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Abstract  

EU är ett unikt samarbetskoncept för 28 stater som anses vara välfungerande både på 

ett ekonomiskt och socialt plan. Trots det kan man nu se en tydlig trend av att 

främlingsfientliga partier växer sig allt större. Vi frågar oss i denna uppsats om det 

kan bero på EU som organisation i sig och ett lands grad av integrering. Vi tittar 

huvudsakligen på hur den ekonomiska integreringen påverkar främlingsfientliga 

partiers förekomst men också xenofobi i allmänhet. Genom en teorikonsumerande, 

komparativ fallstudie undersöker vi relationen mellan variablerna utan att leta efter 

kausala samband. Studien tar upp teorier som behandlar hur främlingsfientlighet 

sprids. Med hjälp av dessa analyserar vi skillnader och likheter i både i låg och hög 

integrationsgrad och pekar på hur grad av integration kan påverka främlingsfientliga 

partiers framgångar. Slutsatsen vi drar är att det inte går att påvisa ett kausalt samband 

men vår fallstudie visade trots det att integrationen har en viss påverkan när det 

kommer till främlingsfientliga partiers ökade väljarstöd.  

 

Nyckelord: 

 

Främlingsfientlighet, EU-integration, Belgien, Grekland, Gyllene Gryning, Vlaams 

Belang 
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1.0 Inledning 
Europeiska unionen (EU) är idag ett helt unikt koncept för stater att samarbeta på. 

Ingen annan union har samma politiska system med en överstatlig union och 28 

suveräna stater som samarbetar i ekonomiska och politiska frågor (Europeiska 

Unionen, 2014). Europa och EU besitter enorm politisk kapacitet samt trovärdighet 

och benämns ofta som ett enastående exempel på ett välfungerande ekonomiskt och 

politiska samarbete stater sinsemellan (Taras, 2007, s.13). Ett av unionens viktigaste 

mål är att främja mänskliga rättigheter - vilket även alla medlemsländer sedan 

undertecknandet av Lissabonfördraget 2009 är skyldiga att göra (Europeiska 

Unionen).  Men trots att EU anses vara en så lyckad politisk apparat för mellanstatliga 

samarbeten sköljer nu en högerextremistisk och främlingsfientlig våg in över Europa. 

Europeiska unionen tar genom flera olika yttringar avstånd från de värderingar som 

högerextrema partier står för men ändå ökar extrempartierna, både på den politiska 

och mediala arenan. Vad beror detta på? Bidrar Unionens blotta existens till att främja 

dessa partiers väljarstöd bland medlemsländerna? Bidrar EU till att öka viljan i att 

bibehålla staters egna nationella intressen? Eftersom att EU främst är ett ekonomisk 

samarbete stater emellan kommer vi att titta på den ekonomiska integrationen för att 

söka svar på vår fråga om främlingsfientligheten i ett land påverkas av EU-

integration. Vi kommer försöka besvara dessa frågor genom att analysera de två 

största främlingsfientliga partierna i EUs mest respektive minst integrerade land, 

Belgien och Grekland. Vi kommer att titta på tre olika faktorer för hur partierna 

förhåller sig till främlingsfientlighet samt EU, för att underlätta vår undersökning: 

Ekonomi, invandring samt EU-skepticism.  

 

Ekonomi: Denna punkt är relevant i vår uppsats eftersom att ekonomi oftast är den 

bakomliggande orsaken till all politik som drivs. Alla frågor, oavsett om det handlar 

om vård, utbildning eller invandring grundar sig i vilka ekonomiska resurser man har 

att satsa på frågan. Eftersom det också har visat sig att lågkonjunktur och ekonomiskt 

missnöje kan vara en bidragande faktor till främlingsfientlighet (diskuteras längre ner 

i uppsatsen) ansåg vi att ekonomi var relevant att ha som central punkt (Gündüz, 

2010, s.40). 
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Invandring: Vi finner denna punkt relevant att ta upp i vår uppsats för att ett partis 

främlingsfientlighet ofta kan visa sig genom vilken invandrings- och 

integrationspolitik de driver. Är partiet inte måna om att integrera landets invandrare 

genom att erbjuda möjligheter till jobb och bostad, utan hellre vill satsa de resurserna 

på landets egna medborgare kan man se tendenser till att partiet möjligtvis skulle vara 

främlingsfientligt eller har ett visst motstånd till invandring.  

 

EU-skepticism: Det är även relevant att titta på partiernas inställning till EU-

samarbetet överlag därför att högerextrema främlingsfientliga partier ofta är EU-

skeptiska eftersom att de inte vill ha en globaliserad värld då deras hjärtefråga oftast 

behandlar bevarandet av nationalstaten och nationens egna etniska grupps intressen.  

 

Genom dessa tre huvudkategorier vill vi visa hur främlingsfientligheten utvecklats - 

men framförallt hur graden av ekonomisk EU-integration har påverkat respektive 

kategori. 

Vi kommer med andra ord inte undersöka något kausalt samband mellan EU-

integration och främlingsfientlighet utan istället försöka se om olika grader av EU-

integration påverkar främlingsfientlighetens spridning och då främst genom påverkan 

på någon av de tre huvudkategorierna vi valt att lyfta fram. 

Detta på grund av att det är svårt att påvisa ett kausalt samband eftersom att det finns 

många variabler som kan påverka graden av främlingsfientlighet i ett land. 

 

1.1 Frågeställning, hypotes och syfte  

Vi har en hypotes om att hög EU-integration leder till låg främlingsfientlighet, då vi 

tror att en djup EU-integration rimligtvis innebär att man delar unionens 

kärnvärderingar som inte är förenliga med främlingsfientlighet. Syftet med vår 

uppsats blir att undersöka denna hypotes även fast det finns en del teori som motsäger 

den. Vi valde trots det att ha kvar samma hypotes eftersom att ett lyckat mellanstatligt 

samarbete borde leda till mindre främlingsfientlighet.  Vår frågeställning lyder: Hur 

påverkar ett lands grad av EU-integration förekomsten av främlingsfientliga partier 

och dess väljarstöd inom landet?  

  



Lunds	  Universitet	   	   920812-‐2706,	  911221-‐0373	  
Statsvetenskapliga	  institutionen	  	   	   STVA22:	  Uppsats	  12	  hp	  

6	  

1.2 Avgränsning  

Vi har inte haft möjlighet att ta hänsyn till fler variabler än ekonomisk EU-integration 

i vår uppsats på grund av tids- och platsbrist. Vi har även valt att avgränsa oss till att 

endast titta på två länder inom Europa, samt de två största högerextrema och 

främlingsfientliga partierna i dessa två länder. På grund av tids- och platsbrist har det 

inte varit möjligt att utöka vår fallstudie till ytterligare studieobjekt. Vi är medvetna 

om förekomsten av vänsterextrema partier och att de också säkerligen påverkas av 

EU-integrationen. Dock har vi inte i denna uppsats haft möjlighet att täcka fler än två 

partier och med tanke på den högerextrema främlingsfientliga vågen vi har talat om 

tidigare ansåg vi att det var intressantare att titta på främlingsfientliga högerextrema 

partier. Även när det gäller graden av ett lands EU-integration har vi valt att angränsa 

oss till en mer specifik kategori av variabeln nämligen ekonomisk EU-integration 

vilket vi motiverar mer utförligt under begreppets definition.  

 

2.0 Begreppsdefinition 
2.1 EU-integration 

Sedan andra världskrigets slut har flertalet länder i Europa gått mot en gradvis 

gemensam integration såväl ekonomiskt som socialt kulturellt och politiskt. 

Med det ordentliga startskottet vid undertecknandet av Romfördraget 1957 och 

skapandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) har processen fortgått och 

resulterat i dagens Europeiska Union. Ett lands grad av EU-integration kan alltså 

definieras genom hur pass integrerat det är i unionen och delar dess värderingar men 

även mer praktiskt genom hur pass integrerat landets ekonomi är i EU och övriga 

medlemsländer - samt genom graden av delaktighet i EUs olika politiska institutioner. 

I vår studie har vi valt att endast fokusera på en av dessa ”integrationskategorier” för 

att underlätta avgränsningen och på ett tydligare vis kunna rangordna EU-

medlemsländerna efter grad av integration - ekonomisk EU-integration.  

Vi är medvetna om att endast undersöka ett lands grad av EU-integration ur ett 

ekonomiskt perspektiv är bristfälligt när det gäller hur pass omfattande integrationen 

är inom de andra nämnda områdena, men vi anser ändå att den ekonomiska aspektens 

tyngd i kombination med tidigare argument gör att vi kan fokusera på detta område. 

Att endast titta på den variabeln underlättar även arbetet eftersom att det är en 

variabel som är enkel att mäta och förstå, vilket motiverar valet ytterligare. 
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2.2 Främlingsfientlighet/Xenofobi  

För att kunna studera EUs roll i framväxten av de högerextrema och 

främlingsfientliga partierna måste vi börja med att definiera begreppet 

främlingsfientlighet eller xenofobi. Termen xenofobi är ännu inte officiellt anammad 

av den europeiska politiska diskursen (Taras, 2009, s.92). Definitionen av 

främlingsfientlighet/xenofobi är att man ser utlänningar som bärare av en annan kultur 

som kan hota den egna kulturen och nationens integritet (Taras, 2009, s.83). Kort sagt 

är xenofobi rädsla för immigranter, utlänningar och främlingar (Gündüz, 2010, s.35) 

Det är även den definitionen vi kommer att utgå ifrån när vi pratar om 

främlingsfientlighet, men vi vill klargöra att vi skiljer på främlingsfientlighet och 

högerextremism. Dock är det ofta vanligt att främlingsfientlighet är en konsekvens av 

högerextremism.  

 

Zuhal Yesilyurt Gündüz presenterar i sin artikel The European Union at 50 - 

Xenophobia, Islamophobia and the Rise of the Radical Right åtta punkter som 

sammanfattar extremhögerns och de främlingsfientliga partiernas ideologi.  

 

• Etnisk nationalism: föredrar en stark stat med en dominerande etnisk grupp  

• Exkludering: delning mellan den dominanta etniska eller religiösa gruppen 

och minoriteter. Vi och dom-tänkande.  

• Xenofobi 

• Anti-demokratiska-karaktärsdrag: Fientliga mot pluralitetsdemokrati och dess 

grundläggande värden 

• Stöd för en förtryckande statsmakt, elitism och intolerans  

• Anti-partisystem 

• Traditionsbundna värden 

• Socio-ekonomisk politik: stöd för välfärds-chauvinism, jobben och välfärden 

borde vara tillgänglig endast för de som tillhör den dominanta 

etniska/religiösa gruppen.  

(Gündüz, 2010, s.39)  

Vi har utgått från dessa punkter för att kunna definiera vad som är ett 

främlingsfientligt parti, eftersom det ibland är en subjektiv åsikt. Hur våra partier 

stämmer överens med dessa punkter presenterar vi i vår fallstudie.  
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3.0 Metod 
Vi har gjort en jämförande studie genom att vi har samlat in flera teorier från andra 

forskare och sedan applicerat dessa teorier och begrepp på vårt empiriska material, det 

vill säga våra fallstudier av Belgien och Grekland. Vår slutsats kommer sedan stärka 

eller försvaga teorierna och hypotesen (Esaiasson et al. 2012, s.40). Våra två 

analysenheter är relativt homogena, dock ej identiskt lika i alla avseenden utom ett.  

 

Undersökningen kommer genomföras på så sätt att vi applicerar våra operationella 

indikatorer på relevant insamlad fakta kring länderna. Exempelvis hur ekonomiskt 

integrerade de är i EU, hur länge de varit med i EU, hur stort är landets största 

främlingsfientliga parti, hur uttalat främlingsfientliga är partiet och så vidare. 

Materialet till fallstudien har vi samlat in genom att använda oss av olika 

vetenskapliga artiklar men även nyhetssidor för att skapa oss en bild av hur partiet 

uppfattas av omvärlden samt de senaste uppdateringarna.  

Studien är även av ett komparativt slag då vi ställer de två länderna emot varandra för 

att se om vår variabel, EU-integration, är av betydelse för främlingsfientliga partiers 

utbredning ett EU-land.  

 

Vår studie är av det teorikonsumerande slaget. I den bemärkelsen att vi med hjälp av 

existerande teorier tittar på två stycken fall, dock samma skeende, det vill säga 

främlingsfientliga partiers framgångar i Europa. Vår ambition är att förklara varför 

våra två partier fick sådant väljarstöd beroende på grad av EU-integration. Vad som 

karaktäriserar vår studie som teorikonsumerande är framför allt att vårt fokus ligger 

på val av föremål för studien och inte teorierna. Sedan är den inte renodlat 

konsumerande då vi har två fall, dock ansåg vi att det var nödvändigt att göra en 

komparativ studie i denna fråga för att på tydligast vis besvara vår frågeställning 

(Esaiasson et al. 2012, s. 41f) 

 

Vi har skapat vår teoridel genom att titta på material från flera olika forskare och 

sedan lagt ihop deras sammanfattade åsikt om det vi fann relevant i deras material. Vi 

hittade ingen färdig teori från en enskild forskare som kändes mångfacetterad nog för 

denna komplexa fråga. Utan vi ville få en bredare bild av problemet 



Lunds	  Universitet	   	   920812-‐2706,	  911221-‐0373	  
Statsvetenskapliga	  institutionen	  	   	   STVA22:	  Uppsats	  12	  hp	  

9	  

främlingsfientlighet och dess orsaker, därför ansåg vi att det bästa tillvägagångssättet 

för att samla in teori var att samla in det från flera olika källor. Vi upplevde under 

materialinsamlingens gång att det var många skilda åsikter om orsakerna till 

främlingsfientlighet och hur man kan hantera problemet vilket ytterligare motiverar 

tillvägagångssättet för teoridelen.  

 

3.1 Metoddiskussion  

Fallstudien är av kvalitativ karaktär då vi ville få en djupare förståelse av 

främlingsfientligheten i de två länder som är mest, respektive minst integrerade i EU. 

En kvantitativ studie ger inte samma djupa förståelse av ett problem, dock en annan 

bredd. Valet av analysenheter grundar sig i att de är det mest respektive minst EU-

integrerade landet i Europa. Dock blir det ingen mest-olika studie ändå eftersom att vi 

har varit begränsade av tiden och därmed inte kunnat undersöka om de skiljer sig på 

fler punkter än så. Samma gäller för mest-lika design, vi har ej kunnat bestämma om 

de är totalt lika på alla andra punkter än EU-integrationen. Mest lika-design är en 

problematisk metod eftersom att det är näst intill omöjligt att hitta ett par som helt 

matchar varandra (Esaiasson et. al, 2012, s.103). Därför valde vi att välja två 

analysenheter som skiljer sig tydligt i vår förklaringsvariabel. Vi är medvetna om att 

det inte endast är förklaringsvariabeln som står för vår slutsats, utan snarare kan vara 

en del av den.  

Vi valde att göra en teorikonsumerande studie istället för teoriprövande då vi ansåg att 

valet av analysenheter var viktigare och intressantare för studien än valet av teori.  

 

3.2 Urval 

För att välja ut de två länder vi ämnar att undersöka i vår fallstudie har vi valt en 

urvalsprincip där länderna är mest olika utifrån den tänkta förklaringsvariabeln för att 

på detta sätt se om det finns ett tydlig inverkan från denna. Vi är medvetna om att 

detta tillvägagångsätt inte eliminerar övriga bakomliggande variabler, men då denna 

urvalsmetod effektiviserar urvalsprocessen och tydligt utgår från den påverkansaspekt 

vi ämnar undersöka kommer denna ligga till grund för vår studie. Vi anser dessutom 

att det i en två-fallstudie finns tillräckligt med utrymme för att nå en djupare 

förståelse i de valda fallen och därmed andra verktyg, än genom en avancerad 

urvalsprocess kunna acceptera/förkasta det samband vi vill undersöka. Att det finns 

en etablerad xenofobi i de flesta länder är något vi tar för givet, det vi reder ut i de 
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utförda fallstudierna är om det finns en relation mellan grad av främlingsfientlighet 

och EU-integration. 

 

Urvalet av de partier vi vill undersöka under fallstudien i respektive land kommer ske 

genom att vi väljer det största främlingsfientliga partiet i vardera land som stämmer 

överens med Gündüz (2010) punkter om vad främlingsfientlig ideologi innehåller.  

 

3.3 Operationalisering 

Våra operationella indikatorer i uppsatsen är xenofobi och EU-integration. Vi avser 

mäta xenofobin genom att titta på kvalitativa undersökningar så som 

attitydundersökningar gentemot invandrare samt andra kulturer i samhället. 

 

För att mäta variabeln grad av EU-integration har vi valt att använda oss av material 

hämtat från EU-index vilket är ett verktyg de två tyska forskarna Jörg König och 

Renate Ohr har utvecklat för att kunna mäta EU-medlemsländernas grad av EU-

integration ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Indexet väger in och rangordnar de undersökta EU-länderna efter 25 olika variabler 

och täcker fyra huvudområden: 

• Delaktighet i Europeiska unionens inre marknad. 

• (fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, fri rörlighet för tjänster, fri 

rörlighet för kapital) 

•  Grad av ekonomisk homogenitet gentemot övriga medlemsländer. 

•  Grad av symmetri i den ekonomiska utvecklingen gentemot övriga 

medlemsländer. 

•  Grad av EU-konformism  

(König, Ohr, 2013, s.1077-1079) 
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4.0 Teori 
4.1 Tidigare forskning 

4.1.1 Främlingsfientlighetens bakgrund 

Då vi som tidigare konstaterat inte utgår från att graden av EU-integration är roten till 

den befintliga främlingsfientligheten i länderna vi ämnar undersöka är det viktigt att 

lyfta fram de huvudorsaker som genom tidigare forskning visat sig haft stor påverkan 

på dess spridning i respektive land. Då vi tar för givet att varje land har en rad unika 

faktorer som påverkat dess främlingsfientlighet har vi valt att inte försöka generalisera 

de orsaker som anses ha stor påverkan på denna variabel utan istället utgå från 

landspecifik forskning där det visat sig vara stora skillnader mellan de två länderna. 

 

4.1.2 Grekland 

Aristos Doxiadis och Manos Matsaganis skriver i sin omfattande studie “National 

Populism and Xenophobia in Greece” om dagens främlingsfientliga situation i 

Grekland och presenterar 3 huvudorsaker till dess utbredning i landet:  

·     “Exceptionalism” - en djupt rotad tanke i det grekiska samhället om att dess kultur 

och historia är överlägsna övriga nationers motsvarigheter. 

·     Missnöjet med senaste de senaste årtiondens höga invandring 

·     Den ekonomiska krisen som uppdagades i landet år 2009 (Doxiadis, Matsaganis, 

2012, s.6). 

 

4.1.3 Belgien 

I artikeln “The Long-term Historical Development of Racist Tendencies within the 

Political and Social Context of Belgium” menar dess författare, Eric Mielants, att den 

främsta anledningen till Belgiens främlingsfientlighet är den ökade globaliseringen 

och dess negativa konsekvenser. Mielants lyfter framförallt fram drastiskt minskat 

socialt kapital hos belgarna som en av dessa negativa konsekvenser vilket i sin tur 

haft en främjande påverkan gällande främlingsfientliga partiers ökande 

uppmärksamhet och väljarstöd (Mielants, 2006, s.319).  

 

4.2 Kultur som ett rasifierat begrepp och Xenofobi 

Begreppet ras är idag inte socialt accepterat att använda, vare sig inom politiken eller i 

folkmun. En konsekvens av att begreppet ras inte längre används är att man istället 
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har börjat rasifiera begreppet kultur. Man använder begreppet kultur (när man pratar 

om en “annan” kultur) som begreppet ras användes förr när man pratade i 

sammanhang om rasism och diskriminering. Begreppet har i och med detta fått en ny 

innebörd. Kultur är nu något förutbestämt, homogent och opåverkbart som inte kan 

samarbeta och samexistera. Befolkningsgrupper definieras numera av sin kultur, där 

vissa kulturer anses vara överlägsna andra (Taras, 2009, s.84). Xenofobin kopplas 

även ihop med denna uppfattning om andra kulturer. Xenofober och xenofobiska 

partier ser utlänningar som bärare av andra kulturer med risk att hota den egna 

nationella identiteten. Att kulturen kopplas så hårt till den nationella identiteten 

förstärker xenofobernas idé om de oundvikliga och oföränderliga skillnader som finns 

mellan olika kulturer (Taras, 2009, s.83).  

 

4.3 Etnisk exkludering  

Coenders, Lubbers och Scheepers talar om något som de kallar “etnisk exkludering”. 

En teori som handlar om hur olika etniska grupper på varierande sätt exkluderas ur 

samhället. I denna teori innefattar de bland annat “motstånd till invandrare” och det är 

framförallt detta vi kommer att rikta in oss på i vår uppsats (Coenders, Lubbers, 

Scheepers, 2003, s.1). Detta motstånd är relativt nytt för Europa, eftersom att Europa 

tidigare var en kontinent man emigrerade ifrån istället för immigrerade till. När den 

trenden sen vände stod många av de Europeiska länderna utan tydlig immigrations- 

och integrationspolitik när många invandrare kom och bland annat sökte efter 

jobbmöjligheter. I och med plötsliga immigrationen i Europa blev frågan centrerad 

inom politiken och den nya mångkulturen invandrarna förde med sig mötte motstånd 

både hos politikerna och medborgarna eftersom att de upplevde att den hotade 

stabiliteten hos majoriteten (Coenders, Lubbers, Scheepers, 2003, s.2). Frågan om 

immigrations- och integrationspolitik är fortfarande en av de mest debatterade 

frågorna eftersom invandringen inte är temporär.  

 

4.4 Orsaker till främlingsfientliga partiers uppkomst  

Man har länge sökt förklaringar till vad som kan vara orsaken till den ökade 

främlingsfientligheten inom Europa. Resultat har visat på att främlingsfientlighet är 

starkt kopplat till både utbildning och arbetslöshet. Att desto fler som är dåligt 

utbildade eller utan utbildning ju högre är främlingsfientligheten i landet och samma 

relation gäller för arbetslöshet (Coenders, Lubbers, Scheepers, 2003, s.22ff). Ofta 
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nämns missnöjespartiers uppsving när samhället står inför svåra tider. Är 

arbetslösheten stor och är landet i en lågkonjunktur är befolkningen ofta mer benägna 

att rösta på ett missnöjesparti. Ray Taras (2009) menar dock att det egentligen inte 

alls finns någon tydlig relation mellan arbetslöshet och en motvilja till ett 

multikulturellt samhälle och främlingsfientliga åsikter (Taras, 2009, s.92). Dock finns 

det andra forskare som säger det motsatta. Dr. Marcel Coenders, Dr. Marcel Lubbers 

och Prof. Dr. Peer Scheepers menar att det finns ett samband mellan dessa två 

enheter. Ju högre arbetslöshet, desto högre främlingsfientlighet (Coenders, Lubbers, 

Scheepers, 2003, s.24). Men även de hittade en del motsägelser i den teorin. Det var i 

undantagsfall som främlingsfientligheten var en konsekvens av arbetslösheten, ibland 

hade den inte någon inverkan överhuvudtaget och i andra fall ledde den till att 

befolkningen var mer intresserade av att invandrarna skulle vara legala (Coenders, 

Lubbers, Scheepers, 2003, s.24).  

 

Zuhal Yesilyurt Gündüz menar att en av de främsta orsakerna till att 

främlingsfientliga partier uppkomst samt att de får så mycket uppmärksamhet är att de 

utnyttjar medborgarnas ekonomiska oro samt missnöje. Det vill säga oron över 

arbetslöshet och nedskärningen av tjänster på grund av att det finns billigare alternativ 

utanför Europa. De som är drabbade av materiell och ekonomisk osäkerhet samt ilska 

för den svåra situationen de befinner sig i, är lättare för främlingsfientliga partier att 

fånga, då de som är utsatta gärna vill kunna peka på en konkret anledning till sina 

problem och har då lättare att övertalas om att olikheter är lika med problem och hot 

(Gündüz, 2010, s.40).  

 

4.5 Främlingsfientlighet i Europa och EUs bekämpning 

Främlingsfientlighet har på senaste tiden ökat allt mer i Europa. Vilket har visat sig i 

att både hatbrotten ökat samt att man sett en allt större acceptans mot de extremistiska 

partiernas existens och politiska agenda (Kibitlewski, Shaw, 2001, s.2). Taras belyser 

frågan ifall det som tidigare var det nobla, liberala Europa har kapats och tagits över 

av högerextremister och främlingsfientliga partier (Taras, 2009, s.17). Högerextrema 

partier får allt större plats inom EU-parlamentet, koalitioner mellan de högerextrema 

partierna har skapats, om än även raserats. Men det har väckt frågan om EU är i 

förändring i immigrations- och integrationsfrågorna (Taras, 2007, s.17). Taras 

diskuterar ifall en stark nationell tillhörighetskänsla och en stark suverän stat kan 
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motverka att folket är främlingsfientliga och att då högerextrema och 

främlingsfientliga partier uppkommer. Han menar att främlingsfientlighet hos en 

medlemsstat i EU kan vara en reaktion mot att folket upplever att den suveräna staten 

är hotad av EU (Taras, 2007, s.94). Den europeiska tankesmedjan Stiftelsen Robert 

Schumann bekräftas Taras (2007) teori. Genom olika analyser visar att 

främlingsfientliga partier i Europa har generellt sätt en negativ syn på EU. Stiftelsens 

analys ger även slutsatsen att främlingsfientliga partiers framgångar inte är tillfälliga, 

utan framgångarna är ett resultat av den ökade internationella konkurrensen och 

globaliseringen. De menar på att främlingsfientliga partier vinner mark när EU inte 

kan presentera lösningar som medborgarna är nöjda med (Nilsson, 2010)  

Det finns tankar om att ett mer integrerat EU hotar att förminska den nationella 

kulturen och att det nationella och den unika kulturen för landet ersätts av en ny 

kulturell identitet skapad av EU och migrationen (Taras, 2007, s.91). Håkan Nilsson 

skriver för Sundsvalls tidning att EUs politik, istället för att skapa ett skydd mot 

främlingsfientligheten, har påskyndat demonteringen av den egna staten och därmed 

ökat sårbarheten för internationell konkurrens, vilket gjort medborgarna otrygga 

(Nilsson, 2010) Detta skulle då vara en anledning till att högerextrema partier 

uppkommer och får så pass mycket utrymme på den politiska arenan som de får 

(Taras, 2007, s.91). Conversi menar att de högerextrema partiernas framgång är en 

reaktion mot den neo-liberala globaliseringen, som nu med den främlingsfientliga 

vågens framfart står inför en kris (Conversi, 2013, s.26).  

 

På grund av de stigande siffrorna över hatbrott som utförs mot utsatta, minoritets och 

religiösa grupper samhället har EU på ett aggressivt sätt försökt bekämpa rasismen 

och främlingsfientligheten. Det är genom samarbete med andra institutioner och andra 

länder som EU med stöd av konstitutionella och legala beskydd försöker motverka 

främlingsfientligheten som breder ut sig över Europa (Shaw, Kibitlewski, 2001, s.7). 

EU har själva satt upp ett antal riktlinjer för hur de ska kunna bekämpa detta problem, 

men de enskilda länderna har lämnats utanför med ett svagt ramverk från EU för hur 

de på bästa sätt kan bekämpa liknande problem på en nationell nivå (Shaw, 

Kibitlewski, 2001, s.8). Shaw och Kibitlewski (2001) belyser i sin rapport att ett av de 

största problemen EU står inför när det kommer till främlingsfientlighet är utbildning, 

eftersom de anser att rasism är något man lär sig och inte något man föds med. Både 
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på så sätt att EU vill öka medvetenheten hos befolkningen om dessa hatbrott (Shaw, 

Kibitlewski, 2001, s. 9f). 

 

5.0 Fallstudie 

5.0.1 Introduktion 

Utifrån ovanstående urvalsprocess har vi fått fram länderna för vår fallstudie genom 

att titta på det senaste EU-indexet från 2012 som ser ut på följande sätt: 

 

Tabell 5.1 

 
(Tabell hämtad från EU-Index) 

 

Då vi vill undersöka det mest respektive minst EU-integrerade landet blir alltså de två 

fallen för vår studie Belgien och Grekland. 

 

Vår fallstudie kommer att göra en djupare undersökning av Belgiens och Greklands 

största främlingsfientliga partier, hur de förhåller sig till EU och hur utbredd 

främlingsfientligheten är i allmänhet bland befolkningen. Vi presenterar också en kort 

översikt över ländernas nuvarande ekonomiska situation eftersom vi anser att den 

grundförståelsen behövs för analysen.  
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När vi definierar främlingsfientlighet tar vi hjälp av Gündüz åtta punkter som 

presenteras under begreppsdefinitionen för att kunna bestämma vilka partier som har 

en främlingsfientlig ideologi eller inte (Gündüz, 2010, s. 39).  

 

5.0.2 Gyllene Gryning 

Det vi kan se är att Gyllene Grynings ideologi tydligt går parallellt med en 

främlingsfientlig ideologi. De stödjer en etnisk nationalism och exkludering ur 

samhället av andra än “äkta” greker (Ellinas, 2013, s.550). Ett exempel på hur 

uppenbart främlingsfientliga Gyllene Gryning är partiets anti-semitiska politik och 

deras fortsatta förnekelse av förintelsen samt idéer om att judarna försöker ta över det 

grekiska samhället genom en USA-influerad globalisering. Partiets socio-ekonomiska 

politik är ytterst anti-demokratisk då de inte vill att alla ska ha samma politiska 

rättigheter, endast personer med grekisk härstamning och det “rätta grekiska 

samvetet” ska få rösta (Ellinas, 2013, s.551). De har också uttalat sig om att land 

endast kan ägas av de med fullständiga politiska rättigheter och den mark som tillhör 

den grupp människor som endast har civila rättigheter blir automatiskt statens 

egendom efter 99 år (Ellinas, 2013, s.551). Utefter Gündüz punkter driver Gyllene 

Gryning en främlingsfientlig politik och är även det största främlingsfientliga partiet i 

Grekland och är därför relevant för oss att undersöka i vår uppsats.  

 

5.0.3 Vlaams Belang 

Vlaams Belangs politiska åsikter stämmer även de väl överens med Gündüz punkter. 

Vlaams Belangs socio-ekonomiska politik exkluderar invandrare då de har en önskan 

om att 20 % av jobben på marknaden ska vara reserverade för Belgiens medborgare 

(Mielants, 2006, s. 314). Vlaams Belang i sig är inte lika uttalat främlingsfientliga 

som sin föregångare, Vlams Blok, som satte upp en trestegsplan för hur de skulle 

kunna inleda en deportation av först illegala invandrare, sedan första generationens 

invandrare och till sist andra generationen (Mielants, 2006, s. 319). Dock har Vlaams 

Belang tydligt sagt att de inte tänker vara en sämre verision av Vlaams Blok, utan de 

står fortfarande för samma politik. Dock något nedtonad just för att de inte ska gå 

samma öde som Vlaams Blok till mötes, det vill säga nedläggning (Küchler, 2014). 

Eric Mielants (2006) menar att genom att Vlaams Belang försöker kämpa emot det 

multikulturella demokratiska samhället och den Belgiska staten (eftersom partiet 
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önskar ett självständigt Flandern) försöker de också försvåra det Belgiska 

medborgarskapet samt skaffandet av det (Mielants, 2006, s. 324). Som visat faller 

även Vlaams Belang in under Gündüz punkter för ett främlingsfientligt partis ideologi 

och är det största främlingsfientliga partiet i Belgien och uppfyller därför kraven för 

att vara ett relevant parti för oss att undersöka.  

 

5.1 Fallstudie Belgien och Vlaams Belang  

Vi har genomfört en kortare fallstudie på Belgien för att kunna bilda oss en 

uppfattning om hur främlingsfientligheten i landet har förändrats över tid och för att 

kunna besvara vår frågeställning om det finns någon relation mellan grad av EU-

integration och grad av främlingsfientlighet i landet.  

Belgiens största främlingsfientliga parti är Vlaams Belang. Det härstammar ur ett 

annat parti, Vlaams Blok, som var tvungna att lägga ner sin verksamhet 2004 då de 

dömdes för att ha ett öppet rasistiskt manifest. Dock består Vlaams Belang av samma 

människor och ungefär samma politik, med en något mjukare framtoning, som 

Vlaams Blok gjorde (Küchler, 2014). Partiet är fortfarande emot invandring och har 

tydliga islamofobiska tendenser men enligt Jan Erk har Vlaams Belang tonat ner 

xenofobin något, men trots det räknas partiet fortfarande som xenofobiskt (Erk, 2005, 

s. 495) De beskriver sig själva som konservativa och nationalistiska men de har starka 

kopplingar till främlingsfientlighet med både sin bakgrund och vilka restriktioner de 

önskar i invandringspolitiken. Till exempel vill de inte att Islam ska erkännas som en 

religion i Europa då de anser att Islam inte står för västvärldens värderingar och 

normer (Sveriges Television, 2006). Partiets hjärtefråga är att få ett självständigt 

Flandern från Belgien, då partiet har uttalat sig om att de anser att Flandern och 

Vallonien (den andra stora regionen i Belgien) inte har mycket gemensamt och bör 

därför inte ha en gemensam politik (Hietikko, 2014).  

Vlaams Blok kom in i Belgiens parlament valet 1991 då de fick ca 6,5% av rösterna, 

vilket överraskade politikerna . För att kunna kämpa emot detta nya inflytande ett 

främlingsfientligt parti helt plötsligt fick, upprättade man vad som kallas ”cordon 

sanitaire” vilket på den politiska arenan betyder att de andra partierna gick samman 

och bestämde att de aldrig någonsin skulle samarbeta med Vlaams Blok. 2004 

upplöstes partiet efter ett domslut som gjorde att partiet var tvungna att läggas ned. 

Vlaams Belang skapades och 2007 var de med i ett nationellt val för första gången 
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och fick då hela ca 12% av rösterna. Men efter år av stigande väljarsiffror sjönk de 

drastiskt till ca 7,7% år 2010 (Jaakke, 2010).  

 

5.1.1 Relation till EU 

Värt att nämna är också att Vlaams Belang är kritiska mot EU. De menar att EU är 

alldeles för byråkratiskt och centraliserat och lägger sig i frågor där folket borde ha 

större makt och övertag. De tror inte på multikulturalism utan kämpar för att försöka 

hitta sin egen identitet. I och med deras kritiska inställning till EU är de också kritiska 

till Schengenavtalet och den rörlighet avtalet innebär. De menar att eftersom att 

Belgien inte har samma problem som andra medlemsstater i EU är det orimligt att ha 

samma politik och särskilt invandringspolitik (Hietikko, 2014). Dock visar 

Eurobarometerns undersökningar från 2009 att Belgien är ett av de mest positiva 

medlemsländerna när det gäller inställningen till EU-medlemskapet. 69% av de 

tillfrågade svarade att Belgiens EU-medlemskap är bra för landet vilket var den sjätte 

högsta siffran som noterades bland medlemsländerna (Eurobarometern 2009, s.146).  

 

5.1.2 Främlingsfientlighet hos befolkningen 

Belgien är ett land där befolkningen i allmänhet anser sig vara ganska rasistiska. 

Eurobarometern frågade befolkningen i Belgien på en skala 1 - 10 hur rasistiska de 

upplevde att de själva var. 22 % svarade att de tyckte sig vara mycket rasistiska. Cirka 

53 % svarade fem eller högre på skalan hur rasistiska de var (Eurobarometern, 1997, 

s.2). Denna främlingsfientlighet hos befolkningen visade sig igen i det allmänna val 

som hölls 2007, där Vlaams Belang blev det näst största partiet i regionen Flandern, 

där 60 procent av den belgiska befolkningen bor (Carlbom et al. 2009). 41 % av 

befolkningen under 25 år anser att det är för många invandrare i Belgien och en stabil 

majoritet på 57 % anser att om man är arbetslös bör man skickas tillbaka till sitt 

ursprungsland (Mielants, 2006, s.321). Invandrare i Belgien sitter lite i ett dödläge - 

om de har ett arbete anklagas de för att ta dessa från ursprungsbefolkningen, har de 

inget arbete får de inte stanna (Mielants, 2006:321).  

 

Tabell 5.2 
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                Statistik hämtad från fackligt.eu, skapad av Vera Håkansson 

 

5.1.3 Belgiens ekonomi  

Belgien är en modern ekonomi med euron som valuta, landet ligger i topp 20 när det 

kommer till BNP/capita (Globalis, 2014). De har i jämförelse med många andra 

europeiska länder en stabil ekonomi, trots den nedåtgående ekonomiska spiralen som 

startade under 1980-talet och den globala lågkonjunkturen. 70 % av landets BNP 

består av en välutvecklad tjänstesektor. Dock skiljer sig ekonomin i norr och söder 

(Globalis, 2014).  

 

5.2 Fallstudie Grekland och Gyllene Gryning  

2012 fick Greklands nu största främlingsfientliga parti ”Gyllene gryning” 6.9% av 

rösterna och därmed 18 mandat i parlamentet och blev då det femte största partiet i 

det hellenska parlamentet. Förutom att partiet öppet deklarerat att man vill ”rensa bort 

Grekland från immigranter och kulturer andra än den grekiska” (Ellinas, 2013, s.550) 

och därmed är per definition främlingsfientligt menar vissa att Gyllene Gryning 

rentav borde stämplas som ett ny-nazistiskt parti. Med citat som till exempel 

”Democracy means state of the demos, that is of the People, made up of individuals of 

common descent” (Ellinas, 2013, s.549) hämtat från partiets officiella hemsida samt 

när partiets internationella organisationschef beskriver Hitler som “en man med en 

trevlig personlighet” (Smith, 2014), visar det att det finns ett tydligt visst rasbiologiskt 
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tänk rotat inom partiet – vi väljer dock att nöja oss med att partiet är klart 

främlingsfientligt när det gäller placeringen på den ideologiska kartan.  

En överblick över partiets resultat i grekiska val från 1994 – 2012 visar en tydlig 

plötslig uppgång vid det lokala Athen-valet 2010. En ökning som kan härledas direkt 

till den grekiska skuldkrisen som blossade upp 2009 och tvingade landet till flertalet 

åtstramningspaket de efterföljande åren (Doxiadis, Matsaganis, 2012, s.42-43) 

(Ellinas, 2013, s.556f) . 

 

Tabell 5.3 

Gyllene Grynings valresultat 1994-2012 

 
(Tabell hämtad från Ellinas, 2013, s.7) 

 

5.2.1 Relation till EU 

Gyllene Gryning har inte tydligt uttryckt att de anser att Grekland bör lämna EU, men 

det framgår att de anser att EU har bidragit till nedmonteringen av det Grekiska 

samhället och dess industri. De har även uttryckt sitt missnöje mot att Grekland gick 

med i EMU och därmed antog euron som valuta, då de anser att det är viktigt för ett 

lands nationella självständighet att ha en egen valuta (Ellinas, 2013, s.551f). Inom 

Europarådet ses Gyllene Gryning som ett problem. De menar på att Grekland har de 

rättsliga verktygen för att kunna förbjuda partiet och därmed hindra dem från att delta 

i EU-valet nu i vår (Haglund, 2013). Gyllene Gryning själva satsar stort på valt, trots 

visst misstycke mot EU som organisationen i sig, och frånskjuter sig all kritik om att 

de skulle vara en kriminell organisation (Björklund, 2014).  

 

Dock visar Eurobarometerns undersökningar från augusti 2009 att majoriteten av den 

grekiska befolkningen i allmänhet är positivt inställda till landets EU-medlemskap. 
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61% av de tillfrågade svarade att Greklands EU-medlemskap är bra för landet vilket 

placerar landet på en elfte plats, om man rangordnar medlemsländerna efter positiv 

inställning (Eurobarometern 2009, s.146) Värt att notera är att grekernas inställning 

till EU förändrades drastiskt i samband med landets ekonomiska kris och att resultatet 

för en liknande undersökning som genomfördes i Grekland i juni 2010 visade ett den 

postiva inställningen till EU-medlemskapet sjunkit till 19% (Dotsiagis, Matsaganis, 

2012, s.15).  

 

5.2.2 Främlingsfientlighet hos befolkningen 

Enligt de grekiska författarna Aristos Doxiadis och Manos Matsaganis som har skrivit 

artikeln ”National populism and xenophobia in Greece” (2012) och i den analyserar 

främlingsfientlighetens uppkomst och utbredning, är det viktigt att ha Greklands 

historiska relation till begreppet i beaktning då främlingsfientligheten inom landet ska 

analyseras. (Doxiadis, Matsaganis, 2012 s.23) 

Doxiadis och Matsaganis (2012) lyfter fram den Grekiska exceptionalismen som en 

av förklaringarna till de främlingsfientliga tendenserna i landet. Härstammad från 

antikens Grekland är exceptionalismen sedan länge djupt rotad innebär en tro på det 

egna landet som överlägset övriga. Exempelvis visar undersökningar från Maj 2012 

att 63% av den grekiska befolkningen ansåg att nationen var överlägsen övriga i 

världen (Doxiadis. Matsaganis, 2012, s.23-25) 

Den nämnda överlägsenheten ska inte blandas ihop med begreppet 

främlingsfientlighet men vi anser att det är av betydelse för framtida analys att vara 

medveten om den existerande attityden inom landet. När de i samma undersökning 

undrade hur de tillfrågade ställde sig till uttrycket ”immigrants from less developed 

countries had better not come to Greece at all” svarade dock hela 68% att de höll med 

påståendet som får anses vara tydligt främlingsfientligt utifrån begreppets tidigare 

definition (Doxiadis. Matsaganis, 2012, s.34).  

 

5.2.3 Greklands ekonomi  

Grekland har för tillfället en ekonomi som karaktäriseras av kaos, budgetunderskott, 

korruption och stora statsskulder. De gick med i eurosamarbetet 2001 och tre år 

senare visade det sig att de inte alls uppfyllde kraven för ett medlemskap. Det stora 

budgetunderskottet och statsskulderna, avslöjades 2009, har satt hela eurosamarbetet 
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på prov. De kämpar just nu med att återfå en stabil ekonomi genom höjda skatter, 

höjd pensionsålder och nedskärningar av löner (Globalis, 2014).  

 

6.0 Analys 

6.1 Belgien 

Som en av de stater som var med och startade Unionen är Belgien idag djupt 

integrerat i EU, både socialt och ekonomiskt. Trots det har ett främlingsfientligt parti 

fått stort stöd i Belgien, Vlaams Belang. En konsekvens av det som Gündüz menar är 

en av de största orsakerna till uppkomsten för främlingsfientliga partier, det vill säga 

ekonomisk oro/lågkonjunktur, blir att ångesten och missnöjet över arbetslöshet och 

ekonomiska problem centrerar sig på de som främlingsfientliga partier menar inte har 

rätt till välfärden och arbetsgaranti, det vill säga den etniska/religiösa minoriteten 

(Gündüz, 2010, s.40). Med andra ord är arbetslöshet i sig kanske inte den direkta 

orsaken till främlingsfientliga partiers förekomst på den politiska arenan, men det 

allmänna missnöjet för politikerna och oroligheten som kommer med en 

lågkonjunktur och hög arbetslöshet kan generera att medborgarna röstar på 

främlingsfientliga partier. Belgien har lagstiftat om att minst 20% av alla jobb på 

marknaden ska vara reserverade för personer med belgiskt medborgarskap (Mielants, 

2006, s.314). Den lagstiftningen kan tolkas som att det finns ett underliggande stöd 

för den socio-ekonomiska politiken som de främlingsfientliga partierna driver, som vi 

presenterar i begreppsdefinitionen samt i början av fallstudien. Att välfärden och 

jobben bör vara reserverade för den dominerande etniska gruppen, det vill säga 

landets ursprungsbefolkning. Den mentaliteten majoriteten av Belgiens befolkning 

uppenbarligen har, visar tydligt på att det finns ett generellt motstånd mot invandrare i 

samhället. De vill inte att invandrare ska bli integrerade och jobba, för då förlorar de 

själva jobb men de vill inte heller att de ska få vara i Belgien utan att jobba. Belgiens 

invandrare befinner sig alltså i någon form av dödläge i hur de ska integreras.  

Eftersom att den vanligaste formen av rasism och främlingsfientlighet döljs så väl 

under samhällsproblem och skicklig retorik, samt eftersom att begreppet ras har 

avskaffats och ersatts med kultur, är idag många belgare omedvetna om mängden 

rasism som immigranter i Belgien får utstå (Mielants, 2006, s.320). Det är svårt för ett 

otränat sinne att lyckas sortera ut vad som är rasistiskt och inte ur det mediala och 

politiska bruset idag. EU har därför en poäng i att lösningen på problemet med den 
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ökande främlingsfientligheten är utbildning. Att man genom utbildning av både barn 

och vuxna kan öka medvetenheten om vad diskriminering och rasism är och hur man 

kan urskilja främlingsfientliga partier på den politiska arenan. Att det inte redan sker i 

större grad i Belgien (vilket vi antar att det inte gör på grund av den höga 

främlingsfientligheten och Vlaams Belangs framgångar) som är så pass integrerat är 

anmärkningsvärt. 

 

Vad som kan te sig konstigt med att ett främlingsfientligt parti fått så stort politiskt 

utrymme i Belgien är att de främlingsfientliga partierna ofta är EU-motståndare, 

vilket stämmer i fallet Belgien. Belgien är vid det här laget det mest EU-integrerade 

landet enligt EU-index med en befolkning som sedan 1995 har levt i ett samhälle som 

blir allt mer EU-integrerat. Att de röstar fram ett parti som vill trappa ner samarbetet 

med EU, trots att majoriteten av medborgarna är positiva till ett fortsatt samarbete 

med EU, kan tolkas som motsägelsefullt. Å andra sidan menar Mielants (2006) att den 

ökade globaliseringen är en av de starkaste faktorerna för främlingsfientliga partiers 

framfart i Belgien. Vilket är synnerligen intressant när det gäller kopplingen till 

landets grad av EU-integration. Då unionen har som uttalat mål att bidra till ett enat 

Europa och därmed en intern globalisering, kan Mielants resonemang kopplas till att 

den befintliga främlingsfientligheten har ett samband till hög EU-integration. Vilket 

är sammanlänkat med det yttre kulturella hotet som Taras (2009) nämner. Ju högre 

globalisering och integration, desto större växer sig behovet för länderna att bevara 

och försvara sin nationella identitet (Taras, 2009, s.83). Att Vlaams Belang nått 

sådana framgångar som de har gjort även i ett starkt EU-integrerat land kan alltså 

tolkas som det Taras pekar på, att en viss del av befolkningen upplever att den 

suveräna staten är hotad av EU och en djup integration (Taras, 2009, s.94).   

 

Att de främlingsfientliga partierna är EU-skeptiska går parallellt med deras övriga 

politik eftersom att en av grundtankarna med EU-samarbetet är att integrera och 

öppna upp för ett multikulturellt samhälle, vilket går tvärt emot vad nationalistiska 

partier vill, det vill säga bevara den nationella identiteten. Den förståelse vi kan skapa 

oss genom vårt empiriska material är att en relativt stor del av Belgiens befolkning är 

tämligen främlingsfientliga med en motvilja att släppa in invandrare i samhället, trots 

att de är djupt integrerade i en organisation som kämpar för jämlikhet, mänskliga 

rättigheter och öppenhet.  
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I Belgiens fall där landet är djupt EU-integrerat har de som motsätter sig detta en 

tydlig minoritet att förhålla sig till med en åsikt som skiljer sig tvärt mot majoritetens 

åsikt om att EU-integration är något positivt. Vlaams Belang har inom denna 

minoritet möjlighet att etablera sig och sälja in sin politik om att bevara den nationella 

staten. Viktigt att ha i åtanke är dock att det kommer alltid att finnas grupper som 

tycker och tänker tvärtemot, oavsett vad normen i samhället är och det behöver inte 

betyda att det kommer ge näring åt främlingsfientliga partier. Det kan absolut vara en 

faktor men antagligen inte den enda eller den största anledningen till att 

främlingsfientliga partier uppstår.  

 

6.2 Grekland 

Gyllene Gryning är ett parti som fullkomligt omfamnar nationalismen som ideologi 

med en politik som förespråkar att den demokratiska staten bör utgöras av nationen 

och ett medborgarskap baserat på etnicitet, där alla är från samma härstamning. 

Gyllene Gryning jobbar mot en etnokratisk stat, som inte nöjer sig med att exkludera 

icke-greker utan också söker en omvandling och omfördelning av resurser samhället 

(Ellinas, 2013, s.549). Gyllene Gryning tillhör en extrem av extremerna gällande 

främlingsfientliga/högerextrema partier i Europa. Det biologiska krav de har för att 

man ska få tillhöra staten skiljer de från många av de andra främlingsfientliga 

partierna i Europa. Den etniska exkluderingen och motståndet mot invandrare är av 

högre grad i Grekland och hos Gyllene Gryning än vad man har sett i både deras 

föregångare samt i andra länder i Europa (Ellinas, 2013, s.550).   

 

Greklands nuvarande ekonomiska situation kan ses som ett typexempel på när 

främlingsfientliga partier ofta får mycket utrymme. Extrem lågkonjunktur med en 

labil regering som missbrukat folkets förtroende genom bland annat korruption, som 

nu går ut över befolkningen som tvingas betala mer i skatt och fortsätta jobba i allt 

högre ålder. Att Greklands medborgare längtar efter en radikal förändring är kanske 

inte så konstigt. Gündüz (2010) menar att en fortsatt lågkonjunktur och arbetslöshet 

leder till desperation, missnöje och till slut frustration hos befolkningen, som sedan 

lätt centrerar sig på de som inte tillhör samhället, “dem andra”. Människor har en 

tendens till att alltid vilja ha en syndabock och ett ansikte på sina problem och när det 

finns partier som Gyllene Gryning som erbjuder både en syndabock och någon sorts 

lösning är det i missnöjet lätt att ta till sig den politiken (Gündüz, 2010, s.40).  
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Utifrån det material som presenterats i fallstudien rörande Grekland kan vi konstatera 

att landets största främlingsfientliga parti har etablerat sig inom landets politik och det 

inte finns tecken som tyder på att dess stöd kommer minska den närmaste tiden. Som 

det land med lägst ekonomisk EU-integration stämmer vår hypotes överens med detta 

konstaterande angående främlingsfientlighetens utbredning. I Greklands fall är dock 

frågan om det verkligen är den låga ekonomiska EU-integrationen som möjliggjort 

Gyllene Grynings ökade väljarstöd de senaste åren. Att döma av de siffror som visar 

partiets väljarstöd finns en koppling mellan den ekonomiska krisen som uppdagades i 

landet under december 2009 och den plötsliga ökningen på nästan sju procentenheter 

mellan de nationella valen 2009 och 2012. 

Om landets ekonomiska kris på något sätt fungerat som en katalysator för Gyllene 

Grynings markanta utveckling blir då frågan på vilket sätt detta kan relateras till 

landets grad av EU-integration. Vad som kan konstateras är att det EU-indexet som 

använts i syfte för att mäta denna variabel väger in många av de faktorer som bidragit 

till att landet hamnade i den ekonomiska krisen. I en av indexets huvudkategorier 

“Grad av symmetri i den ekonomiska utvecklingen gentemot övriga medlemsländer” 

där Grekland rankades bland de lägsta, finns alltså faktorer som kan tänkas belysa (i 

Greklands fall) en “osund” ekonomi (EU-index-25, 2012). 

I detta fall är det dock svårt att kunna konstatera att graden av EU-integration är 

anledningen till landets ekonomiska problem utan får istället ses som en ytterligare 

sorts indikator på att så är fallet. Utifrån de punkter som tagits upp i det tidigare 

materialet måste det även konstateras att det är problematiskt att endast se den 

ekonomiska krisen som anledningen till Gyllene Grynings utveckling. Då det, som 

tidigare visat, har funnits en rad punkter som visar på utbredda främlingsfientliga 

åsikter hos Greklands befolkning redan innan den ekonomiska krisen.  

 

Med landets låga EU-integration i beaktning kan det tyckas förvånande att 

attitydundersökningarna som behandlade befolkningens inställning till EU visade på 

att siffran inte skiljde sig nämnvärt från exempelvis Belgien. Intressant i detta ämne är 

dock hur pass instabilt detta stöd visade sig vara då man jämför med en uppföljande 

undersökning som gjordes mindre än ett år senare under landets ekonomiska kris, då 

den positiva inställningen till EU minskat med hela 41 procentenheter. Trots att det 

utifrån vårt material är svårt att bevisa att denna markanta opinionsförändring inom 
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ämnet är relaterad till en låg grad av EU-integration, vill vi ändå lyfta fram denna 

aspekt som en möjlig förklaring till detta. Då ett land inte är djupt integrerat i det 

omfattande system som EU innebär kan det alltså tänkas att snabba skiftningar i 

befolkningens inställning till EU möjliggörs. 

Vidare är vi medvetna om att EU-skepticism på länga vägar inte går att jämställa med 

främlingsfientlighet men vill även här, med Gyllene Grynings tydliga anti-EU agenda, 

belysa att en starkt negativ inställning till EU ger partiet en ännu en plattform att 

locka väljare och växa på. 

 

Med ett fall som Grekland med låg EU-integration samt stor ekonomisk kris kan det 

blir ännu svårare för EU att göra något åt problemet med främlingsfientlighet. 

Organisationen kan ofta ses som något elitär och därmed försvåras kontakten med de 

“vanliga” människorna och den situationen utnyttjas inte allt för sällan av 

främlingsfientliga och EU-fientliga partier, då de framställer sig själva som försvarare 

av den egna staten mot ett elitistiskt överhuvud (Gündüz, 2010, s.40).  

 

Då vi undersökt två stycken “extremfall” gällande grad av EU-integration kan man se 

att det bildats två typer av motstånd till EU och integration i EU som ter sig på olika 

sätt i de två länderna. I Greklands fall är resultatet tämligen enkelt att se - den lägsta 

EU-integreringen i Europa. Varför de inte är integrerade i någon högre skala är svårt 

att säga, beror det på regeringens och befolkningen val? Eller beror det på andra 

förutsättningar som landet själva inte kan styra över och särskilt inte på så kort tid? 

Dock kan man föreställa sig att Greklands historia med exceptionalismen, där de 

tidigare har sett sig själva som överlägsna, har påverkat landets inställning till 

integration. Det är samtidigt omöjligt att säga hur situationen hade varit om de inte 

hade den historia de har, utan då handlar det endast om spekulationer 

 

6.3 Vlaams Belangs och Gyllene Grynings väljarstöd  

Utifrån vår undersökning kan vi se att Vlaams Belang och Gyllene gryning har ett 

mycket likartat väljarstöd procentuellt, om man ser till deras senaste valresultat. Detta 

konstaterande är av stor vikt för den fortsatta diskussionen kring hur grad av EU-

integration kan påverka väljarstödet för främlingsfientliga partier. En mer 

genomgående utläggning av detta presenteras i slutsatsen och diskussionen.   



Lunds	  Universitet	   	   920812-‐2706,	  911221-‐0373	  
Statsvetenskapliga	  institutionen	  	   	   STVA22:	  Uppsats	  12	  hp	  

27	  

7.0 Slutsats 
Vår slutsats angående frågeställningen om grad av EU-integration påverkar 

främlingsfientliga partiers förekomst och väljarstöd är att integrationen kan ha en viss 

påverkan. Men att det är svårt att peka på exakt i vilken skala samt hur integrationen 

påverkar förekomsten och väljarstödet.  

 

Utifrån de fall vi diskuterat i denna text kan vi inte se en tydlig åtskillnad när det 

gäller främlingsfientliga partiers förekomst och väljarstöd i de två diskuterade fallen 

och således inte heller när det gäller EUs mest respektive minst integrerade länder. 

Vår hypotes kan på så vis sägas ha motbevisats. Vi klargjorde inledningsvis att vi inte 

söker efter ett kausalt samband mellan grad av EU-integration och främlingsfientliga 

partier. Utan istället ämnade vi se om det existerade en relation mellan 

integrationsvariabeln och andra faktorer, som i olika utsträckning påverkar 

möjligheten för främlingsfientliga partiers förekomst och deras väljarstöd. Det vi 

funnit är att ländernas låga respektive höga grad av EU-integration ur olika aspekter 

verkar ha en påverkan på dessa partiers framväxt.  

 

I Greklands fall tycks en osund ekonomi i kombination med en utbredd grekisk 

exceptionalism vara de största anledningarna till Gyllene Grynings framväxt. Dessa 

variabler är även två bidragande faktorer till att landet har en låg grad av EU-

integration. Som ett resultat av detta kan vi relatera den låga graden av EU-integration 

till Gyllene grynings väljarstöd, men det blir samtidigt svårt att visa på åt vilket håll 

de olika variablerna påverkar varandra.  

 

Belgien är djupt integrerat i EU och bör därför vara extra starkt knutna till de värden 

som EU värnar om, det vill säga demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och så 

vidare (Europeiska unionen, 2014) vilket inte borde ge näring åt främlingsfientliga 

partier. Belgien är samtidigt ett exempel på där integrationen också kan bidra till att 

främlingsfientliga partiers stöd ökar, eftersom den höga graden av EU-integration 

förstärker globaliseringen i samhället, vilket i sig kan leda till att det uppkommer 

partier som är måna om att bevara landets nationalitet och egna kultur. 

Konsekvenserna av “the destructive forces of globalization” (Mielants, 2006, s.319) 

visar sig genom nedskärningar på invandringen och integrationen för att man istället 
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vill värna om landets egna etniska grupp (som i vissa fall till och med utpekas som 

den “rätta” gruppen) och någon form av välfärdschauvinism skapas. Vi kan alltså 

konstatera att vissa konsekvenser av hög EU-integrering kan vara en bidragande 

faktor till ett ett ökat väljarstöd till främlingsfientliga partier.  

 

För att sammanfatta: Vi har inte haft resurser nog för att kunna påvisa ett tydligt 

samband mellan graden av EU-integration och främlingsfientliga partiers förekomst 

och väljarstöd, men den slutsatsen vi kan dra är att det existerar en relation mellan 

dessa variabler som är tydligast i andra eller tredje graden. Det vill säga att graden av 

EU-integration påverkar en faktor (exempelvis ekonomin och arbetslösheten) som i 

sin tur har påverkan på främlingsfientliga partier förekomst och väljarstöd.  

 

8.0 Diskussion 
8.1 Främlingsfientlighet och dess samband med ekonomin 

Som tidigare nämnt spelar främlingsfientliga partier ofta på befolkningen missnöje 

och rädsla för sin egen (ekonomiska) överlevnad. Taras påpekar att det är allmänt 

känt bland politiker vilken inverkan och grad av makt det har att sprida denna rädsla 

bland befolkningen (Taras, 2007, s.93). Att främlingsfientliga partiers framgångar 

ofta stiger i samband med en lågkonjunktur är alltså inte så konstigt. Vårt empiriska 

resultat av Grekland stödjer denna tes: ekonomiskkris och lågkonjunktur leder till att 

främlingsfientligheten stiger. Dock har vi även kunnat se en annan relation från 

studier av vårt empiriska material. Belgien har på senare år inte haft samma grad av 

ekonomisk kris som Grekland har varit/befinner sig i. Trots de har de en hög 

främlingsfientlighet, som särskilt visar sig i en av deras rikaste regioner - Flandern, 

som Vlaams Belang önskar självständigt.  

EUs förhoppning är att ju att en hög EU-integrering leder till hög ekonomisk 

standard, vilket Belgien har med ett högt BNP/capita (43707 USD 2012 (Globalis, 

2014)) och en hög ekonomisk standard borde leda till låg främlingsfientlighet. Men 

som vi har sett är Belgien här ett undantagsfall och det är svårt att peka på exakta 

orsaker till detta. Vad som är uppenbart är att EU bör se över de relationer som går att 

finna mellan integration och förekomsten främlingsfientliga partier för att försöka 

förhindra att de får ännu mer utrymme. 
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Har EU och Europa lyckats så dåligt med att sätta upp ett gemensamt ramverk för 

medlemsländerna angående invandring och integration att många av medborgarna 

hellre röstar fram ett EU-fientligt främlingsfientligt parti som tar hårda tag mot den 

invandringen? För att EU ska kunna bekämpa det som Gündüz nämner som en av 

anledningarna till att främlingsfientliga partier florerar inom Europa, att de utnyttjar 

EUs något elitistiska karaktär och således utnämner sig själva som försvarare av den 

nationella staten, kanske EU bör tänka om när det kommer till invandrings- och 

integrationspolitiken. Det är uppenbart att det är problematiskt när Belgien som det 

mest integrerade EU-landet röstar fram ett främlingsfientligt parti som dessutom är 

EU-motståndare, men vad som är det huvudsakliga problemet samt lösningen på det 

är svårt att peka ut.  

 

Det finns många intressanta aspekter av detta problem som vi anser hade varit 

relevanta att analysera, men som vi inte har kunnat täcka på grund av tids- och 

platsbrist. Dock önskar vi, vid fortsatt forskning kring ämnet, att dessa frågor tas upp.  

 

8.2 Kritisk reflektion 

Vi är medvetna om att det finns delar av uppsatsen som hade kunnat utvecklas i större 

utsträckning. Hade vi haft mer tid hade det varit önskvärt att tydligare redovisa för 

andra faktorer inom respektive land som kan påverka främlingsfientligheten. Risken 

finns nu att studien kan bli missvisande om man tolkar vår analys och slutsats som att 

EU-integrationen påverkar i hög grad. Vi har försökt vara tydliga med att det endast 

är en faktor av problemet men det kan behövas förtydligas än mer i början av 

uppsatsen om vilka andra faktorer och i vilken grad de kan påverka.  

Trots att vi varit tydliga med att vi inte söker ett kausalt samband mellan EU-

integration och främlingsfientliga partiers förekomst och väljarstöd t hade studien 

kunnat spetsas till och vara mer koncentrerad på EU-integrationsrelaterad 

främlingsfientlighet inom de undersökte länderna. Bristen på material inom ämnet 

visade sig dock göra denna koppling svår och vi har därför nöjt oss med att besvara 

frågeställningen på nuvarande vis med den tidsbrist vi haft i beaktning. 

 

Vi ansåg att en teorikonsumerande studie var det lämpligaste och mest intressanta 

tillvägagångssättet för vår uppsats. Dock hade man kunnat reflektera mer över hur 
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resultatet påverkas av valet av metod. Hade vi valt att fokusera på en teori kring 

främlingsfientlighet i Europa relaterad till EU-integration och sedan valt fall därefter 

är det möjligt att vi hade fått ett helt annat resultat. Det kan även tänkas att vi borde 

haft en mer enhetlig metod och i linje med en teorikonsumerande studie bara välja ett 

fall och inte göra en komparativ studie, för att tydligare följa den givna metoden. Men 

att studera ett enskilt fall har andra svårigheter, som exempelvis generaliserbarhet och 

så vidare, som inte blir lika tydliga i en komparativ studie. Dock hade det kanske varit 

av värde för uppsatsen att diskutera resultatets generaliserbarhet och dess validitet. 

Men det kan upplevas ganska avancerat för en B-uppsats och vi behövde tänka på 

både tids- samt platsbegränsning.  
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