och europeisering. FPÖ 

beskriver här hur de står för ett Europa bestående av säregna, stabila kulturer 

inom specifika nationalstater. De hänvisar till historian som de menar har 

skapat dessa egna kulturer och nationer. Vidare skriver partiet att de 

motsätter sig en ”påtvingad” massinvandring och globalisering som riskerar 

att hota nationernas säregna kulturer. Även om det ska råda ett internationellt 

europeiskt samarbete måste detta alltid utgå från de enskilda 

nationalstaternas intressen. FPÖ ifrågasätter den Europeiska unionen som 

projekt genom att exempelvis hävda att en gemensam EU-lag inte ska kunna 

få inkräkta på medlemsstaternas egna grundlagar (Freiheitliehe Partei 

Österreichs 2011).  

 Liknande resonemang återfinns i valmanifestet från 2017, där 

FPÖ förespråkar en Euroepisk ”allians” mellan suveräna folkgrupper inom 

oberoende nationalstater. Partiet påpekar vikten av att ”faderlandet” 

(nationen) måste vara självständigt från yttre påverkan för att det ska kunna 

bibehålla sin frihet. I detta sammanhang menar FPÖ att EU alltmer hotar 

inskränka nationalstaternas suveränitet, och därmed frihet, genom att makt 

över politiska beslut tenderar att förflyttas till EU-nivå, på medlemsstaternas 

bekostnad (Freiheitliehe Partei Österreichs 2017: 27).  

 Utifrån idealtyperna integration och avgränsning avseende EU- 

och europeiseringsfrågor, är det rimligt att placera FPÖ långt på 

avgränsningssidan Detta eftersom de beskriver transnationella politiska 

samarbeten som något genomgående negativt, och förespråkar istället mer 

nationell suveränitet åt medlemsstaterna inom EU. Något annat som också 

bidrar till FPÖ:s placering på skalan är deras syn på nationell säregenhet och 

att det ska råda en homogen kultur inom nationalstaten. Detta är något som  
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kan relateras till deras negativa inställning till migrationspolitiken på EU-

nivå.  

5.3.2 ÖVP 

Det borgerliga ÖVP demonstrerar ett tydligt ställningstagande för europeiskt 

samarbete. I sitt partiprogram skriver de att de identifierar sig som en del av 

rörelsen som arbetar för att ”förena de europeiska staterna”, syftande till att 

göra EU starkare gentemot omvärlden. Vidare talar partiet gott om EU:s 

framtid och vad man kan tolka som de anser är liberala, toleranta värden 

(Österreichische Volkspartei 2015). Dessa resonemang demonstrerar 

ståndpunkter som i högsta grad lämpligen bör placeras tämligen långt ut på 

integrationssidan avseende integrations-avgränsningsskalan.  

 ÖVP fortsätter i sitt partiprogram att framhålla liberala, 

frihetliga (libertära) ideal i frågan om EU. För att motverka nationalistiska 

strömningar eftertraktar de ett sammanhållet och mångfaldigt Europa (EU). 

Partiet bejakar mer samarbete inom EU för att stärka de enskilda 

nationalstaternas konkurrenskraft gentemot omvärlden. Mer samarbete 

mellan EU:s medlemsstater stärker de enskilda nationalstaterna och deras 

medborgare globalt sett, menar de. Ytterligare något som påvisar en positiv 

inställning till EU och europeisk integration är ÖVP:s vilja att stå fast vid 

och konsolidera det gemensamma valutasamarbetet EMU. De vill också ha 

en gemensam utrikes- och biståndspolitik inom EU (Österreichische 

Volkspartei 2015). I frågor som berör EU och europeisering är det klart och 

tydligt att ÖVP är ett parti som strävar mot ökad europeisering och en 

konsolidering av samarbetet inom EU. De problematiserar inte frågan kring 

nationell suveränitet utan talar istället gott om hur den europeiska unionen 

har ”övervunnit” nationalstaternas gränser (Österreichische Volkspartei 

2015: 42). Eftersom Österrike är ett relativt litet land är man också beroende 

av samarbete med andra länder. Därför menar ÖVP att EU-medlemskapet är 

nödvändigt för att förstärka Österrikes röst i världen (ibid.: 45).  
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 Det är sålunda tydligt att ÖVP är ett parti som befinner sig tämligen långt ut 

på integrationsdelen av skalan. Vid en jämförelse mellan ÖVP och FPÖ 

framstår partierna närmast som motpoler i denna fråga – där FPÖ har 

nationalistiska uppfattningar och motsätter sig EU som projekt, medan ÖVP 

anser att EU är en nödvändighet och tvärtom vill fördjupa samarbetet inom 

unionen. 

5.3.3 SPÖ 

Det SPÖ kritiserar är snarare dagens styrelseform inom EU, vilken de hävdar 

brister i demokrati, än ett EU-samarbete i sig. De vänder sig inte emot 

existensen av ett europeiskt politiskt samarbete, utan menar istället att de vill 

reformera unionen inifrån. Något som genomsyrar deras syn på Europa och 

EU-politik är, liksom i andra frågor, fokus på klassklyftor och förhållanden 

för arbetare. För att EU ska må bra, hävdar de, måste Europa sträva mot mer 

jämlikhet, inte minst på arbetsmarknaden (Sozialdemokratische Partei 

Österreichs 2018). Partiet har en rubrik i sitt program som lyder ”Für mehr 

Miteinander” (för mer samarbete) (Sozialdemokratische Partei Österreichs 

2018: 18) med vilket de framförallt syftar just på gemensam europeisk 

politik för att öka jämlikheten i hela Europa. Ett konkret exempel på detta är 

deras förslag om en gemensam, europeisk skattepolitik för att försvåra 

skatteflykt bland företag inom EU. Fundamentalt för EU är, enligt SPÖ, 

också att bevara och försvara ”gemensamma” europeiska, demokratiska 

värden – såväl på EU-nivå som i de enskilda nationalstaterna. Detta kan 

endast göras tillsammans av medlemsstaterna, menar partiet 

(Sozialdemokratische Partei Österreichs 2018). SPÖ skriver: ”För att främja 

den europeiska politiken krävs ett europeiskt, och inte ett nationellt 

perspektiv” (min översättning) (Sozialdemokratische Partei Österreichs 

2018: 19). Denna retorik uppvisar en påtagligt entusiastisk inställning till EU 

och europeisering. SPÖ kan sammanfattningsvis klassificeras som ett parti 

väldigt nära idealtypen integration på integrations-avgränsningsskalan.  
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5.3.4 Sammanfattande jämförelse mellan de österrikiska partierna 

Utifrån integrations-avgränsningsskalan i EU-politik uppvisar de tre 

österrikiska partierna relativt stora skillnader i ståndpunkter och retorik. Det 

går för det första att identifiera en skiljelinje mellan att vara positiv eller 

negativ till EU-samarbete och europeisering. Å ena sidan finns FPÖ, vilka i 

stort sett endast talar negativt om EU och transnationella samarbeten 

överhuvudtaget. Å andra sidan återfinns ÖVP och SPÖ, vilka båda betraktar 

EU som något positivt för Österrike och för alla EU-medlemsstater.  

 För det andra finns det en skillnad mellan ÖVP och SPÖ, som 

visserligen inte berör inställningen till själva EU-samarbetet per se. Det som 

skiljer ÖVP och SPÖ åt är att det förstnämnda partiet anser att 

fortskridningen av den europeiska integrationen bör gå i en liberal riktning, 

medan SPÖ talar om ett sammanhållet Europa som bör sträva mot 

socialistiska ideal som mer jämlikhet och minskade klassklyftor. SPÖ och 

ÖVP befinner sig båda dock relativt långt ut på integrationssidan av skalan, 

om än med olika uppfattningar om i vilken ekonomisk riktning samarbetet 

bör gå, medan FPÖ är ett parti som ligger nära idealtypen avgränsning, på 

grund av en misstro mot EU och transnationellt samarbete i sig.  

5.4 De svenska partiernas ståndpunkter och retorik i EU- och 

europeiseringsfrågor 

5.4.1 SD 

SD skriver i sitt valmanifest 2018 att EU som projekt är negativt för den 

svenska folksuveräniteten: de är skeptiskt inställda till hur EU har utvecklats 

genom tiderna, och menar att unionen genom reformer strävar mot en alltmer 

federal inriktning. Detta strider mot SD:s värderingar om nationell 

bestämmanderätt. Samtidigt som man välkomnar internationellt samarbete 

med andra europeiska länder, anser partiet att Sverige bör gå ur EU. För att 

kunna göra detta föreslår SD att Sverige bör folkomrösta om medlemskapet. 

SD skriver att de ”värnar det demokratiska självbestämmandet och vill därför 

att Sverige lämnar EU” (Sverigedemokraterna 2018: 21). Dessa ordval går 
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att tolka som att partiet betraktar EU som något odemokratiskt, eller 

åtminstone något som lider av ett stort demokratiskt underskott.  

 Vidare understryker SD mycket noga att alla mellanstatliga 

relationer och samarbeten måste respektera nationell suveränitet. De är inom 

internationell politik strängt emot allt som går att kopplas till överstatlighet. 

De uppvisar förvisso en välkommande inställning till transnationella 

politiska samarbeten, dock med reservationen att detta i alla lägen sker i 

enlighet med de enskilda ländernas egen vilja.  

EU som begrepp lyser med sin frånvaro i SD:s principprogram, men utifrån 

partiets retorik är det mycket som tyder på motstånd mot EU – inte minst då 

EU är en politisk organisation med åtskilliga överstatliga politiska 

befogenheter. Följande citat ur SD:s principprogram (Sverigedemokraterna 

2011: 43) är talande för deras syn på transnationella politiska samarbeten:  

Grundtanken bakom vårt hävdande av suveränitetsprincipen är att 

varje folk bäst känner sina egna intressen och därför också bäst kan 

värna om dessa. Historien har visat att överstatliga organ sällan består 

i längden, och att de snarare splittrar än knyter medlemsländerna 

närmare varandra. 

Även om EU som sagt inte uttrycks explicit i principprogrammet 

uppvisar SD ett tydligt nationalistiskt ställningstagande i transnationell 

politik. Partiet är i högsta grad att betrakta som tämligen långt ut på 

avgränsningssidan på avgränsning-integrationsskalan avseende synen på 

EU.   

5.4.2 M 

”EU är den centrala plattformen för vår utrikes- och säkerhetspolitik”, 

skriver M i sitt partiprogram, kallat handlingsprogram (Moderaterna 2013: 

40). EU är enligt M viktigt för Europas länders gemensamma intressen 

gentemot omvärlden. Unionen är enligt M ett slags garant för att bevara 

frihetliga och fredliga värderingar. Samtidigt som EU är ett organ som ska 

förena medlemsländerna i politiska områden där alla medlemsstater tjänar på 
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ett samarbete, värnar M subsidiaritetsprincipen. Med detta menar de att EU 

bör vara återhållsamma med överstatliga beslut, där de enskilda 

medlemsstaterna tar bättre beslut på egen hand.  

 Ingenstans i M:s valmanifest från 2018 går det att identifiera 

något direkt missnöje mot EU. Något som väl uppmärksammas är snarare 

olika potentiella hot mot det europeiska samarbetet i takt med den politiska 

utvecklingen på kontinenten och de brittiska öarna (Brexit). M talar mycket 

om behovet av ett starkt EU, inte minst i utrikespolitik gentemot omvärlden 

och i säkerhetspolitik. I flera områden anser M att EU ännu mer bör sträva 

mot samarbete och gemensam politik (miljöfrågor, terrorism, organiserad 

brottslighet och den inre marknaden). De är angelägna om att Sverige ska 

vara en bidragande faktor till att stärka det europeiska samarbetet 

(Moderaterna 2018). Partiet verkar således tveklöst vara ett EU-vänligt parti, 

såtillvida att de är angelägna om ett europeiskt samarbete och ett fördjupat 

samarbete inom många områden. 

Utifrån M:s partiprogram och valmanifest angående EU- och 

europeiseringsfrågor är det utifrån ovanstående resonemang rimligt att 

placera M relativt långt ut på integrationssidan i skalan som används. Detta 

grundar sig på att M för fram en retorik som uppvisar en angelägenhet om 

fortsatt och fördjupat samarbete mellan EU:s medlemsstater i diverse frågor, 

samt att kritiken mot EU lyser med sin frånvaro (även om M i viss mån 

kritiserar överstatliga EU-beslut).  

5.4.3 S 

Likt sitt österrikiska systerparti vill de svenska socialdemokraterna ha ett 

fortsatt starkt och sammanhållet EU. Ett sådant EU gynnar enligt S inte bara 

de enskilda medlemsstaterna, utan även den europeiska regionen globalt sett. 

Dessutom menar partiet att ett starkt EU behövs som en solidarisk kraft i 

världen. Något som också kanske inte så förvånande, påminner om SPÖ:s 

retorik, är att EU ska sträva mot ökad jämlikhet och bättre förhållanden för 
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arbetare (Socialdemokraterna 2013). Det sistnämnda kan tolkas som att S, 

liksom SPÖ, vill att de europiska länderna gemensamt ska sträva mot en 

union med ökade socialistiska ideal.  

 I grunden verkar S anse att EU är ett nödvändigt politiskt 

projekt. Inte minst är partiet för de fyra grundläggande fria rörligheterna – 

även om de samtidigt är angelägna om att betona att dessa friheter inte ska 

existera på ”löntagarnas” bekostnad, vilket de i nuläget befarar är fallet 

(Socialdemokraterna 2013: 27). Något som verkar vara en viktig punkt inom 

S:s EU-politik (som också överlappar med det andra frågeområdet i denna 

uppsats (asyl- och migration)) är att EU bör ta ett ”gemensamt ansvar” för att 

hantera immigrationen till Europa (ibid.: 28). Något annat som är intressant, 

om än kanske inte så uppseendeväckande, är följande mening ur S:s 

partiprogram (ibid.:):  

EU ska fortsätta utvecklas inom de områden där EU bäst kan skapa lösningar på 

gemensamma utmaningar. Den så kallade subsidiaritetsprincipen ska följas. Den 

innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Bara de beslut som 

kräver samordning eller reglering på europeisk nivå ska fattas av EU. 

Att detta är intressant beror på att det i princip är identiskt med M:s retorik. 

Partierna tangerar således varandra såtillvida att de båda är för ett 

sammanhållet och starkt EU, samtidigt som de lyfter fram vikten av att 

nationalstaten bör vara suverän i en del politiska frågor.  

5.4.4 Sammanfattande jämförelse mellan de svenska partierna 

Mycket i de svenska partiernas retorik och ståndpunkter avseende EU-politik 

går att relatera till deras motsvarigheter i Österrike. SD har, måhända inte så 

förvånande, en likartad retorik som FPÖ. Båda partierna talar om vikten av 

nationalstatens självbestämmande och suveränitet i transnationella 

förhållanden. SD vill erbjuda svenska folket möjligheten att folkomrösta om 

ett eventuellt EU-utträde. De framhåller en farhåga om en EU-utveckling 

mot ökad federalism som de menar strider mot Sveriges intressen. M och S, 
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däremot, är tvärt om partier som kan beskrivas som pro-EU. Detta eftersom 

grundläggande kritik mot EU som politiskt projekt lyser med sin frånvaro i 

båda partiernas valmanifest och partiprogram. Även om både S och M värnar 

subsidiaritetsprincipen är de angelägna om ett konsoliderat och starkt EU, 

både för Sveriges och för Europas skull. 

 Sammanfattningsvis – utifrån skalan som används – är SD 

bland de svenska partierna det enda som kan klassificeras på 

avgränsningssidan (demarcation) medan både M och S är integrationsvänliga 

partier. Det finns visserligen skillnader i M:s och S:s retorik men de önskar 

båda en fortsatt europeisk integration och en konsolidering av EU-

samarbetet.  

5.5 Olika grad av konvergens i Österrikes och Sveriges parlament?  

 
Hittills har analysen varit inriktad på att jämföra retorik och ståndpunkter i de 

båda frågeområdena, inom länderna. Det har alltså handlat om att jämföra de 

tre största partierna sinsemellan i respektive land. I detta avsnitt går analysen 

vidare med att jämföra mellan länderna.   

 I inledningen av uppsatsen beskrevs hur förhållningssättet 

bland etablerade partier gentemot HP-partier skiljer sig starkt mellan 

Österrike och Sverige (FPÖ är välintegrerat i det österrikiska parlamentariska 

systemet och ingår just nu i en borgerlig regering, medan SD är exkluderat 

från all form av parlamentariskt samarbete eller förhandling). Detta är alltså 

en tydlig skillnad mellan länderna. Vad går då att säga om eventuella likheter 

och skillnader mellan ländernas ståndpunkter och retorik i frågor viktiga för 

HP-partier? Analysen går först vidare med frågeområdet asyl- och migration, 

och därefter EU- och europeisering. Avslutningsvis i båda politikområdena 

bedöms graden av ländernas partiers konvergens i båda parlamenten. Detta är 

centralt för uppsatsen eftersom den delvis handlar om att bedöma hur nära 

HP-partierna står de etablerade partierna i frågeområdena. Med andra ord 
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handlar det om att bedöma hur pass konvergerade eller polariserade 

parlamenten är.  

5.5.1 Asyl- och migrationspolitik: HP-partierna i Österrike och Sverige 

För att börja med att jämföra ländernas HP-partier – FPÖ och SD – framgår i 

analysen av deras partiprogram och valmanifest att de båda återfinns på den 

auktoritära sidan av AL-skalan. Detta grundar sig i att båda uppvisar en 

tydligt negativ inställning till invandring och menar att deras 

invandringspolitik länge har varit alldeles för generös. Både FPÖ och SD 

relaterar också många av samhällsproblemen till mångkultur och en för 

omfattande invandring till deras länder. Gemensamt för de båda HP-partierna 

är också förslag om att kraftigt begränsa immigrationen och att ställa ökade 

krav på människor som invandrar.  

 Således identifieras en hel del likheter mellan partiernas 

ståndpunkter, de befinner sig båda med tydlighet på den auktoritära sidan av 

skalan. Emellertid går det att beskriva skillnader i grad, alltså hur pass 

auktoritära partierna är i sin retorik. FPÖ skriver i valmanifestet att 

”Österrike är inget invandringsland”. Detta går att tolka som en relativt 

extrem retorik. SD är absolut missnöjt med vad de menar är en alltför 

omfattande invandring till Sverige, men säger sig samtidigt inte vara emot 

invandring per se. En annan gradskillnad har att göra med medborgerliga 

krav som partierna anser att man bör ställa på invandrare. Även om SD, 

liksom sin österrikiska motsvarighet, vill öka kraven på att bli medborgare, 

genom exempelvis ett ökat försörjningsstöd för anhöriga, är dessa krav 

relativt ”milda” jämfört med de krav FPÖ ställer. FPÖ anser som ovan 

nämndes att endast de invandrare som behärskar det tyska språket och som är 

väl integrerade i den österrikiska kulturen ska få lov att stanna i landet. Sådan 

”hård” retorik återfinns inte i SD:s partiprogram eller valmanifest, även om 

partiet visserligen vill införa språk- och samhällskunskapstest för att erhålla 

medborgarskap.  
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Även om båda partierna som sagt uppenbart klassificeras som partier på den 

auktoritära sidan av A-L-skalan, är FPÖ närmare idealtypen auktoritär än 

SD. 

5.5.2 Asyl- och migrationspolitik: de borgerliga och socialdemokratiska 

partierna i Österrike och Sverige 

En likhet som kan uppmärksammas mellan Österrike och Sverige är att de 

båda socialdemokratiska partierna i stort sett har identiska ståndpunkter och 

retorik i detta politikområde. För det första diskuterar både S och SPÖ asyl- 

och migrationsfrågor i mycket liten utsträckning. För det andra är de båda 

relativt invandringspositiva partier. SPÖ skriver som ovan nämndes att de 

förbinder sig till den ”humanitära förpliktelsen” och S vill ha en generös, om 

än reglerad, invandringspolitik. För det tredje talar båda partierna om ett 

gemensamt ansvar över migrationspolitiken, såväl inhemskt som på 

europeisk nivå. Slutligen är de båda partierna mer angelägna om att diskutera 

integrationsåtgärder än att tala om omfattningen av immigrationen. De har 

båda partierna en god tro på att rätt integrationspolitik leder till ett 

välfungerande, tolerant samhälle. Österrike och Sveriges socialdemokratiska 

partier har således en mycket libertär inställning.   

När det kommer till de borgerliga partierna, M och ÖVP, råder det stora 

skillnader mellan länderna. I analysen av M:s program och manifest ovan, 

beskrevs visserligen hur M är ett parti med svag lutning åt det auktoritära 

hållet. Denna position är dock relativt långt ifrån ÖVP:s. ÖVP har en i stort 

sett genomgående skeptisk inställning till invandring i sig och uttrycker till 

exempel att Österrike inte är något invandringsland. Sådan ”hård”, distinkt 

negativ retorik mot invandring återfinns inte i M:s texter. ÖVP har också mer 

”radikala” förslag och idéer än M. ÖVP talar som sagt till exempel om att 

placera människor som befinner sig i Europa utan asylskäl i ett slags center 

och förenkla återvandringen för dessa till sina hemländer. Det går inte att 

identifiera liknande förslag inom M. Även om det ska råda en stram 

invandringspolitik – särskilt mot bakgrund av den som hittills ägt rum i 
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Sverige – samt hårdare regler gällande exempelvis försörjningsstöd av 

anhöriga, talar M till skillnad från ÖVP om en  generös men reglerad 

invandring.  

 Även om M som sagt också placeras på den auktoritära sidan 

av skalan, är ÖVP mer strikt, genomgående auktoritärt på detta 

politikområde. Det finns med andra ord fog för att placera det borgerliga 

ÖVP närmare  de högerpopulistiska partierna FPÖ och SD än M i asyl- och 

migrationspolitik, eller åtminstone mittemellan dem.  

5.5.3 Graden av konvergens hos länderna i asyl- och migrationspolitik 

Det finns inom asyl- och migrationspolitik och A-L-skalan en viktig skillnad 

mellan Österrike och Sverige. I Österrike befinner sig ett av de etablerade 

partierna, det borgerliga ÖVP, mycket nära det högerpopulistiska FPÖ i 

ståndpunkter och retorik. Detta skulle kunna ses som en starkt bidragande 

faktor till att ÖVP och FPÖ idag ingår i samma konservativa regering. 

Närheten mellan partierna skulle kunna vara en produkt av att FPÖ varit 

relativt integrerat i Österrikes parlament sedan många år tillbaka. Det senare 

kan relateras till kartellpartiteorin som nämndes tidigt i denna uppsats – det 

vill säga att en kartelliseringsprocess har fått partierna att konvergera i denna 

fråga. 

 I Sverige är det omvänt inget av de etablerade partierna som 

ligger särskilt nära SD på A-L-skalan. SD placeras långt ut på den auktoritära 

sidan i invandringspolitik. M är förvisso också på den auktoritära sidan av 

skalan, men med liten marginal. En rimlig slutsats är att M befinner sig 

ungefär mittemellan SD och S. Att inget av de etablerade partierna ligger 

särskilt nära SD i detta politikområde, som är centralt för SD, är inte orimligt 

att tolka som bidragande faktor till att SD än så länge är exkluderat från 

regeringssamarbete. Det går alltså att beskriva det som att det svenska 

parlamentet, mätt utifrån de partier som figurerar i denna uppsats, jämfört 

med det österrikiska parlamentet, är mindre konvergerat och mer polariserat i 

asyl- och migrationspolitik.  
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5.5.4 EU och europeisering: HP-partierna i Österrike och Sverige 

FPÖ och SD har en mycket likartad retorik i synen på EU och transnationella 

samarbeten i sig. Även om båda partierna säger sig vilja ha goda relationer 

och samarbeten med andra europeiska länder, identifieras en distinkt 

skepticism gentemot EU hos partierna. Nationalstater ska vara suveräna och 

självbestämmande samt oberoende från överstatliga arrangemang, heter det 

från båda håll. De anser båda att EU har en negativ inverkan på denna 

suveränitet och självständighet. Folksuveränitet inom specifika nationalstater 

är det optimala demokratiska systemet för både SD och FPÖ. 

Transnationella, överstatliga samarbeten som EU innebär en inskränkning av 

denna folksuveränitet och således av demokratin, enligt båda partier. Det går 

egentligen inte att identifiera något positiv syn på EU-samarbete eller 

europeisk integration överhuvudtaget i något av partiernas valmanifest och 

partiprogram.  

5.5.5 EU och europeisering: de borgerliga och socialdemokratiska 

partierna i Österrike och Sverige 

Det finns stora likheter mellan Österrike och Sverige vad gäller de etablerade 

partiernas syn på EU- och europeisering. De borgerliga partierna i båda 

länderna, M och ÖVP, resonerar mycket likartat i sina program och manifest. 

Det finns för det första ingen direkt kritik mot ett europeiskt politiskt 

samarbete som EU. Inget av partierna diskuterar heller knappt någon 

eventuell problematik kring inskränkning av nationell suveränitet i och med 

EU-medlemskap. Kopplat till detta framhåller partierna också hur EU är en 

viktig kraft mot nationalism. Medan ÖVP framhåller vikten av att EU håller 

samman för att tämja nationalistiska krafter, belyser M hur den tilltagande 

nationalismen i Europa utgör en farhåga för det europeiska samarbetet. För 

det andra framhåller båda partierna det positiva med de liberala, frihetliga 

och toleranta värden vilka de anser att EU står för. Slutligen beskriver både 

ÖVP och M hur viktigt ett enat och starkt EU är för de enskilda 

medlemsstaternas konkurrenskraft gentemot omvärlden.  
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Det finns i stort sett bara likheter mellan de borgerliga svenska och 

österrikiska partierna i denna undersökning. De båda är mycket 

integrationsvänliga partier som placeras tämligen nära idealtypen integration 

på skalan.  

 Gällande de socialdemokratiska partierna går det även där att 

exemplifiera många likheter mellan länderna. Både SPÖ och S betraktar det 

europeiska samarbetet som något nödvändigt. De är också eniga om att EU 

som politisk organisation ska verka för mer ekonomisk jämlikhet i hela 

Europa. SPÖ talar visserligen mer om behovet av att omorganisera eller 

reformera EU inifrån, för att göra det mer demokratiskt styrt, än vad S gör. S 

skriver visserligen att det behövs en ”förändring av EU:s organisation 

(Socialdemokraterna 2013), men förtydligar inte vad detta ska innebära.  

Detta kan ses som en viss skillnad mellan partierna. På det hela taget är dock 

partierna integrationsvänliga. S är i grunden positiva till de fundamentala 

fyra fria rörligheterna, och SPÖ framhåller betydelsen av ett EU för att slå 

vakt om demokratiska värden. SPÖ verkar anse att detta i längden endast kan 

ske genom att medlemsstaterna håller samman. S å sin sida belyser vikten av 

ett sammanhållet EU för att stärka såväl de enskilda staternas som den 

europeiska regionen mot omvärlden.  

5.5.6 Graden av konvergens hos länderna i EU- och 

europeiseringsfrågor 

I både Österrike och Sverige förekommer en stark skiljelinje mellan de 

etablerade partierna och HP-partierna i synen på transnationalitet generellt 

sett, och i synen på EU. Alla de borgerliga och socialdemokratiska partierna 

som är med i denna undersökning har en övervägande positiv syn på EU och 

europeisk integration. Detta grundar sig i att samtliga dessa fyra partier 

önskar att bevara och i viss mån även fördjupa EU-samarbetet. Dessutom 

finns det varken i M, S, ÖVP eller SPÖ:s retorik någon vidare kritik mot 

överstatlighet, eller någon problematisering av nationalstatens suveränitet att 

tala om. Även om det (som har nämnts tidigare) identifieras skillnader 
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mellan de borgerliga och de socialdemokratiska partierna i vilken riktning 

det europeiska samarbete bör fortskrida, gällande framförallt ekonomisk 

omfördelningspolitik, uppvisar samtliga positiva ställningstaganden som 

klassificeras som integrationsvänlighet.  

 De etablerade partierna i de båda länderna står alltså mycket 

långt ifrån HP-partierna SD respektive FPÖ. Dessa HP-partier är starkt EU-

skeptiska och betraktar tvärtemot de andra partierna EU som något 

genomgående negativt. De önskar istället mer nationell suveränitet och har 

båda en misstro mot EU – inte minst anser de att EU i stort sett är oförenligt 

med demokrati och nationell bestämmanderätt.  

 Sålunda påminner ländernas parlament om varandra avseende 

detta frågeområde. Konvergensen mellan HP-partier och etablerade partier i 

EU- och europeiseringsfrågor är mycket liten, och polariseringen stor, i såväl 

Österrike som Sverige.  

5.6 Sammanfattning av analysen  

 
Sammantaget skiljer sig den politiska konvergensen/polariseringen inom 

båda parlamenten i de två frågeområdena inte avsevärt. Vad gäller EU- och 

europeiseringsfrågor återfinns inom båda ländernas parlament en i princip 

helt likartad struktur; de etablerade partierna i denna undersökning är 

integrationsvänliga avseende EU-politik, medan HP-partierna i båda länder 

är EU-skeptiska och befinner sig långt ut på avgränsningssidan. När det 

kommer till asyl- och migrationspolitik återfinns dock en avgörande skillnad 

mellan länderna. Denna skillnad har att göra med att det borgerliga partiet i 

Österrike, ÖVP, står mycket nära det högerpopulistiska FPÖ detta 

politikområde. I Sverige finns inte någon närhet mellan något etablerat parti 

och det högerpopulistiska SD. Detta trots att FPÖ utifrån analysen av deras 

program och manifest närmare idealtypen auktoritär inom asyl- och 

migrationspolitik än vad SD är. Skillnaden mellan länderna kan vara av 

betydande karaktär och skulle kunna vara en starkt bidragande faktor till att 
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FPÖ har lyckats bli ett regeringsparti, till skillnad från SD som fortfarande är 

exkluderat från parlamentariska förhandlingar och regeringssamarbeten.  

6. Slutsatser  

Denna avslutande del ämnar sammanfatta de resultat som uppsatsen har 

kommit fram till, samt att koppla de till en mer principiell nivå. 

  Syftet med uppsatsen var att dels undersöka ståndpunkter och 

retorik hos de tre största partierna avseende asyl- och migrations politik och 

EU-politik, i de österrikiska och svenska parlamenten. Dels handlade det om 

att pröva om de österrikiska etablerade partierna står närmare FPÖ i dessa 

frågor, än vad de svenska etablerade partierna står SD; dvs. att jämföra 

graden av konvergens mellan parlamenten i dessa frågeområden. Att det 

högerpopulistiska partiet FPÖ är, och tidigare har varit, en del av den 

österrikiska regeringen, medan SD i Sverige hela tiden har varit exkluderat 

från parlamentariska samarbeten och regeringsbildningar, är ett intressant 

faktum då länderna påminner om varandra i flera avseenden. Uppsatsen har 

genom sitt syfte, sin frågeställning och hypotes försökt ge någon del av 

förklaringen till denna skillnad. Länderna skiljer sig åt i viss mån. Detta 

gäller framförallt konvergens i det ena av de två politiska områdena i denna 

uppsats – asyl- och migrationspolitik – där det borgerliga partiet i Österrike 

står mycket nära det högerpopulistiska FPÖ. I det andra frågeområdet råder 

en i princip identisk struktur, där FPÖ och SD är de enda partierna som är 

emot EU och europeisk integration. Att FPÖ står så nära ett etablerat 

borgerligt parti i asyl- och migrationspolitik är inte orimligt att betrakta som 

en fundamental faktor till att FPÖ är ett regeringsparti, till skillnad från SD 

alltjämt är uteslutna från all form om samarbete med andra partier i Sveriges 

riksdag. Vad som är orsak och verkan i denna konvergens mellan ÖVP och 

FPÖ är inget som problematiseras i denna uppsats. Om de har närmat sig 

varandra som följd av tidigare parlamentariskt och/eller regeringssamarbete, 
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eller om det är denna konvergens som möjliggjort ett samarbete är alltså en 

fråga som denna uppsats inte tar upp.  Vad skillnaden mellan Österrike och 

Sverige beror på är också något som ligger utanför ramen för denna uppsats, 

men som hade varit intressant att fördjupa sig i inom framtida forskning.  
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