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Abstract 
 
The aim of this study is to provide an investigation of an ”old” political phenomenon 

that over the recent years has enjoyed a considerable revival across Europe. This study 

about nationalism is mainly based on empirical second hand source material from 

literature and articles providing us with both a historical as well as a contemporary 

insight in this ideology. 

 

This study shows us the complexity and the difficulties that the academia is facing 

regarding nationalism due to the dynamic nature of the ideology, in the sense that it 

simply means different things to different peoples in different cultures across different 

points in time. The study is conducted by using a phenomenological, qualitative and 

inductive method of gathering and interpreting information.  A handful of books have 

formed the foundation through the gathering of relevant empirical information, along 

with articles from both scientific publications as well as the mainstream media. The data 

have been studied and laid out to make key points regarding nationalism and the theory 

behind it clear for the reader. These tomes have been selected primarily due to their 

relevance and their scientific credibility though comprehensively presented sources and 

comprehensive content, secondly because of the authors which some of are often quoted 

in discussions about nationalism. 

 

The case for this study is the Austrian party FPÖ that has been a key player in Austrian 

as well as European politics. Analyzing this party helps us to understand the new wave 

of nationalism across Europe that has emerged in the recent years.  
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1 Inledning 
 
Essensen i nationalismen kanske inte är något som många av oss reflekterar över. Det 

kan vid första anblicken verka självklart att kategorisera vem eller vad som är 

”nationalist” eller ”nationalistiskt”, ofta med negativa förtecken. I själva verket så finns 

det en mängd frågetecken och problem kring begreppet. Vad man kan vara säker på är 

att precis så som namnet antyder, så är idén knuten  till nationen, alltså till den sociala 

konstruktion av likasinnade individer som identifierar sig på en rad olika grundläggande 

variabler.  

 

Europa betraktas ofta som nationalismens vagga.1,2 Vågor av nationellt uppvaknande 

har i perioder sköljt över delar av kontinenten och ofta resulterat i allt ifrån nya 

samhällsordningar, attitydförändringar, självständiga stater, krig och konflikt även om 

dessa två ofta kommer hand i hand. En ny våg av nationalism har på senare år spritt sig 

på nytt i Europa och ämnet är idag högst aktuellt. Den nationalism som framträder mest 

i medial bevakning är tätt sammanvävd med den politiska doktrinen populism. 

Doktrinen har inte har en entydig definition men kännetecknas av en rad faktorer så som 

exempelvis idealisering av en eller flera grupper i ett samhälle och främlingsfientlighet.3 

Även bruk av konspirationsteorier och varningar om en mörk framtid.4 

 

Nationalism fyller en enande roll för människor runt om i världen som identifierar sig 

med en uppsättning krav och/eller ideal för att ingå i nationen.5 Ofta råder en stark 

samhörighetskänsla inom den då det ligger i nationalismens elitistiska natur. För många 

nationalister fyller denna känsla ett behov och kan i en del fall få aggressiva yttringar 

                                                
1 H Kohn, ’The Nature of Nationalism’, The American Political Science Review. Vol. 
33, no 6 (1939), sid 1001-
1021http://www.jstor.org/discover/10.2307/1948728?uid=3738984&uid=2&uid=4&sid
=21106772183143 (hämtat 2015-03-10). 
2 E. Harris Nationalism:Theories and Cases Edingburgh University Press Ltd 2009,s 22. 
3 R Wodak et al. , ’Embatteled Vienna 1683/2010: Right-Wing populism, collective 
memory and the fictionalisation of politics’ Visual Communication, maj 2014, vol. 13, 
utgåva 2, s 231-255. http://vcj.sagepub.com.proxy.lnu.se/content/13/2/231.full.pdf+html 
hämtat 2015-05-27 
4 S Soare et al Contemporary Populism: A Controversial Concept and Its Diverse 
Forms Cambridge Scholars Publishing 2013, s 3-4. 
5 Douglas Bradburn Nation, Nationhood, and Nationalism 2011. 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199730414/obo-
9780199730414-0070.xml (hämtat 2015-03-10). 
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när upplevelsen om ett hot (inbillat eller verkligt) blir påtaglig.6  

 

Detta är ofta det sätt som nationalism framställs i media men viktigt att erinra är att 

denna mera radikala form inte är den enda.  

 

Nationalism och nationalistiska rörelser har man skrivit en del om tidigare inom 

akademien. Dock tenderar mycket av litteraturen och annat skrivet material ha en stark 

historisk förankring medan jag i detta arbete istället vill fokusera på är modern 

nationalism och hur den ser ut samt beter sig i det moderna samhälle som vi alla har 

erfarenhet av och känner igen. Den historiska aspekten är dock i viss mån ofrånkomlig, 

då vi är i behov att förstå och känna till en del av den historiska diskussionen om 

nationalism samt hur ideologin sett ut genom åren. Det har skrivits förhållandevis lite 

om modern nationalism i dagens samhälle på studentnivå och det finns intressanta 

frågeställningar att ta upp. För att praktiskt kunna illustrera de teorier som vi längre 

fram i uppsatsen ska titta på har jag valt ett av Europas större partier som fall för detta 

arbete.  

 

Österrikiska frihetspartiet (FPÖ) bildades under 50-talet.7 Sedan dess har partiet vuxit 

sig till att vara en stor spelare inom europeisk politik. Partiet har i media gjort sig känt 

för en hel del kontroversiella uttalanden och utspel. Trots det har rörelsen vuxit och 

vunnit mandat på parlamentarisk nivå i sitt hemland i varje val. Det tycks finnas en 

stark attraktionskraft hos gruppen. FPÖ förekommer ofta även inom olika samarbete 

mellan andra aktörer med liknande politisk agenda och har starka band till övriga 

europeiska nationalistiska och populistiska grupper ute på politikens yttersta högerkant.8 

FPÖ har bland annat lyckats ta sig in i parlamentet och i senaste valet till 

Europaparlamentet vilket visar på stödet för gruppen.9 Detta faktum visar vilket stort 

väljarstöd partier som detta runt om i unionen har. Alltså tillräckligt stort för att kunna 

                                                
6 T. Eriksen, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (3rd Edition), 
Pluto Press 2010, sid 135 
7 Daniel Phool Svenska Dagbladet: Det Slutna Europa 2014 (hämtat 2015-03-10) 
http://detslutnaeuropa.se/freiheitliche-partei-osterreichs-fpo-2/ 
8 Staff Reporter, ’FPÖ in secret meeting with right wing populists’, in The Local. 3 jun 
2014, (hämtat 2015-04-01) http://www.thelocal.at/20140603/fpo-in-secret-meeting-
with-right-wing-populists 
9 Europaparlamentet, Resultat för EU-valet 2014, (hämtat 2015-04-01) 
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/country-results-at-2014.html 
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påverka europeisk övernationell politik.  

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den organiserade nationalismen i Europa 
ser ut med fokus på vår moderna samtid genom att använda det Österrikiska fallet, 
Österrikiska Frihetspartiet (FPÖ) som exempel. 
 
1.2 Forskningsfrågor 
 
1. Vilken/vilka form/former av nationalism kan man urskilja i fallet Österrikiska 
Frihetspartiet? 
 

2. Vilka omvärldsfaktorer (sociokulturella) kan identifieras som positiva för deras 
politiska framgångar? 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
I kapitalet om teori har jag valt att avgränsa mig till att presentera två teoribildningar om  

Nationalism (civil och etnisk nationalism) samt en kompletterande om populism, 

samtliga av författare med olika nationalitet och bakgrund för att minska chanserna att 

deras argumentation färgas av liknande omständigheter ur en nationell synpunkt, samt 

att titta på de vanliga typerna av kategorisering rörande olika typer av nationalism som 

vanligtvis förekommer inom diskurs och forskning. De diskussioner som jag presenterar 

har valts ut då de alla ger, i olika grad varierande synvinklar på begreppet som är 

intressanta för den kommande analysen. Presentationen om de olika typerna fyller en 

kompletterande roll eftersom tre presenterade teorier naturligtvis inte räcker till att ge en 

komplett bild av alla nyanser och vinklar kring nationalismen. De valda teorierna 

fungerar som stöd och hjälpmedel vid den kommande analysen av det valda fallet  

 

FPÖ är ett parti som är intressant för detta arbete av flera skäl. Partiet är till att börja 

med gammalt. Grundat och aktivt sedan 50-talet har det hunnit etablera sig som en 

viktig aktör i den österrikiska liksom Europeiska politiska arenan. Tack vare sin ålder 

har partiet hunnit att ändra riktning och åtnjuta fram- liksom motgångar genom åren. En 

annan intressant detalj knuten till partiets ålder är faktumet att en stor mängd före detta 

nazister och aktiva inom hitlertysklands organisationer NSDAP, SS sökte sig till partiet 

under tredje rikets tid.  
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Detta kanske kan ha påverkat dess tidiga grundpelare och därmed lagt en speciell grund 

som senare mynnat ut i dagens FPÖ. Även om denna fråga inte berörs av denna uppsats 

bidrar detta onekligen till att göra partiet till ett intressant fall att undersöka. 

 

Tidsmässigt avgränsas analysen till de senaste 50 åren men med huvudsakligt fokus på 

det senaste decenniet, alltså 2000-talet. Hur som helst presenteras en övergripande 

historisk helhetsbild över nationalism i uppsatsens första delar. Detta för att ge en 

komplett bild över ideologin från dess vagga till idag. Då jag inte gör några statistiska 

mätningar som grund för uppsatsen så kommer inte svaren ha hårdfakta som stöd utan 

härleds snarare ur mina egna tolkningar av det insamlade materialet.  

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där uppsatsens grund presenteras.  

Inledning, syfte, frågeställningar, avgränsande ramar och denna disposition återfinns 

alla i den första delen och utgör alltså språngbrädan för analysen som komma skall 

längre fram.  Den första delen avslutas med en presentation av det material som 

insamlats samt innefattar även en diskussion rörande materialets fördelar samt 

källkritik, samt en presentation över vald metodik för arbetet, kompletterat med 

diskussion rörande dess styrkor och svagheter. 

   

Delen därpå innehåller det teoretiska där all relevant teori som ligger till grund för den 

kommande analysen presenteras, diskuteras och kommenteras. Denna del inleds med en 

redogörelse över två relevanta definitioner på begreppet nationalism samt en 

kompletterande redogörelses för doktrinen populism följt av en teoretisk diskussion 

kring olika former av nationalism, alltså hur vetenskapen skiljer på olika versioner av 

ideologin utifrån vissa grundläggande definitionsvariabler. Sedan följer en redogörelse 

på vilka tänkbara orsaker kan finnas bakom nationalistiska yttringar. Med andra ord, 

teorier om varför nationalism uppstår och existerar, detta kommer delvis ske med 

förankring i en del psykologiska aspekter då identifikation som ärftlighet ett av 

nationalismens fundament, är onekligen knutet till en individs upplevelse och tolkning 

av världen, vilket knyts an till metodvalet. Därför är en del rörande psykologiska 

resonemang ett lämpligt komplement till den övriga samlingen teorier. 
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Slutligen följer en presentation och diskussion om fallet FPÖ, kompletterat med en rad 

utdrag ur media med uttalanden från kända partimedlemmar.  

 

Den fjärde delen utgör min analys där vi med föregående kapitel i bagaget, knyter ihop  

teoribildningen med studiefallet och skapar utgångspunkt för besvarande av de i början 

av uppsatsen, ställda forskningsfrågorna. Slutligen besvaras frågorna i den femte delen. 

Här kommer också förslag ges på hur man eventuellt skulle kunna fortsätta arbeta med 

detta ämne, utifrån denna uppsats.
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2 Metod 
 
Metoden som jag valt för detta arbetet är en kvalitativ, fenomenologisk analys. Det 

kvalitativa sättet att arbeta lämpar sig väl när man undersöker ett fåtal fall där en 

djupare granskning krävs, som i detta arbete och där syftet är att undersöka varför och 

hur.10 Den valda metoden passar även bra vid studiet av insamlat empiriskt 

andrahandsmaterial då intresset ligger i att utläsa innebörder av de de teorierna som 

sedan ligger till grund för själva analysen av fallen, det väsentliga och eftersökta 

budskapet ligger “dolt under ytan” och kan tas fram genom att noggrannt studera 

texten.11  

 

Den fenomenologiska aspekten av den valda metoden grundar sig i humanioras 

inbyggda natur. Till skillnad från naturvetenskaplig forskning där man ofta kan göra 

experiment som kan matematiskt testas så fungerar inte detta likadant i filosofiska 

ämnen. Vi studerar människor och deras beteenden, upplevelsevärldar samt vad 

betydelsen av olika fenomen för människan.12 Därför kan resultatet variera. Människan 

reagerar utifrån hur hon uppfattar olika omständigheter, så som händelser och 

situationer.13 Fenomenologin syftar att beskriva våra ”livsvärldar” alltså hur vi uppfattar 

olika fenomen, i detta fallet de omständigheter som leder till vad vi menar är 

nationalism.  

 

Vi kan genom att studera begreppet och analysera det fenomenologiskt få en idé om vad 

nationalism kan innebära för en individ . Nationen och nationalism har varit omöjligt att 

definiera delvis på grund av dessa symboliska skillnader som olika grupper och 

individer upplever. Exempel på hur olika former nationalism kan skiljer sig från allt 

från självständighetsrörelser, som den baskiska och irländska, till den främlingsfientliga 

som vi hittar i självständiga stater, så som ny-nazism, ny-fascism samt andra extrema 

rörelser till nationella identiteter som inte har en utpräglad och eller tydlig strävan efter 

ett eget hemland eller inslag av främlingsfientlighet, som i en del fall själv kan vara ett 

                                                
10 G. Clayton, Handbook of Research Methods, Oxford Book Co 2010, s 95 
11 P. Esaiasson et al. Metodpraktikan, Norstedts Juridik 2009, s 237.  
12 G. Clayton, Handbook of Research Methods, Oxford Book Co 2010, s 101 
13 H. Egidius, Psykologilexikon, Natur och Kultur 2014 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=fenomenologi (hämtat 2015-03-
05) 
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offer för hat, våld och diskriminering, som exempelvis fallet med den romska nationen.  

 

Österrikiska Frihetspartiet (hädanefter FPÖ) utgör i uppsatsen mitt omvärldsfall. Partiet 

har under hela sin femtioåriga existens varit en omtalad kandidat i både österrikisk 

liksom europeisk, övernationell politik, på grund av dels vissa kontroversiella 

medlemmar, liksom, särskilt på senare år en mängd värdigt provokativa och eller 

känsliga utspel och uttalanden i media. Trots detta så har FPÖ under hela sin ”livstid” 

lyckats åtnjuta framgångar och även vunnit mandat på parlamentarisk nivå i sitt 

hemland i samtliga val man deltagit i. Fallet FPÖ får tack vare sitt långa politiska 

engagemang, storlek och ihärdiga samarbete med liknande och motsvarande 

grupperingar runt om i Europa stå som modell för den nya tidens nationalistiska grupper 

inom kontinenten. Grupper där den politiska agendan i stora drag varierar lite från land 

till land om vi bortser från regionala omständigheter som kan påverka retoriken men där 

den gemensamma nämnaren ofta är en kritisk inställning till globalisering och en, till 

olika grader, fientlig inställning till andra kulturer och invandring.  

 

De teorier som valts ut till analysens grund ger oss intressanta infallsvinklar angående 

vilken känslomässig och symbolisk innebörd nationalism har för en individ. Valda 

teoribildningar tjänar oss för detta syfte och lämpar sig för arbetet då de ger oss en bild 

av olika former av ideologin. Längre fram i uppsatsen, under materialdelen kommer 

dessa teoribildningar att presenteras djupare och deras nyckelkomponenter diskuteras. 

Syftet med detta är förutom övergripande och fördjupad kunskap om nationalism är att 

bidra till en tydligare bild av förhållandet mellan FPÖ och nationalism genom att logiskt 

ordna upp denna kunskap vilket är den kvalitativa metodens syfte.14 

 

Den största svagheten med den valda metoden och som är viktig att hålla i minnet är det 

uppenbart låga antalet fall och teorier som presenteras. Vi får anta att denna uppsats ur 

ett makroperspektiv kommer att ge oss en fingervisning om ”den teoretiska sanningen” , 

men praktiken kan och skilja sig markant då studien inte undersöker en större mängd 

statistisk data. En annan svaghet med den genomförda undersökningen som är viktig att 

hålla i minnet är att jag enbart studerar nationalism i västvärlden och ur västerländska 

ögon. 

                                                
14 P. Esaiasson et al. Metodpraktikan, Norstedts Juridik 2009, s 238. 
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2.1 Material 
 
Jag använder huvudsakligen första- och andrahandskällor, exempelvis andrahandskällan 

Integrationsverkets utförliga rapport ”Populism och främlingsmisstro” som beskriver 

den moderna populismen i Europa. Även om författarna fokuserar i huvudsak på 

Sverige så tar man upp europeiska fall, bland annat FPÖ. Jag har även samlat in en stor 

del tidningsartiklar vilket är andrahandskällor.15 

 

En risk som man bör hålla i minnet med att använda sekundärdata i en undersökning är 

mängden material som finns tillgängligt. Forskaren kan lätt frestas att ta i bruk  sådant 

material som visar sig vara lättillgängligt utan att egentligen tillräckligt utreda ifall 

materialet i fråga är tillförlitligt och eller lämpligt för arbetet ur kvalitetsperspektiv. Det 

kan även finnas risker rörande åldern på materialet i fråga då stora mängder information 

som ligger ute på internet och på bibliotekshyllorna är föråldrat och i vissa fall till den 

grad att informationen inte längre är aktuell tack vare ny forskning och ny kunskap.16 

Enda fallet i denna uppsats där särskilt gammal andrahandsdata används är för att 

illustrera historiska perspektiv med uppkomsten av kategorisering av nationalism i två 

grenar, alltså enbart i ett deskriptivt syfte rörande bakgrunden till forskningen på ämnet.  

 

Den stora fördelen med andrahandsdata är dock att grundläggande undersökningar och 

analyser redan är genomförda, vilket dels besparar tid och pengar, men även lämpar sig 

väl i de fall då ens undersökning inte är av statistisk karaktär, samt att källor som ligger 

till grund för datan finns angiven i materialet, vilket möjliggör eventuell djupdykning i 

materialet. Andrahandsdata är även ett bra sätt att bredda sin förståelse av ett fenomen 

då man exponeras för olika tolkningar och perspektiv.17 

 

 

 

                                                
15 Teaching & Learning services, University of Maryland, Primary, Secondary and 
Tertiary Sources 2014 (hämtat 2015-03-10) 
http://www.lib.umd.edu/tl/guides/primary-sources#secondary 
16 Umeå Universitet, Informationskällor 2015, (hämtat 2015-03-05) 
http://www.ub.umu.se/skriva/informationskallor 
17 Twin Cities Campus Library, University of Minnesota, Primary vs. Secondary 
Sources 2013 (hämtat 2015-03-10) 
http://www2.smumn.edu/deptpages/tclibrary/tutorials/finding/primary.pdf 
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Materialet i bok- och journalform som valts ut, har valts baserat på dess publicering i 

seriösa vetenskapliga databaser som kräver att materialet vilar på en stadig vetenskaplig 

grund ifall det ska publiceras och naturligtvis deras relevans för ämnet. Böckerna har 

naturligtvis skrivits av framträdande forskare inom ämnet, exempelvis A. Smith vars 

bok jag använt i stor utsträckning. Han och de andra författarna i till den valda 

litteraturen förekommer i hög utsträckning inom litteraturen som rör nationalism.  

Vidare så har jag har kontrollerat att de valda artiklar och böcker som används i arbetet 

tydligt återger sina källor. Materialet har alltså en tydlig och stabil empirisk och 

vetenskaplig grund, är naturligtvis och relevant för ämnet.  

 

Jag använder mig som nämnt av tidningsartiklar från större tidningar runt om i Europa. 

Media är utan tvekan en viktig pelare i det politiska spelet och hur mycket samt på 

vilket sätt partier profileras i tidskrifterna har en inverkan på väljarstödet och därigenom 

den politiska utvecklingen. I övrigt så tar jag även hjälp av ett fåtal studentuppsatser 

som på olika sätt är relevant och berör ämnet. För att säkerställa att uppsatsmaterialet är 

tillförlitligt väljer jag endast uppsatser som godkänts och publicerats på respektive 

lärosätes databaser.  

 

Värt att nämnas som en parentes är att en del av materialet, närmare specifikt det som 

ligger till grund för den kommande diskussionen rörande kopplingen mellan psykologi 

och nationalism, inte är av samhällsvetenskaplig karaktär. Jag anser dock psykologiska 

aspekter rörande nationalism är relevanta för frågeställningen som behandlas i denna 

uppsats men även relevant för diskursen rörande vilken politisk ideologi som helst, dels 

då ideologier nästan allt innebär vissa känslomässiga band till dess anhängare men även 

dess motståndare om än motsatta känslor än i det förstnämnda. Dels på grund av den 

uppenbara kopplingen mellan psykologi och statsvetenskap via fenomenologin. 18

                                                
18 H. Egidius, Psykologilexikon, Natur och Kultur 2014 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=fenomenologi (hämtat 2015-03-
05) 
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3 Teori 
 
Nationalismen är en politisk ideologi vars rötter man oftast inom diskussion och 

akademin kopplar till 1700- och 1800-talets framväxt av den moderna nationalstaten 

och Rousseaus idéer.19 Ideologin bygger på föreställningen om den egna gruppens 

identitet, ofta uttryckt genom en mer eller mindre romantiserad hyllning av den egna 

kulturen, språket, historien etc ofta hand i hand med nationalstaten. Föreställningen om 

gemensamma sociala nämnare för att uttrycka det enkelt.  

Ett vanligt missförstånd rör skillnaden mellan patriotism och nationalism. Viktigt att 

förstå är några grundläggande skillnader emellan dem där den förstnämnda syftar på ett 

lojalt och kärleksfullt förhållningssätt till det egna landet, alternativt en specifik region 

inom landet. Därigenom innehar begreppet patriotism även en geografisk och politisk 

aspekt som nationalism kan sakna. Nationalism kan istället  syfta på en föreställning 

och/eller identifiering om/med en grupptillhörighet där det gemensamma målet kan vara 

bildandet av en egen stat eller andra andra politiska mål.20 Alla stater som existerar 

består även av en eller flera nationer. Dock finns det många nationer som däremot 

saknar en egen nationalstat. “Nation” utgör alltså en form av gemenskap medan 

begreppet ”stat” snarare syftar på en politisk enhet.21 De båda termerna patriotism och 

nationalism överlappar hur som helst i en del avseenden, en enkel skiljelinje mellan de 

båda kan vara som Igor Primoratz pekar på att patriotism och nationalism båda innebär 

identifiering, lojalitet och kärlek mot en särskild enhet där patriotism riktar sig mot det 

egna landet medan nationalismen riktar sig mot den egna nationen ur en kulturell och 

etnisk synvinkel.22 

 

  

                                                
19 E. Harris, s 12 
20 E. Harris, s 12 
21 N.Misevic Nationalism, Stanford Encyclopedia of Philosophy 2010 (hämtat 2014-02-
03) http://plato.stanford.edu/entries/nationalism/ 
22 I. Primoratz Patriotism, Stanford Encyclopedia of Philosophy 2013 (hämtat 2014-02-
03 http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/patriotism/ 
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3.1 Hagendoorn och Peples 
 
Louk Hagendoorn och José Pepels skriver att man ofta slösar mycket tid under 

konferenser om nationalism på att diskutera vad begreppet egentligen är och de ger oss 

läsare förslag på tre olika ”dimensioner” som är vanligtvis relaterade med nationalism.23  

Den första som är en historisk dimension och som de menar innebär att nationalism 

egentligen är äldre än de två-trehundra åren som man inom akademin och litteraturen 

traditionellt tillskriver den. Deras argument är att det i alla tider funnits populationer 

inom samhällsbildningar som ansett sig annorlunda och/eller överlägsna andra och 

identifierat med den egna gruppen, även om dessa grupper inte alltid hade en egen stat. 

Nationalism har således alltid funnits, man har bara inte identifierat den som en ideologi 

och inte heller gett den ett namn.24  

Den andra är vertikal dimension. Detta innebär att att strävan mot en nationalstat kan 

uppkomma inom olika nivåer i samhället. Det kan vara en ledares idé, gro från en 

politisk elit eller en social rörelse. Strävan kan även manifesteras samtidigt inom olika 

nivåer. Nationalism passar alltså in i alla samhällsklasser beroende på omständigheter.25 

Slutligen har vi den tredje aspekten rörande nationalism och den kopplas ihop med 

prestation. Med detta menar de att nationalism kan innebära ett intellektuellt ideal som 

samtidigt är känslomässigt laddat angående en slutgiltig stat som ska göras till 

verklighet. Detta kan innebära specifika mål som ska förverkligas som tillexempel 

utträdande ur en större stat, utfrysning av grupper som man antar är främmande eller på 

annat sätt frånta rättigheter från medborgare som inte antas tillhöra ”den rätta” nationen, 

för att nämna några få exempel.26 

Vidare skriver Hagendoorn och Pepels att nationalism generellt är ett fenomen som man 

inom alla sociala grupper (ledare, elitgrupper och befolkningar) upplever och där 

föreställningen är att man ska leva i en stat som utgörs av den egna nationen. Alltså att 

nationalism är kopplat till etnicitet som är grundat på en föreställning om ett gemensamt 

                                                
23 L. Hagendoorn et al. European nations and nationalism: theoretical and historical 
perspectives, Ashgate Publishing Limited 2010, s 4 
24 L. Hagendoorn, s 5 
25 … 
26 … 
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arv så som språk, kultur etc.27 

3.2 Anthony D Smith 
 
Smith skriver i sin bok att nationalism är en ideologi i vilken man placerar nationen i 

centrum för sina angelägenheter och strävar mot att att stödja nationens välmående.28 

Han pratar om tre övergripande pelare (mål) som råder inom ideologin. Dessa är 

nationell autonomi, nationell enighet och nationell identitet. Smith argumenterar att för 

nationalister så kan en nation inte överleva utan en tillräcklig nivå av dessa tre pelare.29 

Han ger även en definition av nationalismen:  

”En ideologisk rörelse för att uppnå och underhålla autonomi, enighet och identitet för 

en population i vilken några av dess medlemmar anser utgör en faktiskt och potentiell 

”nation”! " 

För att fullt ut kunna förstå denna definition som Anthony D. Smith föreslår måste vi gå 

vidare och titta på vad han menar är en ”nation”. Han menar att konceptet ”nation” är 

svårdefinierat. Att det är den mest problematiska termen inom hela detta område. 

Exempel ges även på fall då forskare helt enkelt övergivit försöken att definiera 

begreppet på grund avdess förbryllande karaktär.30 Smith argumenterar att det största 

problemtet vid studiet av nationalism är bredden av karaktärsdrag som kan användas. 

Från objektiva faktorer som språk, seder, religion, institutioner till mera subjektiva ting 

likt känslor, uppfattningar och attityder.  

Oavsett vilket sätt, subjektivt eller objektivt, man väljer att definiera nationen på så får 

man otvivelaktig med viktiga drag, dock går det att göra invändningar mot båda lägren. 

Han pekar även på hur Max Weber visade hur objektiva definitioner alltid lyckas missa 

vissa nationer likväl som subjektiva tar upp för många.31 Smith inkluderar även en 

geografisk dimension i sitt resonemang kring vad som utgör nationen, vid sidan om en 

utökad blandning av både objektiva liksom subjektiva faktorer som de som 

exemplifierades tidigare. Han menar att en nation måste ha ett eget hemland, alternativt 

aspirera att uppnå en grad av autonomi kopplat till en faktiskt ockupation av det fysiska 

                                                
27 … 
28 A. Smith Nationalism, Polity 2010, s 9 
29 … 
30 A. Smith, s 10 
31 … 
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hemlandet.32 Han föreslår följande definition på begreppet ”nation”. 

”Ett namngivet mänskligt samhälle, besittandes ett hemland, och som har gemensamma 

myter, delar historia och med en gemensam offentlig kultur, en enskild ekonomi och 

!gemensamma rättigheter och skyldigheter för alla dess medlemmar.33” 

Det vi får är alltså två definitioner som kopplas samman. För att alltså sammanfatta de 

viktigaste trådarna i Anthony D. Smiths resonemang kring nationalism så pekar han 

alltså på att en nation innebär ett samhälle både rättigheter och skyldigheter för dess 

medlemmar samt ett gemensamt kulturellt arv, då myter, historia båda kan anses utgöra 

en kulturell grund för nationen. 

Smith inkluderar alltså inte en etnisk aspekt i sitt resonemang och definition. Faktum 

med är att han även anger varför han väljer att inte inkludera den etniska aspekten som 

ofta förekommer i diskussionerna. Han skiljer närmare bestämt på ”nation” och ”etniskt 

samhälle” och menar att ett etnisk samhälle inte behöver besitta ett fysiskt hemland.34 

Han menar dock att den största skillnaden mellan en ”nation” och ”etniskt samhälle” är 

att det sistnämnda generellt sett saknar offentlig kultur." 

Han föreslår följande definition rörande etniskt samhälle: 

“Ett namngivet mänskligt samhälle, kopplat till ett hemland, besittandes gemensamma 

myter och anor, delade minnen, ett eller flera kulturella element och ett mått av 

solidaritet åtminstone bland dess elit.35” 

En annan viktig teoretisk aspekt av nationalismen är att den kan förekomma i olika 

former. Vetenskapen har gett oss en mängd olika exempel i vilka former som den kan 

manifestera sig i och så långt har vi sett hur olika författare förhåller sig till begreppet. 

Faktumet att ideologin i fråga gör sig så svårt att definiera innebär att man får acceptera 

att en entydig definition till nationalism inte kan existera, vilket i sin tur leder till 

slutsatsen att det helt enkelt finns en mängd olika typer av nationalism så om Pan-

Nationalism, Etnisk Nationalism, Liberal Nationalism etc. Utan att djupdyka i samtliga 

kan vi hålla i minnet att grundstenen i nationalism överlag är en känsla av gemenskap.  

                                                
32 Smith, s 12 
33 Smith, s 13 
34 Smith, s 12 
35 Smith, s.13 
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3.3 Staatnation och Kulturnation 
 
Nationalismen kan förekomma i olika former. Viktigt att erinra är faktumet att det inte 

går att presentera och diskutera den kompletta myriaden av klassificeringar och former 

som olika tänkare menar existerar.36 Vad som framgår hur som helst är att det i 

litteraturen finns visa givna ”arketyper” som återkommer författarna och forskarna 

emellan. Jag fokuserar därför på detta begränsade urval baserat på att dessa är de former 

som det råder mest konsensus omkring som olika ”subvarianter” av nationalismen 

härstammar ur.  

Det sätt som haft mest inflytande över hur man kategoriserar nationalism, grundades  

någon gång omkring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Under denna tiden delade 

man efter två typer. ”Staatnation” och ”Kulturnation” efter den då inom ämnet 

framstående tyske författaren Fredrick Meinecke. Den första gruppen syftar på en 

gemensam politisk historia som den enande faktorn inom nationen och den andra på 

gemensamma kulturella faktorer så som språk, litteratur och religion som enande. Den 

förstnämnda kategorin är yngre och författaren menar att innan nationalstatens födelse, 

alltså innan franska revolutionen, så existerade alla nationer enbart i den kulturella 

meningen.  

Detta tillvägagångssätt att kategorisera tjänade som inspiration till Hans Kohn som 

vidareutvecklade teorin. Han menade att nationalism är inte något som är biologiskt  

förankrat eller förhistoriskt bestämt. Inte heller är nationalism något som är konstant 

genom all tid, utan det är en produkt av intellektuell och social utveckling. Kohn talar 

även han om två olika former av nationalism, civil nationalism och etnisk nationalism.37 

Alla former av nationalism är till varierande grad och vid varierande tid civila eller 

etniska och därför är denna uppdelningen ett användbart akademiskt verktyg.38  

 

 

                                                
36 E. Harris, s 5 
37 S. Larin Conceptual Debates in Ethnicity, Nationalism and Migration, academia.edu 
2010 (hämtat 2014-03-10) 
http://www.academia.edu/648813/Conceptual_Debates_in_Ethnicity_Nationalism_and_
Migration 
38 E. Harris, s 33 
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Civil nationalism som kan vara ett komplement till demokrati, pekar på en politisk 

inkluderande faktor där medborgarna oavsett ärftliga omständigheter kan ingå i nationen 

baserat på gemensama politiska mål.39 I sin artikel presenterar S. Larin följande citat 

från den berömda boken ”Blood And Belonging” angående civil nationalism.  

”maintains that the nation should be composed of all those – regardless of race, color, 
creed, gender, language, or ethnicity – who subscribe to the nation’s political creed. 

This nationalism is called civic because it envisages the nation as a community of equal, 
rights-bearing citizens, united in patriotic attachment to a shared set of political 

practices and values.40” 

Etnisk nationalism å andra sidan skiljer sig kanske tydligast från civil genom att vi inom 

teorin bakom etnisk nationalism inte återfinner samma inkluderande element som i den 

civila motsvarigheten. Med andra ord, där man i civil nationalism kan bli inkluderad i  

nationen så defineras medlemmarna efter etnicitet in i den etniska nationen.41 En 

uppfattning om överlägsenhet återfinns ofta inom detta åskådningssätt tack vare den 

exklusiva faktorn som bara arv kan medföra. Rätten till självstyre är alltså kopplat till 

arvet från tidigare generationer i varierande grad. Kravet på geografiskt territorium är 

även det frånvarande och vi hittar mängder av omvärldsexempel där människor 

identifierar sig med en given nation utan att faktiskt besitta en stat så som nationalister i 

Baskien, Kurder, Flamländare för att nämna några få. I de flesta fallen återkommer 

strävan efter en egen stat. 

I den etniska nationalisen råder en avsaknad av krav på civila institutioner. Avsaknaden 

av dessa kan vara resultatet av en förtryckande stat vilket hindrar en etnisk minoritet att 

uppätta ett eget civilsamhälle, och istället ger upphov till etnisk nationalism inom 

gruppen.42 Istället blir gemensamma kulturella och ärftliga nämnare det som enar, så 

som just språk, religion, traditioner.  

 

 

 

 
                                                
39 E. Harris, s 29 
40 S. Larin 2010  
41 E. Harris, s 29 
42 E. Harris, s  33 
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I sin artikel hänvisar S. Larin återigen till boken ”Blood And Belonging” och skriver att 

etniska regimer oftast bruka vara mera auktoritära istället för demokratiska eftersom 

gemensam etnisk tillhörighet, per automatik inte medför social sammanhållning och när 

man från regimens sida misslyckas med detta är man mera benägen att ta till våld för att 

upprätthålla enigheten.43 

Civil nationalism ger oss vid första anblicken ett relativt fredligt intryck då den 

förutsätter en nivå av tolerans mellan grupper som existerar inom samhället och 

stundvis får jag intrycket att en del av litteraturen frammålar den civila nationalismen på 

ett sätt som en utopisk variant jämfört med sin släkting etniska nationalism som alltså 

ofta får representera den mindre önskvärda varianten. Naturligtvis finns det som nästan 

alltid i verkligeheten, gråskalor. E. Harris menar att man istället för att fastna i 

föreställningen: civil är lika med god, etnisk är lika med ond, så är det mer lämpligt att 

man fokuserar nationalismens politiska mål och dess tillvägagångssätt att nå dessa.44 

Hon menar vidare att ett mera lämpligt terminologiskt förfarande vore att byta ut 

begreppet “etnisk nationalism” mot “etnisk politik” då etniciteten i denna form 

genomgår en politisering med syftet att öka det politiska inflytandet hos en grupp över 

de andra.45 

3.3 Populism 
 
Ett begrepp att tydliggöra för att skapa en komplett bild över hur nationalism 

manifesterar sig i dagens samhälle och politiska arenor är Populism.. Termen paras ofta 

ihop med prefixet höger, alltså högerpopulism och vi ser även hur grupper som för en 

nationalistisk retorik benämns som ”högerpopulistiska”. Det är svårt att tala om nutida 

nationalism och dess framgångar i Europa utan att beröra ämnet populism. Liksom 

nationalism ter sig inte begreppet lättdefinierat och i ett halvt sekel har man på 

akademiskt håll försökt att skapa ett ramverk.46  

  

                                                
43 S. Larin 2010 
44 E. Harris, s 34 
45 … 
46 S Soare, s 3 
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I sin bok skriver Soare att trots att det fortfarande råder brist på en lämplig definition så 

har Isaiah Berlin följande index på populismens grundläggande egenskaper och 

hänvisar till ett index av Isaiah Berlin.47 Soare påpekar att även om ett sådant index har 

en deskriptiv funktion så kan den förenkla fenomenet.48 

- Idealisering/sakralisering av folket som man uppfattar som speciellt eller utvalt.  

- Etatism, har varit ett vanligt inslag tills nyligen. Ny-populismen har skiftat 

uppmärksamheten mot mera liberala perspektiv.  

- Skräddarsytt ledarskap och tilltro till ledarens extraordinaära egenskaper. 

- Främlingsfientlighet, rasism och/eller antisemitism genomsyrar det diskursiva 

innehållet.  

- Förespråkande av bilden av ett organiskt samhälle,  det vill säga ekonomisk, 

social eller kulturell harmoni. 

- Utbrett bruk av konspirationsteorier och varnande för apokalyptiska scenarion. 

- Samhörighet med religion och en nostalgisk syn på det förflutna. 

- Antielitism, antikonformism.  

Även här, liksom i tidigare diskussion om nationalism finner man kampen, eller strävan 

som man ändå får betrakta som något man kämpar för. Man får ändå rent rationellt anta 

att motståndaren i denna kamp inte är huggen i sten, alltså måste inte alltid vara den 

privilegierade eliten. Accepterar man detta tankesättet så är det relativt enkelt att se hur 

populism ganska enkelt är tillämpligt på partier likt FPÖ. Om man helt enkelt byter ut 

den priviligerade eliten mot individer av en annan kultur. I en studie som presenterats av 

integrationsverket skriver författarna att det inte råder någon enhetlig konsensus inom 

forskningen om vad populism är men att man kan urskilja några centrala fokus inom 

den högerpopulistiska retoriken. ”Fosterlandet” som utgörs av ett ideal grundat på 

folkets sunda förnuft, det extrema exkluderas/undertrycks.49 Ett annat centralt tema i 

retoriken som man i studien trycker på och som står i linje med index som presenterades 

av Soare är ”folket” som man säger sig företräda. Partierna försöker vinna väljarstöd och 

legitimitet genom att utge sig för att föra fram ”det vanliga folkets” åsikter.50 

 
                                                
47 S Soare s 3-4 
48 S Soare s 3 
49 A Ares et al. Populism och främlingsmisstro: Sverige i Europa Integrationsverket 
2006, s 19 
50 A Ares et al, s 20 
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Det är viktigt att man som både läsare av denna uppsats liksom uppsatsförfattare av 

nationalism och/eller populism inte likställer dessa två begreppen utan ser dem som två 

olika koncept som kan existera fritt ifrån varandra och på alla delar av den politiska 

vänster- och högerskalan. Dock kan man som konstateras ovan inte undgå att 

högerpopulistiska partier och grupper ofta använder en nationalistisk retorik vilket gör 

att nationalism och högerpopulism i mångt och mycket kan gå hand i hand och i 

praktiken gör det.  

I Integrationsverkets studie finns man en rad intressanta faktorer som forskarna menar 

gynnar framväxten av högerpopulistiska partier. Författarna till studien ger exemel på 

fem stycken huvudsakliga förklaringsmodeller till denna framväxt.51  

Den första förklaringen som presenteras är övergången till postindustriella ekonomiska 

system som underminerat den den tidigare rådande politiska relativa enighet som 

existerat samt underminerande av arbetarrörelsens inflytande, vilket i sin tur lett till 

följer så som nya klassklyftor i samhället.52 Soare är inne på en närliggande tankegång 

och menar att populismen representerar ett svek och förödmjukelse då delen av en 

befolkning upplever sig försummade.53 I Västeuropa skedde under 70-talet en 

ekonomisk övergång från industriell massproduktion till en större service- och 

tjänstesektor, vilket skapade vinnare och förlorare på denna nya arena, där individer 

med högre utbildning kunde navigera det postindustriella samhället medan övriga fick 

ta mera lågkvalificerade yrken och därmed inte kunnat anpassa lika väl.54 Dessa 

individer menar man kan tänkas dra sig mot partier som kan tänkas propagera för en 

tillbakagång till mera traditionella strukturer och värderingar i samhället.55 Även 

Albertazzi bekräftar denna förklaringen på första sidan i sin bok och skriver att 

populismens framgångar i västeuropa är i stora drag en reaktion på väljarnas missnöje 

hur de traditionella partierna behandlat en hel serie av fenomen, bland annat ekonomisk 

globalisering och klassfrågor.56 

 

                                                
51 A Aress et al, s 46 
52 … 
53 S Soare, s 31 
54 A Aress et al, s 47 
55 A Aress et al, s 48 
56 D Albertazzi  et al. Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western 
European Democracy, Palgrave Macmillian 2008, s 1 
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En andra tänkbar förklaring enligt Aress och Diaz är legitimitetskris bland det  

etablerade politiska strukturerna och bygger på idén om att högerpopulistiska partiers 

framväxt idag är ett resultat av deras exploatering av misslyckanden av de etablerade 

partiernas när det kommer till att hantera effekterna av kulturella samt ekonomiska 

strukturer i snabb förändring. Denna förklaring stöds även av Albertazzi som skriver att 

väljarna upplevt hur den gamla ordningen inte tillfredställande lyckats att hantera 

hastigheten och riktningen med den europeiska integrationen och migration.57  Aress 

och Diaz menar att en mörkare framtidstro och social oro sprider sig bland människor i 

ett samhälle som ett resultat av nya förändringar vilket i sin tur leder till att tilltron till 

de etablerade partierna avtar i takt med att förtroendet av deras förmåga att hantera 

konsekvenserna av globala ekonomiska kriser minskar.58 Soare visade som vi tidigare 

såg, index över grundläggande karaktärsdrag rörande populism där varningen om en 

apokalyptisk framtid ingick alltså i linje med Aress och Diaz resonemang.59 En annan 

aspekt av denna legitimitetskris menar författarna innebär att när väljare i en demokrati 

upplever att de inte kan göra sin/sina röster hörda skapas en grogrund för 

högerpopulistiska partier då medborgarnas förväntningar inte längre tillgodoses av de 

etablerade politiska strukturerna.60 

Tredje faktorn som presenteras är en ökad konvergens mellan de etablerade partierna 

vilket innebär att det blir mer otydligt på vilket sätt partier skiljer sig åt ideologiskt och 

då populistisk retorik ofta kretsar kring att belysa de negativa aspekterna av just denna 

likformighet, så skapas även ett utrymme för dessa partier att växa.61 

I fjärde förklaringsmodellen talas det om en individualisering av sakfrågor och innebär 

praktiskt taget att populistiska partier kunnat öka stödet för sin agenda genom att 

fokusera på nya sakfrågor som vuxit fram i det post-industriella samhället som 

karaktäriseras av politisk fragmentering. I början av denna utveckling stod skattefrågor i 

fokus men sedan 80-talet har en förskjutning mot frågor rörande invandring gått att 

                                                
57 D Albertazzi et al, s 1 
58 A Aress et al, s 48 
59 S Soare, s 3 
60 A Aress et al, s 49 
61 … 
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observera.62  

Sakfrågan (oavsett vilken den är) har fungerat som en ”organiserande princip” för 

högerpopulistiska partier med vilket egentligen fungerar som ett uttryck för missnöje 

med det rådande systemet.63  Författarna menar att denna politisering av sakfrågor är ett 

viktigt instrument för de högerpopulistiska partierna. Ett praktiskt exempel är just 

invandrarfrågorna som vuxit i takt med befolkningen i västeuropeiska länder allt mera 

blivit blandad. Många av högerpopulisterna menar att invandrare och mångkultur är ett 

hot mot kultur och tradition vilket gör att grupper som dagens högerpopulistiska partier 

vill skapa en nationell identitet med sin grund i hegemoni. Dessa partier företräder 

uppfattningen att en mångfald av kulturer och migration har en negativ inverkan på den 

nationella identiteten.64 Albertazzi pekar på fyra centrala grundläggande principer och 

skriver bland annat att populism bland annat grundar sig på uppfattningen om att det 

egna “folket” är ett ärbart folk som är under belägring. Även om “de andra” kan vara en 

grupp inom den egna staten så har immigranter fått axla rollen som “de andra” i 

samtidens västeuropa.65 

För det femte talar de om partiers historiska bagage och menar att partier bör för att nå 

någon framgång inte ha några tydliga kopplingar till ”antidemokratiska strömningar” 

även om man pekar på undantag så som italienska Alleanza Nationale och 

Sverigedemokrater- na som båda har kopplingar/rötter i fascistiska/rasistiska/nazistiska 

rörelser.66 Givet fallet FPÖ är kopplingar till sådana organisationer relativt välkänd och 

tydlig. Aress cch Diaz menar i alla fall att en del partier lyckas frigöra sig från det 

förgångna. 

I sin bok talar Albertazzi och McDonnel om hur populism blivit en term som på sätt 

missbrukats och använts nästan slentrianmässigt av vilket gett resultat i en inflation av 

tolkningar kring begreppet, vilket i sin tur lett till att forskare förkastat många av de 

olika definitionerna i allmänhet. Även Soare menar att fenomenet använts på så många 

sätt att det skapat förvirring.67 Albertazzi och McDonnel ger oss sin egen definition på 

begreppet som lyder: 

                                                
62 A Aress et al, s 50 
63 … 
64 A Aress et al, s 51 
65 D Albertazzi et al, s 6 
66 A Aress et al, s 51 
67 S Soare, s 114 



  
 

 24 

 

”En ideologi som ställer ett dygdigt och homogent folk mot en uppsättning av eliter 

eller farliga ”andra” vilka avbildas som berövande (eller försöker beröva) det 

suveräna folket dess rättigheter, värderingar, välstånd, identitet och röst.”68 

Kopplingen mellan nationalism och populism blir tack vare denna definition relativt lätt 

att se. Vad vi även ser tydligt i denna definition är att populism är en doktrin som kräver 

ett hot, eller åtminstone ett uppfattat hot, oavsett om hotet i fråga är verkligt, inbillat 

eller förstorat. En populistisk rörelse måste hur som helst inte vara nationalistisk, och 

exempel på populistiska ickenationalistiska rörelser eller grupper skulle kunna vara 

olika religiösa grupperingar, som dock inte strävar efter skapandet av en egen stat, det 

skulle även kunna vara ett underkuvat folk under en diktator eller en diskriminerad 

grupp i vilket samhälle som helst. Svårigheten med att förstå populismen å andra sidan 

ligger i sättet det brukats på då fenomenet uttryckts genom olika rörelser, retoriska 

strategier, psykologiska beteenden, etc.69 Begreppet populism klingar oftast negativt, 

men givet materialet framgår det att verkligheten inte måste se ut på detta sättet. 

Däremot så går det inte att förneka faktumet att nationalism och populism är en väldigt 

kompatibel matchning. Vi ser hur etablerade partier som FPÖ i Österrike, Jobbik i 

Ungern, Le Penne i Frankrike, SD i Sverige, Gyllene Gryning i Grekland, UKIP i 

Storbritannien och Lega Nord i Italien varnar för eller förespråka en kritisk inställning 

invandring och migration.70,71  

Populisterna pratar om ett hot mot ”rätt” värderingar, livsstil och kultur och det är här 

nationalismen kommer in i bilden. Man menar att nationen, i dess kulturella mening, 

alltså språket, sederna, traditionerna och den egna etniciteten står hotad, och kallar till 

en kontrarörelse mot det påstådda hotet. När populism möter exkluderade former av 

nationalism så kan kärleken till det egna manifestera sig i förkastning av “de andra” 

som inte ingår i gemenskapen. 72, 73 

                                                
68 D Albertazzi et al, s 3 
69 S Soare, s 115 
70 Sverigedemokraterna, Invandringspolitik 2015 (hämtat 2015-04-04) 
https://sverigedemokraterna.se/var-politik/invandringspolitik/ 
71 M Wilkingson, Nine Ukip immigrationpolicies explained, The Telegraph 2015-04-08 
(hämtat 2015-04-13) 
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/ukip/11476780/immigrant-policy.html 
72 D Albertazzi et al, s 6 
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3.4 Nationalim, orsaker och identitet 
 
Sociologen Michael Löwy inleder sin artikel ”Why Nationalism” med att nationalism 

kan förekomma i vad han kallar en ”progressiv” form som i nationella frihetsrörelser.74 

Men även i den regressiva intoleranta formen som är ganska påtaglig och som ofta kan 

gå hand i and med religion och argumenterar att i vissa länder, så som katolska Polen, 

ortodoxa Ryssland, islamiska Iran, förekommer nationalism och religion i symbios där 

den religionen ger nationen en ”helig” aura.75 Löwy menar dock att de två ändå ska 

skiljas åt trots deras kompatibilitet eftersom nationalism har egna rötter och är inte 

beroende av religion för att växa. Ett exempel som han presenterar som en möjlig 

förklaring är ekonomins, och även delvis kulturell ”internationalisering”. Det vill säga 

en kamp mot det som hotar det homogena, eller en motrörelse vars syfte är att agera 

som jämnvikt i en dalande ekonomisk frihet genom att förstärka kulturella, etiska och 

politiska delar av den nationella enigheten.76 

En aspekt av orsaker till ideologin är dess psykologiska påverkan på individer. I detta 

fall syftar jag på tanken varför vissa människor känner på ett visst sätt gentemot sin 

egen nation och på kanske ett annat sätt mot en annan eller andra. I metoddelen pratade 

jag om fenomenologi, alltså, hur någonting ter sig, för en person eller grupp. I sin artikel 

talar Daniel Druckman om ett grundläggande mänsklig behov att tillhöra en grupp 

vilket nödvändigtvis inte behöver vara en just specifikt nation, men att sättet som en 

individ associerar sig själv med gruppen skiljer sig lite mellan olika typer av grupper 

dock att nationen tillfredsställer en individs ekonomiska, ”socio-kulturella” och 

politiska behov och tillhandahåller individen med en känsla av säkerhet, tillhörighet och 

prestige.77 Ett närliggande resonemang av Harris innebär att identitet innebär en 

solidarisk och kollektiv självbild inom en grupp som både kan vara grundad i objektiva 

liksom subjektiva föreställningar.78 Hon framhåller att detta kan vara applicerbart på 

många olika grupper (kön, klass, sexuell orientering), men syftar på grupper som i 

                                                                                                                                          
73 R Wodak et al, s 231-255 
74 M Löwy, ’Why Nationalism’. Socialist Register, vol. 29, 1993, s 125-138 
75 … 
76 M Löwy, s 125-138 
77 D Druckman, ’Nationalism, Patriotism and Group Loyalty: A Social Psychological 
Perspective’. Mershon International Studies Review,vol. 38, April ., 1994, s 43-68 
78 E Harris, s 82 
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sammanhanget delar ett gemensamt arv, historia, religion och/eller språk.79 

Druckman ställer följande frågeställning: 

”Do national feelings once developed necessarily lead to negative feelings toward other 

groups? And can feelings of loyalty, once they emerge, be changed or broadened?”80
 

Druckham fastslår att grupper tjänar till att bidra med säkerhet och status i utbyte mot 

lojalitet och hängivenhet. Nationer i synnerhet blir relevanta för individer på det 

individuella planet när de involverar sig känslomässigt med sitt hemland och motiverar 

sig i att hjälpa landet genom vilket de får identitet och självkänsla. Genom 

socialiseringsprocessen skapas lojaliteten och i takt med detta avtar människors fokus 

mot sig själv och riktas istället mera mot andra medan man börjar att särskilja bland 

dessa ”andra” och bli mera sympatisk och bunden till vissa grupper mer än andra. I ett 

tävlingsinriktat sammanhang (nationalistisk) så blir ”Ingroup bias” alltså uppfattningen 

om den egna gruppen som ”rätt” mera extrem då incitamentet att förespråka och stödja 

den egna gruppen finns. Önskan att skaffa information och lära sig om andra grupper 

minskar och att skapa bilder på stereotyper av andra grupper blir ett verktyg för att hålla 

”de andra” på distans, och enklare att förklara och kategorisera dem.81 Liksom 

Druckman så drar Harris slutsatsen att människan har ett behov av tillhöra någonstans, 

självkänsla och nära kommunikation med andra människor som förstår ens språk. Hon 

menar att detta behovet kan vara lika gammalt som människan själv, men att denna 

identitetens politiering är ett resultat av det moderna samhället.82 Att den ideologi som 

skulle komma att bli det vi kallar nationalism, är äldre än vad den tillskrivs såg vi även 

tidigare i Hagendoorns teroi.83 

I boken Ethnopolitical Warfare: Causes, Concequences and Possible Solutions talar 

Clarke McCauley inledningsvis om identifiering och menar att identifiering innebär att 

våra gränser över vad vi bryr oss om expanderar bortom individuella intressen, men att 

identifikation inte ska blandas ihop med sympati och empati, då dessa båda inte innebär 

känslan av personlig framgång då objektet för ens identifiering faktiskt åtnjuter 

konkreta framgång/framgångar, eller då objektet för ens " motstånd möter konkreta 
                                                
79 … 
80 D Druckman, s 43-68 
81 ... 
82 E Harris, s 187 
83 Hagendoorn, s 5 
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motgångar.84 Han talar liksom Druckman om självkänslans effekt på identifieringen och 

menar att vi som människor vill tillhöra en grupp med hög status för att det i sin tur 

förbättrar vår personliga sociala ställning.85 Det är delvis därför en del personer 

metaforiskt talat, är villiga att betala mera för en Cadillac för att uppfattas som en 

individ i den framgångsrika gruppen som har råd att köpa en sådan bil. McCauley ger 

exempel på att mörkhyade och latinamerikanska barn i fattigare områden har likvärdig 

eller högre självkänsla än vita barn, inte heller är självkänslan nämnvärt lägre bland 

grupper av människor med funktionshinder av olika slag eller övervikt, än de utan 

”stigmatiserande” attributen. Han menar att en tänkbar förklaring till detta kan vara att 

tillhörigheten i en missgynnad grupp kan tillåta dess ”medlemmar” att uppnå högre 

självkänsla genom att inta en offerroll som diskriminerad grupp framför personliga 

brister.86 

I sin historieskildring Den Globala Nationalismen behandlar författarna historiska 

aspekter av olika former av nationalism. I sin diskussion omkring etnisk nationalism 

och främlingsfientlighet pekar de på vad de kallar ”nationell desintegration”, vilket 

innebär motsatsen till ”global integration” eller vad vi vanligtvis kallar, globalisering. 

Den nationella desintegrationen är en reaktion på globaliseringen och man menar i 

boken att många kan människor kan känna sig hotade vad de själva upplever som 

främmande, och exempelvis ökad konkurrens på arbetsmarknaden samt en trängd 

ekonomi kan leda till att man utser främlingar som syndabockar för en ”ogynnsam” 

utveckling.87 

Dagens porträttering och bevakning av rörelser som benämns som nationalistiska vittnar 

ofta en mörk men baksida med Xenofobiska inslag, alltså främlingsfientlighet. På 

migrationsverkets hemsida återfinns exemplet att xenofobi handlar just förslagsvis om 

rädsla för att den nationella identiteten ska skadas genom invandringen, samt att till 

skillnad från rasism som bygger på en biologisk markör så handlar främlingsfientlighet 

snarare om kulturella nämnare, även om dessa båda brukar talas om i synonymer.88 

                                                
84 C McCauley Ethnopolitical Warfare: causes, concequences, and possible solutions, 
American Psychological Association 2001, s 343 
85 C McCauley, s 343 
86 C McCauley, s 346 
87 B Hettne et al. Den Globala Nationalismen: Nationalstatens historia och framtid SNS 
Förlag 2006, s 318 
88 J Ruist, ’Attityder’, Migrationsverket 2015 (hämtad 2015-04-15) 
http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/ 
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Även J Ruist, nationalekonom vid Göteborgs Universitet skriver för migrationsverket, 

att kulturella men även ekonomiska variabler påverkar stödet för invandringskritiska 

grupper och man menar att detta är särskillt framträdande sedan den ekonomiska krisens 

början 2008.89 Han menar även på sin webbplats att den negativa attityden är mera 

utbredd bland lågutbildade, arbetslösa och äldre personer vilket styrker teorin om att 

ekonomiska motgångar spelar en roll här eftersom dessa grupper är ekonomiskt svagare. 

J Ruist framhåller dock att en studie visar att denna motsättning till större del drivs av 

kulturella faktorer snarare än ekonomiska.90 James Mayfield skriver i sin artikel att den 

huvudsakliga orsaken bakom ökningen av främlingsfientlighet i Europa bottnar i ett 

motstånd till en okontrollerad immigration från Asien, Afrika och Balkan. Han menar 

att denna fientlighet präglas av en väldig bredd mellan olika nationalistiska grupper i 

Europa, från de som kräver en hårdare gränskontroll till rent racistiska rörelser. Dock är 

huvuddelen av fientligheten riktad mot muslimer, främst marockaner, indonesier, 

araber, somalier, afghaner, pakistanier samt svarta från Afrika.91 

  

                                                
89 J Ruist, ”Förklaringar till attityder till invandring”, Migrationsverket, 2015 (hämtad 
2015-04-15) 
90 … 
91 J Mayfield, ’Explaining the Raid Rise of the Xenophobic Right in Contemporary 
Europe, GeoCurrents, juli- 2012 (hämtat 2014-09-07) 
http://www.geocurrents.info/cultural-geography/the-rapid-rise-of-the-xenophobic-right-
in-contemporary-europe 
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4 Analys 
4.1 FPÖ 
 
Nedan ger jag en presentation av FPÖ och visar exempel på hur de profilerar sig 
retoriskt och ideologiskt.  
 
4.1.1 Bakgrund 
 
Frihetspartiet (Österrike) är ett österrikiskt parti som grundats 1956 av Anton Reinthaler 

som under det andra världskriget varit medlem i NSDAP och Waffen-SS. Partiet var 

från ett litet nationalliberalt parti vid sidan av de stora etablerade aktörerna inom den 

österrikiska politiken. Under 80-talet år gick FPÖ ihop med socialdemokratiska paritet 

SPÖ och bildade en koalitionsregering.92 1986 blev Jörg Haider vald till partiets 

ordförande och under hans ledning genomgick partiet en ideologisk och politisk 

evolution mot den inriktning som vi känner igen i dagens FPÖ där man inta drar sig för 

att ta i politiskt känsliga frågor.93 Den nya politiska riktningen innebar ett starkt 

uppsving i väljarstöd men även att det tidigare bandet till socialdemokraterna klipptes. 

Partiet har sedan dess varit en stark aktör inom den österrikiska politiken och åtnjöt 

under Jörg Haiders ordförandeskap åren 1986 - 2000 mycket uppmärksamhet i media, 

bland annat tack vare hans återkommande kontroversiella retorik. Mediabilden av Jörg 

Haider (“en frisk fläkt i politiken”) kan tillskrivas en del av framgångarna då partiet fick 

en anmärkningsvärd ökning i röster, en ändring av vem som gav sitt stöd och orsakerna 

till varför man röstar på FPÖ.94 Redan här finner man stöd för några av de teorier om 

populism som presenterades av bland anant Soare som menade att en av grundstenarna 

för doktrinen är :  

“Skräddarsytt ledarskap och tilltro till ledarens extraordinära egenskaper.”95 

Partiet blev invalt i europeiska parlamentet fem gånger, 1996, 1999, 2004 ,2009  samt 

2014 vilket ger sken om vilket imponerande väljarstöd som står bakom FPÖ, i 

Österrikes motsvarighet till riksdag har partiet valts in i samband med varje val sedan 

det grundades. Kontroversiella medlemmar i partiet har också bidragit till dess 

profilering i media och allmänintresse. Från grundaren Anton Reinthaller till nuvarande 

                                                
92 F Plasser et al. The Media and Neo-Populism: A Contemporary Comparative 
Analysis, Praeger Publishers 2003, s 23 
93 F Plasser et al, s 24-25 
94 F Plasser et al, s 25 
95 S Soare s 3 
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delstatsministern Barabara Rosenkranz som är gift med en berömd nynazist. Dessa 

faktorer, partiets ålder, dess kända/ökända medlemmar, politiska framgångar och dess 

storlek gör partiet lämpligt som studieobjekt rörande nationalism och populism. 

4.1.2 Ideologi 

 

FPÖ själva benämner sig i sitt partiprogram som hängivna sitt hemland Österrike som i 

sin tur är en del i ett tyskspråkigt kulturellt samhälle och de grupper som är 

hemmahörande inom denna.96 Denna inställning faller inom ramen för konceptet 

”Heimat”. Termen kan enklast beskrivas som en slags hembygdsnationalism. Konceptet 

Heimat är en tysk konstruktion som innebär att varje enskild medborgare är bunden till 

sin egen hembygd/samhälle genom födseln via språk, barndom etc och innebär en av 

social enhet för dess medlemmar.97 Grundideologin är alltså bunden till bevarandet av 

”hembygden” (i brist på mera lämplig terminologi). I media har partiet fått många olika 

beskrivningar genom åren, allt från nationalkonservativt till högerkonservativt och 

högerextremt.98, 99, 100 

Tittar vi i partiets partiprogram är de konservativa ställningstaganderna tydliga. Redan i 

de inledande delarna av programmet fastställer i andra punkten över sina riktlinjer att 

man är förpliktad att försvara sitt hemland Österrike, sin nationella identitet, 

självständighet och naturliga försörjning, liksom under punkt sju där man skriver att 

Österrike måste göra allt i sin makt för att försvara sina nationella gränser.101  

                                                
96 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
2011 (hämtat 2014-03-20). 
http://www.fpoe.at/fileadmin/Content/portal/PDFs/_dokumente/2011_graz_parteiprogra
mm_englisch_web.pdf 
97 C Applegate A Nation of Provincials: The German Idea of Heimat, University of 
California press 1990, s 4-5 
98 Freia Peters et al. ’Mit dem Ausflugdampfer gegen den Islam’, Die Welt 2008-09-19 
(hämtat 2014-03-04) http://www.welt.de/politik/article2468756/Mit-dem-
Ausflugsdampfer-gegen-den-Islam.html 
99 P Stuiber ’Im Slalom durch die Alpenrepublik’, Die Welt 2006-09-15 (hämtat 2014-
03-04) http://www.welt.de/print-welt/article152705/Im-Slalom-durch-die-
Alpenrepublik.html 
100 J Kirup (edt) ’Far-Right Freedomparty set to win a quater of vote in Vienna 
election’, The Telegraph 2010-10-10 (hämtat 2014-03-11) 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/8054173/Far-right-
Freedom-party-set-to-win-quarter-of-vote-in-Vienna-election.html 
101 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria  
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I andra delen av partiprogrammet skriver man att Österrikes språk, kultur och historia är 

tysk och att den stora majoriteten österrikare tillhör den tyska språkliga och kulturella 

gemenskapen, medan inhemska kroater från Burgenland, slovener, tjecker, ungrare och 

romer är historiska minoriteter i landet som är en del av Österrike och dess nation.102 

Även i sista delen som handlar Europa och mångfald skriver man i tredje stycket att 

europeisk integration syftar till att ha en gemenskap av stater som (inom Europa) som 

bundit sig de värderingar som råder i västvärlden och de europeiska folkens kulturella 

och traditionerna arv.103 B Hettne menar att nationell desintegration, alltså motsattsen 

till globalisering. Hans resonemang gick som vi såg i teoridelen ut på att nationalistisk 

retorik handlar om ett motstånd till globaliseringen.104  

Även om FPÖ inte uttryckligen menar att Österrike ska vara ett ensamt och isolerat land 

så vill man ändå uppenbarligen att den Europeiska integrationen ska ske inom ramen för 

de kulturella ramar som traditionellt sett är Europeiska. Därav delvis stöd för Hettes 

teori. Alltså, liksom de flesta andra partier långt ut till höger på den politiska skalan så 

är FPÖ kritiska mot integrationsarbetet inom EU.105 I enlighet med Albertazzi som talar 

om ett hot mot “rätt värderingar”.106 En metod som partiet använt för att skapa 

illusionen om hot eller krig mellan två kulturer är från en valaffisch från 2005. Där har 

man på ena sidan avbildat Stefansdomen i Wien på ena sidan med Strache i förgrunden 

och en av stadens moskéer på andra, där den socialdemokraten och borgmästaren i Wien 

Häupl utgör förgrunden.107  

FPÖ förespråkar som vi ser i partiprogramet en exkluderande form av nationalism, 

genom att tala emot integration av andra kultuer än de europeiska och man grundar sitt 

resonemnag på kulturella variabler. Detta ställningstagande från partiet passar även in i 

teori om kulturel “kulturell internationalisering”.108 Man tar alltså från partiets sida till 

kulturella och etniska nämnare för att stärka opinionen emot den utveckling som man 

                                                
102 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
103 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
104 B Hettne, s 318 
105 J Aichholzer et al. ’How has Radical Right Support Transformed Established 
Political Conflicts? The Case of Austria, West European Politics, 2014, vol. 37, nr 1, s 
113-137 
http://www.tandfonline.com.proxy.lnu.se/doi/pdf/10.1080/01402382.2013.814956 
hämtat 2015-05-27 
106 D Albertazzi et al, s 6 
107 R Wodak et al, s 231-255 
108 M Löwy, s 125-138 



  
 

 32 

motverkar. 

Vid fler tillfällen har FPÖ, både som enat parti liksom genom enskilda medlemmar 

förmedlat sina ofta stötande åsikter offentligt, vilket hjälpt till att skapa den bilden som 

vi idag har av partiet. Partiet är ett integrationskritiskt parti, både rörande förhållandet 

till unionen liksom migrationsfrågor. Två områden som är grundläggande inom 

diskussionen rörande nationalism. Integrationskritken är intressant eftersom mycket av 

samarbetet inom unionen innebär vissa inskränkningar på ett lands suveränitet, bland 

annat genom europeisk lag som står över den nationella lagstiftningen. Även 

Schengensamarbetet, som Österrike deltar i är en inskränkning på nationell suveränitet 

genom utsuddande av tullar och kontroll över de egna gränserna för medlemsstaterna. 

Partier långt till höger inom politiken brukar generellt vara skeptiska till denna form av 

inskränkning och FPÖ är inget undantagsfall och i partiprogramet pratar man om både 

värnandet om gränserna och landets suveränitet.109 

4.1.3 Retorik 

 

Partiet har profilerat sig som företrädare av ”folkets röst” och erbjudit ett alternativ till 

etablerade partier.110 Ett vanligt tillvägagångssätt bland högerpopulistiska och 

nationalistiska rörelser. Aress och Diaz talar om hur populistiska partier kan använda 

detta sätt att vinna stöd, alltså att utge sig för att företräda “det vanliga folket.”111 Vi 

återfinner alltså detta tillvägagångssätt även i fallet FPÖ. 

FPÖ är ett parti som i sitt partiprogram under andra delen som rör ”Hemland, identitet 

och miljö” i sjätte stycket anför följande:  

“Austria is not an country of immigration. This is why we pursue a family policy centred 

around births. Legal and legitimate immigrants who are already integrated, who can 

speak the German language, who fully acknowledge our values and laws and have set 

down ! cultural roots should be given the right to stay and obtain citizenship.”112 

Österrike är alltså inte ett invandrarland menar FPÖ. Har man redan integrerat sig i den 

                                                
109 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
110 A Aress, s 59 
111 A Aress, s 20 
112 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
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tyska kulturen ska man få tillåtelse att stanna kvar i landet och att bli medborgare. 

Signalen till kommande invandrare är ganska tydlig. Under 90-talet ökade partiet 

kraftigt och fokus hamnade till stor del på invandringsfrågor då man efterfrågade 

hårdare regler kring migration och asyl.113 

Det framgår tydligt att media ofta visar oss ett islamofobiskt FPÖ. Sällan pratas det om 

en österrikisk nation i den klassiska bemärkelsen i termer av ”vårt land, vårt folk” och 

så vidare. Utan snarare om ett större, internationellt vi mot dem. Där ”vi" syftar på den 

kristna " västvärlden och de kulturella markörer som råder inom denna.  

”Dem" syftar däremot i princip på alla andra, men i synnerhet islam.  

Islamofobin som blivit ett fenomen under 2000-talet, särskilt efter 11 september 

attackerna och tunnelbanebombningen i London, och har blivit ett frekvent redskap 

bland denna typen av partier.  

Ett intressant exempel på hur detta används i skarpt läge av själva ordföranden för FPÖ 

Hans Christian Strache är en artikel i tidningen Die Presse där HC Strache försöker 

rekrytera väljare bland Österrikes serbiska minoritet och använder Kosovo och slaget 

vid Kosovo polje på 1300-talet för att vinna stöd.114 Slaget i fråga förekommer 

symboliskt i diskussioner om det kristna Europas försvar från ett muslimskt angrepp. 

Det har även framkommit mindre finslipade utspel så som fallet då Susanne Winter i 

media sade attackerna: 

”profeten Mohammed måste ha skrivit Koranen i ett epileptiskt tillstånd och skulle med 

dagens rättssystem varit pedofil.”
115 

 

 

 

                                                
113 A Aress, s 59 
114 O pink ’”Outlaws” Unter sich: Der Serbophile HC Strach’, Die Presse 2008-02-19 
(hämtat 2014-03-11) http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/364103/Outlaws-
unter-sich_Der-serbophile-HC-Strache 
115 FPÖ vs. Islam: Strache gründet ”Allianz gegen Islamisierung”, Die Presse 2008-01-
16 (2014-06-30) http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/355771/FPO-vs-
Islam_Strache-grundet-Allianz-gegen-Islamisierung 
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Även den nu avlidne före detta partiordföranden Jörg Haider var känd för en del 

kontroversiella uttalanden under sin politiska karriär. I materialet finner vi bland annat 

detta uttalande som han ska ha yttrat: 

“The social order of Islam is opposed to our Western values. Human rights and 

democracy are as incompatible with the Muslim religious doctrine as is the equality of 

women. In Islam, the individual and his free will count for nothing; faith and religious 

struggle – jihad, ! the holy war – for everything.”116 

Vi ser i de ovan givna exemplen väldigt tydligt att medlemmar i offentligheten inte drar 

sig från yttringar som man kan förvänta sig att många människor reagerar på och även 

blir kränkta, (inte minst inom de grupper som ofta blir föremål för de verbala 

angreppen).  Intressant, för egentligen alla partier runt om i Europa är att just denna  

retoriken snarare tycks frambringa väljarstöd i en del fall.  

Ställer man partiets retorik så som den presenteras för väljarna genom media, i relation 

till vad man kunde läsa i James Mayfields artikel i synnerhet meningen: 

”Dock är huvuddelen av fientligheten riktad mot muslimer, främst marockaner, 

indonesier, araber, somalier, afghaner, pakistanier samt svarta från Afrika.”117 

Så framgår att FPÖ är ett främlingsfientligt parti. Det återkommande sättet att profilera 

invandrare och i synnerhet muslimer till syndabockar (och som man nu refererar till 

som“Muslimska invasionshorder”) ger en helt klar fingervisning om detta.118 Det 

insamlade materialet belyser att medlemmarnas yttrande offentligt indikerar ett starkt 

motstånd till just muslimer och Islam, och för de praktiska omständigheternas skull 

visar jag inte alla exempel på islamofobi inom FPÖ, som stötts på under arbetets gång. 

Det räcker hur som helst att skriva partiets namn i valfri sökmotor för att de första 

träffsidorna nästan uteslutande ska visa rapporteringar rörande partiets valframgångar 

och främlingsfientliga åsiktsyttringar.  

                                                
116 L Weinberg et al. Right-Wing Extremism in the Twenty-first Century, Routledge 
2003, sid 84 
117 J Mayfield, ’Explaining the Raid Rise of the Xenophobic Right in Contemporary 
Europe, GeoCurrents, juli- 2012 (hämtat 2014-09-07) 
http://www.geocurrents.info/cultural-geography/the-rapid-rise-of-the-xenophobic-right-
in-contemporary-europe 
118 R Wodak et al, s 231-255 
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J Ruist skrev för migrationsverkett rörande rädslan för skadan på den nationella 

identiteten genom invandring bland främlingsfientliga grupper, stämmer väl in på FPÖ 

då det redan i partiprogrammet framgår att man värnar om sina nationella gränser, under 

punkt sju samt att begreppet Heimat (hembygden) har en så central plats i partiets 

politik.119 

Det insamlade teoretiska underlaget rörande populism visade hur högerpopulistiska 

partier använder en nationalistisk retorik för att vinna stöd och ena sina väljare. D 

Bradburn menade i sin artikel att en uppsättning krav och ideal enar individerna inom 

nationen.120 I fallet med frihetspartiet utgörs dessa ideal av de kulturella nämnare som 

vilar på konceptet Heimat., som alltså har en central roll i partiets politiska filosofi 

enligt deras partiprogram.121 Alltså “det tyska”, språk, seder gemensam historia och arv. 

Man har i fallet med FPÖ även gått så långt som att skapa en lista på vilka " minoriteter 

som ges en slags kulturell dispens och därmed får antas ingå i nationen. 

Partiets föreställning om Heimat är alltså att “hembyggden” är roten till den tyska 

kulturen finns. Detta stämmer väl överens med en av de grundläggande egenskaperna 

som vi såg i Soares index, alltså:  

“Förespråkande av bilden av ett organiskt samhälle, det vill säga ekonomisk, social 

eller kulturell harmoni.” 122 

Aress och Diaz menade att en tänkbar förklaring till framväxten av den här typen av 

partier beror på en legitimitetskris inom de mera konventionella partierna i ett land, en 

teori som även stöddes av Albertazzi.123, 124  Denna förklaringen är lämplig om man 

analyserar materialet rörande partiet då bland annat Plasser just skrivit hur  Jörg Haider 

upplevdes som en “frisk fläkt” i den Österrikiska politiken.125  

                                                
119 J Ruist, ’Attityder’, Migrationsverket 2015 (hämtad 2015-04-15) 
http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/ 
120 Douglas Bradburn Nation, Nationhood, and Nationalism 2011. 
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199730414/obo-
9780199730414-0070.xml (hämtat 2015-03-10). 
121 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
122 S Soare, s 3 
123 A Aress et al, s 49 
124 D Albertazzi et al, s 1 
125 F Plasser et al, s 25 
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Partiet vågade alltså ta i de frågor som vanligtvis är tabu, så som ökad invandring, 

integration och närliggande frågor.126 

 
4.2 Nationalism 

 

Materialet har visat att vetenskaperna tycks i stora drag vara eniga vid en grundläggande 

punkt. Nationalism har två grova inriktningar, en som är mera politiskt samt 

institutionellt orienterad, i den bemärkelsen att medlemskapet i nationen till största del 

härleds ur ens statstillhörighet. Alltså en medborgare i staten är en medborgare i 

nationen oavsett språk, etnisk grupp, ursprung, kultur etc. Så länge denne tillkännager 

de formella institutioner som råder inom staten likväl deras legitimitet. Den andra 

grenen av ideologin är den etniskt inriktade varianten. En intressant och relevant 

observation rörande det sistnämnda exemplet som man bör minnas är att etnisk 

tillhörighet förankrat i en biologisk och/eller genetisk grund inte tycks vara vad man 

inom denna inriktningen framhåller, även om det trots allt förekommer i retoriken hos 

vissa populistiska grupper och partier. Det är alltså inte rasism man talar om som i regel 

vilar på genetiska markörer som hudfärg tillexempel.127 Dock kan gränserna bli hårfina i 

en del fall. 

Vad etnisk nationalism alltså främst innebär enligt den studerade litteraturen är att man 

ärver sin nationella tillhörighet baserat just på språk, etniskt grupp, ursprung och så 

vidare. FPÖs partiprogram visade tydligt partiets ställningstagande till denna typen av 

kulturella variabler och lägger stor betoning på önskan att bevara dem.  

Den första teoribildningen kring nationalism som jag presenterade var av L Hagendoorn 

och J Peples. Idén gick ut på tre grundläggande aspekter som är starkt associerade med 

nationalism.128 Hagendoorn och Peples menar i sin första aspekt att nationalism alltid 

existerat, inte bar de två till trehundra åren som man traditionell menar i kontrast mot 

den franska revolutionen och nationalstaternas födelse.  

 

                                                
126 … 
127 Racism Oxford Dictionary 2015 (hämtat 2015-05-01) 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism 
128 L Hagendoorn, s 4 
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Detta förklarar man med att identifikationen med en grupp förekommit inom 

”samhällsbildningar” i alla tider och att man egentligen bara satt ett namn på en redan 

existerande upplevelse rörande nationell samhörighet. 

Deras argument kan verka vagt när Hagendoorn och Peples skriver angående 

populationer inom samhällen genom historien ... 

”ansett sig annorlunda och/eller överlägsna andra”129 

Förvisso stämmer det vid första anblicken men man kan även låta som att Hagendoorn 

och Peples pekar på elitistiska grupper inom olika samhällen så som sekter eller andra 

religiösa, eller politiska grupperingar som vi idag hade kanske kallat för radikala 

och/eller terrorister. De specificerar tyvärr inte vad de menar med ”populationer” och 

det är där frågetecken  uppstår kring resonemanget men förmodligen menar de större 

grupper, då termen population generellt inte tenderar till att syfta på enskilda celler av 

individer.  

Om vi utgår från att de menar större populationer som upplever en grad av intern 

identifiering på det känslomässiga och/eller symboliska planet så är ändå nationalism ett 

resultat av den moderna nationalstatens uppkomst efter upplysningstiden som ändå 

grundat sig på en filosofisk föreställning som går emot envåldsmakt som tidigare 

utövats av kungar, kejsare, tsarer och så vidare (även om nationalism sedan 1700-talets 

revolutioner inte alltid inneburit jämn och “rättvis” maktfördelning). Även om känslan 

och identifieringen med en given grupp, alltid existerat, så menar jag att man ska vara 

försiktig med att ge nationalism mer än de traditionella två till trehundra åren som vi är 

vana vid. Identifikation med en nation kan inte rimligtvis samexistera med de uråldriga 

föreställningarna om gudomligt given makt och att en person i sin egen person är staten. 

I det fallet bör man snarare kalla det personkult.  

Den andra aspekten ger en bild hur strävan efter en nationalstat kan manifesterats inom 

alla samhällsklasser. Här menar jag att Hagendoorn och Peples har helt rätt. Det är 

intressant att de skriver att ... 

”strävan kan manifesteras samtidigt inom olika nivåer.”130 

                                                
129 … 
130 L Hagendoorn, s 5 
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Vi har historiskt sett hittar flera exempel där strävan spridit sig mellan nivåerna till en 

massrörelse. Ett samtida exempel skulle kunna vara den arabiska våren i vissa 

avseenden, där resultatet som vi med facit i hand vet har varierat från land till land. I det 

fallet rörde det sig om en folklig resning, även om olika ledare med tiden träder fram. 

Att nationalismen är vertikal, så som författarna skriver, är en av de saker som man med 

en relativ säkerhet konstatera stämmer kring en ideologi som är så svårdefinierad och 

komplex om man tittar sig omkring på olika omvärldsexempel. FPÖ representerar en 

sådan så och manifesteras strävan i huvudsak bland en större befolkning via en central 

ledare eller organisation så som ett part, alltså utgår manifesteringen från en priviligerad 

elit politikerna.  

Anthony D Smith lutar sin argumentation på tre stycken som han kallar det ”mål”  eller 

pelare inom ideologin i fråga.131 I hans fall utgörs denna treenighet av pelare snarare än 

tidigare forskare som kallade dessa för aspekter. Skillnaden rent språkligt borde 

rationellt sett vara att pelare som i Smiths fall, utgör en stomme där samtliga 

komponenter är viktiga. Aspekter å andra sidan som Hagendoorn pratar om är olika sätt 

att se på ett fenomen. I grund och botten syftar båda till samma sak, nämligen att 

förklara essensen i nationalismen. En slags minimalistisk syn på vad som är absolut 

grundläggande kriterier på vad som faktiskt utgör nationalism. Anthony D Smith menar 

alltså att ideologin har tre övergripande mål som måste en tillräckligt hög nivå av 

nationell autonomi, enighet och identitet existera för att nationen enligt nationalisten ska 

existera. Anthony D Smith ger oss följande förslag på definition av begreppets 

nationalism innebörd. 

”En ideologisk rörelse för att uppnå och underhålla autonomi, enighet och identitet för 

en population i vilken några av dess medlemmar anser utgör en faktiskt och potentiell 

”nation””.132 

Här är det intressant att observera skillnaden från Hagendoorn och Peples linje om arv. 

Anthony D Smith ger oss en definition som onekligen snarare för tankarna åt det vi 

tidigare i teoridelen kallade för ”civil nationalism” Även Smith i viss mån också är 

aningen vag med att precisera hur stor en grupp måste vara innan man kan kalla det en 

nation när han skriver ”några av dess medlemmar”. Frågan som uppstår för oss läsare 

blir “Hur många av dess medlemmar?”   
                                                
131 A Smith, s 10 
132 A Smith, s 9 
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Vi får som läsare anta att detta aldrig egentligen kommer att kunna preciseras samt 

ställa oss fråga om en precisering egentligen är nödvändig för både Smith samt 

Hagendoorn och Pepels. Intressant nog så väljer Smith medvetet att inte inkludera en 

etnisk aspekt i sin syn på nationalism och placerar därför denna faktor i en egen separat 

konstruktion som namnges som ”etniskt samhälle”.133 Det etniska samhället är enligt 

hans argumentation en samling faktorer som går i arv mellan generationerna, så som 

kulturella element, gemensamma myter och anor. Det däremot som skiljer 

nationalismen och det etniska samhället åt är alltså avsaknaden av en offentlig kultur 

hos den sistnämnda. Alltså avsaknaden av en stat med de institutioner som i regel hör 

denna till. Nationalism kräver däremot enligt Smith ett faktiskt stat, dock kan alla 

medborgare ingå i nationen så länge enigheten och identifikationen inom en del eller 

delar av statens population finns. 

4.1.4 Nationalism inom FPÖ 
 

Skillnaden mellan de två vanligaste, förekommande formerna av ideologin (civil och 

etnisk) är central för förståelsen och analysen av den våg av nationalism. Eftersom vi 

med små modifikationer egentligen kan placera in de flesta typer av nationalistiska 

doktriner och inriktningar under någon av dessa två. Retoriken inom FPÖ präglas av en 

tydlig föreställning bland partiets medlemmar om en”in-group” i samhället och vilka 

som ingår i den. Viss ”dispens” ges ändå åt några minoriteter i partiprogrammet.134 Just 

vilka definierande attribut man väljer att tillskriva en medlem av nationen är väldigt 

intressant för analysen då distinktionen mellan " nationalismens olika grenar skiljer sig 

främst som vi såg i detta avseende, alltså vad som avgör vilka individer som 

privilegieras (ur fallets synpunkt) att ingå ingår i nationen och vilka som missgynnas.  

Jag valde att hålla mig till det traditionella sättet som vanligast förekommer i litteraturen 

och som varit helt dominerande i det källmaterial som jag valde ut för detta arbete, 

rörande hur man gör en distinktion mellan två olika former av nationalism, alltså etnisk 

och civil nationalism. Skälet till detta val är att detta tvåsidiga sätt att se på ideologin är 

det mest grundläggande och det ser vid närmare granskning ut som att andra system för 

kategorisering av olika former av nationalism, kan härledas ur dessa två ursprungliga.. 

Problemet med att arbeta med myriader av mindre “subvarianter” av nationalism är 

                                                
133 A Smith s 13 
134 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 



  
 

 40 

risken att missa många och att man ständigt kan komma på nya. 

I det österrikiska fallet är det ganska tydligt att den form av nationalism partiet 

förmedlar till omvärlden är den etniska varianten. Att FPÖ är nationalister menar jag 

råder det ingen tvekan på med tanke på att det i framgår väldigt tydligt redan i deras 

partiprogram i de inledande formuleringarna, där det just talas om ”sin nationella 

identitet”. Vilken typ av nationalism är inte riktigt lika svart på vitt då man trots allt 

pratar om den tyska kulturella sfären som är knuten till konceptet ”Heimat” vilket i sin 

tur är kopplat till ärftlighet. Hade man stannat här så hade det varit tydligt att partiets 

linje (utifrån vad vi sett tidigare i litteraturen) är etnisk nationalism. Att det kommit en 

del spektakulära förslag från partiet så som fingeravtrycksregister för invandrare, 

omedelbar deportering av utlänska lagöverträdare och att staten hyr en ö i Adriatiska 

havet där asylsökanden kunde samlas upp pekar väldigt starkt till att det förekommer 

starka nationalistiska förtecken inom partiets ideologi.135 

Frågan komplicerats däremot av faktumet att man i sitt partiprogram listar en rad 

minoritet som man alltså menar är en del av den österrikiska nationen, vilket snarare 

leder tankarna till civil nationalism. Hur som helst så är man väldigt specifik med vilka 

minoriteter som är att betrakta som delar av nationen. Dock är alla man listar kulturellt 

sett, relativt snarlika, och kultur var just en av de definierande komponenterna i den 

etniska nationalismen. Strävan som återkom på de flesta ställen i materialet är tydlig hos 

partiet. Bevarandet av det österrikiska kulturella arvet är partiets främsta strävan. Detta 

stöds dels i vad som finns att utläsa i partiprogramet.136  Alltså grundade partiledaren 

Strache “Alliansen mot islamisering”. Men även i media som artikeln “FPÖ vs. Islam: 

Strache gründet Allianz gegen Islamisierung”.137 Ställningstagandet är tydligt angående 

vilka som är “inne” respektive “ute”.  

 

                                                
135 S Mueller et al. ’Populism and Liberal Democracy: Populists in Government in 
Austria, Italy, Poland and Switzerland’ Government and Opposition, juli 2013, vol. 48, 
special isuue 03, s 343-371 
http://journals.cambridge.org.proxy.lnu.se/download.php?file=%2F334_090F86786D8
E24C6558322B49715DDEB_journals__GOV_GOV48_03_S0017257X13000122a.pdf
&cover=Y&code=2f7ad60eac1ceeccd69390f92ddf4fcd 
136 ..  
137 FPÖ vs. Islam: Strache gründet ”Allianz gegen Islamisierung”, Die Presse 2008-01-
16 (2014-06-30) http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/355771/FPO-vs-
Islam_Strache-grundet-Allianz-gegen-Islamisierung 
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4.2 FPÖ och orsakerna till deras framgångar 

 

Det insamlade materialet gav en indikation rörande vilken känslomässig inverkan som 

ligger till grund till nationalismens uppkomst. Det band som individer utvecklar blir 

alltså en drivkraft som är så stark att den i en del fall leder till varierande grad av 

självuppoffring, och man kan hitta så extrema exempel som uppoffring av liv för 

nationens skull. FPÖ bygger sin ideologiska grund på Hembygden och vi såg hur 

Heimat blir ett verktyg för identifiering genom språk, barndom, etc knutna till sin 

hembygd.138 Det är inte särskilt svårt att se hur ”Heimat” egentligen är en symbolisk 

konstruktion, ett samlingsnamn för det som partiet använder som det homogena ”egna”. 

I integrationsverkets studie av Aress och Diaz talade man om politiseringen av 

sakfrågor och man tog även upp specifikt invandringsfrågan.139 Det är onekligen tydligt 

hur FPÖ använt denna metod just på den specifika frågan för att i enlighet med just den 

förklaringsfaktorn skapa sig en stark väljarbas och stöd. Alltså kan man med stöd i 

studien och genom observation anta att politisering av invandrarfrågan absolut skulle 

kunna betraktas som en faktor som ligger till grund för framgångarna som FPÖ åtnjutit. 

Genom sin retorik om motståndet till utökad och/eller bihållen immigration frammålar 

FPÖ en bild av ett hot mot hembygden som i förlängningen leder till ett nationellt 

uppvaknande hos delar av populationen som stödjer dessa idéer och därmed genererar 

väljarstöd för partiet. Resultatet blir alltså att individen upplever ett hot vilket 

manifesteras som en massrörelse med en strävan för att kontra hotet. Alltså skapar 

föreställningen om en hembygd, i fallet FPÖ det känslomässiga bandet som återgavs i 

teoridelen, och detta känslomässiga bandet ligger alltså till grund för den 

fenomenologiska aspekten av partiets starka attraktionskraft till den genomsnittlige 

väljaren.  

FPÖ använder alltså retoriska verktyg som är vanliga bland högerpopulistiska partier. 

Dessutom använder man nationalistiska inslag, så som ett värnande av Heimat och även  

till viss del, europeiska kulturer i allmänhet.140 Alltså att man utger sig för att vara en 

företrädare och röst åt det egna folket, vilket även detta stöds av Aress och Diaz i sin 

                                                
138 C Applegate, s 4-5 
139 A Aress et al, s 50 
140 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
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beskrivning av partiet.141  Detta sker inom ramen för sina egna uppfattade kulturella 

ramar, dessa ramar grundar sej på fosterlandet, som man då symboliskt lik ställer med 

Heimat.142, 143 

Om man ställer denna romantiska föreställningsvärld av den egna hembygden 

(nationen), med alla dess olika grundpelare som gemensamt språk, kultur, seder, 

religion, värderingar och så vidare i kontrast till vad vi såg i Michael Löwys 

argumentation. Han förklarade nationalism som en motreaktion på vad som uppfattas 

hota det homogena.144 I fallet FPÖ representeras det homogena alltså av Hembygden 

med alla olika grundpelare.  

Motståndet som man ser hos partiet till integration, invandring och EU samarbetet 

förklaras också av Löwy när han skriver att nationalism uppstår som…  

”... motrörelse vars syfte är att agera som jämnvikt i en dalade ekonomisk frihet genom 

att förstärka kulturella, etiska och politiska elak av den nationella enigheten."145 

Druckman menade, om vi tittar tillbaka att tillhörandet i en nation tillhandahöll en 

individ med tillgodosedda politiska, sociokulturella och ekonomiska behov.146 

Människan är en varelse med en organisatorisk förmåga som inte går att jämföra med 

något annat i naturen. Vår förmåga att organisera oss har gjort människan till naturens 

mest framgångsrika organism. Om vi för ett ögonblick försöker  förenkla vad politik 

egentligen är och accepterar mitt förslag att i politik i grund och botten inte är mera än 

en olika sätt att organisera och fördela makt, så kan vi med Druckmans argumentation 

ganska enkelt se och föreställa oss att människan enligt honom har ett behov att 

organisera sig politiskt och om vi går lite längre i vårt tankeexperiment så är ju 

nationalism en väldigt lämplig ideologi för just tillfredsställande av detta behov 

eftersom även om själva ideologin är svårdefinierad så råder det väldigt tydliga ramar 

inom vissa kretsar rörande vad och vem ingår i gruppen.  

Genom medlemskapet i nationen får individen tydliga gränser vad gäller värderingar 

och vilka krav som ställs. Anpassningen av ens beteenden och preferenser för att matcha 
                                                
141 A Aress, s 59 
142 FPÖ Die Soziale Heimatpartei Party Programme of the Freedom Party of Austria 
143 C Applegate, s 4-5 
144 M Löwy, s 125-138 
145 … 
146 D Druckman, s 43-68 
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nationen innebär alltså ett tillfredställande av politiska  och sociala behov, som bottnar i 

grundläggande behov att vara organiserad i och tillhöra en grupp gärna en exklusiv 

sådan. 

En organisation som FPÖ inkluderar även en skrämmande men attraktiv förmån för sina 

anhängare. Det är tänkbart medlemskap i en så pass exkluderande rörelse ett så 

främlingsfientligt parti med allt det innebär, skapar en stark känsla av överlägsenhet på 

ett annat sätt än vad mera traditionella partier kan göra. För att förenkla, alla kan vara 

socialdemokrater så länge man tror på den politiken, men alla har inte ”privilegiet” att 

vara födda in i ”rätt” nation. En föreställning som borde leda till förstärkt självbild hos 

den som anmanar budskapet. I så fall kan man argumentera att kampen mot partiets 

ideal på längre sikt även blir en personlig fråga vilket ger betydligt starkare incitament 

för en individ för uppoffring av tid, pengar och energi genom engagemang i partiet. 

Partiet föser individer som av olika skäl är missnöjda med utvecklingen som samhället i 

lever i rör sig mot och tillfredsställer det där socio- kulturella behovet som Druckman 

talade om.147 Aress och Diaz menar att detta inslag av missnöje är ett frekvent ämne 

inom populismen, i synnerhet på högersidan och de talar om hur missnöjet riktas mot 

den styrande ordningens agerande i just någon specifik sakfråga eller flera, på senare år 

alltså hanteringen av migration osv.148 Detta stöds även av statistisk data där man 

undersökt vilken väljarbas partiet har och skäl till de politiska framgångarna.149 

I fallet FPÖ blir det snarare strävan mot ett bevarande och/eller försvarande av socio- 

kulturella ramar som utgör delar av ramverket för den egna nationen. För att återgå till 

Lövwy som gav oss två olika former som nationalism kan yttra sig i, progressiv och 

regressiv så ser vi att försvarande av de socio- kulturella behoven i fallet FPÖ, 

manifesterar sig i den mera regressiva formen med intolerans gentemot ”outsiders”.150 

Druckman skrev om nationalismens konsekvenser om avtagande önskan att lära sig om 

andra grupperingar så som etniska och kulturella minoriteter. 151  Detta leder till 

skapandet av stereotyper vilket resulterar i nitisk kategorisering och acceptans av enkla 

förklaringar på vad egentligen menar komplexa fenomen, så som kultur, samhällen etc.  

Skapande av negativa nidbilder inom FPÖ som vi såg under teoridelen är i allra högsta 
                                                
147 … 
148 A Ares, s 41 
149 J Aichholzer, s 113-137 
150 M Löwy, s 125-138 
151  D Druckman, s 43-68 
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grad närvarande. En enkel sökning på internet ger mängder med exempel på tillfällen i 

där medlemmar i partiet offentligt gör allvarliga uttalanden, utan egentligen någon 

saklig grund för dessa, (alltså det som Druckman valde att kalla ”enkla förklaringar”) 

där man ställer minoriteter i negativa termer. Ofta är denna smutskastning riktad till 

muslimer i fallet FPÖ. Går vi längre och funderar över Druckmans resonemang så är det 

inte heller svårt att föreställa oss att den tävlingsinriktade nationen i synnerhet har ett 

behov att framställa sig själv och sina medlemmar i överläge mot andra som jag 

diskuterade ovan.152  

  

                                                
152 … 
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5 Slutsatser 
 

Jag ställde två frågor som utgångspunkt för denna uppsatsen och anser att det 

presenterade källmaterialet tillsammans med genomförd analys har gett tillräckligt med 

underlag för att kunna ge svar på frågorna. Första frågan: 

1. Vilken/vilka form/former av nationalism kan man urskilja rörande fallet           

Österrikiska Frihetspartiet? 

Man kan med stor säkerhet dra slutsatsen att Österrikiska Frihetspartiet är ett 

nationalistiskt och populistiskt parti på höger sida om den politiska skalan. FPÖ låter sin 

ideologiska bas vila på  ”Heimat”, eller hembygden (även om termen inte perfekt går att 

översätta). Denna konstruktion som vi såg är egentligen ett samlingsbegrepp för en rad 

variabler som hos en individ agerar som ett fundament för identifikation med ”Heimat” 

vilket egentligen vid närmare granskning, som vi såg inte är mera än en representation 

av nationen.  

Förmodligen finns det en fördel att kalla det Heimat istället för nation av det enkla 

skälet att Heimat anspelar på det egna hemmet och tryggheten. Nationen hamnar alltså 

närmare individen istället för om man bara hade kallat det för ”nation”. Att flytta 

nationen närmare individen genom att indirekt anspela på hemmet och den trygghet som 

hemmet innebär för de flesta rent fenomenologiskt är ett effektivt verktyg som troligtvis 

borde göra bandet mellan Heimat och individen starkare, vilket i sin tur ger större behov 

och stöd av ett parti som utger sig för att skydda detta. Dessa slutsatser underbyggs av 

teorierna som vi såg talade just om olika typer av variabler som grunder för 

identifikation där majoriteten av dessa stämde in på FPÖ. Tillsammans med deras egna 

formuleringar i sitt partiprogram om ”nationella identitet” och utsagor i media så är 

svaret på min första forskningsfråga alltså - Ja. FPÖ är utifrån det vi sett inom ramen för 

denna uppsatsen nationalister och deras version av nationalism står närmare den etniska 

nationalismen än den civila.  Medlemskap i nationen är enligt vad vi sett i fallet FPÖ, 

praktiskt taget otillgänglig för dem som inte är födda in i den. Alltså enbart deltagande i 

nationen genom respekterande och accepterande av offentliga institutioner och deras 

legitimitet som kännetecknar den civila nationalismen räcker inte enbart utan den 

ärftliga faktorn är ofrånkomlig. FPÖ tillkännager en rad minoriteter som man menar är 

en del av nationen, kanske som ett medel att framstå som mindre främlingsfientligt, men 
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jag menar att detta är oväsentligt eftersom det fortfarande råder en exklusivitet då enbart 

ett fåtal minoriteter erkänns på detta sättet, och eftersom medlemskapet i dessa mindre 

minoriteter har lämnats odefinierat och kan likaväl utgå ur arv, precis som ”Heimat”.  

2. Vilka omvärldsfaktorer (sociokulturella) kan identifieras som positiva för deras 

politiska framgångar? 

 

FPÖ är ett parti som ställer sig kritiskt till den öppenhet som framhålls av olika 

integrationsförespråkare. Man skulle i folkmun kunna kalla FPÖ för ett så kallat 

”missnöjesparti” men den termen är väldigt vag. Det är ett parti som vänder sig till hela 

delen av befolkningen som man anser ingår i den tyska kultursfären och som uttrycker 

missnöje mot integration och invandring. Man demoniserar minoriteter som inte ingår i 

sin kultursfär och dessa minoriteter får axla rollen som ”hotet eller motståndet” som vi 

såg kring diskussonen kring populism. Man påstår sig som parti alltså vara hängiven sitt 

hemland Österrike som man menar att detta ingår I det tyskspråkiga kulturella 

samhället. Dess värderingar tillsammans med de variabler för identifikation som vi 

tidigare såg ska bevaras och förvaras från ett upplevt hot som man främst ser i en 

föreställning om islamisering, eller spridningen av islam. Partiet attraherar alltså en visst 

typ av människor som upplever sin hembygd (eller nation) hotad. Tyvärr framgår det 

inte inom vilken grupp i det österrikiska samhället som det är starkast. Traditionellt 

finner man minst stöd för populistiska partier bland akademiker och andra grupper i de 

högre samhällsskikten och man får utgå att detta inte är ett undantag för Österrike även 

om det ska framhållas att detta enbart är ett antagande från min sida och behöver 

underbyggas av statistisk data för att vara tillförlitligt.  

De omvärldsfaktorer som man kan se som tycks ha haft en inverkan på partiets 

framgångar är alltså en integrationsprocess som man upplever inskränker på det 

homogena i nationen. Med andra och för att uttrycka det i mera praktiska ordalag, ökad 

rörlighet, globalisering och invandring vilket i sin tur lett till att nya kulturella 

influenser hittat in i Österrike och integrerats sig in bland ”det vanliga” folket. Detta 

skulle alltså göra så att traditionella kulturella markörer urvattnas i det nya.  

I fallet med FPÖ är det värt att hålla i tanke att även om man är motståndare till utökad 

europeisk integration så menar man att Österrike är ett land inom den tyska 

kultursfären. Man är alltså från partiets sida inte helt låst vid sina nationella gränser i en 

vidare mening då den tyska kultursfären sträcker sig utanför dessa och sträcker sig till 
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mängder av europeiska länder i varierande grad. Tittar man på retoriken i media från 

högt uppsatta partimedlemmar så framgår det mellan raderna att motståndet riktar sig 

utanför Europa och kulturella yttringar som återfinns där. Motståndet till europeisk 

integration borde då rationellt sett bottna i en strävan att ha större kontroll över den egna 

migrationspolitiken än vad som är möjligt med unionens öppna-gränser-policy.  

Min slutsats är att en snabb intregrationsprocess med bland annat samarbetet inom 

unionen, i kombination med globaliseringen har skapat oro och misstänksamhet bland 

vissa delar av befolkningen. Frågor som dessa är känsliga, och traditionella partier drar 

sig från att diskutera dem ur alternativa perspektiv. Populistiska partier så som FPÖ 

utmanar den etablerade politiken och utger sig för att företräda dessa grupper i 

samhället där oron och misstänksamheten slagit rot och i många fall tar form i 

främlingsfientlighet. Partiet har använt en retorik som talar direkt till väljarnas 

grundläggande trygghet – hemmet och den egna kulturen. I en tid av ekonomisk kris 

och rekordhög rörlighet av befolkningar så behöver vissa samhällsgrupper en röst så 

man upplever sig som marginaliserad av övriga politiska alternativ.  
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6 Förslag till vidare forskning 
 

Ett välkänt fenomen inom vetenskap är att svaret på en fråga alltid ger upphov till en ny. 

Här i mitt fall är sanningen inte annorlunda. En fråga som dök upp för mig är knuten till 

min andra forskningsfråga rörande omvärldsfaktorer sociokulturella. Det hade varit 

intressant att göra en statistisk undersökning på vilka väljare som i senare val röstat på 

FPÖ för att se om det finns en korrelation mellan ålder, social klasstillhörighet, 

utbildningsnivå och liknande variabler. Om det skulle visa sig att en särskild grupp är i 

synnerhet välrepresenterad eller till och med överrepresenterad bland partiets väljare så 

skulle man kunna försöka besvara frågan varför budskapet som FPÖ sänder ut tilltalar 

just den målgruppen. Man skulle rent av kunna intervjua några av deras typiska väljare 

för att gå på djupet. 

Ett annat förslag på ett intressant problem hade varit att helt enkelt göra en liknande  

analys som denna men på ett eller flera andra partier som ofta benämns som 

nationalistiska, populistiska och som för en liknande politik som FPÖ, resultatet av en 

sådan större undersökning skulle kunna i sin tur användas i en komparativ studie där 

man jämför partierna från hela Europa egentligen, för att se deras skillnader. Just 

skillnaderna hade varit det intressanta då det hade visat vilka grupper som får agera 

syndabock exempelvis i respektive land, något som man kan anta bör ha geografisk och 

demografisk korrelation. 
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