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Abstract 

The debate about affirmative action for ethnic minorities in countries with another majority 

culture is growing bigger in many parts of the world. However, it is often the debate misses 

the aborigines within the countries’ borders. The aim of this paper is to investigate the 

possible conflict in opinions for xenophobic political parties when managing an aborigine 

population. I will use a qualitative method to study the ethnic minority Sámi in Sweden, 

Norway and Finland, and afterwards xenophobic parties view on them.  

To reach a result will I present a scale over Xenophobia – Cosmopolitanism, which is 

described as a political cleavage. Finally I will, by comparing the empiric facts through that 

scale, demonstrate that there is a conflict in opinions for the investigated parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Political cleavages, Aborigines, Xenophobia, Ethnic minorities, Multiculturalism 



2 

Innehåll      Sida 

 

1 Kapitel 1 – Inledning  

     1.1 Inledning     4 

     1.2 Tillämpad teori     4 

          1.2.1 Xenofobi     5 

          1.2.2 Cosmopolitanism    6 

          1.2.3 Begrepp & Definitioner    7 

     1.3 Tillvägagångssätt     8 

     1.4 Frågeställning     12 

     1.5 Material & källkritik    12 

 

2 Kapitel 2 - Empiri 

     2.1 Bakgrund till samernas situation i sina hemländer  14 

          2.1.1 Samers ställning i Sverige    15 

          2.1.2 Samers ställning i Norge    16 

          2.1.3 Samers ställning i Finland    17 

     2.2 Ländernas Minoritetspolitik    19 

          2.2.1 Det minoritetspolitiska klimatet i Sverige   19 

          2.2.2 Det minoritetspolitiska klimatet i Norge   19 

          2.2.3 Det minoritetspolitiska klimatet i Finland   19 

     2.3 Partiernas minoritetspolitik och samepolitik   20 

          2.3.1 Sverigedemokraternas minoritetspolitik   20 

          2.3.2 Sverigedemokraternas samepolitik   20 

          2.3.3 Fremskrittspartiets minoritetspolitik   21 

          2.3.4 Fremskrittspartiets samepolitik   22 

          2.3.5 Sannfinländarnas minoritetspolitik   23 

          2.3.6 Sannfinländarnas samepolitik   23 

     2.4 Jämförelse av partiernas politik    24 

 

3 Kapitel 3 - Analys Empirin Knuten till Teorin 

     3.1 Resultat     25 

          3.1.1 Svar på Frågeställning    28 



3 

          3.1.2 Diskussion     28 

     3.2 Sammanfattning     29 

     3.3 Referenser     31 

 

Figurer      Sida 

Figur 1:1 Uppställning av behandlade ämnen   9 

Figur 1:2 Uppställning av åsikterna knutet till teorin   11 

Figur 3:1 Sverigedemokraterna över skiljelinjen   27 

Figur 3:2 Fremskrittspartiet över skiljelinjen   27 

Figur 3:3 Sannfinländarna över skiljelinjen   28 

 

Tabeller      Sida 

Tabell 1:1 Jämförande uppställning av resultaten - tom  10 

Tabell 1:2 Uppställning av partiernas åsikter   11 

Tabell 2:1 Jämförande uppställning av resultaten   24 

Tabell 3:1 Uppställning av partiernas åsikter, minoritets- och urfolkspolitik 25 

Tabell 3:2 Uppställning av partiernas åsikter, positiv särbehandling  26 

Tabell 3:3 Uppställning av partiernas åsikter, främjandet av kulturer 26 

Tabell 3:4 Uppställning av partiernas åsikter, bevarandet av traditionellt leverne 27 

  



4 

Kapitel 1 

I detta avsnitt presenterar jag syftet och tillväggångsättet i uppsatsen. Jag kommer även 

presentera vald teori och föra en diskussion om valt material. 

 

1.1 Inledning 

Nationalistiska och främlingsfientliga partier växer sig starkare över stora delar av Europa, 

och diskussionen kring dem lämnar ingen oberörd. Det är ett omdebatterat ämne där alla tycks 

ha en stark åsikt om vad som är rätt och fel. De främlingsfientliga partierna inriktar sin politik 

på den invandrade minoriteten, ofta muslimer, men pratar sällan om de etniska minoriteter 

som redan finns inom nationsramarna. Därför vill jag undersöka den tänkbara 

konfliktdimension som kan uppstå då främlingsskeptiska partier skall hantera en nationell 

minoritet som skiljer sig avsevärt från majoritetskulturen, samtidigt som den framställs som 

nationens maskot. För att göra detta har jag valt att studera Sverigedemokraterna, 

Fremskrittspartiet och Sannfinländarnas syn på den gemensamma ursprungsbefolkning 

samerna. Meningen är att utreda hur partiernas hållning till nationens ursprungsbefolkning 

förhåller sig till deras övriga minoritetspolitik. 

 

1.2 Tillämpad teori 

För att jämföra åsikterna tar jag hjälp av en teori om skiljelinjer. Ett stort antal statsvetare 

menar att historiska konflikter, som grundas ur den nationella- och den industriella 

revolutionen (Lipset, 1970, ss. 24-26), ligger till grund för hur den politiska stukturen i ett 

land ser ut. I länder som präglats av en liberal eller socialdemokratisk välfärd har kulturella 

skillnader spelat en relativt liten roll i politiken. Men i och med ökad invandring och 

nationella minoriteters krav på särrättigheter har, i flertalet länder, en kulturell dimension 

intagit en allt viktigare roll i utformandet av politiken (Henjak, 2010, s. 25).  

Traditionellt brukar fyra skiljelinjer, eller konflikter, nämnas i europeisk politik. Dessa 

skiljelinjer brukar användas för att förklara samhällets utformning och staters politiska system 

(Lipset & Rokkan, 1967, s. 14). Det var under 1960-talet de lanserades av samhällsvetarna 

Stein Rokkan och Seymour M. Lipset, vilka kallade dem Arbete – Kapital (vänster – höger), 

Land – Stad (tradition/livsstil där man bor), Centrum - Periferi (den lokala identiteten), och 

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Stein_Rokkan/utdypning
http://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Martin_Lipset
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Kyrka – Stat (religion) (Lipset & Rokkan, 1967, s. 25). Det är alltså dessa samhällskonflikter, 

hur viktiga de blev och hur de hanterades av staten, som har utformat dagens politiska system.  

För att kunna tala om en skiljelinje bör den uppfylla tre kriterier: den skall ha en social bas, 

den skall uppvisa en värderingsskillnad och den skall vara mobiliserad (Stubager, 2003, ss. 

10-12). I praktiken betyder det att den sociala basen skall kunna fastställas, till exempel en 

arbetarklass, och att mobiliseringen kan ses i partisystemet. Värderingsskillnaden är, till 

skillnad från de övriga två kriterierna, subjektiv och kräver en medvetenhet om konflikten. 

Efter dessa tre kriterier menar vissa att en femte skiljelinje, som grundas ur den växande 

konflikten om kulturell tillhörighet, har börjat utformas. I detta arbete har jag valt att kalla den 

skiljelinjen Xenofobi – Cosmopolitanism. Det är denna skiljelinje, och teorier kring den, som 

ligger till grund för mitt arbete. 

1.2.1 Xenofobi 

Ordet xenofobi härstammar från det grekiska xe´nos, vilket betyder främling eller gäst 

(Nationalencyklopedin, a), samt från ordet fobi, rädsla. Xenofobi omskrivs ofta till 

främlingsfientlighet, vilket inte är en helt korrekt översättning, utan främlingsrädsla är ett mer 

passande begrepp. Xenofobi grundas på föreställningar om att olika kulturer bör leva åtskilda, 

och att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet kan vara sämre anpassade för det 

samhälle de är främlingar i. Med andra ord är det ett avståndstagande från grupper grundat på 

kulturella skäl, inte fysiska. Detta till skillnad från rasism som är grundat på förmodade 

genetiska skillnader mellan folkgrupper. Vidare är rädslan inte nödvändigtvis riktad mot 

människor från andra länder, utan kan även användas vid fördömande av människor från 

andra orter (Nationalencyklopedin, b). 

Samuel P Huntington, en amerikansk statsvetare som främst har gjort sig berömd genom den 

uppmärksammade boken The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 

omnämns ofta inom Xenofobin. I den nämnda boken beskriver han hur världen består av olika 

civilisationer, och att dessa inte kan samleva i fred. Civilisationerna, eller de olika kulturella 

identiteterna, är alltså utgångspunkten för politiska motsättningar. Således kommer konflikter 

under 2000-talet uppstå mellan olika civilisationer snarare än mellan stater, där 

världsreligionerna tillskrivs en stor betydelse (Huntington, 2002). Xenofobi kan alltså 

beskrivas som en rädsla som bygger på en annan rädsla, och kan i Sverige spåras till rädslan 

att förlora sitt jobb. Xenofobins framväxt i Sverige förknippas ofta till stor invandring i 

kombination med ekonomisk nedgång, vilket har gjort att invandrare, svenskar och ungdomar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsreligion
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riskerar arbetslöshet i större grad än tidigare. Genom att skylla på invandrande kulturer slipper 

de etniskt svenska ta skulden själva över sin arbetslöshet, och det blir plötsligt förklaringen till 

situationen. Den lilla minoriteten utses på så sätt av majoriteten till syndabock, byggt på en 

logisk argumentation (Nagy & Nelhans, 1984, ss. 9-10). 

1.2.2 Cosmopolitanism 

På samma sätt som Xenofobi ibland förknippas med främlingsfientlighet, görs 

Cosmopolitanism med globalisering. Den kulturella globaliseringen har en lång historia, där 

spridningen av världsreligionerna är ett tydligt exempel. I och med uppkomsten av 

nationalstater försvårades spridningen av idéer och tankar, då staten tog kontroll över bland 

annat skolsystem och språkpolitik. Under 1700-talet började återigen idéer spridas över stora 

delar av värden från Europa, kanske främst liberalism, socialism och naturvetenskap (Held, 

2002, ss. 48-49). Det finns vissa likheter mellan Cosmopolitanism och 

globaliseringsideologin, men också flera skillnader. Globalisering är inriktad på stater som 

skall bindas nära varandra, medan Cosmopolitanism anser att alla nationella kulturer och 

trosystem har mycket att lära av varandra, men att statstillhörighet skall vara oviktig för 

individers välbefinnande (Held, 2002, ss. 57-58). Cosmopolitanism grundas med andra ord ur 

tanken att alla människor och etniciteter tillhör ett världssamfund som bygger på moral. Hur 

långt de vill gå är olika, vissa förespråkar en världsregering, medan andra menar att 

människors moraliska, ekonomiska och politiska relationer mellan nationer måste underlättas. 

Ideologin är nära sammanlänkad med liberalism och kallas ibland Liberal Internationalism 

(Doyle, 2006, s. 201).  

Filosofen Immanuel Kant var en av de första att förespråka och beskriva ideologin, som han 

menade oundvikligen leder till fred. Kampen mellan det universella och det enskilda utmärker 

flera av hans verk, där mänskligheten kontra den lokala tillhörigheten är viktigast
1
. Vidare 

menade Kant att stater lever i en laglös frihet där de aldrig är säkra. När de inser detta 

kommer de självmant att anpassa sig efter gemensamma tvingade lagar (Fine & Cohen, 2002, 

s. 141). I den nyligen publicerad boken The Global Commonwealth of Citizens: Toward 

Cosmopolitan Democracy utvecklar författaren Kants idéer och menar att demokratisk 

delaktighet inte skall vara bundet till nationella gränser, utan till medborgare (Archibugi, 

2011).  

                                                           
1
 Se (Kant, 2006) Toward Perpetual Peace 
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1.2.3 Begrepp & definitioner 

Nedan presenteras återkommande begrepp, och vad de åsyftar till i detta arbete. 

Kulturell tillhörighet  

Med kulturell tillhörighet, eller identitet, avses tanken att kultur definierar individen. Det finns 

olika åsikter om vad som utgör en kulturell identitet, men i detta arbete hänsyftas tanken att 

det är ett levnadsmönster. Med den synen blir det viktigt för individen att kunna leva i 

traditionella områden, och att kunna tala sitt språk för att bevara sin kultur, vilken är en stor 

del av henne (Östlund, 1989, ss. 19-20).  

Multikulturalism  

Idén bakom den normativa multikulturalismen (hur det är) grundas på att kulturell tillhörighet 

och identitet knyts samman med moraliska rättigheter och skyldigheter. Jämlikhet mellan 

kulturer blir då viktigare än jämlikhet mellan individer. Ofta anses det att lagstiftting skall ta 

hänsyn till kulturella minoriteters intresse i att behålla sin identitet genom att ge gruppen 

särskilda rättigheter, för att kulturen på så vis skall skyddas mot assimilering med 

majoritetskulturen (Bauhn & Demirbag-Sten, 2010, ss. 12-13); (Johansson Heinö, 2009, ss. 

43-44). 

Positiv särbehandling 

I detta arbete är det nära kopplat till den multikulturalistiska debatten. Det innebär således att 

den som förespråkar särbehandling på grund av etnicitet och kultur anser det vara en viktig 

del av individen, och sätter högt värde till kulturell tillhörighet. 

Nationalism 

Nationalism bygger på synen att grundläggande skillnader finns mellan individer uppväxta i 

olika samfälligheter (nationer eller stater) och att dessa skillnader är viktigare än likheterna 

människor emellan. Även här nämns språket som avgörande vid nationers individualiteter. Ett 

samhälles avgränsningar är naturligt bestämda, vilket gör att idén om en värld utan gränser 

förkastas (Björklund, 1976, ss. 63-65). Precis som inom multikulturalismen anses en kulturell 

identitet vara något människan föds till, vilket gör att det är en viktig del av individen och 

formar henne i alla avseenden. 
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1.3 Tillvägagångssätt 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda hur främlingsskeptiska partier hanterar nationella 

minoriteter, och hur detta förhåller sig till deras övriga minoritetspolitik. Trots att samerna 

upptar en stor del av arbetet skall det alltså inte ses som en studie av dem eller deras 

möjligheter i första hand. Det är en studie av politiska partier där samerna skall ses som ett 

instrument för att kritiskt testa främlingsskeptiska partiers ställning i den multikulturalistiska 

debatten. Alltså, hur hanterar ett parti med en negativ attityd till multikulturalism tillsammans 

med en positiv inställning till nationalism, en ursprungsbefolkning som tydligt skiljer sig från 

övriga nationens leverne samtidigt som den är en självklar del av den. För att bemöta den 

frågan börjar jag med att besvara följande frågor i turordning:  

 Hur ser samernas situation ut i sitt hemland? 

 Hur ser ländernas minoritetspolitik ut? 

 Hur ser partiernas minoritetspolitik ut? 

 Hur ser partiernas samepolitik ut? 

De två översta punkterna är till för att ge en bakgrund för att förstå skillnader mellan länderna 

i de två senare punkterna. För att bemöta frågorna har jag valt att behandla samer som en 

homogen grupp, trots att det finns stora skillnader i deras kultur. Detta har jag gjort då det är 

så de presenteras i media, i politiken, och av dem själva genom gemensamma uttalanden från 

sametinget. Det finns skilda åsikter om vem som är same, och jag har valt att följa den Norska 

samekommitténs definition från 1959 ”som same betraktas enhver som har samisk morsmål 

og/eller oppfatter seg själv som same” (Östlund, 1989, s. 19). Trots att arbetet fokuserar på 

samer som ursprungsbefolkning har jag valt bort samerna i Ryssland, och detta av två 

anledningar. Först och främst är det en fråga om materialtillgång, då den mesta litteraturen 

endast behandlar de skandinaviska samerna, vilket kan bero på att endast ca 0,05 % av 

samerna bor i Ryssland. Den andra anledningen är att de skandinaviska samerna länge har levt 

under liknande förhållanden, då länderna de lever i har en närbesläktad historia och 

samepolitik. Jag har valt att ta med Finlands samer, trots att de i stor omfattning 

bortprioriteras i litteratur, och trots att de är relativt få. Detta har jag dels gjort för att de finska 

samernas ställning i landet påminner mycket om de svenska och norska samernas. Den andra 

anledningen är att jag vill få med det finska perspektivet på minoritetspolitik, då de har en 

annan tradition av inhemska minoriteter. Dock visade det sig att Sannfinländarna inte 

diskuterar samerna. Efter övervägande valde jag att låta dem vara kvar i arbetet, då det kan 
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vara möjligt att dra intressanta paralleller till varför det partiet inte fokuserar på dem i en 

senare studie. Jag har även valt att endast jämföra främlingsskeptiska partier som 

representeras i riksdag eller parlament, och deras syn på samers rättigheter. Detta för att 

mindre partier inte har samma inverkan på politiken, men det är bland nationalistiska partier 

den möjliga konflikdimensionen uppstår. 

Efter att ha fastslagit vilka grupper och partier som skall undersökas har jag genomfört en 

kvalitativ litteraturstudie. För att närma mig ämnet har jag gjort en innehållsanalys
2
 av 

materialet, vilket innebär att jag har försökt systematisera och bringa ordning i olika idéer för 

att föra ner dem på en hanterbar nivå. För att göra det har jag valt att besvara ovan nämnda 

frågor efter vissa kriterier, både vid jämförelsen av samernas politiska ställning i sina 

hemländer, och vid jämförelsen av partiernas hållning gentemot dem. Nedan illustreras 

kriterierna i en grov skiss: 

Figur 1:1 Uppställning av behandlade ämnen 

  

Med politik avser jag frågor som direkt berör samerna som grupp, och deras rättigheter som 

ursprungsbefolkning. Med kultur avses i detta arbete politik med syfte att bevara samerna 

”samiska”. De olika kriterierna finns med för att ge en bred syn på samernas situation i 

dagsläget och politiken kring dem. Det första kriteriet, minoritetspolitik och urfolkspolitik, är 

med därför att det är grunden till hela arbetet. Partierna har en stark åsikt i frågan, och den 

                                                           
2
 För beskrivning av innehållsanalys eller idéanalys se (Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 86) 

Samer

Politik

Minoritetspolitik 
/Urfolkspolitik

Särbehandling

Kultur

Utbildning/Språk
Traditionellt 

Leverne
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måste förstås för att den möjliga konflikten skall vara intressant att studera. Kriteriet nummer 

två, synen på särbehandling, är ett sätt att testa partiernas urfolkspolitik i praktiken. Inom det 

kriteriet undersöker jag dels synen på sametinget och dels synen på landets naturresurser. 

Naturresurser är intressant då det traditionellt har varit statens största grund för 

samepolitikens utformning. Det tredje kriteriet, språk och skola, är ett återkommande ämne 

inom debatten och används av staten för att bevara samernas kulturella säregenheter. Det sista 

kriteriet, vilket berör traditionellt leverne, behandlar frågor om stöd för renskötsel och 

hantverk. Jag har valt att behandla renskötsel som kultur, trots att det även kan ses som en 

ekonomisk fråga. Renskötseln är även intressant då det är en återkommande konflikt, och 

förmodligen den punkt som påverkar flest inom majoritetskulturen. Tanken är alltså att skilja 

på politik, och på partiernas syn på bevarandet av samernas kultur.  

För att underlätta framställningen av partiernas åsikter i frågorna ovan placerar jag in de olika 

partiernas ställning i en sammanfattande tablå
3
, som visas nedan. 

Tabell 1:1 Jämförande uppställning av resultaten 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Om 

Minoritetspolitik 

   

Om Urfolkspolitik    

Om Särbehandling    

Om Samers Språk 

& Utbildning 

   

Om Traditionellt 

Leverne 

   

 

Efter att ha sammanställt schemat lämnar jag den empiriska delen av arbetet till förmån för 

analysen. I diskussionsdelen tar jag arbetet ett steg till, och jämför partiernas åsikter var för 

sig för att se om den eventuella konfliken faktiskt finns. För att göra det använder jag mig av 

teorin om skiljelinjer. Syftet med teori i en uppsats kan förklaras som ”tankemässiga 

abstraktioner av verkligheten, bilder som utgör förenkling och komprimering” (Lundquist, 

1993, s. 65). Detta är vad jag gör då jag bemöter problemet genom att utforma frågor efter de 

undersökta kriterierna, och förenklar partiernas åsikter till ett Ja eller Nej. Jag har valt att 

koppla de olika svaren till antingen Xenofobi eller Cosmopolitanism, där ett Nej leder ett steg 

                                                           
3
 För beskrivning av innehållsanalysens framställning se (Ekengren & Hinnfors, 2006, s. 100) 
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mot Xenofobi, och ett Ja ett steg mot Cosmopolitanism på en skala som visas nedan. Jag har 

konsekvent kopplat de åsikter som främjar nationalstaten med Xenofobi, och de som främjar 

flera kulturer med Cosmopolitanism. Det har inte varit helt problemfritt, och är förmodligen 

den mest kritiska punkten i uppsatsen, där andra metoder hade kunnat leda till andra utgångar. 

Hur jag har utformat frågorna, och hur jag tolkar svaren får konsekvenser för resultatet, därför 

har jag kompletterat varje svar med hur jag har tänkt angående vilken skiljelinje det skall 

representera. 

Jag placerar de olika svaren i scheman som det under, ett för vardera ställningstagande. 

Tabell 1:2 Uppställning av partiernas åsikter 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Invandrare    

Samer    

 

Efter den sammanställningen har jag åtta svar från respektive parti. Dessa använder jag för att 

på ett enkelt sätt undersöka den eventuella åsiktskonflikten. För att göra det har jag skapat en 

grafisk bild av resultaten i de olika frågorna. På så vis skapar jag en överblick av argumenten, 

och den eventuella konflikten. Jag vill poängtera att det är en grafisk skala för att förtydliga 

mitt resultat, och skall alltså inte ses som en indikator på hur långt åt något av hållen partierna 

står. Även om en punkt hamnar allra längst ut betyder det alltså inte att partiets hållning är 

allra längst ut i konflikten i andra kriterier, eller i jämförelse med andra partier. Syftet med 

skalan är att skapa ett verktyg för att på ett konsekvent sätt jämföra åsikterna. Samtidigt blir 

det enkelt att jämföra partierna sinsemellan. 

Figur 1:2 Uppställning av åsikterna knutet till teorin 

I               I               I               I                               I               I               I               I 

 

 

  

Cosmopolitanism

mm 

Xenofobi 
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1.4 Frågeställning 

Efter att ha jämfört partiernas minoritetspolitik med deras urfolkspolitik, med hjälp av 

skiljelinjerna besvarar jag min frågeställning: 

Återfinns en åsiktskonflikt för främlingsskeptiska partier 

vid hantering av nationella minoriteter? 

 

 

1.5 Material och källkritik 

Vilket nämndes ovan har jag valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Tidigare forskning om 

de politiska skiljelinjerna fokuserar ofta på vilken inverkan klyftorna har för välfärdsstaten 

och andra samhällsproblem som rör den stora massan, och det är sällan specifika frågor 

undersöks. Jag har valt att grunda min teori på de båda samhällsvetarna Lipset och Rokkans 

publikationer, då de fortfarande anses vara viktiga bidragsgivare till jämförande politisk 

sociologi och statsvetenskap. Hur ursprungsbefolkningar bemöts av majoritetskulturen är ett 

ämne som många forskar i, men inte heller där av specifika partier. Informationen om samer 

är främst hämtad från tidigare studier om deras situation i hemländerna, samt från samernas 

egna publikationer, t.ex. sametingets hemsida. Mycket av litteraturen som behandlar samer 

beskriver endast ett svenskt och norskt perspektiv, vilket gjort att jag även fått använda mig 

av FN-stadgor, tidningsartiklar i dagspress och bloggar skrivna av politiskt aktiva samer för 

att få en helhetsbild. De gånger jag har refererat till källor som inte har en objektiv syn på 

frågan har jag markerat det i texten, och ansett att det är intressant nog för att vara med. När 

det gäller partierna har jag i största utsträckning hållit mig till deras egna partiprogram och 

publikationer. Detta har jag gjort då det är partiernas åsikter jag granskat, och inte väljarnas 

tankar om dem. Eftersom det är en jämförande studie har jag velat grunda alla punkter i 

likvärdig litteratur, vilket inte varit möjligt fullt ut. För att bättre förstå Sverigedemokraternas 

position har jag varit i kontakt med Sverigedemokraternas informationsansvarige, då de 

endast nämner samer i förbifarten i partiprogrammet. De har rekommenderat mig litteratur av 

Samuel P. Huntington, vilket jag därför har använt vid analysen om deras hållpunkter. 

Fremskrittspartiet, å andra sidan, har en mycket utarbetad samepolitik, så där har i princip 

endast deras partiprogram legat till grund. När det gäller Sannfinländarnas partiprogram har 

jag läst igenom det i översatt form utan möjlighet att kunna söka i det. Jag har inte funnit att 

de nämner samer i partiprogrammet, men vill reservera mig för en eventuell miss. 
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Hursomhelst är detta inte särskilt troligt, då svenska medier i Finland som skriver om 

Sannfinländarna inte heller nämner direkta citat om samerna. När det gäller Sannfinländarna 

har jag tagit med information från personer som uttalar sig kritiskt till deras politik, och 

skrivit det i klarspråk. Detta har jag gjort för att ge en bild av debatten, trots att jag inte hittar 

direkta uttalanden av partiet. Jag har under arbetets gång förhållit mig till källor som jag anser 

på ett trovärdigt sätt framföra partiets åsikt (undantaget Sannfinländarna). I detta arbete är det 

inte intressant att förstå varför partierna säger som de gör, eller om argumentationen är 

hållbar. Därför har rösten från alla som företräder partiet (och är en del av partiet) räknats. 

Under arbetets gång har jag stött på två former av problem vid insamlande av material. Det 

första är att jag tvingats ta till litteratur som inte alltid är objektiv. Detta gäller framförallt om 

Xenofobi och Cosmopolitanism. Då Xenofobi har vissa likheter med rasism behandlas de 

båda ideologierna ofta på samma sätt i litteratur. Det är svårt att hitta vetenskapliga (moderna) 

publikationer som berör ämnet utan att söka bevisa dess brister. När det gäller den andra 

skiljelinjen, Cosmopolitanism, är läget det omvända. Mycket litteratur om Cosmopolitanism 

är skrivet av personer som förespråkar ideologin, och således har en positiv inställning till det. 

Jag har valt att ta med detta material, men har hela tiden haft det i åtanke och kritiskt granskat 

allt jag läst. Den andra viktiga bristen i material är att jag tvingats hämta information om 

partiernas åsikter från olika former av källor. Vilket nämndes ovan fokuserar de olika 

partierna olika mycket på samer och ursprungsbefolkningar, och Sannfinländarnas politik är 

endast hämtad från bloggar och tidningsartiklar, vilka ofta är vinklade mot dem. Återigen har 

jag valt att ta med det materialet, men markerar tydligt vart jag hämtat det ifrån. Jag har 

försökt hitta artiklar och bloggar som argumenterar både för och emot partiets 

minoritetspolitik, för att på så sätt vaska fram partiets hållning. 
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Kapitel 2 

I denna del av arbetet börjar jag med en kort historisk sammanfattning av samernas ställning i 

Skandinavien, för att sedan presentera deras politiska ställning i sina respektive hemländer. 

Jag kommer efter det presentera partiernas åsikter, dels inom minoritetspolitik rent allmänt, 

och dels om samepolitiken. 

 

2.1 Bakgrund till samernas situation i sina hemländer 

Sverige och Norge har under århundraden samarbetat inom politiken gällande samers 

rättigheter. Redan 1751 skrevs en kodicill
4
 som reglerade samernas rätt att fritt flytta över 

riksgränsen, samt att använda vatten och land till renar i evinnerlig tid. I och med Sveriges 

splittring 1809 skapades en finsk-norsk, och en svensk-finsk, gräns, och i och med att Finland 

var underkastade rysk lagstiftning hade de inga förpliktelser att hålla den gamla kodicillen 

(Elenius, 2006, ss. 87-88). Det är egentligen först efter detta som samerna börjar behandlas 

olika i de olika staterna. Sverige har tidigare, till skillnad från de övriga länderna, fört en 

kultursegregerande politik mot samer och således förhindrat dem att leva som övriga 

svenskar. Under denna tid genomförde Norge, och i viss mån Finland, en helt assimilerade 

politik (Elenius, 2006, ss. 322-323). 

Samerna är Europas största ursprungsbefolkning
5
 och bor I norra Sverige, Norge, Finland och 

Ryssland (Nimni, 2011, s. 11). Samekulturen är idag under svår kris och har under senaste 

decennierna utsatts för svåra påfrestningar. Tidigare fanns tydliga yttre skillnader i områden 

bebodda av samer som knöt dem samman, men på grund av ett förändrat näringsliv, såväl för 

samer som för övriga, har omförflyttningar skett, och samerna har svårare att bevara sitt 

traditionella leverne. Effekten av detta är att det har blivit svårare att upprätthålla en samisk 

identitetskänsla, där språkutövandet, som av många anses vara den viktigaste kulturbärande 

faktorn, är den kulturella aktivitet som blir värst drabbad (Östlund, 1989, ss. 22-23). Till 

skillnad från många andra ursprungsbefolkningar har de ingen möjlighet, och inte heller 

intresse av, att kräva territoriellt självbestämmande, då deras traditionellt flexibla leverne 

inom de berörda områdena överlappar andra människors boplatser (Karppi, 2001).  

                                                           
4
 Tilläggsartikel till ett redan färdigställt lagdokument (Nationalencyklopedin (3)) 

5
 Definitionen av en ursprungsbefolkning är att folket inte har invandrat till de nuvarande staterna, utan att de 

fortfarande lever i de områden de traditionellt alltid har gjort (Elenius, 2006, s. 13). 
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De tre nordiska länderna har idag var sitt sameting. Finland var först ut med ett särskilt organ 

för samefrågor, vilket bildades 1973. Det norska Sametinget invigdes 1989 och det svenska 

1993. I Finland och Norge är samerna nämnda i grundlagen sedan en tid tillbaka. Först i 

november 2010 beslutade Sveriges Riksdag att samerna ska omnämnas som ett folk i den 

svenska grundlagen (Enoksson, 2010 b).  

2.1.1 Samers ställning i Sverige 

Politik 

Inom den svenska politiken är det framför allt debatten kring samernas rättigheter som 

ursprungsbefolkning som ställs mot statens äganderätt av naturresurser. Av Sveriges (fem) 

erkända nationella minoriteter räknas endast samerna som ursprungsbefolkning (Johansson-

Heinö, 2011, s. 48). Idag äger samerna vissa särskilda yttre stöd, vilket motiveras med att 

minoriteternas språk och kulturer har funnits i Sverige under en mycket lång tid och under 

vilken man för det mesta varit utsatta för stark diskriminering av den svenska staten.  

(Johansson-Heinö, 2011, s. 13). Dessa yttre stöd inbegriper det rådgivande organet 

Sametinget, till vilket endast svenska samer har rösträtt (Enoksson, 2010 b). Trots yttre 

påtryckningar har Sverige valt att inte skriva under ILO 169
6
, då de inte vill stödja samernas 

ägande- och bruksrätt av land som även brukas av andra (Elenius, 2006, s. 313). Det är en 

konflikt som härstammar ur naturresursernas ökade värde under 1800-talet, vilket resulterade 

i att samernas äganderätt till lappskattelanden reducerades till en bruksrätt för renbete 

(Isaksson, 2011). Skulle Sverige ratificera ILO 169 skulle det leda till att staten tvingas ge upp 

vissa landområden och naturresurser till förmån för samerna.  

Kultur  

Den samiska kulturen har fått större förståelse och acceptans de senaste decennierna, och 

svenska staten arbetar för dess fortlevnad på tre grunder. Den första är insikten av språkets 

betydelse, och sedan några år är Samiska ett av Sveriges fem officiellt erkända 

minoritetsspråk, vilket innebär att de äger rätten att tala sitt språk i kontakt med myndigheter, 

samt rätten till äldreomsorg och förskoleverksamhet på sitt språk. (Johansson-Heinö, 2011, s. 

                                                           
6
 Enligt ILO:s konvention nr 169 är regler mot diskriminering inte tillräckligt när det gäller 

ursprungsbefolkningar. För att de skall ha möjlighet att åtnjuta samma mänskliga rättigheter som övriga 
människor måste de få positiv särbehandling, som till exempel kollektiv ägande- och betningsrätt till mark och 
rätten att lösa interna konflikter i enighet med sin sedvana (Elenius, 2006, s. 313).  
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48); (Elenius, 2006, s. 316). Trots detta minskar antalet samer som kan tala sitt traditionella 

språk, och en anledning som ofta nämns är bristen på möjlighet att tala det samiska språket 

utanför hemmet i vardagliga situationer (Östlund, 1989, s. 25). Det andra tecknet som tyder på 

statens ökade vilja att bevara den samiska kulturen är att samerna sedan 1980 har inflytande 

över samisk utbildning. Riksdagen inrättade då en sameskolstyrelse med ansvar för bland 

annat samisk barnomsorg och utbildning på högstadiet och i gymnasieskolan. I Sverige finns 

sameskolor på fem platser, där eleverna följer undervisningen i den ”vanliga” grundskolan 

men med samisk inriktning på ämnen såsom språkval, slöjd och samhällorienterade ämnen. I 

flertalet andra kommuner har eleverna möjlighet att välja samisk integrering i den svenska 

skolan  (Sápmi, 2009). Slutligen, i Sverige är renskötseln förbehållen samerna som ett skydd 

för samisk kultur. För att ytterligare stärka samernas ställning är Sametinget sedan 1 januari 

2007 en central förvaltningsmyndighet för rennäringen (Enoksson, 2010 b).  

Sammanfattning 

Den svenska minoritetspolitiken tillåter inte särrättigheter, men då samerna är en 

ursprungsbefolkning tvingas staten till vissa eftergifter, t ex den samiska myndigheten, men 

inte på bekostnad av naturtillgångar. Staten vill bevara den samiska kulturen, och underlättar 

således användandet av samiskt språkbruk och skolgång. Dessutom reserveras rennäringen till 

samerna. 

2.1.2 Samers ställning i Norge 

Politik 

Den norska kungen har bett samerna om ursäkt och högtidligt deklarerat att Norge är en stat 

byggt på territoriet av två folk, det norska och det samiska. I Norge har sedan dess samernas 

urfolksrättigheter inte varit samma konflikkälla inom politiken, och de åtnjuter långt fler 

särrättigheter än samerna i övriga länder. Sara Larsson, ledamot i Sametingets styrelse i 

Sverige, säger att ”I Norge är samerna ett folk medan vi i Sverige är en minoritet och ett 

särintresse” (Lindberg, 2010). Denna inställning syns bland annat i den norska lagen som 

fastslår att samerna skall ha sitt eget parlament, och att detta skall behandla ämnen som språk, 

utbildning och hantering av massmedia. Norska staten avsätter ungefär 200 miljoner till 

Sametingets verksamhet och till samisk kultur  (Lindberg, 2010); (Enoksson, 2010 b). Norge 

har accepterat ILO 169, vilket gör att samerna även äger vissa undantag från övrig lagstiftning 

(Elenius, 2006, s. 313). Dels finns vissa skillnader i hur samerna, gentemot övriga norskar, i 
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Finnmark fylke får bruka land och vatten (på grund av etniskt ursprung), samt att regler för 

snöskoter i sameområden är mycket striktare än i övriga Norge för att inte störa rennäringen 

(Alvheim, 2008). 

Kultur  

Samerna i Norge har bättre möjligheter att leva det liv de traditionellt har gjort. Artikel 110 i 

den norska grundlagen slår fast att ”It is the responsibility of the authorities of the State to 

create conditions enabling the Sami people to preserve and develop its language, culture and 

way of life.” (Stortinget, 2008). Även i Norge tillskrivs språket stor vikt och den norska 

regeringen har genomfört en rad åtgärder för att främja utbildning av det samiska folket i 

samiska då de som ursprungsbefolkning har språkliga och kulturella rättigheter att kräva 

(Nimni, 2011, s. 11). Sedan 1969 har föräldrar kunnat kräva samisk undervisning till sina 

barn, och något år senare infördes samiska som valbart andraspråk i skolan. Sedan 1985 skall 

alla samiska barn i de samiska distrikten få undervisning i, eller på, samiska språket i 

grundskolan och kunna välja att ha det som ämne i gymnasieskolan. Två år senare skildes 

även den samiska kursplanen från den nationella läroplanen, och idag är det sametinget som 

utformar den samiska skolpolitiken (Lund, 2002). Slutligen är renskötseln, som i Sverige, 

förbehållen samerna för att skydda den samiska kulturen, dessutom finns subventioner för 

näringen, dock är det i Norge utanför Sametingets befogenheter (Enoksson, 2010 b).  

Sammanfattning 

Norge ses ofta som ett föregångsland av samer och andra som förespråkar rättigheter baserat 

på etnicitet. Där tillåts samerna viss äganderätt av naturresurser och de har en väl utformad 

språkpolitik, som inte bara arbetar för att bevara språket utan även för att öka antal personer 

som kan samiska. Den samiska skolan är skild från övriga skolan, vilket ger sametinget 

möjligheter att påverka skolplanen. 

2.1.3 Samers ställning i Finland 

Politik 

De finska samernas ställning har stärks via skydd i grundlagen, efter beslut av den finska 

riksdagen 1996. Detta grundlagsskydd stärker samernas ställning som urfolk, med rätt att 

bevara sitt språk och sin kultur (Enoksson, Sametinget i Finland, 2010 a). En sametingslag 

finns utarbetad, som ger de finska samerna självbestämmanderätt inom deras traditionella 
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hembygdsområde (Enoksson, Sametinget i Finland, 2010 a). Grunderna till det finska 

Sametinget lades 1973, och fick status som rådgivande organ till regeringen. Det har relativt 

få uppgifter, och den finska staten avsätter mindre pengar än vad svenska och norska staten 

gör (Enoksson, 2010 b). I Finland, liksom i övriga berörda länder, är Sametinget det samiska 

folkets högsta politiska organ, och ansvarar för språk, kultur och urfolksfrågor. Sametinget 

företräder samerna inrikes och i kontakter länder emellan, och är det enda organ i Finland som 

kan föra fram en officiell samisk syn i angelägenheter som berör samer. Myndigheterna i 

Finland har en plikt att förhandla med tinget om alla åtgärder som på ett direkt sätt kan 

inverka på samernas ställning som ursprungsbefolkning (Enoksson, Sametinget i Finland, 

2010 a). Finland godkänner inte ILO 169, av samma anledning som Sverige, de vill inte ge 

samerna äganderätt till statens mark och naturresurser (Yle, 2011). Förutom det skrivs det inte 

mycket om naturresurserna, kanske på grund av att samerna är relativt få. 

Kultur  

Den finska regeringsformen innehåller en paragraf som säger att "Samerna såsom ett urfolk 

skall, enligt vad som stadgas i lag, tillförsäkras kulturell autonomi inom sitt hembygdsområde 

i ärenden som angår deras språk och kultur" (Enoksson, Sametinget i Finland, 2010 a). Detta 

innebär att samerna, sedan 1992, har ett reellt självstyre i språkliga och kulturella frågor inom 

sitt hembygdsområde. I praktiken betyder det att de, i vissa kommuner i norra Finland, ska ha 

rätt att kommunicera på samiska i kontakt med myndigheter, och att skyltar och anslag ska 

förutom finsk text även ha samisk text (Enoksson, 2010 b). Förutom det har Finland en väl 

utarbetad samisk språklag för att bevara och utöka språket, bland annat har samer rätt till 

tjänsteledighet vid studier av samiska (Finlex). I samernas hembygdsområde är skolans 

undervisningsspråk vanligtvis finska eller svenska, men de som behärskar samiska skall i 

huvudsak undervisas på samiska. Förutom det tycks inga särskilda skolreformer finnas. Till 

skillnad från hur det ser ut i Sverige och Norge har alla invånare i norra Finland rätt att syssla 

med renskötsel, inte bara samerna (Enoksson, 2010 b). Det kan vara därför Finlands 

naturresurser inte nämns som en konflikt. 

Sammanfattning 

De finska samerna har självbestämmanderätt i sitt hembygdsområde men tillåts få yttre skydd, 

då Finland inte har ratificerat ILO 169 och Sametinget endast fungerar som ett rådgivande 

organ till regeringen. Finland har dock långtgående språkbevarande politik, men ingen 
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särskild samisk skolpolitik, utom rätten till undervisning på samiska. I Finland är rennäringen 

förbehållen alla som bor i de norra delarna av landet.  

 

2.2 Ländernas Minoritetspolitik 

Nedan presenteras en kort överblick av minoritetspolitiken i respektive land, detta för att ge 

en bakgrund för att lättare förstå partiernas utgångspunkter. 

2.2.1 Det minoritetspolitiska klimatet i Sverige 

Sverige har traditionellt sett varit en homogen stat med ytterst få minoriteter. Detta har ändrats 

med ökad invandring de senaste hundra åren, samt genom nationella minoriteters ökade krav 

på erkännande, vilket har gjort att politiken har ställts inför nya utmaningar (Johansson Heinö, 

2009, ss. 46-48). Sveriges multikulturalistiska politik anses vara en mild variant i jämförelse 

med många andra demokratiers särlagstiftning (Johansson-Heinö, 2011, s. 13). Dels har 

Sverige valt att neka immigranter minoritetsstatus och istället fokuserat på individuella 

rättigheter. Dessutom skiljer sig politiken från övriga Europas genom att Sverige inte har 

anammat trenden med specifika krav på immigranter, så som språk eller kunskapstest (Borevi, 

2010, ss. 21-22).  

2.2.2 Det minoritetspolitiska klimatet i Norge 

Norge, precis som Sverige, har länge varit en relativt homogen stat, vilket förändrats genom 

ökad invandring. Även i Norge har nationella minoriteter länge behandlats som andra klassens 

medborgare, vilket de inte längre gör. För att hantera den nya situationen har Norge anammat 

trenden om krav på personer som söker medborgarskap. Sedan 2006 skall personer kunna 

påvisa att de deltagit i obligatorisk undervisning i norska och samhällskunskap. Detta krav 

hoppas Norge skall öka invandrarnas möjligheter till yrkesliv och delaktighet i samhället 

(Rooth & Strömblad, 2008, s. 36). 

2.2.3 Det minoritetspolitiska klimatet i Finland 

När det gäller minoritetspolitik har Finland andra traditioner än Sverige och Norge. I Finland 

finns en stark svensk minoritet som har erkänts långtgående kulturellt självstyre, och redan 

1922 godkändes ålänningarnas rätt till svensk skolundervisning (Enoksson, Sametinget i 

Finland, 2010 a)  (Elenius, 2006, s. 170), vilket var ett kliv in i ett multikulturalistisk stat. I 
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och med en ny medborgarskapslag från 2003 infördes språkkrav även i Finland. Personer som 

ansöker om finskt medborgarskap ska kunna visa att de har tillfredsställande kunskaper i 

finska eller svenska. Precis som i Norge hoppas staten att det skall leda till ökad 

sysselsättning och delaktighet i nya landet (Rooth & Strömblad, 2008, ss. 36-37).  

 

2.3 Partiernas minoritetspolitik och samepolitik 

Nedan presenteras de olika partiernas ställningstaganden i de berörda frågorna, både angående 

invandrade minoriteter och om samerna. 

2.3.1 Sverigedemokraternas minoritetspolitik 

Sverigedemokraterna är ett av de svenska partier som går ut med en politik där de menar att 

det ”mångkulturalistiska samhällsexperimentet” måste avskaffas. De för en assimilerande 

politik där invandrare med avsikt att stanna skall anpassas efter det svenska levnadssättet för 

att på sikt uppgå i den svenska nationen. Målet är att på så sätt återupprätta en nationell 

identitet med stark inre solidaritet. De menar att den mångkulturella samhällsordningen är ett 

allvarligt hot mot stabiliteten och den inre sammanhållningen som utgör grunden för hela den 

solidariska svenska välfärdsmodellen. De vill att svenska traditioner och värderingar skall 

vara normgivande i hela landet, samt att svenskan skall vara det samhällsbärande språket 

inom samtliga samhällsområden. Undervisningen i svensk historia skall utökas i skolorna, och 

det svenska kulturarvet skall lyftas fram i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag. 

Vidare vill de att alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling skall avskaffas  

(Sverigedemokraterna, 2007). Vid kontakt med Sverigedemokraterna rekommenderar de mig 

böcker av Samuel P. Huntington för att närmare förstå deras inställning till multikulturalism, 

vilkas böcker i stort går ut på att olika civilisationer (kulturer) av naturen inte kan samleva i 

fred (Huntington, 2002). Det är alltså bättre för Sverige i stort med endast en kultur.  

2.3.2 Sverigedemokraternas samepolitik 

Politik 

Sverigedemokraterna behandlar inte samerna mycket i sitt partiprogram, men de skriver, som 

en fortsättning på ovan nämna grund, att denna politik inte gäller vissa nationella minoriteter 

då de menar att ”I Sverige finns sedan urminnes tid en samisk och en tornedalsfinsk minoritet 

med hemortsrätt i de områden där de traditionellt varit bosatta. Dessa grupper skall inte 
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omfattas av assimileringspolitiken… (Sverigedemokraterna, 2007). Trots att de inte vill föra 

den assimilerade politiken mot samer, vill de inte ge dem några särrättigheter. För det första 

vill de att begreppet ”ursprungsbefolkning” skall tas bort från Sveriges grundlag (Lindberg, 

2010). Dessutom menar de att Sametinget bevakar samernas rättigheter grundat på deras 

etniska identitet och därför bör avvecklas (Bel Habib, 2009). Slutligen menar de att samernas 

rättigheter är ”kränkningar av den nationalistiska principen”, vilket ger upphov till instabilitet 

och konflikter. Således är de i Härjedalen drivande när det gäller att frånta samerna ensamrätt 

på rennäringen samt rätten till land och vatten (Lindström, 2010). För Sverigedemokraterna är 

det alltså inte en fråga om naturresurser, utan en fråga om likabehandling. 

Kultur 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram att de vill erbjuda statligt stöd för att språk 

och traditioner skall kunna bevaras. De anser att skolan skall erbjuda samer det samiska 

språket som modersmålsundervisning kostnadsfritt, till skillnad från andra etniska minoriteter 

som skall betala för att undervisas i sitt hemspråk. Vilken form av statligt stöd för att bevara 

traditioner de vill erbjuda nämner de inte. Däremot skriver de att de inte vill stödja samernas 

traditionella leverne, och menar att dagens lagar om renskötseln skall ses över. Detta för att 

alla skall ha samma möjlighet att arbeta inom den näringsgrenen, så att alla blir lika inför 

lagen (Sverigedemokraterna, 2007). 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna vill inte föra en assimilerande politik gentemot samerna, av den 

anledningen att de är en ursprungsbefolkning. De menar alltså att svenskar och samer kan leva 

i samma stat, men vill inte ge dem några rättigheter utöver andra svenskars. Dock är de 

beredda att i viss mån erbjuda dem hjälp med att bevara sitt språk, men vill inte ge statlig 

hjälp till samerna för att bevara deras traditionella leverne. 

2.3.3 Fremskrittspartiets minoritetspolitik 

Fremskrittspartiet är ett av Norges största partier, och bedöms av många utomstående som 

högerextremistisk och populistiskt. De menar att Norges integrationspolitik är naiv, och att 

invandringen måste minska till hanterbara siffror. De är emot positiv särbehandling av 

minoriteter, och kritiserar multikulturalismen som norm. De vill främja den norska kulturen 

genom att belysa den ytterligare, samt minska stöd för bevarande av andra nationers kulturer 

inom statsgränserna (Fremskrittspartiet, 2011 b). 
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2.3.4 Fremskrittspartiets samepolitik 

Politik 

Fremskrittspartiet är det parti, av de i detta arbete berörda, med mest utarbetad samepolitik. 

De menar att samerna är fullvärdiga medborgare av staten, men vill förhindra all form av 

särbehandling. ”Fremskrittspartiet tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker 

basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. Vi vil verne om de rettigheter som 

Grunnloven legger opp til, som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, 

ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet” (Alvheim, 2008). Alltså menar de att 

naturresurser skall behandlas lika av alla landet över, vilket innebär att samerna inte skall ha 

särrättigheter när det gäller vatten och landbruk. Vidare vill de att Sametinget skall vara ett 

icke-etniskt bundet organ, och därtill lägga ned det som politiskt organ för att återinföra det 

som rådgivande (Alvheim, 2008). 

Kultur 

Partiet anser det vara viktigt att upprätthålla det samiska språket, kulturen och traditionerna i 

de områden där de traditionellt har varit bosatta och arbetat (Alvheim, 2008). De menar att 

norska och samiska är likvärdiga som språk, men att ett huvudspråk behövs vilket måste vara 

bokmål. Dock skall de kommuner som innefattas av den samiska bygden ha tillgängligt 

läromedel i skolorna på samiska, och samerna skall i dessa områden ha möjlighet att välja till 

språket som skolämne (Fremskrittspartiet, 2011 a). Partiet vill bevara den samiska kulturen, 

främst av ekonomiska skäl. De menar att den norska turistnäringen är viktig för landets 

välstånd, och att den samiska näringen har god potential för framväxt (Fremskrittspartiet, 

2011 a). De påpekar i partiprogrammet att ”…duodji
7
 [er] viktig for satsingen på turisme i 

samiske områder. Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde fagopplæring innen duodji i 

skoleverket.” (Fremskrittspartiet, 2011 a). Dock vill de inte att renhållning skall behandlas 

annorlunda än andra näringar. Det offentliga ansvaret skall begränsas till en förnuftig 

resursförvaltning av offentliga hagmarker, och vill på sikt minska reduceringen till renar, så 

att det blir en näring som behandlas som alla andra (Fremskrittspartiet, 2011 a). 

Sammanfattning 

Fremskrittspartiet menar att samer och norskar kan samleva inom nationsgränsen, men vill 

inte ge minoriteten några särrättigheter. De anser att den samiska kulturen skall bevaras, och 

                                                           
7
 Duodji är ett samlingsbegrepp på olika samiska hantverk. 
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vill därför ge visst stöd i språkbevarande syfte. Även inom det traditionella levernet 

(hantverk) vill de ge stöd, men vill avveckla samernas särställning inom sametinget och 

rennäringen. 

2.3.5 Sannfinländarnas minoritetspolitik 

Sannfinländarna grundades 1995 och är nationalistiskt parti som på kort tid har blivit Finlands 

tredje största. De marknadsför sig som ett parti som vill strama åt invandringen, minska den 

finlandssvenska minoritetens rättigheter och skyddar de kristna värderingarna (Verddeviessu, 

2011). Namnet Sannfinländarna indikerar att partiets politik grundar sig på den finländska 

historien och kulturen, och inte den finlandssvenska: Sannfinländarna vill försvara 

finländarnas egna nationella suveränitet, som innebär att endast och allenast ett folk, som 

bildar en egen nation, avgränsad från andra nationer, har en evig och obegränsad rätt att 

besluta fritt och självständigt i alla sina egna angelägenheter (Wager, 2011).  

2.3.6 Sannfinländarnas samepolitik 

Politik 

Samerna i Finland uttrycker oro över partiets ökade framgång, men partiet tycks inte ägna 

samerna särskilt stor uppmärksamhet. Dock menar Samiskt Center Mot Diskriminering att 

”Med tanke på Sannfinländarnas minoritetspolitik finns all anledning till stark oro. Partiet 

Sannfinländarna har uttryckt att i Finland finns bara finnas finländare och finska språket” 

(Verddeviessu, 2011). 

Kultur 

Klemetti Näkkäläjärvi, president i finska Sametinget, säger att situationen för samerna och 

samiska språket kommer att förvärras i och med sannfinländarnas stora valframgång 

(Verddeviessu, 2011). I dagsläget är renskötseln i Finland inte knuten till samer, vilket kan 

vara en anledning till varför Sannfinländarna inte nämner det som ett problem. 

Sammanfattning 

Sannfinländarna uttalar sig inte om huruvida samer och finländare kan samleva och är i 

allmänt emot särbehandling. Huruvida de anser att samerna skall få yttre stöd för att bevara 

sin kultur har jag inte funnit information om, men de grundar hela sin politik på den 
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finländska traditionen och kulturen vilket förmodligen inte ger utrymme för stöd till andra 

kulturer. 

 

2.4 Jämförelse av partiernas politik 

Nedan presenteras en tabell där partiernas åsikter i de berörda ämnena jämförs på ett 

lättöverskådlig vis. 

Tabell 2:1 Jämförande uppställning av resultaten 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Om 

Minoritetspolitik 

Vill minska 

invandringen. 

Assimilerande. Vill 

bevara nationella 

kulturen med statligt 

stöd. Mot särbehandling 

Vill minska 

invandringen. 

Assimilerande. Vill 

bevara nationella 

kulturen med statligt 

stöd. Mot 

särbehandling 

Vill minska 

invandringen.  

Vill bevara nationella 

(den finska, inte 

svenska) kulturen 

med statligt stöd. Mot 

särbehandling 

Om Urfolkspolitik Ej assimilerande. Vill 

bevara kulturen 

Ej assimilerande. Vill 

bevara kulturen 

Ser sig själva som 

urfolket 

Om Särbehandling Mot särbehandling Mot särbehandling - 

Om Samers Språk 

& Utbildning 

Statligt stöd för att 

bevara språket. Gratis 

hemspråksundervisning 

i skolan 

Det skall finnas 

tillgängligt läromedel 

på samiska. Möjlighet 

till språkundervisning 

i skolan 

- 

Om Traditionellt 

Leverne 

Inget statligt stöd. 

Rennäring skall vara en 

vanlig näringsgren, där 

alla skall ha lika 

möjlighet att delta 

Visst statligt stöd. 

Rennäring skall vara 

en vanlig 

näringsgren, där alla 

skall ha lika 

möjlighet att delta. 

Duodji skall vara en 

del av samers 

utbildning i skolan 

- 
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Kapitel 3 

I detta avsnitt kommer jag förankra empirin med teorin om den femte skiljelinjen för att 

kunna analysera svaret på min frågeställning. Jag kommer också diskutera eventuella 

anledningar till varför resultaten ser ut som de gör. Först relaterar jag partiernas åsikter till 

antingen Xenofobi eller Cosmopolitanism. Jag har konsekvent relaterat åsikter som främjar en 

nationalstat med Xenofobi, och åsikter som främjar flera kulturer med Cosmopolitanism. För 

att på ett övergripligt sätt göra det har jag hanterat vardera av de undersökta områdena i var 

sin tabell. Frågorna är utformade så att ett Nej representerar Xenofobi, och ett Ja 

Cosmopolitanism. Detta för att sedan placera åsikterna i en jämförande skala. 

 

3.1 Resultat 

 Anser partiet att minoriteten kan vara en del av respektive land?: 

Tabell 3:1 Uppställning av partiernas åsikter, minoritets- och urfolkspolitik 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Invandrare Nej Nej Nej 

Samer Ja Ja - 

 

Denna fråga representerar partiernas syn på olika kulturers möjlighet att samleva. Det 

Xenofobiska ställningstagandet i frågan är att om en stat skall vara fungerande kan endast en 

kultur dominera, och andra måste assimileras med den eller flytta till sin kulturella hemort. 

Den Cosmopolitiska synen är däremot att statstillhörighet skall vara oviktig för individens 

förutsättningar att leva som hon vill.  
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 Anser partiet att positiv särbehandling grundad på etnicitet bör förekomma?: 

Tabell 3:2 Uppställning av partiernas åsikter, positiv särbehandling 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Invandrare Nej Nej Nej 

Samer Nej Nej - 

Detta är den fråga där det har varit svårast att placera partiernas ställningstagande på någon 

sida av skiljelinjen, då det finns argument både för och emot på båda sidor
8
. Jag har dock valt 

att koppla en negativ inställning till särbehandling åt Xenofobi, och detta på grund av 

åsikterna bakom ställningstagandet. Partierna argumenterar främst mot särbehandling då de 

anser det vara skadligt för majoriteten och nationalstaten med flera kulturer inom 

statsgränserna. De menar att staten skall grundas på majoritetens kultur, och att övriga skall 

anpassas och assimileras med den. Partierna grundar alltså sin åsikt om särbehandling på en 

negativ inställning till flera kulturer inom nationsgränserna.  

 Skall minoriteten få statligt stöd att bevara sitt språk?: 

Tabell 3:3 Uppställning av partiernas åsikter, främjandet av kulturer 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Invandrare Nej Nej Nej 

Samer Ja Ja - 

 

Den Xenofobiska inställningen är att flera kulturer inom en stat leder till problem. Därför 

representerar ett Nej på frågan Xenofobi, då det markerar partiernas ovilja att bevara 

kulturella skillnader. Ett Ja är ett ställningstaganden som på något vis hjälper kulturen att 

bevaras, och kopplas således till Cosmopolitanism. 

                                                           
8
 En av den mest framstående särbehandlingskritsiska filosoferna är Brian Barry, som förespråkade 

särbehandlingens negativa påverkan, framför allt för individer inom minoritetsgruppen. Han menade att staten 
skall inta en neutral hållning i den mån det går (även om vi måste komma överens om vissa saker så som 
gemensamt språk och högtider). Han förespråkade inte medveten assimilation, men menade att det kan 
komma att ske, vilket inte av nödvändighet är negativt (Barry, 2003). 
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 Främjar partiet statligt stöd för att bevara traditionellt leverne?: 

Tabell 3:4 Uppställning av partiernas åsikter, bevarandet av traditionellt leverne 

 Sverigedemokraterna Fremskrittspartiet Sannfinländarna 

Invandrare Nej Nej Nej 

Samer Nej Ja - 

 

Denna fråga ligger i sin natur nära den ovanstående. Dock är ett Ja i denna fråga ännu att steg 

mot Cosmopolitanism, då det är en ansträngning på bekostnad av andra. Partierna presenter 

sig själva som nationalistiska och drivande i frågor om minskad invandring, och anser i 

grunden att en stat skall bestå av en nation. Således har jag i denna fråga (som är en 

sammanslagning av rennäring och duodji) valt att tolka varje spår av välvilja att hjälpa en 

annan kultur att bevara det traditionella som ett Ja. 

I skalan nedan flyttar jag markören för svar Nej ett steg åt Xenofobi, och för varje svar Ja ett 

steg mot Cosmopolitanism. Ett negativt och ett positivt svar väger således ut varandra, vilket 

gör att åsikterna hamnar ganska spritt över skalan. Jag markerar partiernas åsikt om 

invandrare med ett X, och deras åsikt om minoriteter med ett Y. 

Figur 3:1 Sverigedemokraterna över skiljelinjen 

          X                                                             Y 

I               I               I               I                               I               I               I               I 

 

Figur 3:2 Fremskrittspartiet över skiljelinjen 

          X                                                                             Y 

I               I               I               I                               I               I               I               I 

 

 

Xenofobi Cosmopolitanism

mm 

Xenofobi Cosmopolitanism

mm 
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Figur 3:3 Sannfinländarna över skiljelinjen 

          X 

I               I               I               I                               I               I               I               I 

 

3.1.1 Svar på Frågeställning 

Återfinns en åsiktskonflikt för främlingsskeptiska partier 

vid hantering av nationella minoriteter? 

Det enkla svaret efter att kolla på linjeskalorna att: Ja, det uppstår en konflikt över skiljelinjen. 

Skalorna är formade efter kriterier som påverkar resultatet, och i detta fall förtydligar 

konflikten, men konflikten finns där även vid en djupare granskning. Partierna är beredda att i 

viss mån stödja kulturbevarande insatser för samerna, vilket jag måste anta vara ett tecken på 

att de anser att de olika kulturerna kan samleva. Det är en konflikt med deras övriga politik.  

3.1.2 Diskussion 

Alla partier förhåller sig långt mot Xenofobin på skalan när det gäller invandrande 

minoriteter. När det däremot gäller ursprungsbefolkningen samer är de inte alls lika kritiska 

till att leva med främlingar. Sverigedemokraterna är ett parti som grundas ur nationalism, men 

faktiskt menar att två nationaliteter kan samleva inom statsgränserna. De verkar i ett land som 

traditionellt erbjuder få särrättigheter för minoriteter, samer inkluderade. De är trots det 

beredda att i viss mån stödja samerna i kulturbevarande syfte. Allra tydligast framställs 

åsiktskonflikten hos Fremskrittspartiet, vilket kan bero på den allmänna acceptansen till samer 

och yttre kulturbevarande skydd för dem som finns i Norge. Norges samer har långtgående 

rättigheter som urfolk, och har fått en officiell ursäkt för tidigare diskriminering av kungen, 

vilket kan vara en anledning till varför Fremskrittspartiet erkänner flera av deras rättigheter. 

De, liksom Sverigedemokraterna vill inte föra en särrättighetspolitik, men är beredda att 

hjälpa samerna bevara sitt språk och kultur. Vidare skall nämnas att det antyds i deras 

partiprogram att samernas traditionella hantverk gynnar turismnäringen. Det behöver alltså 

inte ses som en enbart kulturbevarande insats utan även en ekonomisk vinning för staten. 

Vilket jag nämnde i tillvägagångssättet diskuterar inte Sannfinländarna samerna. Jag har trots 

det med dem i jämförelsen, då jag menar att det kan finns intressanta aspekter att utläsa ur det. 

Förvisso finns endast ett fåtal samer i Finland, vilket mycket väl kan vara en anledning till 

Xenofobi Cosmopolitanism

mm 



29 

varför de inte diskuterar dem. En annan intressant aspekt att ha i åtanke är att samerna har en 

finsk-ugrisk bakgrund, till skillnad från svenskar och norskar med en germansk och 

skandinavisk bakgrund. Det kan i viss mån vara anledningen till att samepolitiken i Sverige 

och Norge mer liknar varandra än den finska, där inte ens Sannfinländarna tycks ha större 

problem med dem (Elenius, 2006, s. 320). 

Partierna försvar sin åsiktskonflikt genom att påpeka att samerna är en ursprungsbefolkning 

och därmed har rätt att stanna. Däremot talar de inte om varför samerna och den etniska 

majoriteten kan samleva, bara att de skall. De gör ett undantag från deras övriga politik, men 

motiverar den inte. Det behöver inte vara negativt att en konflikt finns, men det är viktigt att 

partierna är medvetna om den, och att de motiverar den. Jag menar att det går att forska vidare 

i detta ämne på flera nivåer. Dels kan det vara intressant att jämföra fler kriterier för att få en 

mer korrekt bild. Det är också troligt att de flesta partier, oavsett vart på skalan de utgår ifrån, 

har liknande åsiktskonflikter, vilket kan vara intressant att undersöka. Men framför allt menar 

jag att den mest givande forskningen är att undersöka varför det finns konflikter och om 

partierna är medvetna om dem. Om de är det leder det till frågan hur de motiverar sina åsikter. 

 

3.2 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida en konfliktdimension uppstår då 

nationalistiska främlingskritiska partier skall hantera nationella minoriteter. För att undersöka 

det genomförde jag först en kvalitativ litteraturundersökning av samerna i Sverige, Norge och 

Finland, för att få bakgrundsinformation om deras politiska ställning i respektive hemland. 

Sedan studerade jag på samma sätt Sverigedemokraternas, Fremskrittspartiets och 

Sannfinländarnas minoritetspolitik och urfolkspolitik. Jag har under hela den empiriska delen 

förhållit mig till fyra kriterier, nämligen minoritetspolitik, synen på positiv särbehandling, och 

viljan att bevara kulturer genom språkligt stöd samt hjälp att bevara det traditionella levernet. 

Grunden till min teoretiska del ligger i de skiljelinjer som Lipset och Rokkan presenterade på 

1960-talet, som kan anses ligga till grund för staters politiska system. Vissa hävdar att en ny 

skiljelinje har vuxit fram och fått en allt mer framträdande roll inom politiken, och det är den 

jag har fokuserat på. Den skiljelinjen kan kort sammanfattas av Xenofobi som tar hänsyn till 

kulturella skillnader och menar att de inte kan samleva inom samma stat, och 
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Cosmopolitanism som istället menar att statstillhörighet skall vara oviktig för individers 

möjligheter. 

För att analysera den möjliga konfliktlinjen genomförde jag en teoretisk analys av de 

empiriska fallen. Jag började med att motivera partiernas ställningstagande som Xenofobiska 

eller Cosmopolitiska för att sedan placera in dem i en skala över skiljelinjen. På så vis har jag 

skapat en lättöverskådlig sammanställning över åsikterna. Där visar jag att det faktiskt uppstår 

en åsiktskonflikt för partierna, vilket jag i viss mån knyter till den övriga politiken i länderna. 
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