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Sammendrag 

I flere europeiske land har grupper samlet seg rundt identitære ideer. De kaller seg for 

”identitære” og de er opptatt av å fremme etnisk og kulturell identitet. Identitære ideer 

handler i grove trekk om forsvar av det såkalte ”ordinære folket” mot globalisering og 

liberalisme. Med utgangspunkt i Frankrike og ”det nye høyre”  har identitære ideer spredt seg 

utover Europa og Nord-Amerika og påvirket ulike politiske grupper og organisasjoner på ytre 

høyresiden.  

 

I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan identitære ideer kommer til utrykk i dag. 

Mine forskningsspørsmål har vært orientert mot hvilke kjernesaker som er mest 

fremtredende. Ved å se på kjernesakene for identitære ideer vil jeg undersøke hvordan 

informantene trekker symbolske grenser mot liberale ideer. Jeg ønsket også å finne ut 

hvordan det oppleves å være ”identitær”. I den sammenheng vil jeg undersøke hvordan 

informantene trekker symbolske grenser mot høyreekstremisme. For å besvare disse 

spørsmålene har jeg gjennomført deltakende observasjon og intervjuer med tilhengere av 

identitære ideer. 

 

Jeg bruker Michèle Lamont sin teori om symbolske grenser og Fredrik Barth sitt bidrag om 

etniske grenser for å vise til hvordan grensene for identitetsfelleskap er flytende. Dette danner 

grunnlag for en modell med inn-og ut-grupper, og en gråsone mellom dem der grensene for 

inn/ut er bevegelige. Jeg bruker ulike teoretiske bidrag for å få en forståelse av de identitære 

kjernesakene. Til slutt bruker jeg Mitch Berbrier sin forståelse av hvite ofre, og Pete Simi og 

Robert Futurell sitt empiriske bidrag om aktiviststigma. 

 

De mest fremtredende kjernesakene for informantene er identitet, familie, kjønn og 

innvandring. I analysen finner jeg at informantene trekker symbolske grenser i deres 

forståelse av hver enkelt kjernesak opp mot forståelser de ikke er enige med, eller som de 

anser som forkastelig. Grensedragningen for identitære ideer skjer i stor grad ovenfor liberale 

ideer og multikulturalisme. Grensene er ofte flytende, og man kan finne gråsoner i 

meningsinnholdet.  

 

Informantene er opptatt av å av å markere grensene mellom det nye og det gamle høyre. Der 

det gamle høyre representerer klassisk rasisme og høyreekstremisme, vil informantene hevde 
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at det nye høyre er opptatt av å bevare etniske og kulturelle grupper. Grensene mellom det 

nye og gamle høyre kan være flytende, og endre seg etter kontekst. Selverklærte identitære 

personer og grupper som bruker symbolikk og referanser til nazisme blir avvist av 

informantene. Høyreekstremister som er villig til å la seg ”temme”, er velkomne.  

 

De informantene som er offentlig åpne om deres identitære aktivisme, har opplevd å bli hengt 

ut på internett. ”Outing” fungerer som en online gapestokk, der man blir presentert som 

høyreekstremist med fullt navn og bilde. Dette gjør det vanskelig å forlate den identitære 

gruppen man er en del av. Blant dem som har blitt ”outa” skapes et sterkt samhold, med 

gjensidig avhengighet av hverandre og gruppens ressurser.  

 

Det identitære er et lite undersøkt fenomen, og denne oppgaven kan bidra med å vise til 

variasjon som finnes innenfor det høyreradikale landskapet på mikronivå. Oppgaven kan 

også bidra med informasjon om hvordan identitære ideer blir fortolket og brukt i 

skandinavisk sammenheng. 
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1 Innledning 
 

Lørdag 27. mai 2017 ble det varslet en demonstrasjon utenfor Eldorado bokhandel i Oslo 

fordi en av lederne for identitærbevegelsen i Østerrike skulle tale der. Mange reagerte på at 

bokhandelen tillot en slik taler på grunnlag av synspunktene som fremmes innenfor den 

identitære bevegelsen. Lignende reaksjoner på den identitære bevegelsen har blitt observert 

rundt om i Europa. Blant motdemonstrantene av identitærbevegelsen legges det ofte vekt på 

at de identitære er nynazistiske eller har røtter til nazismen. Om man leser identitær litteratur 

eller snakker med identitære aktivister, vil de aktivt avvise nazisme og rasisme. Dette vekket 

min interesse og nysgjerrighet for å finne ut hva det identitære egentlig er. 

 

Det identitære beskrives som en idestrømning som er opptatt av etnisk og kulturell identitet, 

samt kulturell bevaring. Med utgangspunkt i Frankrike på 2000-tallet har identitære ideer 

utviklet og spredt seg til ulike land i Europa. Det identitære fenomenet har slått spesielt an på 

den politiske ytre høyresiden, og brukes for å fremme regional, nasjonal og europeisk 

identitet, etnisk og kulturelt.  

 

Det identitære begrepet har blitt brukt tidligere av enkelte forskere, og jeg ønsker å starte 

denne oppgaven med å redegjøre for ulike forskningsbidrag som har brukt det identitære 

begrepet. På den måten kan man få et klarere bilde av hva som ligger i det identitære, et 

begrep som for mange ofte er ukjent. Den identitære bevegelsen blir ofte beskrevet som 

høyreekstrem. Enkelte medier har kalt dem for høyreradikale hipstere på grunn av deres 

moderne og stilfulle uttrykk. De identitære gruppene gjør innvandringsmotstand kult og 

ungdommelig, og sammenligner seg gjerne med Green peace i sine aksjonsformer.  

 

Mine forskningsspørsmål for dette prosjektet har vært som følger: 

 

1. Hvilke kjernesaker er mest fremtredende innenfor identitære ideer? 

- Hvordan trekker informantene symbolske grenser mot liberale ideer? 

1. Hvordan er opplevelsen av å være ”identitær” ? 

- Hvordan trekker informantene symbolske grenser mot høyreekstremisme? 
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Kjernesakene som kom frem under dette prosjektet var syn på familie, kjønn, identitet og 

innvandring. I denne oppgaven vil jeg analysere hvordan disse temaene blir forstått av mine 

informanter ved å se på symbolske grenser mellom aksepterte og ikke aksepterte synspunkter. 

Hensikten med dette er å få innsikt i hva identitære ideer er og hva ”identitære” er opptatt av. 

 

Med det andre forskningsspørsmålet har jeg til hensikt å undersøke informantenes opplevelse 

av å være tilhenger av identitære ideer. Det identitære virker å være i en gråsone mellom det 

radikale og det ekstreme, derfor er det interessant å finne ut hvordan informantene trekker 

symbolske grenser mot høyreekstremisme.  

 

En kvalitativ tilnærming var best egnet til å besvare mine forskningsspørsmål, fordi jeg var 

interessert i å finne ut hvordan det sosiale samspillet fungerte. I analysen tar jeg utgangspunkt 

i informantenes perspektiv på det identitære. Innenfor dette feltet erfarte jeg en viss skepsis til 

samfunnsvitenskapelig metode og forskning. Det hevdes at forskningsresultatene tilpasses 

etter ønsket fortolkning og løper de liberale og elitens æren i fremstillingene av ulike 

fenomener i samfunnet. Jeg har lagt vekt på den metodiske fremgangsmåten, for å vise 

transparens og for å kommunisere at min forskning først og fremst har vært analytisk, fremfor 

politisk motivert. 

 

Jeg bruker Michelé Lamont sin forståelse av symbolske grenser for å se på hvordan grupper 

skaper kollektive identiteter ved å trekke grenser opp mot andre grupper. Jeg viser til Fredrik 

Barth med tanke på hvordan grensene som rammer inn en gruppe kan være flytende. Det vil 

si at grensene kan forflytte seg etter hva som er fordelaktig i den kontekst man befinner seg i. 

Dette danner grunnlag for en modell med inn-og ut-grupper, og en gråsone mellom dem der 

grensene for inn/ut er bevegelige. 

 

Det vil følge en redegjørelse for teori innenfor de temaene som har kommet frem av 

informantene. Disse temaene kaller jeg for de identitære kjernesakene, siden de har vært mest 

fremtredende i det innsamlede materialet. I første omgang redegjøres det for familie- og 

kjønnsrelasjoner, med fokus på ulike syn på kjønn og hvordan dette påvirker familier. 

Deretter følger en redegjørelse for identitet og ulike identitetsfellesskap. Til slutt kommer det 

noen teoretiske synspunkter på innvandring og islamofobi. Alle disse temaene er store 

sosiologiske fagområder i seg selv, og jeg har kun redegjort for en liten del av disse. Dette 

teoretiske kapitlet blir brukt som et analytisk fraspark til den senere analysen. 
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Det siste teorikapittelet vil handle om retorikk som brukes på ytre høyresiden som er med på 

legitimere det politiske budskapet, samt rekruttere nye medlemmer. Jeg bruker Mitch 

Berbreier sine studier av hvit offerretorikk, og ser dette i sammenheng med en form for 

identitetspolitikk. Jeg viser også til Pete Simi og Roger Futurell sine studier av hvordan 

medlemskap i hvit-makt grupper ofte blir et sosialt stigma.  

 

I første analysekapitel vil jeg gå gjennom de identitære kjernesakene, og analysere dem i 

forhold til symbolske grenser som informantene trekker. Etnopluralisme er drivkraften bak 

identitære ideer. Dette påvirker synet på kjønn, familie, identitet og innvandring. Siden den 

identitære bevegelsen er svært opptatt av identitet, vil det legges mest vekt på dette temaet. 

Med dette kapitlet ønsker jeg å besvare det første forskningsspørsmålet ved å undersøke hva 

de identitære kjernesakene er, og hvordan de identitære setter grenser mot mer liberale ideer. 

 

I det andre analysekapitlet vil jeg se mer på hvordan informantene setter grenser mellom seg 

selv og andre grupper og personer som finnes på ytre høyresiden. Det er også interessant å 

legge merke til at det trekkes et skille mellom det gamle og det nye høyre, som brukes aktivt 

for å definere eget ståsted. Skillet mellom det gamle og det nye høyre vil jeg undersøke 

nærmere i dette kapitlet. Mange av informantene beskriver sin opplevelse av å være identitær 

på en slik måte at det ligner på et sosialt stigma. Jeg vil undersøke strategier som brukes for å 

håndtere stigma og rekruttere nye medlemmer. Med dette kapitlet ønsker jeg å besvare det 

andre forskningsspørsmålet som handler om opplevelsen av å være ”identitær” og hvordan de 

identitære trekker symbolske grenser mot høyreekstremisme. 

 

Til slutt kommer jeg med en avsluttende kommentar som foreslår å anse det identitære som 

høyreradikalt fremfor høyreekstremt på grunnlag av informasjon som har kommet frem i 

denne oppgaven. Jeg ønsker også å påpeke at den identitære bevegelsen ikke er ubetydelig og 

at de har eksplisitte mål, med grunnlag i rasisme, om å påvirke tanker, verdier og politikk 

som kan få konsekvenser for store grupper i samfunnet. Det er derfor viktig å forske mer på 

den identitære bevegelsen og på hvilken måte de identitære ideene har effekt på sine 

tilhengere. 
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2 Det identitære begrepet 
 

2.1 Første kontakt med det identitære 

 

Det identitære var helt nytt for meg da jeg startet dette prosjektet. Det som fascinerte meg 

med den identitære bevegelsen var deres tilforlatelige retorikk mot innvandring kombinert 

med et stilfullt image på hjemmesidene. Forskere og media omtalte den identitære bevegelsen 

som fascistisk (Bjøreklo 2016), og som en form for intellektuell høyreekstremisme (Expo 

2016). Identitære aktivister brøt med mine forventninger av personer på ytre høyrekant. Det 

militaristiske utrykket med snauklippet hår og boots som jeg hadde forventet å finne, var 

byttet ut med Ralph Lauren-skjorte og chinos. Jeg la merke til at de var effektive og kreative 

formidlere av politisk budskap på de fleste sosiale medier, og ved første øyekast var det 

vanskelig å sette fingeren på akkurat hva som gjorde det identitære så radikalt.  

 

På internett virker det litt kult å være identitær. På YouTube kan man se filmer av aksjoner 

der sporty gutter, kledd i hettegensere med organisasjonens kjennetegn, rappellerer ned fra 

kjente byggverk etter å ha hengt opp store bannere.1 På nettsidene kan man melde seg inn og 

bli aktivist. Man får da ta del spennende og sosiale aktiviteter, alt fra gateaksjoner og 

demonstrasjoner, til julebord og sommercamper. Fellesskapet beskrives som et sted der man 

finner spenning gjennom kontroversielle aksjoner, og at man kommer til å utvikle seg selv 

intellektuelt, følelsesmessig og åndelig ved å være deltaker. Nettsidene er oversiktlige og 

profesjonelt utformet med et dagsaktuelt design. Bokomslagene til de mest markedsførte 

bøkene gir en følelse av krim og spenning.2 

 

Jeg er svært interessert ideologi og hvordan sosiale grupper organiserer seg på grunnlag av 

ideologi. Det identitære fremstår som noe nytt og det er enda lite forskning som er gjort på 

akkurat dette området. Dette drev meg til å undersøke det identitære fenomenet nærmere.  

  

                                                      
1 Se på youtube Patriotischer Fruehling 2016 
2 se: Arktos 2017a, Arktos 2017b 
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2.2 Litteraturgjennomgang 

 

Nancy Fraser har brukt begrepet identitære kategorier i hennes beskrivelse av  

”identitetsmodellen”, som er en strategi marginaliserte grupper i samfunnet bruker for å 

tilegne seg anerkjennelse av gruppeidentitet fra dominerende kultur (Bramen 2002:5). Kamp 

for annerkjennelse av gruppeidentitet og retten til å være forskjellig har utviklet seg til 

identitetspolitikk. Ideen om retten til forskjellighet gir næring til grupper som mobiliserer på 

bakgrunn av de identitære kategoriene nasjonal tilhørighet, etnisitet, ”rase”, kjønn eller 

seksualitet (Fraser 2008). Identitetspolitikk har økt, og har til tider også utviklet seg til 

alvorlige politiske konflikter. Identitetsmodellen som brukes for å tilegne seg anerkjennelse, 

bygger på den tyske filosofen Hegel. Grunntanken til Hegel var at identitet skapes gjennom 

gjensidig anerkjennelse mellom mennesker. Dermed blir anerkjennelse fra andre sentralt i 

forståelsen av egen identitet. Med identitetsmodellen overføres Hegels dualitetsforståelse av 

identitet til en politisk og kulturell kontekst. Grupper i samfunnet som erfarer at de blir 

devaluert av dominant kultur lider under et forvrengt bilde av seg selv. Gjennom dette 

internaliseres et negativt selvbilde. Selve identitetspolitikken har som formål å rette opp det 

negative selvbildet, ved å utfordre dominant kultur og kreve anerkjennelse. Fraser (2000) 

hevder at identitetsmodellen er teoretisk og politisk problematisk, blant annet fordi man 

presser igjennom en gruppeidentitet som forenkler kompleksiteten i menneskers liv. Internt i 

den sosiale gruppen blir det lett tvunget frem konformitet og intoleranse.  

 

Carol Johnson, Steve Patten og Hans-Georg Betz (2005) har skrevet om identitær politikk i 

canadisk sammenheng. De skriver at identitær politikk har blitt kjent som politikk med fokus 

på kulturell anerkjennelse. De hevder at den identitære politikken vokste frem på bakgrunn 

av minoritetsgrupper som kjempet for politiske anerkjennelse på 90-tallet (Johnson m.fl. 

2005). Samtidig som disse gruppene kjempet for anerkjennelse, led en annen gruppe 

bestående av tradisjonelle hvite menn fra arbeider- og middelklassen, under arbeidsledighet 

og dårlige lønnsmuligheter. Denne gruppen angrep den politisk korrekte diskursen, og krevde 

at myndighetene responderte mer på den ”ordinære canadieren”. Johnson mfl. (2005) hevder 

at kjernen i den identitære politikken spilte på en populistisk diskurs, og var en form for 

identitetspolitikk. Innenfor den identitære politikken blir folket smalt og ekskluderende 

definert. Folket ble beskrevet som den stille majoriteten av hardt arbeidene skattebetalere, 

som ikke var tilknyttet noen minoritet eller tjente noen ”spesielle interesser”. Politikken ble 
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senere beskrevet som intolerant og rasistisk, og partiet som førte den identitære politikken i 

Canada ble mindre tydelig på slutten av 90-tallet (Johnson mfl. 2005).  

 

Giovnna Zincones (2006) studier viser til fem holdningsposisjoner til innvandring blant 

italienske beslutningstakere for innvandringspolitikk. De fem posisjonene som blir beskrevet 

er solidaritetsorientert, multikulturelt orientert, funksjonsorientert, identitær eller 

undertrykkende. Med en identitær holdningsposisjon til innvandring, beskriver Zincones 

(2006) at det er frykten for at nasjonal kultur skal forsvinne som fører til en strategi som vil 

begrense innvandring og rett til statsborgerskap. Innvandring fra områder som er ansett for å 

være kulturelt homogent med eget land er foretrukket. Zincones (2006) hevder at den 

identitære holdningen til innvandring er som en segregert form for multikulturalisme, som 

resulterer i et utvannet apartheidsystem (Zincones 2006:352). Identitarisme kan deles inn i to 

versjoner, en sterk og en mild. Den sterke formen for identitarisme tar ofte form som 

xenofobisk og rasistisk. Den mildere varianten er opptatt av at innvandreren skal integrere 

seg, respektere de demokratiske verdiene og lære seg det nasjonale språket slik at man unngår 

kulturell segregasjon og sosial eksklusjon. En mild versjon av identitarisme og en mild 

versjon av multikulturalisme kan ikke samkjøres, men en sterk form for identitarisme og en 

sterk form for multikulturalisme er svært like (Zincones 2006). 

 

2.2.1 Identitære organisasjoner 

 

Det var trolig Guilaume Faye, en intellektuell innenfor den filosofiske retningen ”Det nye 

høyre” som fant opp begrepet ”identitær” i forbindelse med at han kritisere Det nye høyre 

sine tilhengere for mangel på aktivisme (Teitelbaum 2013). Den identitære bevegelsen har 

blant annet opphav i den franske organisasjonen Unité Radicale, som ble bannlyst i Frankrike 

etter at en av deres medlemmer førsøkte å drepe president Jacques Chirac i 2002 (Toje 2014). 

Unité Radicale ble da splittet opp i to retninger, og noen av medlemmene etablerte partiet 

Bloc Identitaire i 2003 (Virchow 2015). Det var usikkerhet i Frankrike om også Bloc 

Identitaire skulle forbys, men president Francçois Hollande endte opp med å tillate partiet på 

bakgrunn av at et forbud ville virke som at man nektet franskmenn retten til nasjonal identitet 

(Toje 2014). I 2016 skiftet gruppen navn til Les Identitaires. Génération Identitaire er ansett 

for å være ungdomsorganisasjonen til Les Identitaires. Organisasjonsformen til Generasjon 
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Identitet har spredt seg til flere europeiske land, spesielt Østerrike og Tyskland. I de nordiske 

landene kan man også spore identitær aktivisme, spesielt i Sverige (Teitelbaum 2013). 

 

Asle Toje har i sin bok ”Jernburet” gjort rede for Generasjon identitet. Toje (2014) skriver at 

Generasjon Identitet er en gruppe som ønsker å bekjempe fremmedgjøring gjennom å finne 

tilbake til røttene, og at de har erklært ”krig” mot de etablerte elitene. Han synes bevegelsen 

fremstår stilren og medievennlig, men at budskapet er på grensen til det uakseptable. Toje 

(2014) hevder bevegelsen kan forstås som en forlengelse av nasjonal konservatisme, ved at 

de gjør et brudd med liberalisme, og vil gjenopplive patriotisme i tråd med folkelig kultur. 

Kristian Bjørkelo beskrev i en artikkel fra 2015 den identitære bevegelsen som ”fascisme i ny 

drakt”. Han hevder at de identitæres kamp handler om å rense landet, nasjonen, kulturen og 

”rasen” for fremmed påvirkning. Bjørkelo (2015) viser til hvordan de identitære bruker 

identitetspolitikk til å fremme sitt politiske budskap. De identitære spiller på en offerretorikk, 

der hvite europeere blir undertrykket av storsamfunnet, og de hevder at det pågår en anti-hvit 

rasisme (Bjørkelo 2015). 

 

Fabian Virchow (2015) har studert den tyske versjonen av Identitäre Bewegung. Han 

fokuserte sin studie på gruppens bruk av identitet, og om man kan forstå gruppen som en 

sosial bevegelse. Han finner spesielt to narrativer som er gjennomgående i den identitære 

retorikken. Det ene narrativet spiller på et akopolyptisk bilde av dagens situasjon i Europa, 

hvor det vises til folkets manglende vilje til å leve. Dette gjør at folket er åpne for 

innvandring, og fører til fare for islamisering. Samtidig uttrykker de identitære også et håp 

for fremtiden, etter at samfunnet har brutt sammen skal et nytt samfunn bygges opp som tar 

hensyn til etno-kulturelle forskjeller. Det andre narrativet går ut på at det er 1968-

generasjonen som har skylden for at situasjonen har blitt slik som den har blitt (Virchow 

2015).  

 

Virchow (2015) mener det identitære kan forstås som en sosial bevegelse fordi de er opptatt 

av å skape fundamental endring på områdene rundt etnisitet, seksualitet, heteronormativitet, 

innvandring og religion. Bevegelsen er synlig på internett og i demonstrasjoner og aksjoner i 

det offentlige rom. De har også ”free spaces” hvor de samles rundt felles ideologiske ideer, 

som for eksempel arrangementet ”Identitär Idé” i Stockholm. De forstår seg selv som en ny 

og overlegen styrke, fordi de formidler sannheten (Virchow 2015).  
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Edma Ajanovic, Stefanie Mayer og Birgit Sauer (2016) har studert høyreorienterte sosiale 

bevegelser i Østerrike, med fokus på blant annet den østerrikske versjonen av Identitäre 

Bewegung. I Østerrike har Identitäre Bwegung vært aktive siden 2012, og har blitt kjent for å 

organisere aggressive og ironiske gateforestillinger og for bruke nye høyrefilosofi i deres 

ideologi. Ajanovic m.fl. (2016) hevder at den identitære bevegelsen skiller seg fra tradisjonell 

høyreorientert ekstremisme, ved at de er moderne og bruker ny teknologi og elementer fra 

globalisert pop-kultur. Rekruttering til gruppen retter seg mot unge mennesker på 

universitetene og med høyre utdannelse. Både innhold, retorikk og stilen til Identitäre 

Bewegung er modernisert versjon av høyreorientert aktivisme (Ajanovic m.fl. 2016). 

 

Ajanovic m.fl. (2016) finner at bevegelsen er opptatt av å bevare hjemlandet, frihet og 

tradisjon på ulike nivåer. De identitære opplever seg truet av innvandring, globalisering og 

”islamisering”. Den identitære bevegelsen anser Europa som et geografisk område med nært 

tilknyttede tradisjoner, og de arbeider for at de ulike folkene skal bevares distinkt. Ajanovic 

m.fl. (2016) finner at de identitære skiller mellom kulturelt utbytte som enten berikende eller 

truende, der innvandring fra land utenfor Europa er ikke ansett for å være berikende 

kulturutbytte. Forskerne finner også at begrepet etnisk-kulturell identitet har erstattet 

nasjonalisme. Begrepet er mer fleksibelt og har sine fordeler. Det åpner for samarbeid med 

land utenfor Østerrike, som ville vært umulig å samarbeide med i et nasjonalistisk 

rammeverk. Dette skaper mulighet for et nettverk over hele Europa, og en ”europeanisation 

of right-wing extremism” (Ajanovic m.fl. 2016:144). I en østerrisk kontekst har 

høyreekstremisme tradisjonelt vært orientert mot tysk nasjonalisme, noe som har blitt lite 

akseptert i det østerriske samfunnet. Det fleksible begrepet om etnisk-kulturell identitet løser 

problemet, ved å tone ned fokuset på nasjon og heller på regioner og Europa (Ajanovic m.fl. 

2016). 

 

2.2.2 Det nye høyre 

 

I tidligere studier vises det til en link mellom den identitære bevegelsen og ”det nye høyre” 

(Toje 2014, Bjørkelo 2015, Virchow 2015, Ajanovic m.fl. 2016). Det nye høyre er en filosofi 

og en metapolitisk bevegelse, og er verken et politisk parti eller en voldelig 

utenomparlamentarisk bevegelse (Bar-On 2011:200). Filosofien til det nye høyre er en 

kombinasjon av ”Conservative revolution” og ”The New Left”. ”Conservative revolution” 



 9 

var en ideologi fra Tyskland som var anti-nazistisk fascistisk med opphav fra 

mellomkrigstiden. Tenkere fra Conservative revolution kombinerte tysk ultra-nasjonalisme, 

tanken om det organiske folkefellesskap og tro på teknologisk fremskritt med en revidert 

form for sosialisme. Innenfor den reviderte sosialismen verdsettes arbeideren og soldaten 

som symbol for en autoritær stat, men det egalitære ved sosialismen og liberalismen avvises 

(Bar-On 2011:200). Ideer fra ”The New Left” og 1968-protestantene har også vært med å 

forme utviklingen av Det nye høyre. På lik linje med 68-erne ønsket tenkere innenfor det nye 

høyre å avvikle liberalt demokrati og innflytelsen til supermaktene Russland og USA. (Bar-

On 2011:205). Det nye høyre lånte strategi fra venstresiden med formål om å endre folks 

synspunkter på høyreorientert ideologi. Gjennom dette ble Antonio Gramsci teori om 

hegemonisk makt sentral innenfor det nye høyre (Mondon 2015:396). 

 

Det nye høyre har hatt stor suksess, og har bidratt med en intellektuell input på den ytre 

høyresiden. Suksessen til det nye høyre hviler på tre årsaker. (1) Den intellektuelle profilen, 

og lederen for filosofien; Alain De Benoist (Bar-On 2011:202). Innenfor den franske 

tenketanken GRECE3 på 1970-tallet, samlet det seg en gruppe med akademikere, journalister, 

forfattere og intellektuelle som var assosiert med ulike magasiner, studiegrupper og partier. 

De fleste av medlemmene kom fra høyreekstremt hold (Bar-On 2011:204). Roger Eatwell 

(2004) hevder at ideer fra det nye høyre har bidratt til at ekstremisme har fått et mer 

intellektuelt preg, og at internett bidrar til nye muligheter for å spre den politiske ideologien.  

 (2) Den metapolitiske strategien som bygger på Gramscis teori om hegemoni har også bidratt 

til det nye høyres suksess. Teorien går ut på at kulturelt hegemoni er nøkkelen til å 

kontrollere dominante verdier, holdninger og måter å være på. Hvis man kan påvirke 

mennesker gjennom det sivile samfunn over lang tid, vil man få makt til å utføre ønsket 

politikk (Bar-On 2011). (3) Det politiske rommet som åpnet seg etter at kommunistregimet 

ble avslørt ved Sovjetunionens fall i 1991. Venstresiden tapte popularitet, blant annet på 

grunn av avsløringene om GULag leirene som kunne sammenlignes med 

konsentrasjonsleirene under det tyske naziregimet i omfang og menneskeforakt (Reisegg 

2015). Det politiske rommet som oppsto gav mulighet for det nye høyre å være et politisk 

alternativ for dem som var imot liberalisme, kapitalisme og USA (Bar-On 2011:217) 

  

                                                      
3 Research and Study Group for European Civilization 
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2.2.3 Det identitære i Nordisk kontekst 

 

Utenfor Frankrike er Sverige et av de landene som har størst oppslutning om identitære ideer 

(Teitelbaum 2013). Sverige har en lang og innviklet historie med ulike grupper på ytre 

høyresiden som har samarbeidet, brutt opp og utviklet nye grupper (Lundström og Lundström 

2016). På slutten av 90-tallet stigmatiseres radikal nasjonalisme i Sverige ytterligere etter 

økende antall drap og attentatforsøk. Grupper og organisasjoner begynner å redefinere radikal 

nasjonalisme ved å hente begreper som etnopluralisme fra den identitære bevegelsen 

(Teitelbaum 2013). 

 

I 2001 etableres partiet Nasjonal Demokraterna. Partiet besto av personer som hadde blitt 

utvist fra Sverige Demokraterna, og utstøtte medlemmer av den militante og ny-nazistiske 

organisasjonen Svenske Motstandsrørelsen (også referert til som Nordiska 

Motstandsrørelsen, NMR). Nasjonal Demokraterna fylte et ideologisk tomrom fra den 

raseorienterte Motstandsrørelsen til kulturorienterte Sverige Demokraterna (Teitelbaum 

2013:110). Ut fra ungdomspartiet til Nasjonal Demokraterna ble organisasjonen ”Nordisk 

Ungdom” formet i 2010, som utgir identitær litteratur på deres nettside (Lundström og 

Lundström 2016). Nordisk Ungdom er ansett for å være den ledende organisasjonen innenfor 

det nasjonalistiske landskapet i Sverige som kaller seg for etnopluralister (Teitelbaum 

2013:114). 

 

I 2004 etableres Nordiska Förbundet etter en intern splittelse i Nasjonal Demokraterna. Ut fra 

miljøet rundt Nordiska Förbundet etableres bloggen ”Motpol”, og internettoppslagsverket 

”Metapedia” (Lundström og Lundström 2016). I bloggen Motpol var det sentrale personer 

som kalte seg for identitære, og bloggmiljøet ble kalt identitært, selv om de ikke har offisielt 

gått ut med denne benevnelsen (Teitelbaum 2013:122). I 2010 la Nordiska Förbundet opp, og 

forlaget ”Arktos” tok over som den sentrale kilden til identitære ideer i Sverige. Det er 

Arktos som er initiativtaker bak arrangementet ”Identitär Idé” (Lundström og Lundström 

2016) som er den største årlige samlingen for identitære i Skandinavia (Teitelbaum 

2013:122). 

 

I Norsk sammenheng har det vært lite kjent identitær virksomhet. Det ble en del 

avisskriverier da lederen for identitærbevegelsen fra Østerrike besøkte Oslo i mai 2017. I 
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hans tale sa han at han ønsket å rekruttere en norsk gren av den identitære bevegelsen (Ekte 

nyheter 2017). Tidligere har det blitt forsøkt å starte opp en gruppe med identitære i Bergen 

(Holte 2014), men dette ble raskt møtt med motstand. Om det finnes grupper som møtes 

rundt identitære ideer i Norge, gjøres det i skjul, eller under dekke av et annet navn. Bjørkelo 

(2014) har trukket frem nettmagasinet Kulturverk som et eksempel på formidlere av 

identitære ideer i Norge. Kulturverk tar imidlertid sterkt avstand fra at de har noen 

forbindelse til det identitære (Kulturverk 2014). 

 

2.3 Hvorfor forske på det identitære? 

 

Siden 2000 har det vært få kvalitative studier av grupper på ytre høyresiden, og den teoretiske 

utviklingen har stagnert (Mudde 2016). Cas Mudde (2016) hevder det er behov for flere 

kvalitative studier, slik at man kan få mer kunnskap om ideologi, ledere, deltakere og 

organisasjoner. Ved å gjennomføre flere intervjuer og gjøre deltakende observasjon kan man 

få tilgang på ny informasjon som kan utvide kunnskapsfronten på feltet. I denne studien 

bruker jeg intervju og deltakende observasjon for å få tilgang til informantenes egne 

erfaringer og tanker om ideologi. Gjennom å bruke kvalitativ metode i studiet av den 

identitære bevegelsen kan jeg få tilgang til variasjon på mikronivå, som jeg nødvendigvis 

ikke ville fått kjennskap til med studier på makronivå. 

 

Mudde (2016) påpeker at det i studier av høyreorienterte grupper er viktig å se på andre 

tematikker enn kun innvandring. I denne oppgaven har jeg forsøkt å gå inn i feltet med 

blanke ark for å se hvilke temaer som gjør seg mest gjeldene innenfor den identitære 

bevegelsen. Dette har ført til et datamateriale som viser til andre temaer enn 

innvandringsmotstand, som er representert innenfor identitære ideer. 
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3  Metode 
 

”Så hvis du mener noe som ikke er politisk korrekt, så vil du ikke 

formidle. Du vil ikke få penger til doktorgraden din, du blir ikke 

professor. Så det er jo åpenbart et problem. Det er ikke 

forskningen som er problemet, det er politisert forskning. 

Misbruk og pervertering av den vitenskapelige metode.” –Hans 

 

 

Innenfor det miljøet som jeg har undersøkt, er det en uttrykt skepsis til forskning som gjøres 

innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene. Slik min informant påpeker i innledningen, 

stiller han seg tvilende til forskerens nøytralitet og metodiske fremgangsmåte. Det indikeres 

også at samfunnsvitere sensurerer sine funn, slik at resultatene av forskningen skal passe med 

politisk korrekthet. På grunn av min informants skepsis til vitenskapelig metode, er det viktig 

for meg å synliggjøre hvordan jeg har gått frem underveis i dette prosjektet. I følgende 

kapittel vil jeg gå igjennom begrunnelser for valg av metode, og hvilket grunnlag jeg bygger 

denne metoden på. Deretter vil jeg redegjøre for hvordan jeg har gjennomført intervjuer og 

feltarbeid. Konteksten under feltarbeid og intervjuer vil bli beskrevet, samt en 

gjennomgående drøfting av etiske og metodiske utfordringer underveis i prosessen. Med en 

nøye gjennomgang av metode vil jeg understreke at mitt prosjekt i større grad er analytisk 

motivert, enn politisk motivert. 

 

3.1 Kvalitativ metode 

 

Forskningsspørsmålene i dette prosjektet lar seg best besvare med en kvalitativ tilnærming. 

Det som kjennetegner den kvalitative metoden er at man ønsker å gå inn i et sosialt felt med 

en genuin interesse for å finne ut hvordan det sosiale fungerer. Jeg ønsker i denne oppgaven å 

beskrive og til dels forstå identitære ideer. De kvalitative forskningsmetodene er til for å 

belyse menneskelige opplevelser, erfaringsprosesser og det sosiale liv (Brinkmann & 

Tanggaard 2010:12). I dette prosjektet har jeg hatt en ambisjon om å forstå hvordan 

informantene tenker, føler og handler. Den kvalitative metoden baserer seg på menneskelige 

aktørers egne perspektiver og fortellinger om verden de erfarer (Brinkmann & Tanggaard 

2010:12). Derfor har jeg tatt utgangspunkt i å beskrive de identitære ideene om for eksempel 

identitet og etnisitet, ut fra hvordan informantene forstår dette selv. Under feltarbeid og 
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intervjuer kom det ofte frem informasjon som jeg ikke kunne forutsett, noe som er naturlig 

når man anvender kvalitativ metode (Tjora 2017:30). Personlige erfaringer som har preget 

informantens  holdninger og valg kommer tydeligere frem gjennom et åpent intervju, fremfor 

i en standardisert kvantitativ spørreundersøkelse.  

 

Data blir ikke passivt samlet inn, men blir heller ansett som et produkt av forskeren (Aase & 

Fossåskaret 2007:111). En observasjon er en fortolkning av situasjonen, og den innhentede 

data kan derfor ikke betraktes som en objektiv sannhet. Det som jeg observerte og tolket ut 

fra de sosiale situasjonene er styrt ut fra mine tidligere erfaringer, biologiske sanser, mentale 

egenskaper og kultur (Aase & Fossåskaret 2007). Feltnotatene et resultat av min bedømmelse 

av hva som var relevant å notere, og oppfølgingsspørsmålene under intervjuene er stilt ut fra 

hva jeg tenkte ville være relevant å spørre om. Dette er med på å bringe frem en type 

informasjon, og muligens utelukke annen informasjon. Den informasjonen som kom frem har 

jeg fortolket ut fra mitt perspektiv. For å sikre gyldigheten av det arbeidet som jeg har gjort, 

er det derfor viktig å beskrive måten jeg har gått frem på så utfyllende som mulig. Dette er 

med på å gjøre forskningen mer transparent og troverdig.  

 

3.2 Rekruttering 

 
I dette prosjektet ønsket jeg å komme i kontakt med mennesker som var politisk aktive rundt 

identitær ideologi. Utvalget mitt var først og fremst fokusert på medlemmer av 

organisasjonen Nordisk Ungdom. Etter hvert som jeg fikk mer kjennskap til feltet, skjønte jeg 

at begrepet identitær kan forstås og brukes på ulike vis av forskjellige organisasjoner, grupper 

og enkeltpersoner. Dette gjorde det utfordrende å finne et passende utvalg som kunne gi meg 

innblikk i det identitære, for hvem hadde eierskap til begrepet? Jeg startet med å ta kontakt 

med personer gjennom twitter som sto offentlig frem som identitære. Jeg sendte også mail til 

organisasjonen Nordisk Ungdom, for å informere om prosjektet mitt og for å komme i 

kontakt med mulige informanter. Denne rekrutteringsmetoden var lite vellykket da jeg ikke 

fikk respons. Gjennom en kontakt på twitter fikk jeg kjennskap til at Nordisk Ungdom skulle 

være medarrangør av konferansen ”Identitär Idé”. Dette arrangementet ble min inngangsport, 

og første møte med det identitære. Da jeg ankom dette arrangementet på søken etter de 

identitære, ble jeg gjort klar over at ”vi” liker ikke merkelapper som ”Identitære”. En mann 

som jeg snakket med på konferansen, forteller meg at det er ikke alle som vil kalle seg for 
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identitære, for om noen få år vil benevnelsen ha fått de samme negative konnotasjonene som 

for eksempel nasjonalister. 

 

3.2.1 Utvalg 

 
På Identitär Idé var det samlet personer fra mange ulike land, og fra ulike politiske partier 

som Svenskarnas parti og Sverigedemokraterna, samt medlemmer fra Nordisk Ungdom og 

Identitäre Bewegung og bloggere fra Motpol og Motgift. Alle jeg snakket med var opptatt av 

å gjøre et poeng av viktigheten av å samarbeide om det de hadde til felles, i den prekære 

situasjonen som de opplevde å befinne seg i. I begynnelsen av prosjektet var det vanskelig å 

gripe; ”hvem er de identitære?” Jo mer kjennskap jeg fikk til feltet, jo mer komplekst og 

variert virket det. Jeg valgte derfor å endre fokus fra ”de identitære” mot identitære ideer, og 

hvordan disse ideene blir representert gjennom ulike personer og grupper i Europa. 

Rekrutteringen min rettet seg derfor mot mennesker som hadde kjennskap til identitære ideer 

og som mer eller mindre identifiserte seg med dem, og som var aktive på ulike vis gjennom 

aksjoner, demonstrasjoner, deltakelse på konferanser eller i organisasjonsarbeid.  

 
Ikke alle informantene jeg snakket med kalte seg selv for identitære. Likevel var de fleste av 

dem mer eller mindre enige i de identitære kjernesakene. Informantene jeg snakket med 

hadde mer enn bare kjennskap til det identitære, de var også gjerne involvert i en gruppe eller 

et sosialt miljø knyttet opp mot identitære ideer. Enkelte av informantene var opptatt av å 

gjøre et poeng av at identitære ideer er ikke en bevegelse, men et helt vanlig tankesett som 

finnes i befolkningen. Enkelte av informantene ønsket ikke å bli stemplet eller stigmatisert 

som en del av en tvilsom bevegelse, de ønsket heller å fremstå som helt ”normale”. Dette 

gjorde prosessen med å fange hva det identitære var mer komplekst. Jeg opplevde det 

identitære som vann som fløt ut av hendene mine hver gang jeg forsøkte å finne noe håndfast. 

På den ene siden var den identitære kategorien romslig, og rommet alt fra nasjonalister til 

tradisjonalister. I andre sammenhenger var den identitære kategorien noe avantgarde, som 

tilhørte kun noen få utvalgte organisasjoner. Denne kompleksiteten er viktig å ta med seg i 

videre lesning, da informantene inntar ulike posisjoner til det identitære.  

 

Jeg har intervjuet seks personer, og jeg har hatt samtaler med flere ulike personer under 

feltarbeidet. Samlet er dataene i dette prosjektet basert på seks ”hovedinformanter”, og seks 

”feltinformanter”. Tre av hovedinformantene møtte jeg under feltarbeidet, slik at disse 
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personene møtte jeg to ganger under datainnsamlingsperioden. Under intervjuene kunne vi 

referere tilbake til tidligere samtale. Feltinformantene var svært informative, men stiller litt 

svakere enn hovedinformantene fordi samtalene var kortere og jeg tok ikke opp samtalen. Det 

var utfordrende å finne villige deltakere til studien, så jeg var ikke spesielt selektiv i 

utvelgelsen av informanter. Tidsaspektet spilte også en sentral rolle, da det er begrenset hvor 

mye tillit man klarer å opparbeide seg i et slikt felt på bare noen få måneder. Jeg var i stor 

grad avhengig av kontakter innenfor miljøet for å bli introdusert videre, som igjen kunne gå 

god for meg til nye informanter. Slike kontakter etablerte jeg på Identitär Idé. Skepsis til 

hvem jeg var og mine intensjoner, kan være noe av årsaken til at det var vanskelig å få 

kontakt. Jeg erfarte også at enkelte av informantene ofte var etterspurt til intervjuer av 

forskere og journalister, så de måtte prioritere hvem de ville snakke med.  

 

Jeg hadde planlagt å gjøre mer feltarbeid enn det som ble gjennomført. Feltarbeid kunne 

bidratt til å validere innholdet av det som informantene sier i intervjuene (Fangen 2010:172). 

Det ville muligens vært lettere å få tilgang til sosiale begivenheter om man hadde bodd i 

nærheten av en gruppe. Informasjon om demonstrasjoner og aksjoner ble naturlig nok ikke 

offentliggjort på forhånd. Jeg var ikke en innvidd del av gruppen, og fikk derfor ikke 

kjennskap til tid og sted for aksjonene. I begynnelsen vurderte jeg å melde meg formelt inn 

som aktivist i en av organisasjonene, slik at jeg i større grad kunne ta del i gruppen. En status 

som aktivist ville gitt mange fordeler, men det ville også gjort dette prosjektet svært etisk og 

personlig utfordrende, derfor unngikk jeg å melde meg inn. 

 

På tross av utfordringene med rekruttering, opplevde jeg å få et interessant utvalg av 

informanter. Informantene hadde ulike utgangspunkt, både nasjonalt, ideologisk, men også i 

deres gruppetilknytning. Jeg har gjennomført intervjuer med personer fra Sverige, Østerrike, 

Irland og Norge. Alle kom fra ulike samfunnsmessige kontekster, men hadde en eller annen 

form for tilknytning gjennom nettverk, eller deltakelse på samme arrangement (Identitär Idé). 

Alle informantene var menn i alderen mellom 25-50 år, og oppga å ha høyere utdannelse og 

jobb. Informantene skilte seg ikke spesielt ut i gatebildet, de hadde på seg formelle klær. De 

var vennlig innstilt, og hadde et dannet språk. Enkelte av dem fremsto som intellektuelle ved 

at de stadig henviste til bøker, statistikk og forskning i samtalene. Informantene fremsto som 

samfunnsengasjerte og fulgte med i debatter og nyhetsbildet. Det var generelt vanskelig å 

spørre om deres personlige bakgrunn fordi informantene virket noe unnvikende med hensyn 
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til temaet. For å unngå for nærgående spørsmål, noterte jeg meg heller den 

bakgrunnsinformasjonen som kom frem naturlig under samtalen.  

 

Nedenfor følger en liste over de ulike informantene med litt informasjon om deres bakgrunn. 

Informantene er tillagt pseudonymer for å bevare deres anonymitet. 

 

Tabell 1: Informantliste 
Informant / 

alder 

Type informant / 

antall ganger møtt 

Tilknytning Nasjonalitet Daglig virke  Utdannelse 

Hans 
30-40 år 

Hovedinformant, 

møtt én gang 

Søker 

gruppetilknytning 

Norsk Selvstendig 

næringsdrivende 

Mastergrad 

Ole 
30-40 år 

Hovedinformant, 

møtt to ganger 

Deltar på ulike 

treff og foredrag, 

del av et nettverk 

Norsk Ansatt innenfor 

finans 

Mastergrad  

Simon 
20-30 år 

Hovedinformant, 

møtt to ganger 

Aktivist i Identitäre 

Bewegung  

Østerrike Student  Mastergrad 

Historie 

Gunnar 
20-30 år 

Hovedinformant, 

møtt én gang 

Aktivist i Identitäre 

Bewegung 

Østerrike Student Bachelorgrad 

Statsvitenskap/økonomi 

Per 
30-40 år 

Hovedinformant, 

skype-intervju 

Aktivist i Nordisk 

Ungdom 

Svensk Web utvikler Bachelorgrad 

Medier og 

kommunikasjon 

Bill 
40-50 år 

Hovedinformant, 

møtt én gang, 

skype-intervju 

Deltaker på ulike 

konferanser knyttet 

til temaet 

Irsk Ingeniør Bachelorgrad 

Ingeniør 

Tor 
20-30 år 

Feltinformant, 

møtt én gang 

Del av en uformell 

lesesirkel 

Svensk Student Bachelorgrad 

Ingeniør 

Karl 
20-30 år 

Feltinformant 

møtt én gang 

Aktivist i Nordisk 

Ungdom 

Svensk Industriarbeider  Ukjent 

Ove 
30-40 år 

Feltinformant, 

møtt én gang 

Ukjent Norsk Ukjent Mastergrad 

Daniel 
40-50 år 

Feltinformant, 

møtt én gang 

Deltar på ulike 

sosiale 

sammenkomster 

Svensk Omsorgsarbeider  Variert: 

Bl.a. sosiologi 

Erik 
20-30 år 

Feltinformant, 

møtt én gang 

Ukjent Svensk Ukjent  Ukjent 

 

 

Informantenes forhold til det identitære 

 
Ifølge Metapedias definisjonen av identitær, er dette en bevegelse som rommer alt fra 

enkeltindividet til grupper. Forskjellige informanter som representerer ulike typer, kan være 

gunstig når man ønsker å få en bredde og dybde i datainnsamlingen (Fangen 2010:57). I dette 

prosjektet har jeg snakket med personer som har ulike innfallsvinkler til det identitære. Det er 

derfor viktig å poengtere at én manns meninger ikke nødvendigvis er alle informantenes 

mening. Synspunktene som kommer frem kan anses som eksempler på ideer som man kan 
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finne innenfor det identitære. Jeg har valgt å fokusere på meninger og synspunkter flere av 

informantene har til felles, som forhåpentligvis kan gi et innblikk i hva det identitære er. 

 

Ifølge mine informanter finnes det ingen ren identitær organisasjon i Skandinavia. De 

gruppene som finnes, har gjerne hentet inspirasjon fra de mer ”rene” identitære gruppene i 

Europa (henholdsvis Frankrike, Østerrike og Tyskland). Derfor er det påfallende mange 

likehetstrekk, på tross av en ulik selvidentifisering. Nordisk Ungdom er en svensk politisk 

aktivistorganisasjon, som kan sies å være den organisasjonen i Skandinavia som er mest lik 

de mer rendyrkede identitære organisasjonene som for eksempel Identitäre Bewegung i 

Østerrike. En informant som er medlem av Nordisk Ungdom (NU), påpekte at om man er 

identitær i Sverige, så liker man som regel Nordisk Ungdom. ”De (NU) går ikke under 

samme flagg og logo som de andre (Identitäre Bewewgung), men sympatiene er i prinsipp det 

samme”. En av hovedinformantene er aktivist for NU, og jeg snakket også med noen 

aktivister fra NU under feltøkten på Identitär Idé. To av hovedinformantene er aktivister for 

Identitäre Bewegung i Østerrike. På den måten er to ulike identitære organisasjoner 

representert i utvalget. 

 

Det er ikke nødvendig å være medlem av en organisasjon for å beskrive seg selv som 

identitær. Enkelte av informantene stiller seg også skeptisk til å kalle det identitære for en 

bevegelse. De forstår seg selv som selvstendige individer, som finner det identitære 

tankegodset fruktbart, uten å være en del av en gruppe. Det å tenke selvstendig, og trekke 

egne konklusjoner fristilt fra offentlighetens konsensus av ideer, er et av de sentrale 

aspektene ved det identitære. Derfor er det heller ikke ønskelig for en del av informantene å 

bli forstått innenfor rammer som konstrueres av utenforstående. Dette blir tolket som et 

forsøk på å samle dem i en gruppe, for så å marginalisere dem. Det hevdes av en informant at 

når man kan identifisere en gruppe mennesker under samme navn, så er det lettere å skape et 

bilde av dem som fienden. Derfor er stempelet ”identitær” i stor grad ikke ønskelig av flere 

av dem jeg har snakket med.  
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3.3 Datagrunnlag 

 

3.3.1 Intervju 

 
Intervju som metode var å foretrekke i dette prosjektet, da denne metoden er mest egnet til å 

få frem hvordan informantene snakker om sine personlige erfaringer og politiske synspunkter 

(Brinkmann & Tanggaard 2012:22). Intervjuet var semistrukturert, og spørsmålene var satt 

opp i tilknytning til forskningsspørsmålene. I selve intervjusituasjonen gikk jeg inn med et 

åpent sinn og en ”bevisst naivitet” for å få gode beskrivelser av informantenes ideer. Under 

en intervjusituasjon er dialogen dyrket frem, slik at det som blir sagt hører intervjusituasjonen 

til. Til tross for at settingen er noe tilgjort, behøver ikke det nødvendigvis å bety at 

informantene ikke forteller sine indre tanker og meninger om samtaleemnet (Tjora 

2017:151). Det er likevel viktig å ta dette i betraktning underveis i analysen. Under ett av 

intervjuene følte jeg at situasjonen virket noe konstruert. Dette kan ha sammenheng med at 

informanten selv ikke var vant til rollen, og det å snakke om sine meninger på den måten. 

Etter intervjuet satt jeg å tenkte på om jeg muligens var med på å styrke den identitære 

identiteten gjennom å intervjue ham i den rollen. 

 

Ganske ofte avvek jeg fra de forberedte intervjuspørsmålene. Enten fordi informanten 

allerede hadde snakket om dem uoppfordret, eller fordi jeg fulgte opp de temaene som 

informanten var engasjert i. Intervjuspørsmålene ble brukt til å hente opp tråden etter at vi 

hadde snakket ferdig om et tema. Jeg startet alltid med å informere om at de kom til å bli 

anonymisert i den endelige oppgaven, og at de hadde rett til å trekke seg fra prosjektet også 

etter intervjuet. Alle intervjuene ble tatt opp med lydopptaker på min mobil. Opptakene var 

vesentlige for å kunne skrive ut en transkripsjon av intervjuet senere. Under enkelte 

intervjuer erfarte jeg at informanten viste mer fortrolighet når lydopptakeren ble slått av. Det 

kan tenkes at lydopptakeren fikk informantene til å føle at det de sa var mer endelig, til 

sammenligning med en samtale uten lydopptak. Etter selve intervjuet kunne de gjerne betro 

meg ”hemmeligheter”, eller uttrykke seg hakket mer radikalt om for eksempel deres 

raseforståelse. Under én intervjusituasjon måtte jeg slå av og på lydopptakeren etter 

informantens ønske, fordi han skulle si noe som han ikke ville at jeg skulle ta opp. Det var på 

denne måten ulike reaksjoner til lydopptakeren. De fleste av informantene var avslappet med 

at samtalen ble tatt opp, mens noen var mer tydelig bevisst lydopptakeren. 
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Det optimale i en intervjusituasjon er å gjennomføre intervjuet ansikt til ansikt. Jeg reiste ofte 

langt for å treffe informantene eller delta på arrangementer. Av økonomiske og praktiske 

grunner må man av og til gjennomføre intervjuer på andre måter. To av de seks gjennomførte 

intervjuene ble tatt over Skype. Under Skype-intervjuene mistet jeg noe av muligheten til å 

observere kroppsspråk og kjenne på selve situasjonen. Jeg klarte likevel å opprette en relativt 

avslappet intervjuform på tross av avstanden. Det kan også tenkes at informantene var mer 

komfortable med denne formen fordi det føltes mer anonymt (Tjora 2017:170). 

 

Intervjuene varte cirka en og halv time i gjennomsnitt. Jeg skrev transkripsjonene på det 

språket vi snakket under intervjuet som var både norsk, svensk og engelsk. Jeg var nøye med 

å få med de fleste detaljene i samtalen, også det usagte. Enkelte informanter hadde et tydelig 

kroppsspråk som de ofte brukte aktivt fremfor ord. Når en informant viste tydelig sin avsky 

for noe med kroppsspråket, eller var nølende til mitt spørsmål, spurte jeg mer inngående hva 

han mente. Når jeg presenterer sitater fra informantene i denne oppgaven, er språket omgjort 

til norsk bokmål, og fra muntlig til skriftlig form. Ved å omgjøre språket til en normalisert 

transkripsjon vil dette i større grad bidra til å bevare informantens anonymitet (Tjora 

2017:174). 

 

3.3.2 Feltarbeid 

 
Feltarbeid som metode har hovedsakelig blitt brukt av sosialantropologer for å utforske 

fremmede kulturer. Chicagoskolen, et intellektuell forskningsmiljø innenfor sosiologien, 

brakte metoden inn i faget gjennom å studere blant annet avvikskulturer i det urbane rommet 

(Tjora 2017:52). Feltarbeidet som metode lar oss ta del i en sosial verden som mer eller 

mindre deltakende medlemmer av den sosiale arena. På den måten kan vi observere hva 

informantene gjør, fremfor hva de forteller at de gjør. I dette prosjektet har jeg gjennomført to 

feltøkter som gav meg et verdifullt innblikk i det identitære. Feltarbeid pleier vanligvis å vare 

over en lengre periode, og med hyppigere kontakt med feltet enn det jeg hadde. Det kreves 

ofte tid og ressurser for å gjennomføre et slikt langt feltarbeid, og da jeg startet prosjektet mitt 

hadde jeg ingen kontakter i miljøet. Jeg måtte utnytte de mulighetene jeg fikk, i det 

tidsrommet jeg hadde til rådighet. Selv om feltarbeidet er av liten størrelse, gjorde jeg mange 

interessante observasjoner. Det finnes også andre studier som er basert på kortvarige 

feltarbeid, som for eksempel Fredrik Barths studier av en fiskebåt, som varte kun en helg 

(Fangen 2010:123).  
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Den ene feltøkten ble gjennomført på en konferanse for identitære. Den fungerte som et 

samlingssted for utveksling av tanker og ideer, og for å bygge nettverk. Den andre feltøkten 

var under en demonstrasjon i Stockholm under parolen ”Stopp fremmedinnvandringen!”. Jeg 

kom ikke så tett på demonstrantene som jeg skulle ønske, fordi politiet hadde satt opp sperrer 

rundt dem. Det var stor risiko for at det kom til å bli sammenstøt mellom demonstrantene og 

motdemonstrantene, for begge hadde voldspotensial. For å komme inn blant demonstrantene 

måtte man ha pressebevis, eller være medlem av noen av organisasjonene som demonstrerte. 

Jeg hadde ikke noen av delene, men jeg fikk mulighet til å observere demonstrantene på 

avstand. Jeg snakket også med ulike personer rundt demonstrasjonsområdet om deres 

reaksjoner på, og tanker rundt det som skjedde. 

 
Min første feltøkt i Stockholm startet jeg lørdag den 1. oktober 2016. Etter måneder med 

undersøkelser på ulike sosiale medier og nettsider, hadde jeg fått kjennskap til arrangementet 

Identitär Idé. Bloggmiljøet Motpol.nu sto som hovedarrangør, men jeg hadde også fått 

kjennskap til at Nordisk Ungdom ville være medarrangører. Intensjonen med å dra på 

arrangementet var å få kontakt med potensielle informanter, og for å bli bedre kjent med 

identitære ideer.  

 

Den lørdagen sto jeg ved en T-banestasjon i en av Stockholms forsteder. På en SMS fra 

arrangøren dagen før, hadde jeg fått beskjed om å møte opp kl. 13:00. Jeg observerte at det 

begynte å samle seg en gruppe mennesker ved t-banestoppet, og jeg antok at det var de 

påmeldte til arrangementet. Gruppen besto hovedsakelig av pent kledde menn i dress, og jeg 

anslo dem til å være mellom 20-50 år. Selv hadde jeg kledd meg formelt, slik at jeg gled fint 

inn i gruppen. Jeg fikk kontakt med to menn som sto i utkanten av gruppen. Vi sto og 

småpratet litt, og jeg spurte han ene hvorfor vi ikke kunne møte direkte på lokalet der vi 

skulle være? Jeg ble fortalt at lokasjonen ble holdt skjult på grunn av venstreekstremistene. 

Hvis de hadde funnet ut hvor arrangementet skulle være, ville de kommet for å lage bråk. 

Mens vi sto ved t-banestoppet og ventet, kom en tilfeldig forbipasserende bort til oss. Damen 

henvendte seg til meg og spurte: ”Jeg ser det står mange pent kledde mennesker i ca. samme 

alder her, og jeg ble så nysgjerrig på hva anledningen er?” Jeg ventet med å svare, og 

henviste spørsmålet videre til mennene jeg sto sammen med. Den ene mannen svarte: ”Det er 

en slags konferanse”. Mannens unnvikelse i å fortelle om hvorfor vi var der gav meg en 
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følelse av at vi skjulte oss for fienden (venstreekstremistene) og offentligheten, av frykt for å 

bli avslørt. Det kan også tenkes at tilhørighet til slike grupper er stigmatisert.  

 

Arrangementet fant sted i en sal, og stoler var satt utover rommet vendt mot scenen. Bakerst i 

rommet kunne man kjøpe brus og kaffe. Mingling var den aktuelle sosiale aktiviteten, og det 

sto små grupper rundt omkring i lokalet og pratet sammen. Noen av arrangementsdeltakerne 

hadde funnet en plass i stolene og pratet med sidemann. Jeg får høre at det aldri hadde vært så 

stort oppmøte på Identitär Idé tidligere, og at det var mange som var der for første gang. 

Arrangørene hadde tekniske problemer, og foredragene som var annonsert ble forsinket. I 

stedet fylte folk tiden med å snakke sammen. Jeg satte meg ved siden av ei ung kvinne, og 

hun fortalte meg at hun hadde kommet dit sammen med kjæresten sin som var aktivist for 

Nordisk Ungdom. Selv var hun ikke så politisk engasjert, men hun hadde lyst å følge med 

kjæresten sin. Jeg opplevde at flere personer tok kontakt og ønsket å snakke med meg. Utover 

kvelden ble jeg introdusert for ulike personer, og jeg snakket med dem om tema relevant for 

problemstillingen i mitt prosjekt. Som for eksempel hva det identitære er, og hvordan man 

organiserer seg rundt identitære ideer. Veldig mange var engasjerte og ville snakke om disse 

temaene med meg, men heller motvillige når det kom til å gjøre et mer strukturert intervju.  

 

Det var lettere enn hva jeg først hadde forventet å komme i kontakt med folk. Dette kan 

skyldes at de fleste som ankom arrangementet var nye i miljøet, og var ute etter å knytte 

nettverk. Det var ca. 200 oppmøtte, og majoriteten av de oppmøtte var menn, med unntak av 

5-6 kvinner, som hadde kommet sammen med sin kjæreste/mann, far eller alene. Veldig 

mange av de oppmøtte var svenske, men det var også flere nasjonaliteter tilstede. Jeg skilte 

meg derfor litt ut som alenekommende kvinne og norsk på denne konferansen. Når jeg fikk 

spørsmål om hvem jeg var og hvorfor jeg hadde kommet, svarte jeg at jeg var 

sosiologistudent ved Universitetet i Oslo, og at jeg var interessert i å lære mer om identitære 

ideer, for å skrive en oppgave om temaet. Dette fikk jeg stort sett positive tilbakemeldinger 

på, og enkelte uttrykte interesse for prosjektet mitt. Til aktuelle informanter gav jeg et 

informasjonsskriv om studien, med forespørsel om deltakelse.   

 

Rolleuklarhet 

 
Målet med å gjøre feltarbeid er å få tilgang til informasjon som ikke kommer frem gjennom 

intervju. For å få denne tilgangen må man opprette relasjoner til informantene som bygger på 
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tillit. Dette tillitsforholdet kan bare etableres når de samhandlende partene kan ha en 

forventning om hverandres handlinger (Aase & Fossåskaret 2007:78). Derfor er det viktig å 

få på plass hvilken rolle man skal ha ovenfor sine informanter. Fra første stund presenterte 

jeg meg som studenten, men jeg opplevde i starten at mange trodde jeg var personlig 

involvert. Dette er ikke så merkelig, da det er mange studenter i dette miljøet som skriver 

blogger og bøker om identitære ideer. Det var noe utfordrende å kommunisere at jeg hadde 

tenkt å skrive en oppgave om dem, verken fremme eller bryte ned deres prosjekt. 

 

I enkelte situasjoner kan man oppleve at forskerrollen blir misforstått og at informantene 

tilskriver deg en annen rolle enn den du hadde intendert (Fangen 2010:87). Jeg opplevde 

situasjoner der jeg ennå ikke hadde fått avklart min rolle, eller opprettet tillit hos menneskene 

jeg møtte. Det ene tilfellet skjedde i en av de første samtalene jeg hadde under Identitär Idé. 

To rumenske kvinner passerte oss på gaten, da mannen jeg står sammen med henvender seg 

til meg og spør ”Dere har vel ikke sånne der i Norge?” I en samtale senere på kvelden spurte 

en mann meg om hva jeg tenkte om forholdene på Grønland, og om forholdene var like ille 

som i Sverige? Jeg fikk også spørsmål om det var mange pakistanere i Oslo. Spørsmål som 

dette opplevde jeg som ladet med en forventning om hva jeg burde svare. Slike spørsmål var 

utfordrende fordi det skapte en konflikt mellom ønsket om å etablere en forskningsmessig 

relasjon med personen, og mine personlige verdier.  

 

Ved en annen anledning sto jeg i en samtale med to menn som pratet om forskjellen i 

utseende mellom nordmenn og svensker, og som lurte på om nordmenn er litt mer blonde enn 

svensker. Deretter fikk jeg et spørsmål om jeg hadde et typisk norsk utseende. Jeg fulgte opp 

med å spørre hva han mente med et typisk norsk utseende. Et spørsmål som virket til å bryte 

med rolleforventningene ut fra reaksjonen spørsmålet mitt fikk. Den ene mannen så litt 

perpleks ut, smilte forsiktig, og prøvde å forklare at man kan se forskjellen på ansiktsformen. 

Det virket som han ikke ønsket å si mer, han dro på ordene og gestikulerte mot ansiktet. Det 

kan tenkes at de opererte med en implisitt forståelse av hva som er et typisk norsk eller 

svensk utseende. Underveis i datainnsamlingen fikk jeg mer kjennskap til betydningen av 

”etnisk tilhørighet” for identitære ideer, og kan i ettertid forstå litt mer av hvorfor mennene 

jeg snakket med var opptatt av dette. Mennene var i utgangspunktet ukjente for hverandre, 

men gjennom en slik samtale kan man prøve seg frem for å finne ut hva som er akseptabelt å 

snakke om. Kanskje jeg ble testet med hensyn til hvor opptatt jeg var av etnisitet og rase, for 

på den måten finne ut om jeg var en ”insider” eller en ”outsider” i dette miljøet.  
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Jeg hadde ingen intensjoner om å gå på akkord med mine egne verdier ved å si ting som jeg 

egentlig ikke mente, eller drive med skjult forskning. Derfor ble det mest naturlig for meg å 

ta en ”outsider”-rolle under feltarbeidet. Informantene skjønte etterhvert at jeg var på 

Identitär Idé først og fremst av faglig interesse. Når jeg inntok en ny og tydeligere rolle 

overfor informantene, fikk jeg også færre ladede spørsmål, siden de i større grad antok at jeg 

ikke nødvendigvis delte deres synspunkter. Den nye og mer definerte rollen var også 

fruktbar, så lenge jeg ikke inntok en for kritisk posisjon. En av personene jeg snakket med 

uttrykte håp om å vinne meg ideologisk, slik at jeg kunne bli en av dem. Slike antydninger 

forholdt jeg meg til så passivt som mulig etter det situasjonen tillot, fordi jeg ikke ønsket å 

være avvisende. Siden jeg ble oppfattet som en outsider, kan det tenkes at enkelte modererte 

sine uttalelser ovenfor meg, fordi de i større grad måtte legitimere sine holdninger. Dette er 

med å prege inntrykket og informasjonen som jeg fikk underveis i dette prosjektet. 

 

3.3.3 Dokumenter og sosiale medier 

 

Innenfor den identitære bevegelsen er det et arsenal av bøker, blogger, podcatser, vlogger, 

YouTube-kanaler m.m. som man kan bruke for å få et innblikk i deres ideologi og sosiale 

fellesskap. Svært mange produserer skriftlig materiale som publiseres gjennom deres egne 

bokforlag, slik som Arktos. Enkelte publiserer tekst gjennom blogger som Motpol og 

Motgift. Organisasjonene Nordisk Ungdom og Identitäre Bewegung har egne nettsider der de 

også legger ut materiale for sine medlemmer og for å rekruttere nye. Jeg har lest enkelte 

bøker og tekster, og har sett noen utvalgte filmer fra demonstrasjoner og aksjoner. Dette har 

bidratt til en god forkunnskap til feltet, og det har hjulpet meg å stille de relevante 

spørsmålene i intervjuene. 

 

Jeg har brukt spesielt to bøker for å støtte opp informasjon i analysen. Den første boken er 

Daniel Friberg sin bok ”Högeren kommer tilbaka”. Friberg er en av foregangspersonene for 

den identitære bevegelsen i Sverige, og står blant annet bak Arktos, Motpol og arrangementet 

Identitär Idé. Boken presenterer fremtidens utopiske Europa, som en sterk og selvstendig 

sivilisasjon. I boken får man en kort innføring i metapolitikk, og hvordan man skal håndtere 

motstand fra journalister. Halve boken består av et oppslagsverk (à la Metapedia) med en 

egen forklaring av begreper som for eksempel etnisitet og politisk korrekthet. Den andre 
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boken som jeg bruker er Markus Willinger sin bok ”Generation identity”. Willinger var 

statsvitenskapsstudent fra Østerrike, og boken hans blir ofte henvist til i beskrivelser av den 

identitære bevegelsen. I boken presenteres en krigserklæring mot 68-generasjonen, og for det 

liberale og multikulturelle samfunnet som den frembragte. Bokens kapitler er inndelt etter 

temaer om rasisme, Europa, familie og islam m.m. Informantene jeg snakket med i Østerrike 

var kritiske til Willingers bok, og ville ikke identifisere seg med den. Det var i hovedsak den 

poetiske stilen fremfor meningsinnholdet i boken, som informanten var kritisk til. Willinger 

var med i Identitäre Bewegung sine lesesirkler i starten, men har senere meldt seg ut. Gunnar 

fra identitærbevegelsen i Østerrike gikk god for boken som kilde. Jeg bruker boken for å 

underbygge poengene til mine informanter. Sitatene som blir presentert fra bøkene har jeg 

oversatt til norsk. 

 

Den identitære bevegelsen er sterkt representert på ulike sosiale medier som facebook, 

twitter, instagram m.fl. Jeg har valgt å følge enkelte kontoer på twitter for å holde tritt med 

det som er aktuelt for sentrale personer innenfor bevegelsen, og se hvordan de reagerer på 

internasjonale hendelser som Brexit, amerikansk valgkamp og terrorhendelser. Jeg har også 

brukt sosiale medier for å undersøke deres nettverk, og for å se hvem som følger hvem. 

Sosiale medier har ikke blitt brukt til datainnsamling, fordi det er en vanskelig etisk 

problemstilling å bruke observasjoner fra internett uten innhentet samtykke fra alle inkluderte 

parter. Sosiale medier har likevel spilt en viktig og stor rolle underveis i prosjektet, da dette 

er en bevegelse som i stor grad utspiller seg på nett. Hvem jeg fremsto som på sosiale medier 

har hatt betydning for rekruttering av informanter og deres villighet til å delta i prosjektet. To 

informanter tok kontakt med meg gjennom twitter på grunn av min personlige bio som så slik 

ut: 

 

 MA #Sociology student at the University of Oslo. Interested in #Ideology and the 

#Identitarian movement. 

 

Den ene informanten hadde søkt på #identitarian og fått meg opp i søkeresultatet. Dette førte 

til at han tok kontakt og uttrykte interesse for å treffe meg og snakke om den identitære 

bevegelsen. Jeg opplevde også å bli sjekket opp på ulike sosiale medier, og fikk senere 

tilbakemelding om at jeg var ”godkjent”, fordi jeg ikke hadde likt sider som ”Refugee 

Welcome” eller lignende. I forkant av prosjektet hadde jeg lukket store deler av min 

facebook-profil for offentligheten, og endret profilbilde. Jeg har under hele perioden unngått 

https://twitter.com/hashtag/Sociology?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ideology?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Identitarian?src=hash
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å like og dele saker som mine informanter kunne oppfattet som kontroversielle. Det var ingen 

drastiske endringer, men de var bevisste nok til å tjene et formål om noen ville sjekke meg 

opp på nett.  

 

Det har også vært en del mailkorrespondanse mellom meg og enkelte informanter. I disse 

mailene har jeg hatt mulighet til å stille spørsmål ved deres begrepsbruk, og klargjøre hva de 

egentlig mente med det de sa. Disse mailene bruker jeg for å støtte opp innsamlet data fra 

intervjuene og observasjonene. YouTube-klipp av demonstrasjoner og aksjoner har også 

bidratt til min forståelse av de ulike gruppenes ”image”, og hvordan de henter ideer fra 

hverandre. Det har vært metodisk utfordrende å vite hvilken av filmene jeg skulle plukke ut. 

Derfor har jeg ikke brukt filmene som en del av datagrunnlaget, men heller som eksempler 

jeg viser til. Det kunne for så vidt vært et eget prosjekt i seg selv å studere hvordan de ulike 

identitære organisasjonene bruker sosiale medier i deres imagebygging. 

 

3.4 Etiske avveininger 

 
Det å forske på ideologiske eller politiske bevegelser som befinner seg i utkanten av 

samfunnets konsensus av ideer og verdier, kan det skape noen kompliserte følelser hos 

forskeren (Blee 1998). De menneskene som jeg var interessert å komme i kontakt med, ble 

ofte beskrevet som høyreekstreme. Jeg googlet navnet til en informant i forkant av et 

intervju, og i en av toppsakene på google var et bilde av vedkommende med batong under en 

demonstrasjon. Det var med en blanding av spenning og frykt at jeg gikk inn i dette feltet. 

Frykten som man erfarer, påpeker Kathleen M. Blee (1998), er ikke kun en individuell sak, 

men også en relasjonell sak. I forkant av feltarbeid og intervjuene kunne jeg være litt nervøs 

for hvordan jeg kom til å bli møtt, og om det kom til å være trygt. Jeg visste ikke i hvilken 

grad jeg ville bli oppfattet som en trussel for de menneskene som jeg skulle møte. På samme 

vis tror jeg også enkelte av informantene opplevde en lignede frykt for hva jeg ville gjøre 

med informasjonen som de delte med meg. Enkelte uttrykte at de ville mistet jobben om 

arbeidsplassen hadde visst at de var tilstede på Identitär Idé eller demonstrerte i gatene.  

 

De følelsene som man erfarer under feltarbeidet kan være en nyttig kilde til data om den 

gruppen man ønsker å studere (Blee 1998). Frykten for det ukjente er sentral i interaksjonen, 

ikke bare mellom ”insidere” og ”outsidere”, men også mellom ”insidere”. Følelsene er et 
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viktig aspekt ved dynamikken mellom aktører i sosiale bevegelser, fordi de er med på å 

konstruere kollektiv identitet og en felles forståelse av begrensninger og muligheter. Disse 

følelsene kan bidra til å forstå motiver for aktivisme, og samholdet innad i bevegelsen (Blee 

1998:382). Situasjonen som jeg beskrev tidligere, da de to mennene snakket om typiske 

nasjonale utseender, er muligens et eksempel på hvordan også ”insidere” møter hverandre 

med en viss usikkerhet. Det er mulig at de må prøve seg frem for å finne ut hva som er 

akseptabelt å si, hvor radikal skal man være osv. De involverte følelsene i en situasjon er 

også interessante data, og er med å skape et inntrykk av hvordan det erfares å være en del av 

miljøet. 

 

Det var en utbredt mistillit til den ”korrupte eliten”, akademia og media, som mange av 

informantene hevdet løp venstresidens ærend. Flere ganger opplevde jeg at de hadde kritiske 

innvendinger mot sosiologifaget i seg selv, for eksempel i synet på kjønn som noe sosialt 

konstruert. Dagens forskning på ekstremisme ble ansett som en del av et større 

manipuleringsprosjekt, der man forsøker å stigmatisere mennesker på bakgrunn av deres 

innvandringsmotstand. Naturlig nok var enkelte også skeptisk til meg og mine intensjoner 

med å forske på dem. Hvordan hadde jeg tenkt å presentere dem i min ferdigstilte 

masteroppgave? Ved et tilfelle under Identitär Idé hilste jeg på to menn fra Norge. De lurte på 

om jeg hadde vært i kontakt med noen av de såkalte ”ekspertene”, og hvem som finansierte 

mitt prosjekt. Det var også noen som lurte på mitt politiske ståsted, og om jeg var feminist. 

Jeg opplevde også å bli konfrontert, med humoristisk undertone, om jeg var en infiltratør. 

Denne skepsisen til meg som sosiologistudent kan være noe av årsaken til at enkelte ikke 

ønsket å delta i studien. Likevel var det mange som valgte å snakke med meg, muligens fordi 

de ikke anså min masteroppgave som en veldig stor trussel. Skepsisen illustrerer igjen de 

følelsene som man møter i dette feltet. 

 
Under feltarbeid er det et ideal for en forsker å være så involvert i den deltakende 

observasjonen at man nærmest føler seg som en del av gruppen (Fangen 2000:21). Når 

informantene utrykker begeistring eller sinne, skal man som forsker også kunne sette seg inn 

i disse følelsene. Det er veldig vanskelig å gjennomføre et feltarbeid om man ikke kjenner 

noen empati med dem man forsker på, og det er også fare for å innta et for etnosentrisk 

perspektiv (Fangen 2000:21). Når det gjelder forskning på grupper med verdier og holdninger 

på kanten av konsensus i samfunnet, er idealene noen ganger snudd. Ofte rapporterer forskere 

på slike grupper at de opplever problematiske følelser med å forholde seg til sine informanter. 
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Dette kan være forståelig i mange sammenhenger, da man ofte må ta del i situasjoner som 

føles ubehagelige å være en del av, og som man heller ikke vil assosieres med (Fangen 

2000:21). 

 

Blee (1999:383) beskriver hvordan mange forskere som lykkes i å etablere empatiske 

forbindelser og positive følelser ovenfor dem som man studerer, ofte kan gjennomgå en form 

for selvsensur. Da presenterer man forskningen på en slik måte at man tilpasser seg 

potensielle lesere, ved å forsvare seg selv eller informanter mot eventuelle sanksjoner. 

Underveis i mitt prosjekt kom jeg i kontakt med stort sett hyggelige mennesker. Selv om 

kontakten var kortvarig, utviklet jeg en form for empati med enkelte av de menneskene jeg 

møtte. Deres prosjekt handlet i stor grad om å skape et trygt og godt samfunn, et ideal jeg kan 

identifisere meg med. Det var heller ideen om hva som utgjør det gode samfunnet, og 

hvordan man kan oppnå dette samfunnet som var avvikende. Jeg gikk mange runder med 

meg selv i forhold til hvordan jeg skulle presentere disse menneskene og ideene deres, slik at 

jeg ikke misbruker informantenes tillit og hjelpsomhet, men samtidig ikke blir et talerør for 

deres ideologi.  

 
De fleste av informantene var opptatt av å bevare sin anonymitet, og enkelte ønsket ikke å 

gjennomføre intervjuet på en offentlig kafé. En informant forklarte dette med at han ikke 

ønsket at tilfeldige mennesker på nabobordene skulle høre vi snakket om et slikt sensitivt 

tema. Under selve intervjuet, når jeg informerer den samme personen om hans anonymitet, 

sier han: ”Det er ikke problematisk, det er bare det at i mangel av et bedre ord, så har jeg ikke 

kommet ut av skapet som identitær”. To av informantene var komfortable med å møtes på en 

offentlig kafé, men dette var da kaféer som de selv hadde valgt ut. I Wien ble intervjuene 

gjennomført på tradisjonelle Wien-kaféer. Det viste seg underveis i intervjuet at informanten 

kjente enten servitøren eller eieren av kaféene som vi var på. Jeg spurte ”Gunnar”, et aktiv 

medlem i organisasjonen Identitär Bewegung, om det var risikabelt for ham å sitte på en 

offentlig kafé og snakke med meg om disse sakene. Han svarte slik: 

 

Noen ganger, men ikke her, for denne kaféen er ikke så billig. Noen ganger er det 

risikabelt, men jeg er ”outed” på internett, så alle som søker på navnet mitt vil finne ut 

hva jeg holder på med. Jeg bryr meg ikke mer, dette er et demokrati og jeg kan si min 

mening, håper jeg. Du har sikkert hørt at det er ikke radikalt, sjåvinistisk eller har noe 
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å gjøre med rasisme. Jeg burde få lov til å uttrykke mine meninger om denne saken. -

Gunnar 

 

Dette viser at informantene forholdt seg noe ulikt til intervjusituasjonen. Det kan ha 

sammenheng med om de hadde stått frem med sine politiske holdninger, eller om de holdt 

dem for seg selv. Å bli ”outa” vil si at man blir avslørt for omverden, ofte gjennom bilde og 

fullt navn på internett. De av informantene som allerede hadde blitt ”outa” på internett som 

høyreekstrem eller rasist, følte muligens at de hadde mindre å tape på å delta i et intervju. De 

andre som jeg pratet med under feltøktene eller under intervju som ikke var blitt ”outa”, 

fryktet for å miste jobben sin, eller for konsekvenser det kunne få for deres bekjentskaper. 

Derfor er alle navn og personopplysninger anonymisert i denne oppgaven. Prosjektet ble 

meldt inn til Norsk senter for forskningsdata, tidligere kalt Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste.  

 

3.5 Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg redegjort for den metodiske fremgangsmåten underveis i prosjektet. En 

kvalitativ tilnærming var best egnet til å besvare mine forskningsspørsmål, fordi jeg var 

interessert i å finne ut hvordan det sosiale fungerte. Gjennom dette ønsket jeg å tilnærme meg 

et felt på en så nyansert måte som mulig. Informantene jeg var i kontakt med var 

hovedsakelig unge menn, samfunnsengasjerte og formelle. De har ulike innfallsvinkler til det 

identitære, og er et eksempel på noen av de synspunktene som man kan finne innenfor det 

identitære.  

 

Datamaterialet er basert på intervjuer, feltarbeid og dokumenter. Intervjuene bidro til å få 

frem personlige erfaringer og tanker rundt ideologi. Feltarbeidet var kort, men bidro til et 

verdifullt innblikk. Dokumentene inkluderer sosiale medier og bøker, som jeg har brukt for å 

tilegne meg forkunnskaper om feltet og for å støtte informantenes påstander i analysen. Med 

denne fremgangsmetoden fikk jeg innsikt til å besvare mine forskningsspørsmål. 
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4 Teori 
 

4.1 Symbolske grenser 

 

Teori om grenser har blitt brukt av mange forskere innenfor mange ulike forskningsfelt, som 

for eksempel religion, etnisitet og innvandring. Det er et teoretisk verktøy som man kan 

bruke til å studere blant annet hvordan grupper danner kollektiv identitet. Målet med å bruke 

grenseteori er å forstå mønsteret mellom ”oss” og ”dem” som ofte blir tatt for gitt (Pachucki 

m.fl. 2007). Fredrik Barth brukte grenseteori for å forklare etniske grupper, og hvordan 

grensene for etniske grupper forflytter seg etter kontekst. Grenser har også blitt studert 

spesielt i sammenheng med ulikhet, og Pierre Bourdieu sitt arbeid presentert i Distinksjonen 

(1979), har vært et viktig bidrag innenfor grenseteori. I denne oppgaven legger jeg særlig 

vekt på Michèle Lamont (1992) sine studier av symbolske grenser. Lamont (1992) sine 

studier bygger videre på Bourdieu (1979) sitt arbeid. Jeg vil også bruke Barth (1969) for å se 

på hvordan grenser kan være flytende. Grenseteori kan bidra med en forståelse av identitære 

perspektiver på familie, kjønn, identitet og innvandring. Denne teorien vil jeg også bruke i 

beskrivelsen av det identitære fellesskapet og hvordan de skiller seg fra andre grupperinger. 

 

Symbolske grenser er distinksjoner som vi lager for å ”kategorisere objekter, folk, praksiser, 

tid og sted” (Lamont 1992:9). Grensene er med på å skille hvem som er de verdige og hvem 

som er de uverdige deltakerne av et forestilt felleskap. Gjennom å opprettholde symbolske 

grenser kan aktørene på forskjellige måter konstruere et ”vi” som er bedre enn ”dem”. Dette 

skaper en gruppetilhørighet med felles forståelse av hva som fortjener respekt, og hva som er 

forkastelig eller vulgært. En felles forståelse innad i gruppen bidrar til konformitet, og til at 

medlemmene skiller mellom anstendig og upassende adferd (Jenkins 1996:121). Innenfor de 

symbolske grensene deler aktørene en felles reaksjon mot symbolske overtredere av 

gruppenormen (Lamont 1992:12). Aktører innenfor grensene opplever et felleskap der de kan 

finne støtte. Grensearbeidet som aktører deltar i, er en måte å konstruere sitt eget ”jeg” i 

relasjon til andre. Lamont (1992) beskriver hvordan det å signalisere ens identitet kan gi 

sikkerhet, verdighet og ære. For unngå negative følelser av skam gir grensearbeidet mulighet 

for en positiv selvidentifisering. Ved å patruljere grensene for sin egen gruppe, er aktørene 

med på skape orden og kollektive normer internt.  
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Det finnes ulike former for grenser, og Michèle Lamont og Virág Molnár (2002) påpeker at 

det er en forskjell mellom symbolske og sosiale grenser. Det er først når det er kollektiv 

enighet om de symbolske grensene, at de utvikler seg til å bli sosiale grenser (Lamont & 

Molnár 2002:169). I boken ”Money, Morals, & Manners” (1992) deler Lamont de symbolske 

grensene opp i tre forskjellige typer. Sosioøkonomiske grenser dras på bakgrunn av 

betraktninger om aktørens velstand, makt eller profesjonell vellykkethet. Kulturelle grenser 

dras på bakgrunn av aktørens utdannelse, intelligens, manerer, smak og beherskelse av 

høykultur. Moralske grenser dras på bakgrunn av aktørens vektlegging av ærlighet, 

arbeidsmoral og personlig integritet (Lamont 1992:4). Fra tidligere kultursosiologiske teorier, 

som for eksempel bidragene til Pierre Bourdieu i Distinksjonen (1979), har Lamont (1992) 

lagt vekt på moralske grenser. Hun mener de moralske grensene spiller en viktigere rolle for 

hvordan grensearbeid gjennomføres i ulike kontekster, enn det Bourdieu fremlegger.  

 

Symbolske grenser er ikke noe som den enkelte aktør konstruerer ut fra sine egne erfaringer 

og interesser alene. Grensene kan ofte oppfattes som sosiale regler, som har blitt mediert 

gjennom de kulturelle repertoarene som finnes i det samfunnet aktøren befinner seg i. På den 

måten eksisterer grensene på forhånd, og gjøres tilgjengelig gjennom kulturelle ressurser, 

geografi og sosialstrukturelle forhold. Gjennom dette kan man se et mønster i hvordan 

grensedragningen foregår i et samfunn, i tråd med utdannelsessystemet, media og kulturelle 

institusjoner. Grensene som enkelte aktører anvender for å markere sin gruppe, finnes 

allerede i en offentlig forståelse av hvordan man vurderer adferd og konforme sosiale koder 

(Lamont 1992:11). Derfor kan grensearbeid være ulikt ut fra hvilke kulturelle ressurser 

aktøren har til rådighet, og deres strukturelle situasjon (Lamont 1992:129). 

 

I felleskapet bak grensene får man tilgang til ulike type ressurser. Gruppene som skapes ut fra 

symbolsk grensearbeid, er derfor også med på å skape ulikhet. Grensene blir et middel for å 

tilegne seg status og monopolisere ressurser, samt legitimere sosiale fordeler som for 

eksempel en overlegen livsstil, vaner, karakter og kompetanse (Lamont 1992:12). Ulikheten 

som oppstår som følge av grensearbeid trenger ikke å være den intenderte hensikten til 

aktørene, men heller en konsekvens av en gruppes eksklusivitet og utestengelse. Symbolske 

grenser handler i stor grad om å definere identitet og ideologi overfor andre grupper, og 

gjennom dette markere hva en ikke er. Det er først når de symbolske grensene har blitt til 



 31 

sosiale grenser, at grensene utvikler seg til sosiale forskjeller og ulikhet (Lamont & Molnár 

2002).  

 

 

Figur 1: Symbolske grenser 

Figuren ovenfor er inspirert av Lamonts (1992) beskrivelse av symbolske grenser. De 

inkluderte er de som har den kulturelle stilen som kreves for å være en del av ”inn-gruppen”. 

I den svarte sirkelen er de aktørene som ikke passer inn i gruppens selvidentifikasjon. De 

utestengte aktørene er dem som gruppen ikke ønsker å assosiere seg med, og ovenfor dem 

vises ofte avvisning eller aggregasjon. Avstanden mellom ”oss” og ”dem” blir ofte åpent 

markert, verbalt eller ved handling (Lamont 1992:10). I den mellomste sirkelen er aktører 

som gruppen stiller seg likegyldige til, og som kan tolereres. Kategorien ”likegyldig” er en 

form for gråsone, og viser fleksibiliteten mellom inn- og ut-gruppene. I denne gråsonen 

foregår det bevegelser, hvor grensene forflytter og tilpasser seg etter kontekst.  

 

4.1.1 Flytende grenser 

 
Grenser har også vært sentralt i studier av etnisitet. Det å forstå etnisitet i lys av grenser, har 

vært et alternativ til forståelsen av etnisitet som noe statisk, eller som noe biologisk betinget. 

Innenfor dette feltet har blant annet Barth (1969) hatt stor betydning for utviklingen av 

etnisitet som studiefelt (Sørum 2000:29). Barth var opptatt av å vise hvordan ulike felleskap 

defineres ut fra en opposisjon til andre felleskap eller andre etniske grupper (Lamont & 

Molnár 2002:174). I boken Ethnic Groups and Boundaries redegjør Barth (1969) for hvordan 

det er grensene som definerer en etnisk gruppe, og ikke det kulturelle som den etniske 

gruppen innehar (Barth 1969:33). Innenfor en etnisk gruppe vil man finne stor variasjon blant 

medlemmene av gruppen. Noen av medlemmene har mange av de typiske kjennetegnene for 

gruppen, mens andre medlemmer har færre (Barth 1969:29). Etniske grupper blir da heller 

forstått som en samling av mer eller mindre like mennesker som slår en grense rundt seg, for 
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å definere seg selv som gruppe. Hvor denne grensen settes kan variere etter hvilken situasjon 

man står ovenfor, og den er derfor mer flytende enn statisk. Barth (1969:30) finner at enkelte 

etniske grupper endrer kriteriene for å bli medlem av den etniske gruppen, ettersom når de 

finner dette passende. Når det er mer gunstig å forskyve grensene for hva som kan inngå i 

den etniske gruppen, finner Barth (1969) at flere etniske grupper gjør dette, uten at deres 

forståelse av egen etnisk gruppe faller sammen. Dette viser oss at grensene som aktører er 

med å skape rundt seg selv som gruppe, kan forskyves i tilfeller der det lønner seg å forskyve 

dem.  
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4.2 Teori om de identitære kjernesakene 

 

Som nevnt dukket det opp spesielt fem temaer under feltarbeidet; familie, kjønn, identitet og 

innvandring. Siden disse temaene står sentralt vil jeg redegjøre for hvordan disse temaene blir 

behandlet i samfunnsvitenskapen. Disse teoriene bruker jeg som et analytisk ”fraspark” for å 

kunne drøfte grensene for identitære ideer. Første del av kapitlet vil handle om familie- og 

kjønnsrelasjoner. I den andre delen av kapitlet vil jeg gå inn på identitet. Innenfor den 

identitære identitetsforståelsen legges det tung vekt på ”etnisk-kulturell identitet”. Det vil 

derfor være relevant å drøfte etnisitetsbegrepet, og det ofte nærliggende rasebegrepet. Til 

slutt vil jeg redegjøre for innvandring og islamofobi. Alle temaene som gjennomgås er store 

sosiologiske fagområder i seg selv. Jeg har valgt å fokusere på utvalgte deler av disse 

fagområdene. 

 

4.2.1 Familie og kjønnsrelasjoner 

 

Innenfor samfunnsfagene opererer man med begrepene biologisk og sosialt kjønn, der 

biologisk kjønn svarer til de fysiske aspektene som for eksempel ulike kjønnsorganer og 

hormoner. Sosialt kjønn handler derimot om hvordan kjønnsrelasjoner er sosialt og kulturelt 

konstruert (Eriksen 2010:128). I alle samfunn vil man finne at det er ulike forventninger til 

kvinner og menn, og det er ulikt hva som legges i denne kjønnsforventningen (Eriksen 1997). 

Det er ideene om hvordan menn og kvinner bør oppføre seg som Eriksen (2010:129) hevder 

er sosialt konstruert, fordi disse ideene har ikke bestandig direkte sammenheng med biologisk 

kjønn. 

 

I motsetning til et konstruktivistisk perspektiv på kjønn er et essensialistisk kjønnsperspektiv, 

som vil hevde at forskjellene mellom kvinner og menn er naturlige, og at kvinner og menn er 

fysisk og psykisk forskjellige (Crompton & Lyonette 2005). Forskjellene mellom kvinner og 

menn har gjennom historien blitt presentert som naturlige, og blant annet legitimert gjennom 

religion. Inntil ganske nylig i historien har en kvinnes identitet vært hennes manns identitet 

(Stone 2010). Hvis man kan demonstrere at ulikhetsmønsteret mellom kvinner og menn har 

røtter i biologiske forskjeller, fremfor konstruerte sosiale ideer om kjønnsadferd, vil dette 

legitimere ulikheten mellom kjønnene, og det vil være liten grunn til å forsøke å skape 
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endring (Crompton & Lyonette 2005). Derfor stiller feminister seg ofte kritisk til et 

essensialistisk kjønnsperspektiv. 

 

De siste årene har en form for populistisk konservatisme vokst frem, som legger vekt på 

emosjonelle og mellommenneskelige forskjeller mellom kvinner og menn (Crompton & 

Lyonette 2005). Det hevdes at for å oppnå harmoni mellom kjønnene, må tradisjonelle 

kjønnsroller fremmes i familien. Det argumenteres for at tradisjonelle kjønnsroller ikke er 

begrensende, fordi kjønnsforventingene blir ansett som naturgitt. Innenfor denne 

konservative populismen vil man blant annet hevde at kvinner helst velger det tradisjonelle, 

fordi det ligger til deres natur å velge for eksempel hjem og barn fremfor arbeid (Crompton & 

Lyonette 2005). 

 

Innenfor feminismen argumenteres det for at ulikheten mellom kjønnene ikke er naturgitt, 

men at ulikhetsmønsteret er sosialt konstruert (Crompton & Lyonette 2005). Med 

feministbevegelsen på 1960- og 70-tallet, ble synet på kvinnen som autonom og kompetent 

løftet frem, fremfor hennes rolle som mor eller kone. Dette nye perspektivet på kvinnen la 

vekt på likhet mellom kjønnene, fremfor deres forskjellighet (Stone 2010). I senere tid har 

forskningen på kjønnsrelasjoner gått mer og mer bort fra dikotomiene mellom kjønn som 

enten konstruert eller naturgitt (Crompton & Lyonette 2005:617). 

 

Feminismetilhengere har blitt anklaget for å være ansvarlige for det økte antallet av 

aleneforsørgere i mange av dagens samfunn (Crompton & Lyonette 2005). Frances 

Goldscheider m.fl. (2015) viser hvordan ”kjønnsrevolusjonen” har bidratt til endrede 

familiemønster. Kvinners inntreden i arbeidslivet har endret kjønnsrelasjonene i hjemmet. 

Som en følge av økt antall skilsmisser, og en mer allmenn aksept for utenomekteskapelige 

seksuelle relasjoner, inngår menn og kvinner i mindre forpliktende relasjoner i dag. Det er 

vanligere å oppdra barn utenfor ekteskapet, og dette er en trend som enkelte forskere hevder 

har opphav i endrede kjønnsroller (Goldcheider m.fl. 2015:211). Andre forskere vil hevde at 

dagens familier er preget av globalisering som har skapt mer usikkerhet i arbeidsmarkedet, og 

derfor behovet for to inntekter. Det usikre arbeidsmarkedet hevdes også å være grunnlaget for 

at unge voksne velger å vente med, eller unngå forpliktende relasjoner (Goldcheider m.fl. 

2015). 
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Familier i dag er varierte, og kan blant annet inkludere aleneforsørgere, partnerskap fremfor 

ekteskap og likekjønnede partnerskap med og uten barn. Enkelte hevder at den tradisjonelle 

familien forsvinner og at familieverdier bryter sammen i det euro-amerikanske samfunnet. 

Selv om familiemønstrene har endret seg, er ikke familiene mindre stabile nå sammenlignet 

med tidligere (Stone 2010:248). Bildet av den stabile og lykkelige familien som enkelte 

tenker eksisterte tidligere i historien, er delvis en myte. Fortidens ekteskap varte 

nødvendigvis ikke lenger enn de moderne ekteskapene, mye på grunn av partnerens tidlige 

død. Nesten den samme andelen av barn med aleneforsørgere vokste opp på 1900-tallet, som 

i dag (Stone 2010:249). Skilsmisseratene har gått opp siden 1960-tallet, men studier har vist 

at ektepar på 1970-tallet var langt mer tilfreds enn ektepar på 1950-tallet. Studier viser også 

at familielykken er størst i familier som ikke har tradisjonell arbeidsfordeling i hjemmet 

(Crompton & Lyonette 2005:617). Dette indikerer at familien er fortsatt viktig i vårt 

samfunn, men at den er i endring. 

 

Maskulinitet og homofobi 

 

Studier av maskulinitet har blitt særlig relevant etter at Raewyn Connell på 80-tallet la frem 

empirisk forskning på hvordan kjønnskonstruksjoner kan ses i et hierarkisk sammenheng. 

Dette førte videre til en modell med flere maskuliniteter og typer av maktrelasjoner (Connell 

& Messerschmidt 2005). Den hegemoniske maskulinitet er den maskulinitetsformen som er 

mest respektert, ønsket og dominant innenfor et samfunn. Den legitimerer og naturaliserer 

interessene til dem som har mest makt. I industrialiserte stater er ofte en slik maskulinitet 

forbundet med å være hvit, heteroseksuell, rasjonell og økonomisk vellykket. Det finnes også 

underordnede maskulinitetsformer som er kategorisert etter etnisitet, seksualitet og 

klasseposisjon (Roberts 2012). I studier av nye generasjoner arbeiderklassemenn finner 

Roberts (2012) at den hegemoniske maskuliniteten endrer seg. Dagens hegemoniske 

maskulinitet reflekter ikke nødvendigvis foreldregenerasjonens holdninger til likestilling. De 

unge mennene som ble intervjuet forventet i større grad at de skulle ta del i husarbeid og 

barneoppdragelse når de fikk seg familie. 

 

Katrine Fangens (2003) studier av høyreorienterte skinheads viser at de hadde en egen 

forståelse av hva en ”ekte mann” var, ofte med referanse til den nordiske vikingen. Verdier 

om å stå sammen, støtte hverandre og ofre sine egne personlige interesser for gruppen sto 

sterkt. Mennene innenfor disse miljøene presenterte seg gjerne som ordinære arbeidende 
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menn, med referanse til rase og nasjon som gav dem ære. For å balansere maktforholdet til 

andre maskuliniteter, definerte de gjerne høyt utdannede menn som selv-hatende, fordi disse 

mennene undertrykket sine egne instinkter (Fangen 2003:191). 

 

Det å se maskulinitetsformer i en hierarkisk sammenheng er en idé som kommer fra 

homoseksuelles erfaringer med fordommer og vold fra heteroseksuelle menn (Connell & 

Messerschmidt 2005:831). Begrepet homofobi ble utviklet på 1970-tallet og var en integrert 

del av den konvensjonelle mannsrollen (Connell & Messerschmidt 2005:831). George 

Weinberg definerer homofobi som en irrasjonell fordømmelse av homoseksuelle som 

resulterer i vold og segregering (Britton 1990:423). Tidligere studier av homofobi viser at 

menn oftere er homofobe enn kvinner. Heteroseksuelle menn som føler at deres identitet er 

truet av homoseksuelle, frykter homoseksuelle i større grad og kan være mer homofobe. 

Alder og utdannelse har også innvirkning: de med høy alder og lav utdannelse er mer 

homofobe. Homofobi er også knyttet til de med religiøse og konservative kjønnsroller 

(Britton 1990:426). I Dana Brittons (1990) studier finner hun en korrelasjon mellom støtte for 

tradisjonelle kjønnsroller og økt homofobi. 

 

4.2.2 Identitet 

 

  

Identitet er ikke noe som blir passivt overlevert fra generasjon til generasjon, men må 

konstrueres gjennom livets løp (Fangen 2003:186). Senmoderniteten kjennetegnes ved at 

mennesker må i større grad konstruere deres egen individuelle identitet fordi tradisjon og 

klassetilhørighet ikke lenger er avgjørende for en persons identitet. Gjennom dette blir det 

enkelte individ mer ansvarlig for sine egne valg enn tidligere, noe som kan føre til en 

sårbarhet for unge mennesker. Individets frihet til å velge egen identitet legger også 

muligheter til rette for å velge sin egen livsstil. Denne friheten blir ofte brukt på to måter; 

enten ved å eksperimentere med kulturelle utrykk og bruke det moderne til å skape noe nytt, 

eller bli mer konservativ og idealisere fortiden (Fangen 2003:185).  

 

Alle menneskelige identiteter er mer eller mindre sosiale identiteter (Jenkins 1996:4). Selve 

forestillingen om en privat identitet er noe som er sosialt skapt, og som kan variere fra 

samfunn til samfunn. Identitet handler om en forståelse av hvem vi er, og hvem andre er. 

Identitet er en prosess, som er stadig i forandring, det handler om å være, og det handler om å 
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bli. Til daglig er det lett å tenke på identitet som noe som bare er der, som blir tatt for gitt, 

men identitet må etableres (Jenkins 1996). 

 

Thomas Hylland Eriksen (1997) forklarer hvordan et menneske kan ha flere identiteter, som 

gjøres gjeldende i ulike situasjoner. Her viser Eriksen (1997) hvordan mennesker kan knytte 

sin identitet til geografiske steder, kulturopplevelser, ideologier eller religioner. Slike 

felleskap får betydning for oss, og måten vi forstår oss selv. Vi kan være deltakere av ulike 

felleskap, og i noen situasjoner vil det være mer relevant å trekke frem tilhørigheten til et 

fellesskap fremfor et annet. Et eksempel på dette er hvordan man kan forstå sin hjemby som 

et felleskap mot den konkurrerende nabobyen, når det er to lokale fotballag som spiller. Men 

når Norge skal spille landskap, er alle fotballsupporterne for Norge et felleskap. På den måten 

blir forståelsen av ”vi” avhengig av konteksten, og hvem som er trusselen på utsiden. 

Kollektive identiteter legger vekt på likhet internt, og alt som man har til felles. 

Inkluderingen i en gruppe innebærer også ekskludering av det som blir forstått som ulikt eller 

annerledes (Jenkins 1996). 

 

For enkelte har den nasjonale eller den etniske identiteten mer betydning. Hvilke 

identitetsfelleskap man legger vekt på er ulikt, og avhenger av i hvilken grad man investerer i 

det enkelte felleskap (Eriksen 1997). For et menneske med en personlig tro, vil trossamfunnet 

de er en del av muligens være et viktigere fellesskap enn det nasjonale. Et trosfellesskap som 

kan gå på kryss av nasjonale og etniske grenser. I trossamfunnet investerer enkelte kanskje 

mer følelser og engasjement, enn for det nasjonale felleskapet de også er en del av (Eriksen 

1997). Identiteter er heller ikke noe man ”har” en gang for alle, men noe som presenteres, 

diskuteres, forhandles, bekreftes og avvises i samhandling med andre mennesker (Gullestad 

2002:64) 

 
Nasjonal identitet 

 
Hva som forstås som nasjonal identitet er ofte et betent tema i det offentlige ordskiftet. På 

dette tidspunkt (mars 2017) går det en debatt i Aftenposten, i kjølvannet av Brochmann 2 

utvalgets rapport, mellom bl.a. Thorgeir Kolshus og Asle Toje. Debatten handler om begrepet 

”etnisk norsk”. Der Toje vil knytte etnisitet opp mot nasjon, vil Kolshus mene at det å 

forklare etnisitet som et trekk ved en gruppe, gir lite mening (Kolshus 2017, Toje 2017). 

Innenfor en hver nasjon vil man finne at det alltid lever mennesker som ikke tilhører den eller 
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de dominerende etniske gruppene (Eriksen 1997:38). Det vil si at man kan dele en felles 

nasjonal identitet, uten å dele en etnisk identitet. Likevel viser det seg at i praksis så legger vi 

noe mer i nasjonal identitet, enn kun de juridiske implikasjonene. 

 

En nasjon er et forestilt politisk felleskap. Grunnen til at felleskapet er forestilt, er fordi 

medlemmene av nasjonen kjenner ikke til alle de andre medlemmene som de deler 

felleskapet med. Mest sannsynlig har den enkelte medlem bare møtt en liten promille av hele 

felleskapet som han eller hun er en del av (Fligstein m.fl. 2012). Nasjoner blir forstått som 

enheter, med betydelige og viktige kollektive grupper. Det blir ofte tatt for gitt at nasjonene 

eksisterer og det er ofte stor uenighet om hvordan de ble til (Brubaker 1996:13). I den grad 

innbyggerne anser hverandre for å høre sammen på en subjektiv måte, og i den grad det blir 

en enhet av identitet og lojalitet, blir innbyggerne nasjonen (Brubaker 1996:80). I likhet med 

andre identitetsfelleskap er nasjonen med på å skape et kollektiv ”vi” som står i opposisjon til 

et spesifisert eller uspesifisert ”dem” (Gerteis & Goolsby 2005). 

 

Nasjonalisme 

 

Grunntanken med nasjonalismen er et kollektivt ”vi” som knyttes sammen av statsborgerskap 

og en felles følelse av primordial etnisk tilhørighet (Gerteis & Goolsby 2005). Det finnes 

ulike former for nasjonalisme, og forskerne på feltet skiller mellom ekskluderende/ 

inkluderende nasjonalisme. Den ekskluderende formen for nasjonalisme stenger staten for 

dem som ikke er medlemmer av den. Den inkluderende nasjonalismen er ansett for å være 

mer åpen. I den inkluderende formen er nasjonal identitet positivt definert, altså felleskapet er 

basert på mennesker som ser seg selv som like. På den måten er fokuset vendt innover på 

felleskapets innhold. I den ekskluderende formen blir den nasjonale identitet sett i opposisjon 

til andre nasjonale identiteter (Gerteis & Goolsby 2005:201). 

 

Noen stater baserer nasjonalt medlemskap på etnisk tilhørighet, mens andre baserer 

medlemskap på statsborgerskap. Forskere på nasjonalismefeltet skiller mellom ”ethnic” og 

”civic” nasjonalisme (Fligstein m.fl 2012, Gerteis & Goolsby 2005). I fortsettelsen kaller jeg 

dette for etnisk nasjonalisme og borgernasjonalisme. Den etniske nasjonalismen bygger på 

solidaritet med mennesker som man deler etnisk historie med (Gerteis & Goolsby 2005:202). 

Den etniske formen fokuserer på religion, språk, nasjonale tradisjoner, arvelinje og din 

tilhørighet til en av de etniske majoritetene i landet. Borgernasjonalismen bygger på 
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statsborgerskapet som en lovlig status som det er mulig å tilegne seg gjennom å akseptere det 

lovlige, politiske og sosiale systemet. Gjennom borgernasjonalisme er det også mulig for en 

som ikke er født i landet, og tilegne seg den nasjonale identitet (Fligstein m.fl 2012). 

 

Det har også blitt gjennomført studier som ser på forbindelsen mellom nasjonal identitet og 

europeisk identitet. Da EU ble opprettet ønsket man å danne et europeisk felleskap som var 

basert på økonomisk samarbeid mellom landene. Tanken var at når økonomisk samarbeid var 

på plass, så ville den politiske integrasjonen følge etter. De politiske forventningene skulle 

rette seg mot EU, fremfor den enkelte nasjon. På den måten skulle EU bidra til å skape 

sammenfallende verdier blant det europeiske folk. En form for ”europeisk nasjonalisme” der 

man var borgere av Europa fremfor den enkelte nasjonen var ønskelig. Den europeiske 

identitet skulle være en utvidet forståelse av borgernasjonalismen, der det var ditt 

statsborgerskap som definerte din identitet. EU bidro ikke til denne politiske integrasjonen, 

og deltakerlandene fortsatte å rette sine politiske forventninger til de nasjonale myndigheter 

fremfor EU (Fligstein m.fl 2012). Fligstein m.fl (2012) finner at den europeiske identitet har 

to sider, en statsborgerskapsbasert identitet som er blitt nevnt, og en europeisk identitet som 

bygger videre på etnisk nasjonalisme. Det kan tenkes at den statsborgerskaplige europeiske 

identitet vil bli utfordret av en konkurrerende etnisk ekskluderende form for europeisk 

identitet. Der europeisk identitet defineres i opposisjon mot andre nasjonale og etniske 

identiteter utenfor Europa (Fligstein m.fl 2012). 

 
Etnisk identitet 

 
Etnisk identitet er en kollektiv identitet som de aller fleste mennesker vil erfare gjennom 

livet. Om etnisitet er den primære og grunnleggende identitet, er ulikt etter lokale forhold og 

individuell historie (Jenkins 1996:65).Det skilles mellom etnisk identitet som primordial eller 

situasjonsbasert. Den primordiale etniske identiteten er en uforanderlig identitet, mens den 

situasjonsbaserte kan tilpasses ettersom situasjonen krever det (Jenkins 1996:65). Barth 

(1969) holder frem den situasjonsbaserte etnisiteten, der enkeltmennesker under de rette 

forholdene kan endre sin etnisitet.  

 

Etnisk identitet blir skapt i relasjon til andre, fordi egen selvforståelse utvikles i tråd med 

andres fortolkning av en selv. De kroppslige kjennetegnene ved etnisitet ligner på det som 

kan betegnes som rase. Hudfarge og andre fysiske kjennetegn, sammen med språk, blir da 
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fortolket som tegn på etnisk tilhørighet. Denne fortolkningen av tilhørighet trenger ikke å 

stemme med egen fortolkning, slik som er tilfellet for mange adopterte barn. Men for ganske 

mange, er det samsvar mellom egen opplevelse av tilhørighet, og den fortolkning andre har 

tillagt deg, med utgangspunkt i kroppslige kjennetegn (Prieur 2010:84). Barn lærer tidlig at 

forskjellene mellom dem selv og deres venner på skolen ikke er tilfeldige og individuelle, 

men at de ofte kan trekkes mot etnisk tilhørighet. Om barnet påminnes stadig vekk om egen 

tilhørighet, vil det lede mot at barnet vil identifisere seg med denne tilhørigheten.  

 

Innenfor etniske grupper kan det være ulike kulturelle verdier og praksiser. ”Det finnes 

tydelig etniske grenser uten stor kulturell variasjon, og det kan finnes kulturelle forskjeller 

uten etniske grenser” (Eriksen 1997:45). Derfor hevder Eriksen (1997) at de kulturelle 

verdier og praksiser som objektivt sett ville dannet gruppeidentitet, ikke nødvendigvis gjør 

det. Det er heller forestillingen om at ens egen gruppe er forskjellig fra andres gruppe, med 

utgangspunkt i noen utvalgte kjennetegn, som skaper gruppeidentitet. Ved å fokusere på det 

som er likt innad, og deres forskjellighet fra andre, styrkes gruppeidentiteten (Eriksen 

1997:45). Det er ved å legge vekt på de symbolske grensene mellom ”oss” og ”dem”, at det 

skapes et ”vi” som er passende i den gitte situasjonen. Dette ”vi” er bygget på ideen om 

likhet i verdier og praksiser, og ikke nødvendigvis likt etnisk opphav eller objektivt like 

kulturelle praksiser. 

 

Rase eller etnisitet? 

 

Fra et konstruktivistisk perspektiv har ikke etnisitet i seg selv et innhold eller grunnlag. 

Likevel så vil mennesker bli begrenset av ytre tegn, som får sosial betydning. Hvordan disse 

ytre tegn blir fortolket av andre, får konsekvenser for hvordan man fortolker seg selv. Denne 

fortolkningsprosessen er en del av hva man kan forstå som etnisitet (Prieur 2010).  

 

Som tidligere nevnt kan de symbolske grensene mellom grupper, bli til sosiale grenser når det 

er kollektivt enighet om grensene. Dette gjelder også etniske grupper. De sosiale grensene 

skaper kollektive grupper som danner mønster for etnisk segregasjon (Furseth 2014:10). 

Begrepet rase handler om å redusere et menneske til noen utvalgte etniske kjennetegn. Disse 

tegnene gjøres relevante i ulike sammenhenger, på negative, men også positive vis. 

Raseforståelsen er i motsetning til etnisitet, problemfylt ved at den generaliserer i stor grad og 

er svært ekskluderende. Dette kan føre til at en hel gruppe mennesker beskrives ut fra hva 
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bare noen få mennesker gjør. Når rase blir grunnlaget for hvordan man beskriver felleskapet i 

en nasjon, gir det store konsekvenser for opplevelsen av tilhørighet i samfunnet (Prieur 

2010:76). I norden og i de tysktalende landene er det tabubelagt å snakke om rase på den 

måten som man bruker rasebegrepet i Storbritannia og Frankrike (Gullestad 2002:25). 

 

Raseforståelse har eksistert på ulike vis gjennom historien. Før opplysningstiden var det 

vanlig å behandle folk ulikt. Om dette ble problematisert, ble ulikheten legitimert basert på 

religion og estetikk, fremfor vitenskap og rasjonell tenkning (Fangen 1993:7). Med 

fremveksten av industrisamfunnet vokste også nasjonalstatene med en sterk nasjonalisme 

frem i Europa. Nasjonen skulle ha en samlende funksjon, der man vil ha ett språk, felles 

historie og tradisjoner. Ulikhetene mellom folk i de geografiske områdene skulle utjevnes til 

fordel for et forestilt nasjonalt slektskapsbånd. Denne formen for nasjonalistisk tenkning, 

bygger på ideen om at rase og nasjon hører sammen (Fangen 1993:11). 

 

Rasisme 

 

Rasisme er i grove trekk forestillingen om at ”mennesket er før det handler; intet han gjør, 

kan forandre det han er” (Bauman 2005:101). På 1800-tallet var det spesielt de akademiske 

disiplinene antropologi og psykologi som var premissleverandørene for rasisme. Ved å 

formulere teorier som fremstilte mennesker i hierarkier, der den hvite mann triumferte på 

topp, bidro vitenskapen til en rasistisk undertrykkende praksis (Lavik 1998:12). Man ønsket å 

dyrke frem, og utvikle de beste menneskene, som var forstått som ”den hvite rasen”. Ordet 

rasisme ble først introdusert i det engelske språket på 1930-tallet, og ble brukt til å vise til en 

ideologi som fremmet ulikhet, og en idé om at rase avgjør kultur (Banton 1977). Det var først 

etter andre verdenskrig at det skjedde et paradigmeskift innenfor de vitenskapelige disipliner 

i synet på rase. I etterdønningene av nazi-tysklands overgrep og kolonisystemet i Afrika og 

Asia ble rasebegrepet sterkt stigmatisert og tabubelagt (Lavik 1998). I senere tid har vi sett 

eksempler på forskning der sosialbiologiske forklaringsmodeller blir brukt for å forklare 

sammenheng mellom kriminalitet og rase. I alle tilfeller kom mørke amerikanere dårligere ut, 

i forhold til hvite amerikanere. Denne typen forskning har blitt sterkt kritisert (Lavik 

1998:132). 

 

De siste 30 årene har flere forskere vist til hvordan ”kultur” har erstattet ”rase”. Til forskjell 

fra den klassiske rasisme der rasene settes opp i et hierarki og der ”den hvite rasen” er de 
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andre rasene overlegne, legges det heller vekt på uforenlige kulturforskjeller mellom ulike 

nasjonale og religiøse grupper (Gullestad 2002:149). Det hevdes at rasisme er representert 

også uten direkte fokus på biologiske forskjeller og hierarkisering av raser. Denne formen for 

rasisme går under mange navn. Verena Stolcke bruker ”kulturfundamentalisme”, Martin 

Barker bruker ”ny-rasisme”, André Taguieff bruker ”kulturell differensialisme” og i USA 

brukes begrepet ”symbolsk rasisme” (Gullestad 2002:150). Knyttet til dette er også begrepet 

etnopluralisme, som handler om å skille ulike folkegrupper fra hverandre, for å bevare en 

unik nasjonal karakter. Ved å blande sammen ulike etniske grupper, vil det føre til kulturell 

utryddelse (Rydgren 2007:244).  

 

Gjennom studier av ekstremister i England fant Barker at disse tok avstand fra å bruke 

begreper som kunne bli knyttet til rasisme eller nazisme som et strategisk retorisk 

virkemiddel for å fremstå som mer stuerene. Ekstremistenes innvandringsmotstand ble mer 

legitim når argumentene handlet om å forsvare landets kultur og tradisjon (Lien 1997:29). 

Ved å fokusere på kjærlighet for deres egne, fremfor aversjon ovenfor andre, vil den nye 

rasismen unngå det stigma som følger med en hatefull retorikk. Motivasjonen er fortsatt å 

bevare den hvite manns privileger (Berbrier 2000:177). 

 

Retorikken er et effektivt virkemiddel for å favne flere tilhengere. Ved å bruke positive 

argumenter som fokuserer på preferanser, er det vanskelig å si seg uenig (Krogstad 1992). 

Det er opp til mottaker å tolke hva som legges i det som sies, og på den måten kan retorikken 

favne et mye større publikum. ”Det er ikke det han sier som er problemet – det tendensiøse 

ligger i det han ikke sier” (Krogstad 1992:479). Den nye retorikken fremstår mer stilfull, 

artikulert, og avviser hat. Mange av dem som bruker denne retorikken, nekter for at de er 

rasister, og mener at de respekterer forskjellighet (Berbrier 2000:176). På tross av at 

argumentasjonen for skillet mellom oss og dem har flyttet seg fra biologiske trekk til 

kulturelle trekk, kan det tenkes at hensikten er fortsatt å utestenge den samme gruppen 

mennesker. 
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4.2.3 Innvandring 

 

Innvandring og velferd 

 

Den nordiske velferdsstaten har et generøst og solidarisk mål om at alle innbyggere innenfor 

de nasjonale grensene skal ha like rettigheter for materiell trygghet (Brochmann mfl. 

2010:51). Forholdet mellom innvandring og velferdspolitikk er ofte spenningsfylt, og de 

nordiske landene har stått ovenfor ulike dilemmaer knyttet til økt innvandring (Brochmann 

mfl. 2010:15). Innvandringspolitikken henger dermed sammen med velferdspolitikk, og 

dirigerer hvem som har adgang til landet, og på hvilke vilkår velferdsmessige rettigheter 

tilbys (Brochmann mfl. 2010:17). 

 

Innvandring og islam 

 

På 1960-tallet migrerte et stort antall arbeidsinnvandrere til Europa fra Sør-Asia, Nord-Afrika 

og Midtøsten, geografiske områder som er forbundet med en stor populasjon av variert 

muslimsk tilhørighet (Strabac og Listhaug 2008). Arbeidsinnvandringen ble raskt ansett å 

være problematisk fordi det skapte store ulikheter i arbeid- og levekår og fremvekst av nye 

sosiale problemer. I 1975 innførte Norge, i likhet med de andre landene i Europa, 

innvandringsstopp. Innvandringsstoppen var i første omgang ment som en 

innvandringspause, men ble stadig vekk forlenget, til den i 1981 ble gjort permanent. I 

praksis var det ikke en innvandringsstopp, men heller en mer kontrollert, begrenset og 

selektiv innvandringspolitikk (Brochmann mfl. 2010:230). På 1980-tallet og utover var det 

store grupper med asylsøkere og flyktninger fra Somalia, Iran og Irak som kom til Europa 

(Strabac og Listhaug 2008).  

 

Studier viser at det er mer fordommer til innvandrergrupper med muslimsk bakgrunn, enn 

andre innvandringsgrupper. Denne mer kritiske innstillingen til muslimer blir ofte sett i 

sammenheng med islamofobi (Strabac og Listhaug 2008). Islamofobi skiller seg fra legitim 

islamkritikk ved at tankesettet fores på fordommer og praksiser som underbygger redsler for, 

hat mot og diskriminering av muslimer på grunnlag av en antatt eller reell tilknytning til 

islamsk tro og praksis (Bangstad 2014:12). Islamofobi ligner mye på ny-rasisme, ved at 

religion blir trukket frem som den avgjørende karakteristikk for en gruppe mennesker. Sindre 

Bangstad (2014) viser til forhold i Norge, der pakistanere tidligere utgjorde et ”problem” på 
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bakgrunn av pakistansk opphav, blir til et ”problem” på bakgrunn av deres antatte religiøse 

identitet som muslim. 

 

Typisk for det islamofobiske tankesettet er å definere hva islam egentlig er, og dette uten 

hensyn til muslimers forståelse av egen tro. Islam knyttes til vold, terrorisme, intoleranse, 

ufrihet og forsøk på å underlegge andre (Bangstad 2014:9). Innenfor det islamofobiske 

tankesettet blandes politikk og livssyn, og alt fra den radikale islamisten til den troende 

muslimen blir skjært over én kam (Bangstad 2014). I likhet med rasisme, bidrar 

islamofobiske holdninger til generalisering av en stor gruppe mennesker, der det noen få har 

gjort, karakteriserer alle. På bakgrunn av religiøs identitet tilegnes negative trekk og gruppen 

som helhet blir fremstilt som en trussel mot samfunnet (Bangstad 2014).  

 

  



 45 

4.3 Retorikk og identitetskamp 

 

Relatert til det andre forskningsspørsmålet, ønsker jeg å finne ut noe om opplevelsen av å 

være identitær eller tilhenger av identitære ideer. I den forbindelse viser mine innsamlede 

data at det vil være relevant å se på teori om offerretorikk, internetts rolle og sosialt stigma 

som følger med deltakelse i grupper som befinner seg i utkanten av samfunnets konsensus av 

ideer og holdninger. Det vil også være relevant å se offerretorikk og sosialt stigma i 

sammenheng med identitetspolitikk. 

 

4.3.1 Hvite ofre 

 

De siste 20 årene har det blitt observert en retorikk som presenterer hvite mennesker som 

ofre. Med denne offerrollen kan man høste sympatisk respons fra omgivelsene. Rollen som et 

hvitt offer blir ansett for å være et strategisk virkemiddel for å forskyve ansvar for egne 

problemer over på andre. Ved å forstå seg selv som et offer i samfunnet, vil dette virke som 

en unnskyldning for egne handlinger og holdninger (Berbrier 2000). Mitch Berbrier (2000) 

viser til viktigheten av å se på hvordan mennesker med rasistiske ideer om samfunnet bruker 

ulike strategier til å rekruttere og spre politisk budskap. I studier av hvit-makt-grupperinger i 

USA, viser Berbrier (2000) hvordan en offerretorikk blir brukt av aktivistene for å fremme 

hvite som ofre i samfunnet. Hvit-makt-aktivistene hevder det pågår en omvendt rasisme, der 

den hvite majoriteten mister sine rettigheter til fordel for ikke-hvite. De viser til hvordan det 

blir akseptert og forventet at man fremmer stolthet over minoritetsidentitet, mens stolthet 

over hvit identitet blir ikke akseptert. Hvis de uttrykker stolthet over hvit identitet, blir de 

stemplet som rasister. På den måten hevdes det at hvite mennesker mister retten til å ha deres 

egen kultur (Berbrier 2000). 

 

Offerideologien kan fungere som en effektivt rekrutteringsstrategi overfor unge mennesker 

som tilhører den hegemoniske majoriteten i samfunnet, men subjektivt ikke erfarer seg selv 

som tilhørende av den hegemoniske gruppen i deres område. Slike unge mennesker kan 

oppleve en følelse av skyld og skam for negative følelser rettet mot den hegemoniske 

gruppen i deres kontekst. I slike situasjoner kan offerideologien være et håndgripelig svar til 

disse følelsene (Berbrier 2000:187). Innenfor offerideologien snakkes det mer om stolthet og 

bevaring av kulturarv på et abstrakt plan. Hatet eller mishaget rettet mot andre grupper, og 
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ubehaget med forskjellene som oppleves, snakkes det så lite som mulig om. Retorikken er 

strategisk lagt opp, slik at aktivistene lett kan benekte negative intensjoner med det de sier, og 

presisere at det kun handler om å bevare deres egen etniske gruppe (Berbrier 2000).  

 

Hvit-offer retorikk minner i stor grad om identitetspolitikken som ble ført av minoriteter 

spesielt på 80 og 90-tallet. Identitetspolitikk ble først presentert i 1979 av Renee R. Anspach, 

og viste til aktivisme utført av personer med funksjonsnedsettelse og deres kamp for å endre 

samfunnets syn på funksjonshemmede (Bernstein 2005). Identitetspolitikk har i senere tid 

blitt kritisert for å være for løst, og blir ofte brukt i nedsettende form å beskrive feminisme, 

anti-rasisme og anti-heteroseksisme (Bernstein 2005). I dag kan man observere et økende 

antall mennesker med majoritetsidentitet som føler seg truet, og gjennom dette blir det lagt 

mer vekt på identitet (Lewis 2016). Generelt kan man se en økt bevissthet rundt 

identitetspolitikk. Dette kommer ofte til uttrykk gjennom tradisjonalisme (Eriksen 1997:47). 

 

Eriksen (1997) påpeker at det er som regel mennesker som befinner seg nært grensene av 

identitetsfelleskapet som føler større trang til å markere sin identitet og tilhørighet. Ved å 

trekke frem gamle og historiske tradisjoner ønsker man å styrke båndene til fortiden. Dette 

kan også bli forstått som en motreaksjon til modernismen. Det tradisjonelle blir da en trygg 

forankring i et samfunn der alt virker å flyte, og fremtiden virker usikker (Eriksen 1997:47). 

Anti-modernismen kan også bli ansett for å være en lengsel etter felleskap i et individualisert 

samfunn (Kimmel 1987).  

 

4.3.2 Internett som rekrutteringsverktøy 

 

Internett har bidratt med unike muligheter for å danne store nettverk som aldri før. 

Nettverkene bringer fjerne mennesker sammen, og organisasjonene rekker ut til et større 

publikum enn tidligere. Det er et økende antall nettsider som kommuniserer ulike former for 

høyreorientert identitetspolitikk, eller kulturkamp. Gjennom nettsidene blir det lettere for 

potensielle rekrutter å finne en vei inn i en gruppe, som passer med deres egne tanker og 

ideer om samfunnet (Simi & Futurell 2004:36). Internett har blitt en ”safe spot” for individer 

til å uttrykke sine ideer om rase, politikk og samfunnet generelt. I diverse forumer på nett tar 

grupper som er opptatt av ”hvithet” i bruk mer subtil retorikk en tidligere for rekruttering av 
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nye medlemmer. Målgruppen er den vanlige mannen i gata, fremfor medlemmer fra hvit-

makt grupper som allerede eksisterer (Josey 2010:37). 

 

Det å delta på forum og nettprat på internett er mindre risikofylt, fordi man kan fortsatt 

bevare sin anonymitet. Det er også en mye større barriere å oppsøke en gruppe mennesker 

ansikt til ansikt, enn å ta skriftlig kontakt over internett først (Simi & Futurell 2004:37). På 

den måten er hjemmesidene et meget effektivt rekrutteringsmiddel, ved at de gjør steget inn i 

et radikalt miljø litt mer trygt. Internett fungerer også som en effektiv logistikk-kanal. 

Informasjon om bevegelsens aktiviteter og ideologi blir spredt fort. Internett er et redskap 

som gjør at geografisk vidt spredte grupper og individer i større grad kan samarbeide og 

utveksle informasjon med hverandre (Simi & Futurell 2004). 

 

4.3.3 Aktiviststigma 

 

Ved å inngå i felleskap som fremmer identitetspolitikk for hvite mennesker, følger det som 

nevnt ofte reaksjoner i form av stempling som rasist. Pete Simi og Robert Futurell (2009) har 

forsket på hvordan hvit-makt aktivister i USA opplever stigmaet som følger med som 

deltaker av et hvit-makt felleskap. Aktivistene holdninger og ideer om den hvite rase blir 

sjeldent akseptert i offentligheten eller blant deres familie og venner. Medlemmene av 

gruppen opplever ofte stort press fra utsiden ved å bli stemplet som onde mennesker på grunn 

av deres rasistiske holdninger (Simi & Futurell 2009:91). På lik linje med andre mennesker 

må aktivistene også gå inn og ut av ulike situasjoner gjennom dagen, der de interagerer med 

familie, arbeidskollegaer og andre ”ikke-troende”. Rollen som aktivist for en hvit-makt 

gruppe kan ikke slås av og på etter ønske, og Simi og Futurell (2009) viser til hvordan 

aktivistrollen kan oppleves som et stigma. 

 

Stigma er et begrep som Erving Goffman introduserte og viser til mennesker som innehar en 

egenskap ved seg, som gjør at de skiller seg markant ut fra andre mennesker. På bakgrunn av 

stigmaet reduserer man mennesket til noe uvanlig, og ikke helt menneskelig (Goffman 

1963:12). Det å håndtere et hvit-makt stigma kan være sosialt og psykisk krevende, fordi 

aktivisten må hele tiden være på vakt for verbal, symbolsk og fysisk konfrontasjon. Det blir 

en del av aktivistens hverdagskamp å forsøke å skjule hvem man er, for å unngå uønsket 

konflikt, og samtidig bevare ens identitet som del av hvit-makt gruppen. Dermed utøver 
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aktivistene en strategi ved å inngå i en kalkulert konformitet med samfunnet, for å unngå 

stigmaet som følger med ekstremismestemplet (Simi & Futurell 2009). Simi og Futurell 

(2009) viser også til hvordan aktivistene stadig balanserer mellom å skjule og avsløre sine 

holdninger i ulike kontekster. Ved å avgi litt av deres ekstreme rasisme, får de en følelse av å 

være en del av hvit-makt felleskapet. På den andre siden vil de skjule deres holdninger for å 

unngå konflikt med utenforstående. Balansen mellom å skjule og avgi holdninger, er sjeldent 

jevnt fordelt. Simi og Futurell (2009) påpeker at aktivistene som regel skjuler mye mer enn 

de avslører deres rasistiske ideer.  
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4.4 Oppsummering 

 

Teori om symbolske grenser 

 

Innenfor felleskapene som man deltar i trekkes det grenser opp mot andre grupper og dette er 

med på å skape kollektive identiteter. Styrken i samholdet innad i en gruppe er avhengig av 

hvilke ressurser som finnes internt, og opplevd press fra utsiden (Eriksen 1997:41). 

Symbolske grenser er med på skape gruppetilhørighet og er fellesskap som man kan 

identifisere seg med. Grensene som rammer inn et identitetsfelleskap er ofte flytende. Det vil 

si at grensene kan forflytte seg, ettersom hva som er fordelaktig i den kontekst man befinner 

seg i. 

 

Teori om de identitære kjernesakene 

 

Noen vil hevde at relasjonen mellom kjønnene ikke er konstruerte, men biologisk betinget. 

Da legges det større vekt på at menn og kvinner er forskjellige, og ulikheten mellom dem er 

naturlig. Feminismen blir anklaget for utviklingen av nye familier, skilsmisser og økt antall 

aleneforsørgere. Globalismen blir også trukket inn som en faktor som skapt større usikkerhet 

på arbeidsmarkedet, og behovet for to inntekter i en familie. Dette er med på å skape 

endringer i relasjonene mellom kjønnene.  

 

Identitet er noe som må skapes gjennom livet, og vårt samfunn er preget av at individer i 

større grad kan velge sin identitet nå enn tidligere. Identitet skapes i relasjon til andre, og 

bygger på grensene mellom ulike identitetsfelleskap. Ved å legge vekt på likhet internt og 

ulikhet som finnes utad skapes et ”vi” i kontrast til ”dem”.  

 

Etnisk identitet defineres ulikt, primært på to måter. Den ene er primordial, det vil si 

grunnleggende og uforanderlig. Den andre forståelsen av etnisk identitet er situasjonsbasert 

ved at etnisk identitet kan forandre seg etter kontekst. Etnisk identitet er en 

fortolkningsprosess som skjer i relasjon til andre. Med utgangspunkt i ytre kjennetegn 

fortolker man disse kjennetegne som tilhørighet i en etnisk gruppe. Innenfor en etnisk gruppe 
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kan det være ulike kulturelle praksiser, og det kan også være like kulturelle praksiser på tvers 

av etniske grupper. 

 

Etter økt innvandring fra 1960-tallet har den nordiske velferdsmodellen møtt på ulike 

dilemmaer knyttet til utjevning av sosial ulikhet. Innvandringspolitikk regulerer adgang, 

vilkår og rettigheter i velferdsstaten, og henger sammen med velferdspolitikk. Muslimer er 

den innvandringsgruppen som opplever mest fordommer, og dette har ofte opphav i 

islamofobi. Islamofobi er en form for ny rasisme der religiøs identitet trekkes frem som det 

avgjørende karakteristikk ved en gruppe.  

 

Teori om hvite ofre og aktiviststigma 

 

Hvit-offer retorikk spiller på hvite menneskers ufordelaktighet i forhold til andre minoriteter i 

samfunnet. Det hevdes at hvite mennesker mister sine rettigheter til fordel for ikke-hvite i 

samfunnet. Retorikken minner stor grad om en form for identitetspolitikk som brukes for å 

legitimere stolthet for hvit identitet.  

 

Internett et er viktig rekrutteringsredskap fordi man lettere kan kommunisere ut til ulike 

grupper i samfunnet. I det siste har det blitt observert et økende antall nettsider som har fokus 

på identitetspolitikk og kulturkamp. Målgruppen er gjerne den vanlige mannen i gata. 

Internett gjør også det også lettere å gå inn i et radikalt miljø, fordi det oppleves mer anonymt 

og trygt. 

 

En del hvit-makt aktivister som fremmer hvit identitet opplever å bli stemplet som rasister. 

Dette stemplet kan oppleves som et sosialt stigma. Aktivistene balanserer sin uttalelser med 

utenforstående i forhold til hvor mye de deler sine rasistiske ideer.  

 

  



 51 

5 Grensedragning for Identitære ideer 
 

Videre ønsker jeg å redegjøre for hovedtemaene innenfor identitære ideer. De identitære 

kjernesakene som har blitt nevnt og gjennomgått i teorikapittelet er perspektiver på kjønn, 

familie, identitet og innvandring. I dette kapitlet vil jeg gå gjennom alle disse temaene og se 

på hvordan informantene drar symbolske grenser mellom en identitær forståelse og en ikke-

akseptert forståelse som ofte er mer liberal. Jeg vil også vise hvordan grensene for identitære 

ideer kan være flytende etter kontekst. De tanker og ideer som har kommet frem gjennom 

intervju og feltarbeid vil bli satt inn i en modell for inn/ut-forståelser innenfor de ulike 

kjernesakene. Ved å se på hvordan informantene setter grenser for identitære ideer kan man 

få en viss idé om hva den identitære ideologien handler om. 

 

Dette kapitelet har til hensikt å undersøke det første forskningsspørsmålet som tar for seg 

hvilke kjernesaker som er sentrale innenfor identitære ideer, og hvordan informantene trekker 

symbolske grenser mot liberale ideer. Teorien om symbolske grenser brukes i dette kapitlet 

med hovedfokus på ideer, fremfor individer og grupper. 

 

5.1 Et etnopluralistisk samfunnssyn 

 

Til å begynne med vil jeg vise til et grunnleggende aspekt som kom frem gjennom 

datainnsamlingen. De fleste av informantene fremmet etnopluralisme som et ideal. 

Etnopluralisme ser ut til å være motoren i identitære ideer, og drivkraften bak synspunktene 

innenfor hver enkelt kjernesak. 

 

Samfunnet bør være som en middagstallerken der potetene ligger for seg, 

grønnsakene ligger for seg, og kjøttet for seg. I stedet så rører de alt sammen til en 

mos, og sier at det skal være bedre – Ole 

 

Dette sitatet oppsummerer i stor grad det synet på det flerkulturelle samfunnet som man 

finner innenfor den identitære bevegelsen. Middagstallerkenen er en metafor for samfunnet, 

og maten representerer ulike folkeslag. Idealet om adskilte kulturer og etnisiteter fremstår 

som en sentral idé innenfor det identitære. De fleste av informantene er opptatt av å legge 
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vekt på at alle folkeslag og kulturer har lik verdi, og at de ikke står i et hierarkisk forhold til 

hverandre. For at en etnisitet eller en kultur ikke skal dø ut gjennom påvirkning fra andre 

kulturer eller etnisiteter, er det nødvendig å holde dem adskilt. Informantene kaller dette selv 

for etnopluralisme.  

 

Etnopluralisme har i likhet med ny-rasisme, en egen form for retorikk som legitimerer 

innvandringsmotstand basert på kulturell uforenlighet. Det legges mindre vekt på de 

biologiske forskjellene, og heller mer vekt på det problematiske med kulturelle forskjeller i 

samfunnet. Informantene legger også vekt på at det er først og fremst engasjement for sitt 

eget folk som legger føringene for deres politiske holdninger, fremfor hat ovenfor andre 

mennesker. Dette er grunntanken som preger argumentasjonen i de neste punktene i dette 

kapitlet. 

 

5.2 Familien 

 

5.2.1 Familien som strategi 

 
Familien blir ansett for å være den minste enheten i en nasjon. Der opprettes det første 

bindeleddet, og det er der lojaliteten begynner. Sterke familiebånd er godt for samfunnet i sin 

helhet. En informant sier det slik: ”Du har en plikt til å forsvare din egen familie, forsvare 

landet og forhindre kulturell og etnisk fortrenging”. Forsvar av familien handler vel så mye 

om forsvar av nasjonen. Informanten Bill forklarer at før i tiden kjempet mennene i krig for å 

forsvare familien og fremtidige generasjoner. Når familiene går i oppløsning har ikke 

mennene noe å kjempe for lenger. Samfunnet er ikke verdt å kjempe for, når det ikke lenger 

er etnisk og kulturelt homogent. Det forventes at mennene har plikt og ansvar til å forsvare 

familien for nasjonen og Europas skyld. På den måten spiller familien en viktig strategisk 

rolle innenfor identitære ideer. Sterke familiebånd vekker mennenes vilje til forsvar. 

 

Familien spiller også en viktig rolle når det gjelder å føde flere barn som tilhører den 

”riktige” etniske og kulturelle gruppen. Svenske Per snakket om at det i ”etnisk svenske”4 

familier ble født færre barn til sammenligning med familier som har etnisk opphav fra India, 

Pakistan eller Afrika. For at det etnisk svenske folket ikke skal dø ut, er det derfor viktig at 

                                                      
4 Jeg kommer til å bruke informantenes begreper fremover uten apostrofer. 
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det fødes flere barn blant de etnisk svenske familiene. Familien blir da en viktig institusjon 

innenfor identitære ideer, fordi den etnisk rette familien bidrar til flere av de ønskede 

samfunnsmedlemmene. Gjennom dette perspektivet finner man en primordial forståelse av 

etnisitet og at familien spiller en viktig rolle for den etniske gruppens helhet. Informantene 

opplever deres egen etniske gruppe som truet og i konkurranse med andre etniske grupper. 

Flere barn i de etnisk rette familiene er helt sentralt for å kunne bevare det opprinnelige 

folket, nasjonen og Europa.  

 

5.2.2 Familieverdier i grus 

 
Familieidyllen blir presentert som et høyt hevet ideal. Willinger (2014) anklager den forrige 

generasjonen (68-erne) for å løsrive betydningen av familie. Han hevder at denne 

generasjonen var mer opptatt av egen karriere enn sine egne barn, og at dette førte til økt 

antall skilsmisser. Under feltarbeidet fikk jeg utdelt en brosjyre som omhandlet familien, 

skilsmisse og abort, medfulgt en kommentar om at den burde jeg lese. Jeg observerte også at 

de mennene som hadde tatt med seg en kvinne (enten kone, kjæreste eller datter) behandlet 

dem med oppmerksomhet og omsorg. Selv erfarte jeg å bli mottatt med vennlighet og 

hyggelige gester. Jeg merket meg at mange på Identitär Idé snakket om, og behandlet tema 

familie og barn som noe ærefullt.  

 

Informantene opplever at den måten samfunnet ser på familien i dag er annerledes fra 

hvordan man så på familien tidligere. Økonomi legger i større grad føringer for hvordan 

familien kan fungere praktisk. Mange familier er økonomisk avhengig av at begge parter er i 

arbeid, og dette bryter med det tradisjonelle synet på kvinnen som hjemmeværende. Noen av 

informantene påpeker at på grunn av dette kan enkelte menn finne det vanskelig å tilpasse seg 

de nye familieordningene. Skylden for dette legges på kapitalistiske krefter, der det er kjøp 

og salg som er i fokus, og ikke de nære relasjonene. Liberale markedskrefter blir dermed 

ansett som en trussel mot familien.  

 

I datamaterialet kan man finne tanker om at media, myndigheter og akademia har en agenda 

om å bryte opp familier. Dette eksemplifiseres ved at myndigheter har gjort det lettere for 

kvinner å skille seg og ta abort. Ved å gi kvinner mer makt og økonomisk midler ved 

skilsmisse, blir dette oppfattet nærmest som et initiativ til å bryte opp familien. En informant 
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påpeker at tilliten i ekteskapelige relasjoner er blitt svakere, fordi mannen ikke lenger kan 

stole på om kona vil gå bak ryggen hans og bedra ham om noen få år. Dette er igjen en faktor 

til at mennenes vilje til å forsvare familien og samfunnet de lever i, blir svekket. Det hevdes 

at myndighetenes familiepolitikk er med å svekke lojalitet og tillit internt i familiene. På den 

måten blir myndigheter og akademia oppfattet som en trussel mot den tradisjonelle familien. 

 

Som nevnt viser Stone (2010) til at enkelte ofte forestiller seg at familier var mer stabile før, 

og en tendens til å se på dagens familier med en viss nostalgi. Denne tankegangen er 

representert i datamaterialet, hvor familieverdier oppleves truet av økt antall skilsmisser og 

antall aleneforsørgere. Familieverdiene oppleves også truet av kapitalisme som gjør at det er 

behov for at begge parter er i arbeid. Det kan også tenkes at det høyt hevede familieidealet 

kan henge sammen med tradisjonalisme, et ledd i identitetspolitikken som ofte er 

gjennomgående for identitære ideer. Slik Eriksen (1997) beskriver hvordan det er vanlig 

innenfor identitetspolitikk å vende fokuset mot hvordan samfunnet en gang var, og slik 

Michael Kimmel (1987) skriver, lengte til et felleskap i et individualisert samfunn. Familien 

virker å spille en viktig rolle innenfor identitære ideer. Dette er noe jeg vil komme mer 

tilbake til under forklaringen av den identitetsforståelsen som informantene bruker.  

 

5.2.3 Det heteroronormative idealet 

 

Det virker underforstått hos de fleste informantene jeg snakker med at en familie består 

hovedsakelig av en mann og en kvinne. Informanten Gunnar hevder at den identitære 

bevegelsen ikke har noen formening om homoseksualitet. I Sverige har organisasjonen 

Nordisk Ungdom5 tatt et aktivt standpunkt mot seksuelle minoriteter og LHBT bevegelsen. 

Både i 2015 og 2016 holdt NU demonstrasjoner mot Pride-festivalen i Stockholm, et 

kulturarrangement for å feire ulike seksuelle minoriteter. Da jeg snakket med Per fortalte han 

om hans opplevelse fra den siste demonstrasjonen. Han mente at hovedgrunnen til å 

demonstrere handlet om å verne kjernefamilien og beskytte barna for halvnakne mennesker. 

Jeg spør han om dette var hovedårsaken, og han svarer slik: 

 

                                                      
5 Forkortet til NU fremover. 
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Utgangspunktet for Pride var akkurat det, at vi vil verne kjernefamilien, og si at dette 

er ikke OK. Vi vil ikke ha det her på våre gater. Hva dere gjør på soverommet er opp 

til dere, men ta det ikke ut på gatene og bland ikke barna inn i det her. -Per 

 

Gjennom dette finner jeg en aktiv motstand, og i noen tilfeller en passiv holdning til 

homoseksualitet innenfor identitære ideer. Verdien om den sterke, tradisjonelle 

kjernefamilien kommer i konflikt med nye familiestrukturer. Barna blir presentert som ofre 

for de voksnes frigjorte adferd. Det virker som at den heteroseksuelle familien blir fremholdt 

som et ideal. Homoseksualitet blir ikke oppfordret til, og enkelte informantene viser aktivt sin 

motstand til det ved å demonstrere mot Pride-festivalen. 

 

Holdningene til homoseksualitet som kommer frem i datamaterialet er mer eller mindre 

homofobe i lys av Weinberg sin definisjon av begrepet (se: Britton 1990:423). Ønsket om å 

holde homoseksualitet ”på soverommet”, altså i det private rom, er med å oppfordre til 

segregering av mennesker med homofil legning. Noen av informantene utrykker ikke 

konkrete holdninger til homofili, men det eksisterer en aksept innenfor identitære ideer for å 

være imot homofile og seksuelle minoriteters rettigheter. 

 

Som tidligere nevnt finner Britton (1990) en sammenheng mellom støtte for tradisjonelle 

kjønnsroller og økt grad av homofobiske holdninger. Tradisjonelle kjønnsroller står sentralt 

innenfor identitære ideer. At man også finner homofobiske holdninger innenfor identitære 

ideer er med på å støtte en positiv korrelasjon mellom synet på tradisjonelle kjønnsroller og 

homofobi. Variasjonen av holdninger til homofile kan skyldes mange årsaker. En av årsakene 

kan være at det ofte er unge mennesker med høyere utdannelse som er tilhenger av identitære 

ideer - en gruppe som ofte er forbundet med lavere grad av homofobiske holdninger (Britton 

1990:426). Blandingen av mennesker med ulikt utgangspunkt og bakgrunn skaper muligens 

en større variasjon i spørsmålet om homofili.  
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5.2.4 Grensedragninger for perspektiver på familien 

 

 
Symbolske grenser 1: Familien 

 
Lamont (1992) skriver at symbolske grenser i stor grad handler om å definere sin ideologi 

ovenfor andre grupper, og gjennom dette markere hva man ikke er enig i. I modellen ovenfor 

viser den hvite sirkelen til ideer som er inkludert og akseptert innenfor den identitære 

ideologien. Den svarte sirkelen viser til ideer som forstås som truende og ikke-akseptert 

innenfor den identitære ideologien. Ideene er derfor ekskludert fra identitære ideer. Mellom 

den svarte og den hvite sirkelen blir avstanden mellom ”oss”, den hvite, og ”dem”, den 

svarte, ofte markert verbalt eller ved handling. Den grå sirkelen viser til en ”gråsone” mellom 

inn/ut-ideer. I dette området kan ideene være litt flytende ved at de ikke er helt ekskludert fra 

identitære ideer, men heller ikke helt inkludert. Innenfor identitære ideer kan man finne stor 

variasjon ut fra ulike grupper og individer. Noen er mer typisk identitære, mens andre er 

mindre typisk identitær. Identitære ideer kan i likhet med Barth (1969) beskrivelser av 

etniske grupper, inneholde en samling av mer eller mindre like ideer. Tilhengere av disse 

ideene trekker grensene, som kan variere fra situasjon til situasjon. Derfor er grensene for 

identitære ideer bevegelige etter kontekst. 

 

Det har kommet tydelig frem at familien spiller en viktig rolle. Familien spiller i første rekke 

en rolle som strategi for å bevare og forsvare et homogent etnisk samfunn. Det trekkes et 

skille mellom store familier med etnisk opprinnelse fra Asia og Afrika, og den etnisk svenske 

familien som føder for få barn sammenlignet med disse familiene. På den måten blir de 

førstnevnte familiene en trussel mot et etnisk homogent samfunn. Informantene markerer et 

”vi” som fremmer den etnisk svenske familien i Sverige eller den etnisk østerrikske familien i 



 57 

Østerrike. Ideer om å fremme andre etniske familier i de nevnte landene er ikke tolerert eller 

oppfordret til, og faller derfor utenfor identitære ideer. 

 

Informantene opplever familien som truet av kapitalisme og liberalisme. Det hevdes at sterke 

familiebånd styrker mennenes motivasjon til forsvar. I denne sammenheng blir symbolske 

grenser dratt mot ideer som svekker familiebånd eller skaper nye familierelasjoner der menn 

spiller en annen rolle. Informantene markerer et ”vi”, som er imot ”de” liberale som skaper 

aksept for skilsmisse og abort. De liberale ideene er trusler mot sterke familiebånd og 

mennenes rolle som forsvarer av folk og nasjon. 

 
Enkelte grupper innenfor den identitære bevegelsen er relativt homofobe, slik som for 

eksempel NU sin demonstrering mot Pride-festivalen. Det virker som at de opplever den 

heteronormative kjernefamilien som de opplever truet. Grensene som trekkes er ganske 

tydelige ved at Per sier ”vi” vil verne om kjernefamilien. Trusselen er ”dem”, Pride-

deltakerne eller åpent homoseksuelle. Det virker å være en gråsone i synet på homofili. Noen 

av informantene mener at syn på homofili ikke har noe med identitære ideer å gjøre, mens 

andre tilhengere av identitære ideer er relativt homofobe. Av dem som uttrykker homofobe 

holdninger virker det å være en forskjell mellom privat og offentlig; privat homofili er mer 

akseptert en offentlig feiring av homofili. På den måten anser jeg grensen mellom aksept og 

ikke-aksept for homofile til å være flytende og grensene kan muligens tilpasses etter 

kontekst. 

 

5.3 Kjønnsroller 

 

Relatert til familien kommer også synet på kjønn frem. Friberg (2015) har viet et kapitel i sin 

bok til kjønnsroller, som han kaller ”Kort och praktisk om könsroller”. I boken får leseren 

praktiske tips og råd til hvordan man kan bli et bedre menneske ved å opptre i tradisjonelle 

roller for maskulinitet og feminitet. Han oppfordrer menn til å gjøre styrketrening og 

gentlemans dyder, og kvinner til å prioritere rett (velge familie fremfor karriere) og ta vare på 

sin feminitet. Han advarer mot likestillingsfellen da kvinner og menn er fundamentalt 

forskjellige og har ulike rollefordelinger i samfunnet, og i relasjoner til hverandre (Friberg 

2015:60). Informantene forholder seg til spørsmålet om kjønnsroller noe variert, og for 

enkelte er temaet mer viktig enn for andre. Når det snakkes om kvinner og menn legges det i 

hovedsak vekt på forskjelligheten mellom kvinner og menn fremfor likheten. Mange av 
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informantene ønsker å være en motvekt til feminisme ved å fremme et tradisjonelt syn på 

kjønn. 

 

5.3.1 Kultur eller natur? 

 
Synet på kjønn blant informantene står ofte i konflikt med det de opplever som samfunnets 

syn på kjønn. Kjønnsforskning og feminismeforskning blir dratt frem som eksempler på 

dårlig forskning, ofte med referanse til Harald Eias dokumentarserie ”Hjernevask”. Enkelte 

av informantene hevder at forskere sensurer sine egne funn for å få det til å passe inn med det 

politiske korrekte bildet av kjønn. Undervisningen på universitetene blir ansett for å være 

ensporet, i retning av å fremme kjønn som noe sosialt konstruert og på den måten utslette 

forskjellene mellom kjønn. Ideen om konstruert kjønnsidentitet blir forstått som 

venstreekstrem tenkning, og som en dominerende idé på universitetene. Flere av 

informantene vil hevde at det er åpenbart forskjeller mellom kjønn, og at dette trenger 

nødvendigvis ikke å være negativt. Forskjelligheten blir ansett som noe godt; på like linje 

som kulturer er forskjellig, er også kvinner og menn forskjellig. 

 

Av dette ser vi at enkelte informanter spiller videre på dikotomien mellom kjønn som sosialt 

konstruert eller biologisk betinget. Perspektivene på kjønn som har kommet frem er i stor 

grad essensialistisk ved at de legger vekt på forskjellene mellom kjønnene fremfor likheten. 

De legger også vekt på at forskjellen er naturlig og biologisk, fremfor sosialt konstruert. 

Dette kjønnsperspektivet er ikke spesielt nytt eller særegent for identitære ideer, da det er et 

perspektiv som mange har, og som stort sett har preget kjønnsrelasjoner gjennom historien 

(Stone 2010). Det som er spesielt er hvordan identitære trekker frem det biologiske 

perspektivet på kjønn som en motstand til nyere tids utvikling av kjønnsrelasjoner og 

likestilling, for å legitimere ulikhet mellom kjønnene. 
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5.3.2 Motvekt til feminisme 

 

Informanten Ole mener at menn og kvinner har ulike roller å fylle, og at det har vært slik 

gjennom hele historien. Siden jeger-og sanker samfunnet har det vært vanlig at mannen 

jaktet, og denne arbeidsfordelingen har formet våre kjønnsroller gjennom evolusjonen. 

Mannen har alltid vært det naturlige overhodet i en familie, og det hevdes at han bør fortsette 

å være den som tar avgjørelsene til syvende og sist. Ole anser det for å være et eksperiment 

og naturstridig at staten skal gripe inn i familiære relasjoner for å gi kvinner mer ansvar. 

Rettferdighetsprinsippet bak likestillingspolitikken hevder Ole er basert på at kvinnen blir 

automatisert. Kvinnene som kjemper for sine rettigheter som kvinne, blir ansett for å være 

mer opptatt av seg selv enn familiens beste. 

 

De perspektivene på kjønn som jeg finner i dette materialet ligner svært mye på det 

populistiske konservative perspektivet som har blitt mer fremtredende de siste årene 

(Crompton & Lyonette 2005). Harmoni mellom kjønnene er mulig å oppnå om man går inn i 

de posisjoner som er ”naturlig” for kvinner og menn å ha. Innenfor identitære ideer blir det 

fremstilt som naturlig at mannen er forsørger og overhodet i en familie, mens kvinnen er 

hjemmeværende.  

 

Det er en variasjon i synet på kjønn blant informantene. Det er ikke nødvendigvis galt i seg 

selv om kvinner har mer ansvar i familien, om det er naturlig i den enkelte relasjonen. 

Informantene er heller imot de føringer som myndigheter legger for at det skal være 

likestilling i hjemmene. Gunnar sier at det heller ikke er slik å forstå at kvinner bare hører 

hjemme ved kjøkkenbenken, men det handler om at det skal være mulig for kvinner å velge 

hjem og barn fremfor arbeid. En informant påpeker også at han aldri ville slått, eller 

behandlet en kvinne dårlig. Gjennom disse uttalelsene får jeg en forståelse av at informantene 

”modererer” sitt perspektiv på kvinnen og hennes rolle i familien, slik at det skal fremstå 

mindre sjåvinistisk. 

 

Enkelte informanter hevder det er vanskeligere å være mann i dag, sammenlignet med 

tidligere. Kvinner har bedre muligheter for å stifte en familie enn det menn har, og på den 

måten er de mindre utsatt for ensomhet. Menn er overrepresentert i arbeidsulykker, blant 

hjemløse og blant dem som tar selvmord. Gjennom historien har det vært mannen som har 
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vært den naturlige risikotakeren for familien. Under feltarbeidet var det en av 

foredragsholderne som viste til statistikk over skilsmisser i USA der han hevdet at det var 

kvinnen som tok ut skilsmisse i to av tre tilfeller. I de tilfellene der menn tok ut skilsmisse, 

forklarte foredragsholderen at det som regel var på grunn av en kone som behandlet mannen 

dårlig. I datamaterialet males et til tider negativt bilde av kvinner frem. Underforstått virker 

det til at den moderne og frigjorte kvinnen er årsaken til at dagens familier blir ødelagt. Hun 

er mindre avhengig av ham. Dette går på bekostning av menns livskvalitet. 

 

5.3.3 Maskulinitetsideal og følelser 

 

På arrangementet Identitär Idé var det ikke mange kvinner tilstede. Det er en forståelse blant 

informantene av at menn evner i større grad å koble ut følelsene, mens kvinner er mer 

emosjonelle. Dette er også årsaksforklaringen til hvorfor det er færre kvinnelige deltakere 

som er politisk aktive i deres miljø. Det hevdes at det er naturlig at menn drar i gang det 

første arbeidet, også kommer kvinnene etter. Friberg (2015) påminner om å ”innse at de 

(kvinnene) er generelt det svakere kjønnet, at de bør bli beskyttet, og at de ikke har samme 

ansvar som vi (mennene) i den kampen Europa står ovenfor” (Friberg 2015:58). Det virker 

som at det å koble ut følelser er en positiv egenskap og nødvendig for å føre den politiske 

kampen. Menn blir ansett å ha denne egenskapen ”naturlig” i motsetning til kvinner. 

 

En informant jeg snakket en del med under feltarbeidet synes at kvinner helst bør se feminine 

ut. Under feltarbeidet kommenterte han at det var bra jeg hadde på meg skjørt. Det hevdes 

videre at menn helst bør være maskuline, og det uttrykkes en avsmak til feminisering av 

menn og ”myke” menn. Informanten som mente dette jobbet selv i et omsorgsyrke som ofte 

blir forbundet med et ”kvinneyrke”. Da jeg spurte om dette kom i konflikt med hans syn på 

maskulinitet mente han at det å være omsorgsfull ikke nødvendigvis bryter med hans bilde av 

maskulinitet. Gjennom dette eksemplet finner jeg en variasjon i synet på maskulinitet og 

følelser. Om vedkommende jeg snakket med var et spesielt unntak fra gruppen, er vanskelig å 

si. Han viser likevel til at det å vise omsorg og emosjoner ikke alltid bryter med et ideal for 

maskulinitet. 

 

Maskulinitetsidealet som kommer til syne, har flere likhetstrekk med Roberts (2012) 

forståelse av hegemonisk maskulinitet som hvit, respektert, dominant og økonomisk 
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vellykket. Det virker også å fremkomme ideer om hva en ”ekte mann” er i likhet med 

informantene i Fangens (2003) studier. Informantene i dette prosjektet fremstiller seg som 

ordinære og arbeidene menn, men ikke nødvendigvis med referanse til vikinger. Mange av 

dem har også høyre utdannelse, og skiller seg derfor fra Fangens (2003) informanter. De står 

ikke nødvendigvis i en posisjon der de må balansere ut et maktforhold ovenfor intellektuelle 

menn. Intellektualitet virker snarer å være en ettertraktet egenskap og verktøy for dominans 

og makt innenfor identitære ideer. Det ser ut til å være mer attraktivt å være mannen som 

vinner en verbal diskusjon fremfor en voldelig konfrontasjon. Roberts (2012) studie viser 

også at hegemonisk maskulinitet kan endre seg, og at dagens maskulinitetsideal ikke 

nødvendigvis reflekterer foreldregenerasjonens maskulinitetsideal. At enkelte informanter 

ikke ser det som problematisk å vise omsorg og emosjoner, samt å jobbe i yrker man 

tradisjonelt forbinder med kvinner, viser at maskulinitetsidealer også kan endre seg innenfor 

høyreorienterte og tradisjonelle miljøer. 

 

5.3.4 Grensedragninger i perspektiver på kjønnsroller 

 

 

Symbolske grenser 2: Kjønn 

I perspektivet på kjønn finner jeg at informantene trekker ganske tydelige grenser mellom seg 

selv og ”de” som hevder at kjønn er sosialt konstruert. ”De” blir ofte henvist til som 

akademia eller samfunnsfagene på høyre nivå. Innenfor identitære ideer virker det å være en 

oppfattelse om at retten til å være sitt eget kjønn er truet av sosialkonstruksjonister som 

utvisker de kjente kategoriene. Ved å fremme kjønnsadferd som biologisk betinget vil dette 

også rettferdiggjøre ulikheten i kjønnsrelasjoner og tradisjonell rollefordeling i familielivet. 
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Det er en åpenbar forståelse blant informantene at en type maskulin adferd er naturlig for 

menn, og at andre maskulinitetsformer med mer feminine egenskaper er unaturlige. 

 

Informantene trekker grenser mot feminisme og de ideene som handler om å gi kvinner flere 

rettigheter. Feministisk tankesett og ideer hører ikke til under identitære ideer, og 

informantene uttrykker ofte verbal forakt for feminisme. Informantene verner om et ”vi” som 

bygger på det tradisjonelle og som ikke ønsker å la seg påvirke av feminismens kamp for 

likestilling. Denne innstillingen legitimeres med et sosialbiologisk perspektiv på kjønn, og at 

”det alltid har vært slik”. Menn blir derimot ansett som ofre i et likestillingsperspektiv. Ved 

flere tilfeller blir det brukt eksempler på hvordan likestillingen fører til at menns livskvalitet 

forringes. Gjennom dette kan feminisme og kvinnerettigheter utgjøre en trussel innenfor 

identitære ideer, ved at det truer tradisjonelle kjønnsroller og mannens rett til å være den 

”riktige” typen maskulin. 

 

Det fremkommer et bilde av at menn er naturlig mindre emosjonelle en kvinner. Det finnes 

noen tydelige ideer om en ”riktig” form for maskulinitet innenfor identitære ideer. Enkelte 

trekker ganske tydelige grenser mot ”feminine menn” eller ”mjuke menn” som tilhører ut-

gruppen. Informantene er opptatt av en form for maskulinitet som speiler den ”ekte mannen”, 

der mannen er logisk fremfor følsom. Innenfor dette maskulinitetsidealet er det tydeligvis stor 

variasjon. Det å jobbe i et omsorgsyrke som ofte er forbundet med kvinnearbeid, 

problematiseres nødvendigvis ikke. Derfor har jeg satt emosjonell/omsorgsmaskulinitet i en 

gråsone. Det virker til at forståelsen av den” ekte mann” er flytende etter hvilke kontekst man 

snakker ut fra. Man kan være følsom der det passer seg, og mer ufølsom når denne 

årsaksforklaringen passer bedre, for eksempel når man skal forklare hvorfor menn er mer 

aktive i miljøet enn kvinner. 
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5.4 Identitet 

 

I tråd med hva tidligere forskere har funnet, har jeg sett at tilhengere av identitære ideer er 

svært opptatt av identitet. Det er rettere sagt en kamp om identitet. Ifølge identitære 

grupperinger er identitet det som gir mening i livet (Virchow 2015:181). Gjennom mine 

studier av identitære ideer blir identitet snakket om på ulike måter. Jeg vil vise til noen av de 

forståelsene av identitet som har kommet frem under dette prosjektet. Simon er en av 

informantene mine. Han er aktivist for Identitäre bewegung6, og han har god kunnskap om 

identitære ideer, siden han har vært med å utforme dem. Jeg opplevde å bli henvist til ham av 

andre informanter når jeg hadde spørsmål om ideologi. Simon forklarer identitet på denne 

måten:  

 

Når jeg snakker om identitet så mener jeg den etnisk-kulturelle identiteten. For oss så 

har dette konseptet to sider. Den etniske siden betyr arv, og stamfamilie. På den andre 

siden har vi den kulturelle, som handler om språk, historie, kultur, tradisjoner og 

skikker. Vi har også tre nivåer, den lokale og regionale identiteten, den nasjonale 

identiteten og sivilisasjonsidentiteten -Simon 

 

Med dette sitatet kan man se at det finnes ulike måter å forstå identitet på blant de identitære, 

men også at disse forståelsene henger sammen med hverandre. Den første delen handler om 

etnisk identitet, den andre delen om kulturell identitet. Den siste identitetsforståelsen baserer 

seg på nivåer. Der identitet starter i det lokale, og går videre utover i de øvrige nivåene. Jeg 

vil forsøke å redegjøre for disse ulike identitetsforståelsene. 

 

5.4.1 Etnisk-kulturell identitet 

 
En etnisk-kulturell identitet er et begrep som rommer mange fasetter. Når jeg analyserer 

begrepet, finner jeg at når informantene snakker om dette, glir etnisitet og kultur over i 

hverandre. Det fremkommer tydelig en forståelse av at kultur og etnisitet samkjører, og at 

informantene henter fra etnisitet eller kultur, ettersom hvilken kontekst man snakker ut fra. 

Den etnisk-kulturelle identiteten har også mange likheter med en etnisk ekskluderende form 

                                                      
6 Forkortet med IB fremover i teksten 
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for nasjonalisme. Jeg vil nå redegjøre først for den etniske delen av begrepet, deretter den 

kulturelle delen av begrepet. 

 

Etnisk identitet 

 
Vi vil ikke at Mehmed og Mustafa skal bli europeere. Vi vil ikke at innvandrere tar 

over våre identiteter, og gir opp sine egne. De kan fint beholde sin egen identitet, men 

la oss få ha vår. Vi spør ikke om mer enn hva som burde være selvsagt: Europa 

tilhører europeere. Vi er dette kontinentets rettmessige arvinger, og vi gir ikke opp vår 

arverett (Willinger 2014:30). 

 

Slik som det fremgår av sitatet fra Willinger (2014) ovenfor, utrykkes det tydelig at ikke 

hvem som helst kan bli europeer. Det er kun Europas rettmessige arvinger, som har ”rett” til 

å tilegne seg en europeisk identitet. Friberg (2015) definerer etnisitet slik ”Etnisitet bygger på 

nedarvede, sosiale, kulturelle og nasjonale erfaringer.” (Friberg 2015:73). Ut fra dette kan 

man se at forståelsen av etnisitet skiller seg fra den forståelsen som har blitt fremstilt tidligere 

av blant annet Barth (1969), Eriksen (1997) og Prieur (2010). Etnisk identitet fremstår som 

noe mer statisk og determinerende, ved at man kun får tilgang til en etnisk identitet gjennom 

arv. Denne forståelsen av etnisitet sammenkobles da med kultur og nasjon. I sitatet ovenfor 

kan vi også se at en europeisk identitet blir definert i opposisjon mot innvandrere. Dette peker 

i retning av en etnisk ekskluderende form for nasjonalisme. 

 

De fleste av informantene jeg har snakket med vil hevde at den etniske identiteten er i deres 

blod, og at den går fra generasjon til generasjon. Det legges vekt på et folkefellesskap med 

mennesker som deler en felles genetisk arv. Gjennom denne felles arven blir samfunnet rundt 

ansett som en utvidet familie, og et folk og et felleskap som man bør føle ansvar for. Det 

fremgår også at dette folket som man deler arv med, er det legitimt å være stolt av, som om 

det var egne barn. Gunnar påpeker det han opplever som et paradoks i samfunnet; det er 

legitimt å være stolt av sine egne barn, men ikke sin egen nasjon og folk. Det fremkommer av 

dette en forståelse av at hver nasjon har sitt folk, og at dette folket deler man slektskap med. 

På den måten blir genetisk arv7, folk og nasjon koblet sammen. Det blir ansett for å være 

naturlig å danne en politisk organisasjon som er basert på en felles etnisk identitet (Friberg 

2015:44). 

                                                      
7 Presisering av genetisk arv, siden det ikke er snakk om kulturarv i dette tilfellet. 
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I forlengelsen av den etniske identitetsforståelsen ligger det en stolthet over eget genetisk 

opphav og etniske trekk. Tillit er en egenskap som blir dratt frem som et viktig etnisk trekk 

ved det skandinaviske folket. Det virker som at evnen til tillit til andre mennesker i 

samfunnet blir ansett for å være et genetisk trekk, som har kommet frem gjennom 

evolusjonen. Høy-tillitssamfunn blir forstått som mer avanserte enn andre samfunn. Der hvor 

ulike etnisiteter blandes i et samfunn, vil tilliten bli svekket. Dette er igjen et argument for å 

holde geografiske områder etnisk rene, for å unngå konflikter mellom etniske grupper. 

Enkelte informanter trekker også frem intelligens som et etnisk trekk, der det hevdes at noen 

etniske grupper generelt har høyere intelligens enn andre etniske grupper. Det indikeres at 

dette også forklarer noe av grunnen til at landene i Europa har klart å utvikle avanserte 

samfunn, i kontrast til land utenfor Europa. Når informantene snakker om ulik intelligens i 

etniske grupper, blir de litt mindre direkte. Det kan tenkes at denne delen av identitære ideer, 

er noe de ønsker å tone ned ovenfor meg som utenforstående. Kanskje det er mer akseptert å 

snakke om etnisk ulikhet når de er sammen med likesinnede? 

 

Informantene snakker om etnisitet som noe skjørt, som bør bli beskyttet. Det legges vekt på å 

bevare det særegne og distinkte ved deres egen etnisitet. I samme setning blir det gjerne 

poengtert at de også ønsker det samme for indere i India, og afrikanere i Afrika. 

Vektleggingen av å bevare egen etnisitet, handler ikke om å hevde deres egen etnisitet over 

andres, eller utslette andres etnisitet. Det er heller ønskelig for de identitære å bevare etnisk 

mangfold, men på sine ”naturlige” territorier. Willinger (2014) påpeker at en etnisk gruppe 

trenger et geografisk rom for å utfolde sin identitet. Om ikke dette rommet blir gitt, vil en 

etnisk gruppe kreve den. Dette vil deretter føre til masse konflikter mellom etniske grupper 

som presses til å leve i samme samfunn. Enkelte ganger blir det trukket paralleller til naturen, 

og hvordan ulike vekster vokser best i ulike territorier. Eller som vi så i starten, en 

middagstallerken, der helheten forstås som best, når bestanddelene er adskilt.  

 

Er det etnisitet elle rase vi snakker om? 

 

Under Identitär Idé ble det vist en film for publikum. Filmen var en kampanjefilm laget av 

den svenske bistandsorganisasjonen ”Individuell Människohjälp”, og het #detnyalandet.8 

                                                      
8 Link til kampanjefilmen fra IM her: http://detnyalandet.nu (IM 2017) 

http://detnyalandet.nu/
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Budskapet i filmen er at alle i det svenske samfunnet må integreres i ”det nye landet”, og at 

det å være svensk bør handle om noe mer enn hudfarge og fødselsland. På Identitär Idé 

vekket kortfilmen engasjement og til dels frustrasjon i publikum. Filmfremviseren valgte å 

avslutte filmen før den var ferdig, med en kommentar om at han ikke ville plage oss mer. I en 

av pausene diskuterte jeg denne filmen med en ung mann som var deltaker på arrangementet. 

Han hadde opplevd filmen som grotesk. Tanken på at man skal endre perspektiver på hva 

som er en svenske, og at ”vi” må integrere oss til dette, ble for ham absurd. Vedkommende 

sammenligner dette med en reklame han hadde sett på sentralbanestasjonen, der en mørk 

mann og en hvit kvinne kysset9. Han mente at dette var en måte å ”prente inn flerkultur i 

oss”. Her konkluderte han implisitt med at ulik hudfarge, indikerer ulik kultur. Jeg spør mer 

inngående om dette ”problemet” egentlig handler om rasemiksing, noe jeg får bekreftet. 

 

På et av foredragene på Identitär Idé hørte jeg en av foredragsholderne bruke et begrep om 

”selvhat”. Senere fant jeg ut at ”selvhat” er en form for forakt for eget folk, som Friberg 

(2015) kaller ”etnomasochisme”. Definisjonen av dette som Friberg (2015) anvender, lyder 

slik: ”Etnomasochisme innebærer å betrakte og forholde seg til sin egen etniske tilhørighet 

med skyld, mistro og/eller forakt. (…) på engelsk brukes begrepet ”White guilt Complex” 

(Friberg 2015:75). En av informantene jeg snakker med, forteller meg om hvordan hver 

etnisk gruppe kjemper for sin rett, og sier: ”når alle de andre gruppene gjør det, så må også de 

hvite gjøre det, eller så blir vi stående med svarteper”.10 Av de to foregående eksemplene 

virker det igjen som at hvithet er den underliggende hovedmarkør for egen etnisitet. 

Paradoksalt virker det til at kritikk rettes mot dem som bærer forakt for egen hvithet, men 

selv roper de ikke akkurat ”white pride”, slik andre grupper med lignende interesser gjør. 

Innenfor det identitære miljøet finner man at det er mer legitimt å snakke om etnisitet, og ved 

nærmere øyesyn virker det som et kodeord for rase. På den måten kan de også fraskrive seg 

alle anklager om rasisme, fordi de snakker ikke om rase i eksplisitt forstand. 

 

                                                      
9 Reklameserien fra Ikea heter "Där livet händer”, og filmklippet heter ”Förälskelsen”. 

Reklameserien ble vist høsten 2016. Det er mulig å se filmklippet på YouYube her: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6FAeycz2S4  (IKEA Sverige 2016). 
10 Svarteper, et norsk språkbilde fra kortspillet ”SvartePer”, som indikerer en taper (Bryhn 

2009). Begrepet kan i aller høyeste grad bli tolket som rasistisk, men er også relativt innøvd i 

hverdagsspråket til enkelte. Man sikter ikke nødvendigvis til en mørkhudet person, men en 

taper. Derfor bærer ikke språkbilde en automatisk negativ konnotasjon (slik det kanskje burde 

gjøre). 

https://www.youtube.com/watch?v=i6FAeycz2S4
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Enkelte informanter kritiserer den generelle befolkningen i Europa, for deres holdninger til 

hvite. Det hevdes at det europeiske folket fortsatt henger igjen etter hendelsene fra andre 

verdenskrig, og ikke kan tilgi seg selv for det som skjedde under holocaust. Willinger (2014) 

hevder at etter andre verdenskrig var det en utbredt forståelse av at den mest anstendige 

reaksjonen var å gjøre alt det motsatte av det totalitære nazi regimet. På grunn av at nazismen 

var rasistisk, ble det heller et ideal å være anti-rasistisk (Willinger 2014:37). En av 

informantene jeg snakket med, mener at Antirasistisk senter i Norge er med på å skape hvit 

skyldfølelse. 

 

De har endt opp med å definere rasisme som noe den hvite mann gjør. Men det er mye 

mer vold mot etniske nordmenn fra fremmed-etniske, enn det er av nordmenn mot 

utlendinger. -Hans 

 

Igjen bekreftes ideen om at en person med en annen eller ”fremmed” etnisitet, er per 

definisjon en utlending. I uttalelser som dette dras det også en automatisk link mellom 

forekomst av voldelighet og etnisk bakgrunn. Enkelte av informantene hevder at 

myndighetene og eliten har en bakenforliggende agenda om å spille på dårlig samvittighet for 

hvit hud og europeisk tilhørighet. På den måten skal befolkningen føle plikt til å ha en rausere 

innvandringspolitikk eller tone ned nasjonal stolthet. Dette er med på å forringe deres 

identitet som hvite europeiske menn. Denne tankegangen ligner svært mye på det Berbrier 

(2000) har definert som hvit-offer retorikk. Informantene presenterer sin egen ”hvite 

identitet” som utsatt og under angrep. Posisjonen de inntar tillater dem å være i opposisjon 

mot myndigheter, media og akademia. Offer-rollen brukes til å rettferdiggjøre deres sinne og 

frustrasjon, og tjener derfor en viktig retorisk funksjon. 

 

Kulturell identitet 

 

Den andre delen av den etnisk-kulturelle identitetsforståelsen er knyttet til kultur. Kultur blir 

forstått som en helhet av mange bestanddeler, som blir til noe særegent når det blir satt 

sammen. Bestanddelene kan være språk, historie og tradisjoner i det landet eller regionen 

som man er vokst opp i. Når det kommer til tradisjoner og kulturarv som mine informanter 

trekker frem som viktige identitetsmarkører, er dette ofte knyttet til kunst, litteratur og 

feiringer med assosiasjoner til nasjonen. Kulturforståelsen som de identitære bruker, ligner i 

stor grad på etnisk nasjonalisme slik Fligstein m.fl (2012) beskriver det.  
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Identiteten blir forklart ut fra hvordan man etablerer ulike syn på ting. Dette kan være politisk 

syn, økonomisk syn, syn på ekteskap, forholdet til naturen og til familien. Alle disse 

synspunktene er med å forme deres identitet. Under feltarbeidet på Identitär Idé spurte jeg en 

mann om han var opptatt av politikk. Jeg fikk til svar at han ikke var opptatt av politikk, men 

av kultur. Senere får jeg kjennskap til at flere av informantene forstår det identitære som 

upolitisk, og at det hovedsakelig handler om identitet, kultur og Europas rett til å overleve. 

Dette peker i retning av en form for etnisk nasjonalisme, som har beveget seg til et europeisk 

nivå slik Fligstein m.fl indikerte (2012). Informantenes forståelse av at identitet kan formes 

etter hvilke syn man har på saker, er i tråd med beskrivelsen av senmodernitetens 

konstruksjon av identitet som er mer fristilt fra klassetilhørighet og tradisjoner (Fangen 

2003). Det kan tenkes av informantene løser denne friheten ved å bli mer konservative og 

vende blikket mot en idealisert fortid, fremfor å eksperimentere med nye moderne uttrykk. 

 
En form for nasjonalisme? 

 

Kultur knyttes til kulturelle praksiser og festivaler som for eksempel midtsommerkvelden i 

Sverige. Tradisjoner blir sett på som en del av ens person og noe man vil vekke til liv. Dette 

kan være nasjonale folketradisjoner eller norrøne tradisjoner. Igjen et eksempel på hvordan 

blikket vendes mot fortiden, et typisk trekk ved identitetspolitiske bevegelser (Eriksen 1997). 

I svensk sammenheng blir en god arbeidsmoral dratt frem som et eksempel på svensk kultur; 

”Her jobber vi og gjør rett for oss”. Kultur blir ansett som det usynlige båndet som holder en 

gruppe mennesker samlet.  

 

Med informantenes forståelse av kultur minner dette om en kollektiv enhet der individene 

føler seg subjektivt bundet til hverandre, slik Brubaker (1996) definerer en nasjon. Kulturen 

informantene viser til knyttes opp mot nasjonen, og brukes for å beskrive ”oss” i kontrast til 

de ”fremmede”. Den måten informantene bruker kultur på ligner svært mye på en 

ekskluderende form for nasjonalisme. Ved at beskrivelsene av det kulturelle felleskapet 

defineres utover og i opposisjon mot andre kulturer eller nasjoner. 
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Ideen om den tidligere homogene nasjonen er sterkt representert, spesielt i Norge og Sverige. 

Knyttet til dette, er også ideen om at det homogene samfunnet var mer trygt, og at det var 

mindre kriminalitet i samfunnet. Når jeg spør en informant fra Norge hva idealsamfunnet ser 

ut for ham, får jeg til svar: 

 

Jeg tror jo at det må gå an å ferdes, uten å bli overfalt av fremmedkulturelle. Det har 

jo endret seg dramatisk de siste 20 årene i hele Europa. Jeg tenker at et idealsamfunn 

er Norge på 50-tallet. Kanskje med mer velstand, det er jo bare et utviklingstrekk. Hva 

skal jeg si? Vesten før 68-generasjonen. -Hans 

 

Jeg snakker også med Bill og spør ham om han synes det var bedre før i tiden. Han svarer 

slik: ”Du ser for deg selv. Sverige på 1970-tallet hadde et samfunn med lavt kriminalitetsnivå 

hvor kvinner var trygge nok til å gå hvor de ville”. I de aller fleste tilfellene jeg har spurt om 

idealsamfunn, blir det trukket opp mot innvandring, og da helst fraværet av dette. Det er en 

forståelse av at innvandrerne er årsaken til at man ikke kan ferdes fritt, uten å bli overfalt. Ut 

fra dette virker det som at den kulturen og samfunn som idealiseres innenfor det identitære, er 

et samfunn før 68-generasjonen satte sitt fottrykk, og før ”den nye innvandringen” fra Asia, 

Afrika og Latin-Amerika startet.  

 
Trusler mot nasjonal kultur 

 

Innvandreren som ikke tilpasser seg ”vertskulturen” er informantene skeptiske til. ”De 

fremmedkulturelle” kommer med nye uttrykk og væremåter som ikke passer inn i bildet av 

en homogen nasjonal kultur. En informant fra Østerrike påpeker det slik: 

 

Majoriteten av våre fylker vil ikke være østerrikske mer, fordi de her nye folka 

kommer, og de er ikke interessert i Østerrike. Bare se på teatrene. I Wien har vi 50 

prosent innvandrere. Men bare se på teatrene og operahusene, der er det ingen 

innvandrere. Det er bare østerriksk folk. Innvandrerne bryr seg ikke om denne 

kulturen. Det er sikkert sånn i Oslo også. - Gunnar 
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Sitatet viser hvordan Gunnar føler sin nasjonale kultur er truet av innvandrere fordi de ikke 

viderefører de samme tradisjoner som han forbinder med Østerrike. Innvandrere blir da en 

trussel, fordi de ikke bringer videre de tradisjonelle skikkene i landet. 

 

Globalisme blir også dratt frem som en alvorlig trusselfaktor mot nasjonal og lokal kultur. 

Det å bevare de kulturene som er i tilknytning til et geografisk område er svært viktig 

innenfor det identitære. Det er frykten for å forsvinne, og at deres kultur skal bli oppslukt og 

tilintetgjort i konkurranse med andre kulturer som informantene opplever som truende. 

Trusselen kommer altså fra elementer som kan forstås som internasjonale. En informant fra 

Norge snakker om ”Globe-trotting aristocracy”. 

 

Globe-trotting er sånne som reiser rundt, som ikke er rotfestet noe sted, og de er den 

styrende klassen i globalismen. Det er en type person som ikke føler tilhørighet til noe 

annet enn en klasse med omreisende (…). Et eksempel er Arbeiderpartiet. De tre siste 

statsministrene til Arbeiderpartiet; Jagland, Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland, er 

de rette omreisende. De er ledere for WHO, for NATO og leder for Europarådet som 

Thorbjørn Jagland er. Dette er gjennomgående i systemet til den liberale 

internasjonalismen.-Ole 

 

Her blir globalismen forstått som et politisk system, som danner nye samfunnsklasser. Igjen 

peker dette i retning av en kamp mot et samfunnssystem, i likhet med kommunismens kamp 

mot kapitalismen. Trusselen fra globalismen handler om trusselen fra mennesker som ikke er 

rotfestet noe sted. Mennesker som lar internasjonale verdier gå foran de lokale og 

tradisjonelle verdiene. Disse menneskene utgjør en trussel ved at de ikke opprettholder det 

gamle, men heller tilegner seg nye tenkemåter. Dette vil føre til at den gamle 

kulturen/nasjonen som en gang var kjent, ikke blir gjenkjennelig for dagens unge. Igjen, 

minner dette i stor grad om en identitetspolitikk som er opptatt av å bevare, og trekke frem en 

idealisert fortid. Dette eksemplet viser at det er ikke bare dem med en annen etnisk eller 

kulturell opprinnelse som er trusler for nasjonal kultur, blikket vendes også mot sentrale 

personer i eget land som ikke prioriterer nasjonal kultur. 
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5.4.2 Nivåbasert identitet 

 

Med den nivåbaserte forståelsen av identitet dannes ulike nivåer av identitet, som starter i det 

lokale, og avsluttes ved sivilisasjonen. En av inspiratorene for identitære ideer, Alain De 

Benoinst, hevder at man kan ikke være en verdensborger. Dette fordi ”verden” ikke er en 

politisk kategori og kan derfor ikke ses som den øverste nivået av identitet (De Benoist & 

Champetier 2012:33). Derfor springer den identitære nivåbaserte identitetsforståelsen ut på 

hovedsakelig tre nivåer: Lokalt, nasjonalt og på sivilisasjonsnivå. Disse nivåene går også inn 

i hverandre. En av informantene bruker en russisk matrjosjka dukke som eksempel på 

hvordan et individs identitet henger sammen i ulike nivåer.  

 

Det lokale nivået 

 

På det lokale nivået finner man den minste enheten, som er familien. Det hevdes at i familien 

skapes de grunnleggende røttene til ens identitet. Slik jeg har skrevet om tidligere er familien 

sentral innenfor identitære ideer. Familieidentitet forstås som fundamentet for et samfunn. 

Dette eksemplifiseres gjennom å vise til hvordan husets leveregler for skikk og bruk også kan 

overføres til vaner og skikker i lokalmiljøet. Hjemmet brukes også som en metafor for å 

illustrere nasjonen. En informant forteller meg at det er naturlig å ville forsvare hjemmet sitt 

for inntrengere med å sette opp et gjerde. På samme vis vil man også forsvare nasjonen med å 

forsvare grensene. Når jeg snakket med norske Ole om forholdet til det lokale, svarer han 

slik: ”For meg er det lokale rent. Jeg kjenner en sterkere tilknytning til det lokale, enn noe 

annet. Jeg ser det som en matematisk mindre risikabel måte å styre på”. I denne konteksten 

snakker Ole om lokalt selvstyre, fremfor nasjonalisme og i verste fall globalisme. Jeg tolker 

det dithen at jo lenger utover det lokale man kommer, jo mer urent og uoversiktlig blir det. 

Derfor fremstår det lokale identitetsnivået som den viktigste for de identitære. 

 

Det Nasjonale nivået 

 

Den nasjonale identiteten blir regnet som et eget nivå i den identitære identitetsforståelsen, og 

er derfor en viktig kollektiv identitet. Men nasjonal identitet snakker informantene 

forsvinnende lite om. I mange sammenhenger der informantene snakker om det å tilhøre en 

nasjon, tas Europa med i samme setning som den største selvfølge. For eksempel kan de si 
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”Det er interessant med østerriksk og europeisk historie”, ”vår europeiske og østerrikske arv” 

eller ”det å være norsk er truet, det å være europeisk er truet”. Når jeg snakket med Gunnar 

om hvordan hans idealsamfunn ser ut, nevner han at myndighetene burde fremme østerriksk 

identitet mer, og prøve å minimalisere innvandring. Ut fra dette får jeg forståelsen av at 

østerriksk identitet handler noe om fraværet av innvandrere. 

 

I Østerrike hadde den identitære bevegelsen hatt en aksjon mot teaterforestillingen ”Die 

Schutzbefohlenen”11 av Elfriede Jelinek, som handlet om flyktninger i Europa. Gunnar mente 

at siden teaterforestillingen og forfatteren viste forakt for den østerriksk identiteten på et 

offentlig teater, kunne de også aksjonere mot arrangementet. Dette gjorde de ved å storme inn 

på scenen midt under forestillingen, med et stort banner med teksten ”Hyklere”.12 Det 

fremkommer av dette eksemplet, at nasjonal identitet er viktig for de identitære i Østerrike. 

Nasjonal identitet gjøres spesielt viktig i kontekster der identiteten trues av aktører som er for 

innvandring. I dette tilfellet; myndighetene i Østerrike, som ikke reduserer innvandring, og 

forfatterinnen Jelinek, som ”har sagt at hun hater Østerrike, og sikkert også hele det 

østerikske folk”-Gunnar.  

 

Sivilisasjonsnivået 

 

Det er sjeldent at noen av informantene snakker om sivilisasjons identitet, men det blir nevnt 

som et nivå i den identitære identitetsforståelsen. Om det er den europeiske sivilisasjon, den 

vestlige sivilisasjon, eller noe helt annet det siktes til, er vanskelig å vite. Dette nivået 

befinner seg i alle fall et sted over nasjonen og under hele verden. Samtlige informanter 

snakker en god del om å være europeisk, og det kan tenkes at et forestilt felleskap i Europa 

blir ansett for å være det siste og øverste nivået av den identitære identitetsforståelsen. En av 

de norske informantene sier det slik: ”Som en europeisk mann, så er det faktisk en plikt å 

forsvare Europa”. Simon fra Østerrike sier det slik: ”Hovedmålet er å bevare Europa”. Under 

feltarbeidet spør jeg også en del av deltakerne som jeg snakker med, om hva som er 

hovedgrunnen til at de deltar på Identitär Idé. Da får jeg ofte til svar at de er enige om at 

Europa må bevares, og at det er dette de samles rundt på konferansen. 

                                                      
11 Oversettelse: ”Beskyttet” 
12 Jeg har hørt og sett varierende gjenfortellinger av situasjonen. Det hevdes at aktivistene 

kastet blod på tilskuerne. Hendelsen fikk store medieoppslag i Østerrike, og det finnes 

videoklipp på YouTube fra situasjonen, for de som er interessert.  
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Europeisk identitet virker dermed å spille en rolle innenfor identitære ideer. Friberg (2015) 

skriver en god del om Europa i sin bok. Han uttrykker at det er ønskelig å utvikle en 

europeisk føderasjon som kan stå sammen utenrikspolitisk og militært. På den måten skal 

Europa som en stormakt stå sterke til å hevde sin selvstendighet og beskytte sine interesser på 

globalt plan. Innenfor dette europeiske imperiet, skal de lokale, regionale og nasjonale 

kulturene forsterkes og utvikles innenfor en paneuropeisk ramme (Friberg 2015:45). 

Fascinasjonen for Europa som et politisk felleskap er ikke ensbetydende med støtte til den 

Europeiske Union. EU blir ansett for å være et mislykket prosjekt som ikke tjener til sitt 

formål. Byråkratiske reglementer, felles valuta og nedbygging av nasjonalstatene er ikke 

ønskelig for de identitære. Fremfor dette ønsker de en mektig og sentralisert europeisk stat 

(Willinger 2014:45). Som tidligere nevnt, virker det til at en europeisk identitet i form av en 

etnisk ekskluderende nasjonalisme er sentralt for identitære ideer. Det blir slik som Fligstein 

m.fl (2012) skriver, et annet alternativ enn den statsborgerskapsbaserte og EU-positive 

formen for Europeisk identitet. Informantene fremmer heller en europeisk identitet som 

baserer seg på etnisk tilhørighet i Europa, fremfor statsborgerskap i et av medlemslandene. 

 

5.4.3 Identiteten er truet 

 

Alle disse nivåene av identitet oppleves som truet av multikulturalisme og globalisme, og bør 

aktivt forsvares. Informantene uttrykker med ulike ord hvordan mennesker oppfordres til å 

være mer individualistiske og mindre avhengig av sine omgivelser. Denne oppfordringen 

kommer først og fremst fra media, politiske strømminger som feminisme, men også ved at 

liberale myndigheter legger til rette for individualisme.  

 

På lokalt nivå er familien grunnmuren, og slik som jeg har skrevet tidligere er informantene 

opptatt av tradisjonelle familieverdier. Mange opplever at det heteronormative idealet 

neglisjeres og at andre familietyper støttes. Informantene hevder at det oppfordres til 

skilsmisse, abort, frivillig barnløshet, homoseksualitet og utvisking av tradisjonelle 

kjønnsroller fra myndigheter og media. Dette skjer ved at lovgivning tillater og legger til rette 

for dette, og media presenterer det som noe positivt og normalt. Skylden for denne 

samfunnsutviklingen legges på 68-generasjonens venstreorienterte liberalisme. Når 

mennesker mister kontakt med det nære og lokale, mister de til slutt også sin tilknytning til 
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hjemlandet. På den måten hevdes det at en svak familieidentitet, vil også føre til en svak 

nasjonal identitet. Som en konsekvens av at folk får en svakere nasjonale identitet, vil også 

motivasjonen til å kjempe for noe mer enn seg selv bli svakere. Da mange av informantene 

jeg har snakket med har en situasjonsforståelse av at Europa er i krig, eller opplever en ”myk 

invasjon” fra Asia og Afrika med islamisering som formål, virker det som at kamp står 

sentralt. Denne kampen er først og fremst metapolitisk, da det fremgår en forståelse av at 

politisk vold ikke tjener en positiv funksjon (Friberg 2015).  

 

 

5.4.4 Grensedragninger i den identitære identitetsforståelsen 

 

 
Symbolske grenser 3: Identitet 

 

Modellen viser til symbolske grenser for hvordan informantene bruker begrepet identitet. I 

første omgang handler den identitære identitetsforståelsen om etnisk tilhørighet. Det brukes 

en primordial forståelse av etnisitet, og informantene definerer deres egen etniske gruppe i 

stor grad opp mot etniske grupper med opprinnelse fra Asia eller Afrika. Informantene 

snakker ikke direkte negativt om andre etniske grupper, men er opptatt av å holde dem 

separert fra egen etnisk gruppe. Det vises til egenskaper ved egen etnisk gruppe for eksempel 

høy intelligens og evne til tillit, og enkelte av informantene frykter at disse egenskapene vil 

forsvinne om man blander ulike etniske grupper i samme samfunn. Gjennom dette ser man 

hvordan gruppen med et ”etnisk korrekt vi” legger vekt på likhet internt, i opposisjon mot 

”dem” som vil være etniske grupper med opprinnelse utenfor Europa.  

 

Informantene uttrykte motivasjon for et etnisk homogent samfunn, for å bevare egne etniske 

trekk fremfor å utslette andres. Tidligere forskning viser at lignende retorikk har blitt brukt av 
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hvit-makt aktivister for å legitimere innvandringsmotstand og for å styrke den hvite mannens 

privilegier (Berbrier 2000). Konsekvensene av en slik tankegang vil føre til diskriminering og 

utstenging av ulike grupper i samfunnet, og vil bli oppfattet rasistisk ved at man generaliserer 

enkeltindivider på bakgrunn av etniske kjennetegn som gjøres relevante (Prieur 2010). 

Gjennom å fremme etnisk homogene samfunn som ideal er informantene med å lage 

symbolske grenser mot andre etniske grupper i samfunnet som truer det homogene. 

 

Kultur er også et viktig aspekt ved den identitære forståelsen av identitet. Kultur defineres i 

sammenheng med nasjonale feiringer og symboler, og minner i stor grad om en form for 

nasjonalisme. Informantene trekker grensene mot innvandrere som har kommet til Europa, og 

som ikke er interessert i å la seg assimilere til den nasjonale kulturen. Disse innvandrerne 

anses som en trussel for den nasjonale kulturens fremtid. Informantene trekker også grenser 

mot innfødte som fronter internasjonale verdier, og som er kritiske eller er passive til nasjonal 

kultur. Innvandreren og ”globetrotteren” blir ansett som en trussel for den kulturelle 

identiteten, som er en kampsak for de identitære. I gråsonen har jeg plassert assimilerte 

innvandrere. Dette er en gruppe informantene snakker lite om, men det virker som at 

innvandrere som lar seg assimilere er mer godtatt en dem som holder på sin egen kultur. De 

utgjør muligens en mindre trussel for egen nasjonal identitet. 
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5.5 Innvandring 

 

Under intervjuene spurte jeg informantene om hva de tenkte om migrasjon. Temaet ble 

trukket automatisk mot flyktninger som kom fra Afrika og Asia, og det problematiske knyttet 

til dette. Informantene vil ikke kalle menneskene som kom fra Syria og Afghanistan for 

flyktninger, de hevdet at de mistet statusen som flyktning da de reiste videre fra det landet 

som de først ankom. Flyktningstrømmen i 2015 blir ansett for å være en migrasjonsbølge, og 

flyktningene for å være migranter. 

 

Innvandrere, fremmedkulturelle eller migranter, det brukes mange forskjellige begreper om 

”dem”. Det er sjelden informantene redegjør for hvilke mennesker det faktisk er snakk om. 

Det virker å være underforstått at migrantene hovedsakelig er muslimske menn, som kommer 

fra Asia eller Afrika. Ut fra informantene skulle man forstå dem som voldtektsmenn, 

drapsmenn og/eller soldater for islamistiske organisasjoner. Om innvandrerne ikke skulle 

være noe av dette, så hevdes det at islam ikke er forenlig med vestlig kultur og dette 

legitimerer motstand til muslimer. I denne oppgaven har jeg valgt å kalle gruppen som 

informantene sikter til for innvandrere. 

 

Innvandringsmotstand er muligens det de identitære er mest kjent for, og det er en kjernesak 

innenfor identitære ideer. Innvandring er et tema som alle informantene har meninger om. 

Det kan også tenkes at de identitæres innvandringsmotstand er det temaet bevegelsen 

rekrutterer flest nye tilhengere på. Synet på innvandring er i stor grad konfliktorientert. Det er 

hovedsakelig tre konflikter informantene viser til, som er knyttet til innvandring.  

 

5.5.1 Utnyttere av velferdsstaten 

 

Den første konflikten skjer innad i samfunnet, når det kommer mange innvandrere til et land 

og drar nytte av landets goder på bekostning av de innfødte. Innvandringen blir ansett for å 

være urettferdig ovenfor ”vertsbefolkningen”. Det vil si de menneskene som har bodd i 

landet gjennom flere generasjoner, og som har vært med å bygge opp landets økonomi (også 

henvist til som nordmenn, østerrikere og svensker). Innvandrerne får urettmessig ta del av de 

økonomiske godene i landet, gjennom rause velferdsordninger som de ikke selv har bidratt 

til. Flere av informantene opplever det som urettferdig at myndighetene skal bruke 
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økonomiske midler til å holde asylsøkere med mat og bolig, mens lange helsekøer blir 

nedprioritert: ”De har jo ikke betalt skatt i generasjoner, slik vi har gjort”. Noen av 

informantene påpeker at innvandrere ikke kommer til å bidra til velferdsstaten, fordi de ikke 

kan arbeide, eller ikke har kultur for å arbeide. På den måten hevdes det at innvandring bidrar 

til velferdsstatens kollaps.  

 

Det er spesielt informantene fra Norge som er opptatt av denne siden ved innvandring. Det 

kan ha sammenheng med ulike velferdssystemer i de ulike landene informantene kommer fra, 

og diskursen i den offentlige debatten om innvandring i deres land. Denne ”urettferdigheten” 

vil føre til sterk misnøye hos den opprinnelige befolkningen. På den måten argumenterer 

informantene for at innvandring fører til at ulike folkegrupper i et land settes opp mot 

hverandre. Det blir forstått slik at mennesker først og fremst knytter sin lojalitet til mennesker 

av samme etnisitet. Like mennesker støtter hverandre, og stemmer på hverandre ved politiske 

valg. I ytterste konsekvens hevder enkelte at konflikten vil føre til borgerkrig. Grobunnen til 

denne konflikten skjer ved at ulike mennesker presses sammen. Det oppleves at den ene 

gruppen drar mer nytte av den andre gruppen, uten at det stilles noen krav tilbake.  

 

Det er et faktum at rause velferdsstater ikke tåler store grupper som faller igjennom i 

samfunnet og står utenfor det regulerte arbeidslivet. Dette belaster sosialbudsjettene og man 

har heller ikke mulighet til å vente til at integrering av nye grupper har gått en naturlig og 

historisk gang. Derfor er dagens integreringspolitikk rettet mot å få nyankomne raskt ut i 

arbeidslivet (Brochmann mfl. 2010:214). Informantene tilegner problemstillingen knyttet til 

velferdsstaten og innvandring et nytt element; innvandrere har ikke ”kultur” for å jobbe. På 

den måten handler den innvandringskritiske holdningen om mer enn kun bekymring for 

velferdsstaten, den har også et ny-rasistisk element ved at innvandreres ”kultur” blir trukket 

frem som problematisk.  

 

5.5.2 Islamisering av Europa 

 

Den andre konflikten er mer krigsorientert. Informantene påpeker at man aldri kan vite hvem 

av innvandrerne som har tilknytning til terrororganisasjoner i det landet de kom fra. 

Flyktningstrømmen blir også ansett for å være en form for myk invasjon. En informant 

påpeker at man trenger ikke lenger å ha på militæruniform og våpen for å invadere et land. 
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Han påpeker at illegal migrasjon har tatt over for militær invasjon. En informant fra Sverige 

beskriver hvordan det er kaos i Europa med støy og opprør i gatene, biler som påtennes, og 

innvandrere som springer rundt og kaster flasker. Han ønsker seg det gamle og trygge Europa 

tilbake. Under feltarbeidet pratet jeg også med en mann som hevdet at alle voldtektene utført 

av innvandrere var en form for krigsstrategi. Han mente at disse mennene voldtok deres 

svenske kvinner for å få de svenske mennene til å føle seg maktesløse og uten evne til å 

forsvare sitt eget folk.  

 

I datatilfanget er det en viss sentiment om islam som en av de store truslene mot det 

europeiske samfunnet. Ideene knyttet til islam er mest representert blant de østerrikske 

informantene, men også blant de norske og svenske. Simon fra Østerrike sier følgende om 

islam: 

 

Mange av dagens innvandrere kommer bare til Europa for økonomiske grunner, de er 

egentlige økonomiske innvandrere. Eller mer farlig, de har kommet i islams navn, i 

jihads navn, og vil faktisk erobre våre territorier. – Simon 

 

Hans fra Norge mener dette om islam og innvandring: 

 

Det er bevist at IS skjuler sine krigere blant migrantene. Men uansett om det ikke 

hadde vært noen terrorsympatisører blant dem, så er uansett islam uforenlig med 

vestlig kultur – Hans 

 

I forhold til Bangstad (2014) sin definisjon av islamofobi, vil disse uttalelsene helt klart falle 

under denne kategorien. Muslimer blir presentert utelukkende som farlige, og beste fall 

uforenlig med vestlig kultur. Innvandrerens tro blir gjort relevant, og fortolket som politisk 

ideologi. På bakgrunn av innvandrerens religion, som blir trukket frem og gjort relevant, 

tilegnes en stor gruppe mennesker negative karakteristikker. I likhet med rasisme er en slik 

tankegang svært generaliserende (Bangstad 2014). 

 

Det virker å være en variasjon i hvilken grad informantene legger vekt på islam som 

hovedtrussel. For enkelte virker det ikke til å være en forskjell om innvandreren er muslim 

eller ikke. Da prates det gjerne generelt om innvandring som en trussel mot samfunnet, med 
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svært få referanser til islam direkte. Likevel virker det som at det er spesielt innvandrere fra 

Asia og Afrika som utgjør ”problemet”. 

 

5.5.3 Utskiftning av det europeiske folk 

 

Den tredje konflikten det vises til er en sammenblanding av de to foregående, der det er myk 

invasjon fra Afrika og Asia på den ene siden, og myndighetenes onde hensikter på den andre. 

Det er som nevnt litt varierende i hvor stor grad de ulike informantene tilegner myndigheter i 

deres land bevisst onde hensikter. Onde hensikter i denne sammenheng vil være et ønske om 

å utradere sitt eget folk, og bringe frem en multikulturell agenda. 

 

Simon fra Østerrike brukte begrepet ”The Great Replacement” i forbindelse med 

innvandring. Denne teorien går ut på at innvandrerne som kommer til Europa, egentlig er en 

del av et koloniseringsprosjekt. Det Europa opplever i dag, er det samme som Afrika 

opplevde på 18-og 1900-tallet. Til forskjell fra den afrikanske koloniseringen, som blant 

annet handlet om å bringe inn vestlige universalistiske ideer om hvordan man siviliserer et 

folk, handler dagens kolonisering om å overvinne Europa, ifølge Simon. Innvandrerne 

”forkledd” som flyktninger, kommer for å befolke Europa, og erobre nye geografiske 

områder. ”The Great Replacement”-teorien blir forstått som en prosess, der politikerne heller 

gjør tiltak for positiv diskriminering ovenfor innvandrerne, og negativ diskriminering ovenfor 

etniske østerrikere. Et ledd i denne prosessen er myndighetenes manglende tiltak for å øke 

barnefødsler blant etniske østerrikere. I det lange løp er målet å bytte ut Europas befolkning 

med innvandrere. Simon var helt klar på at denne planen ikke var tilfeldig, men en bevisst 

prosess som gjennomføres av, og gir fordeler til, liberalister som fremmer en multikulturell 

ideologi. 

 

Globalisme er formålstjenlig for store bedrifter og industrier, fordi ved dette kan de få tak i 

billigere arbeidskraft. På den måten hevder Simon at økt innvandring går utover arbeidende 

etniske østerrikere, fordi billig arbeidskraft fratar dem jobbene. Her ser vi at argumentasjonen 

varierer fra bildet av innvandreren som ikke kan jobbe, og bare utnytter velferdsgoder. Synet 

på innvandrere avhenger svært mye av hvilken kontekst informanten snakker ut fra, og 

hvilket argument som faller tyngst i den gitte situasjon. 
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5.5.4 Manipulert situasjonsbilde 

 
Det blir påpekt at dagens innvandring er udemokratisk, ved at det aldri har vært en 

folkeavstemning på om man skal ha innvandring eller ikke. Under feltarbeidet kom det frem 

meninger om at svensker egentlig ikke vil ha innvandring. Om svenskene fikk muligheten 

ville det svenske folk stemt ”nei” til innvandring. Det snakkes om hvit flukt, et begrep som 

Friberg (2015) har definert som ”en trend der hvite forlater utsatte områder når 

befolkningsandelen ikke-hvite blir større” (Friberg 2015:107). En del av informantene viser 

til hvit flukt fra enkelte områder i Sverige, Norge og andre steder som de har hørt om. Dette 

brukes som eksempel på hva de innfødte egentlig ønsker, men som ikke kommer frem 

gjennom demokratisk valg eller når politikk drøftes. Informantene opplever at folkets 

meninger om innvandring blir kneblet av media og myndigheter på ulike vis. Om man skulle 

være kritisk til innvandring blir man stemplet som onde rasister, og derfor er det så få som 

”tør” å være kritisk til innvandring. Informantene opplever at myndighetene pøser på med 

flere innvandrere, på tross av at det allerede eksisterer mange problemer knyttet til dette. 

 

Måten media fremstiller flyktninger på blir forstått som en manipulering av situasjonsbildet. 

Informantene hevder at journalistene leter frem kvinner og barn blant flyktningene som 

kommer til Europa, og velger å fokusere på dem i stedet for alle mennene. Gunnar sier han 

har selv vært på grensen og observert dette. Ved å publisere bilder av kvinner og barn i 

tragiske situasjoner, hevdes det at media spiller på følelsene til sine lesere. På den måten 

mener informantene at media manipulerer folks generøsitet og bruker folks samvittighet til å 

føle en plikt til å hjelpe flyktningene. Hvis man da skulle være mot innvandring blir man 

oppfattet som ond. Bill sier det slik: ”Du er ond hvis du ikke ønsker åpne grenser, du er god 

hvis du vil ha åpne grenser. (…) Det har tatt over for gammel religion. Det er som et hierarki 

av hvem som er mest hellig”. Ole forteller meg at i dag er folk mer opptatt av å vise hvor 

gode holdninger de har, og hvor barmhjertig de fremstår for sine omgivelser. Er man for 

innvandring blir man puttet i kategorien ”god” av omgivelsene. Ole hevder det er en 

kortsiktig altruisme som har tatt overhånd i befolkningen. Han synes det er absurd hva folk er 

villige til å gjøre på bakgrunn av at man erfarte noen negative følelser av å se triste bilder på 

TV. 

 

De ”gode” holdningene oppfattes som destruktive for eget samfunn fordi det flerkulturelle 

samfunnet ikke tjener til noe godt (basert på argumentene som er gjort rede for). 
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Konsekvensene av innvandring vil lede til katastrofe og på den måten får det identitære et 

apokalyptisk preg over seg. Under feltarbeidet snakket jeg en del med Daniel. Han forklarer 

meg hvordan innvandringsmotstandere blir oppfattet som onde når de egentlig er de gode, 

fordi de kjemper for det europeiske samfunnets fremtid. Innvandringsmotstanderne som står i 

denne kampen offentlig virker å få en slags heltestatus på konferansen jeg deltok på. De 

anonyme deltakerne viste hvem de ”offentlige forkjemperne” var og hva de het. Det var de 

som hadde blitt ”outa” på internett og som stadig vekk ble angrepet av venstreekstremister. 

Vil man bli respektert i dette miljøet, bør man være en mann som tør å stå frem med hva han 

mener om innvandring uten å la seg affektere av motstanden han får. Det virker ikke som at 

det er de voldelige og brutale mennene som blir sett opp til, men heller de som er kjapp med 

replikkene og har kunnskap nok til å komme med de knusende argumentene. For ikke å 

glemme forståelsen av den implisitte humoren av sarkastiske kommentarer med doble 

betydninger. 

 

5.5.5 Grensedragninger i forståelsen av innvandring 

 

 

Symbolske grenser 4: Innvandring 

 

Innenfor identitære ideer er det sterk motstand til innvandring. Etter et etnopluralistisk ideal 

må folket holdes kulturelt og etnisk homogent. I den innsamlede data finner jeg spesielt tre 

ideer om hvordan innvandring utfordrer det europeiske samfunnet. I første omgang trekker 

enkelte informanter grenser mot innvandrere som benytter seg av velferdsstatens goder uten å 

bidra selv. Det blir påpekt at enkelte innvandringsgrupper ikke har ”kultur” for å arbeide, og 

derfor utgjør de et problem for de nordiske velferdsstatene. I denne sammenheng blir 
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grensene mellom verdige og uverdige velferdsmottakere trukket på bakgrunn av deres kultur. 

Noe motstridene til denne tankegangen er bildet av innvandreren som tar jobbene til de 

innfødte. Dette viser at i forhold til innvandring og arbeid kan argumentasjonen variere. 

 

I andre omgang trekker informantene grenser mot innvandrere som forårsaker uro i 

samfunnet. Innvandrere blir knyttet opp mot kriminalitet og terrororganisasjoner. I relasjon til 

dette er holdninger til islam, og antakelsen om at muslimske innvandrere kommer i jihads 

navn. Gjennom dette trekkes grensene mellom ”oss” som rolige og lovlydige borgere, og 

”dem”; innvandrerne som forstyrrer fred og harmoni i det europeiske samfunnet. 

 

Grensen mellom ”oss” og innvandrerne innenfor identitære ideer er ganske markant og 

kommer tydelig frem i flere situasjoner. Innvandrergrupper er som regel knyttet til trusler, 

vold og utryddelse av egen etnisk-kulturell identitet. Grensene trekkes også mellom ”oss” og 

”dem” som forsvarer innvandring eller er positive til et flerkulturelt samfunn. Gjennom dette 

er de symbolske grensene med på å skape et skille mellom innvandrere og innfødte, men også 

mellom ”de innfødte” uavhengig av etnisk og kulturelt opphav. Det å være positiv til 

innvandring hører ikke hjemme under identitære ideer og vil bli møtt med antipati.  

 

Ved enkelte anledninger påpeker noen av informantene at det er en forskjell på innvandring 

mellom Norge og Sverige, og innvandring fra land utenfor Europa. I Østerrike har Gunnar en 

helt annen holdning til innvandrere fra Polen enn fra andre land: 

 

Folk fra Balkan kom til Østerrike under krigen. De integrerte seg veldig godt, de er 

ikke så mentalt annerledes fra østerrikere, ganske like egentlig. Så det er ikke noe 

problem med polakker, det er mange polakker i Wien – Gunnar 

 

Dette viser igjen at grensene for akseptabel innvandring innenfor identitære ideer kan være 

flytende etter hvilken type innvandring det er snakk om. I dette tilfellet utgjør ikke 

innvandring fra Polen et problem på samme måte som innvandring fra land som er ”mentalt 

annerledes”. Derfor anser jeg holdninger til denne typen innvandring en form for gråsone, der 

informantene viser fleksibilitet i forhold til hva de anser som akseptabel innvandring. 
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5.6 Oppsummering 

 

I dette kapitlet har jeg redegjort for kjernesakene innenfor identitære ideer. Informantene er 

opptatt av at ulike kulturer og etniske grupper bør holdes avskilt, dette er også kalt for 

etnopluralisme. Etnopluralisme forstår jeg som motoren bak synspunktene på familie, kjønn, 

identitet og innvandring.  

 

Familieverdier står sentralt innenfor identitære ideer. Informantene er svært opptatt av å 

styrke den heteronormative kjernefamilien. Informantene opplever tradisjonelle 

familieverdier truet av et multietnisk samfunn, liberalisme og kapitalisme. Homofobi er også 

fremtredenende i varierende grad innenfor identitære ideer. Det virker som at det er mer 

akseptert å være homofil privat enn offentlig.  

 

Informantene er opptatt av at kjønnsadferd er biologisk betinget, og at tradisjonell 

kjønnsrollefordeling er naturlig. Det trekkes tydelige grenser mot forståelsen av kjønn som 

sosialt konstruert. Feminisme og kamp for kvinners rettigheter er noe informantene tar 

avstand fra og setter grenser mot. På tross av en uttrykt tradisjonell og essensialistisk 

forståelse av kjønn, møter jeg menn innenfor den identitære bevegelsen som jobber i 

omsorgsyrker, og tenker at også dette er naturlig for menn. Det virker til at selv om 

tradisjonelle kjønnsroller står sentralt innenfor identitære ideer endres innholdet av hva det 

tradisjonelle er. Dette viser hvordan grensene er flytende og tilpasser seg etter kontekst 

(Barth 1969). 

 

De identitære opererer med et begrep om etnisk-kulturell identitet. Den etniske delen av 

begrepet viser til en primordial forståelse. Det vil si at man kun kan bli født inn i en etnisk 

gruppe. Informantene er opptatt av å bevare (eller skape) et homogent etnisk samfunn. Måten 

informantene bruker begrepet etnisitet minner om rasebegrepet, siden de trekker frem noen få 

etniske kjennetegn som relevant, som for eksempel det å være hvit. Dette gjør at innholdet i 

den etniske delen av den identitære identitetsforståelsen kan oppfattes rasistisk. Kulturdelen 

av begrepet virker å handle om en form for nasjonalisme, ved at informantene trekker 

kulturell identitet opp mot nasjonal feiringer og symboler. Symbolske grenser blir trukket 

mot innvandrere og ”globetrottere” som ikke fremmer den riktige nasjonale kulturen. 
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Det som jeg finner spesielt i den innsamlede data er at informantene ikke bare bruker kultur 

som et substitutt for rase, det virker som at de også bruker etnisitetsbegrepet som et dekkord 

for rase. Siden det legges større vekt på biologiske aspekter enn det tidligere studier av ny-

rasisme viser til, peker det identitære i retning av en mer klassisk form for rasisme. Dette er i 

så fall noe som bør undersøkes nærmere. 

 

 

Innvandringsmotstand er muligens det den identitære bevegelsen er mest kjent for. Som 

nevnt opereres det med en etnopluralistisk verdensanskuelse der man ønsker å holde ulike 

kulturelle og etniske grupper avskilt. Innvandring fra andre kulturer passer ikke inn i denne 

verdensanskuelsen. Når det kommer til innvandring trekkes det frem spesielt tre konflikter: 

(1) Innvandring er problematisk fordi innvandrere drar nytte av de nasjonale velferdsgodene 

som de selv ikke har bidratt til. (2) Innvandrere bidrar til uro og støy i gatene over hele 

Europa. (3) Innvandring er en del av en myk invasjon i den tredje verden, med mål om å 

erobre territoriet. 
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6 De Identitæres forhold til 

høyreekstremisme 
 

Tilhengere av identitære ideer og identitære aktivister tenker ikke at de selv er 

høyreekstreme. Likevel må de ofte håndtere et stempel som høyreekstreme. Informantene jeg 

har snakket med er opptatt av å skille mellom deres politiske engasjement og 

høyreekstremisme. Dette skillet blir ofte markert med humoristisk ironi. Ved første øyekast 

virker markeringen av skillet mellom dem og de høyreekstreme tilforlatelig og uanstrengt. 

Men når man ser nærmere på innholdet i det som sies og måten det sies på, og ikke minst 

dressene og de nystrøkne skjortene, virker det til at markeringen av skillet mellom de 

identitære og de høyreekstreme er gjennomtenkt og bevist. 

 

Underveis i dette prosjektet erfarte jeg at de fleste informantene opererte med et skille 

mellom det gamle og det nye høyre. Det gamle høyre representerer nazisme, fascisme og 

deres forståelse av høyreekstremisme. Det nye høyre er et politisk alternativ for informantene 

som de vil hevde ikke er rasistisk eller høyreekstremt. I dette kapitlet ønsker jeg å undersøke 

grensene mellom det gamle og det nye høyre. Videre vil jeg undersøke hvilke faktorer som 

ledet informantene mot identitære ideer, og hvordan det identitære felleskapet oppleves og 

blir en viktig del av aktivistenes identitet. 

 

6.1 Det gamle og det nye høyre 

 

Under konferansen Identitär Idé ble jeg fortalt at det var stor variasjon blant de oppmøtte 

deltakerne. Det var mennesker der som kom fra ulike ideologiske miljøer og grupper over 

hele Europa. Noen var forfattere, noen jobbet med poltikk, mens andre drev med metapolitisk 

aktivisme. Temaene for de ulike talerne som var invitert var også svært variert. Det handlet 

om alt fra okkultisme til menn og kvinners seksuelle utopier, og noen av talerne presenterte 

deres arbeid og engasjement for høyrebevegelsen. Mange av de oppmøtte var misfornøyd 

med samfunnssituasjonen i Europa og ønsket å gjøre en forskjell. Det er muligens her 

variasjonen mellom de ulike høyreradikale gruppene starter. Det finnes ulike tanker om hvem 

som utfordrer samfunnssituasjonen, hva som bør gjøres, og på hvilken måte motstanden skal 

utkjempes. 
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6.2 Forholdet til høyreradikale partier 

 

Informantene jeg snakket med er opptatt av politikk på høyresiden. De støtter gjerne det 

høyrepopulistiske partiet i deres land (Sverigedemokratarna og Freiheitliche Partei 

Österreichs) med unntak i Norge.13 En informant forteller at han har vært medlem av det 

høyrepopulistiske partiet i hans land, men han har meldt seg ut. Kritikken rettet mot de 

høyrepopulistiske partiene går gjerne på at de er for liberale og at de har for lettvinte 

løsninger på komplekse spørsmål. I Sverige forteller enkelte om at de har blitt kastet ut av 

SD, for sine politiske holdninger. De som fortsatt er medlem av SD oppfordres til å påvirke 

deres politikk mer mot høyre. 

 

I Frankrike kan man finne linker mellom de identitære og det franske partiet Front National, 

blant annet ved å se på retorikken til den nye stjerna i Le Pen-familien, Marion Le Pen. Til 

forskjell fra sin tante, Marine Le Pen, er Marion opptatt av kultur, identitet, sivilisasjon og 

etnisitet (Berg & Rasmussen 2017). Dette er temaer som er sentrale for den identitære 

bevegelsen. Det virker ikke til å være et uttalt mål om å danne et nytt identitært politisk parti, 

men heller å påvirke de eksisterende partiene og folkets holdninger. At Front Nationals yngre 

profil legger vekt på identitære kjernesaker, kan henge sammen med hvordan paritet tidligere 

har blitt formet og påvirket av ”det nye høyre” (Bar-On 2011:5, Mondon 2015:395 ). En 

kunnskapsfront som også de identitære bygger på. 

 

6.3 Forholdet til nasjonalsosialisme og nasjonalisme 

 

I Skandinavisk sammenheng blir Den Nordiske Motstandsrørelsen14 dratt frem som et 

eksempel på en organisasjon som knyttes til det gamle høyre. I enkelte tilfeller virker det til 

at skillet mellom det gamle og det nye høyre går på om man er nasjonalsosialist, eller om 

man kun er nasjonalist. Svært få av de svenske eller norske informantene jeg snakket med 

sympatiserer med organisasjoner som NMR og dette er ofte på grunn av deres 

nasjonalsosialistiske ideologi. NU15 aktivistene forstår seg selv som nasjonalister uten den 

                                                      
13 De norske informantene nevnte aldri Frp, usikker på deres støtte. 
14 Forkortet med NMR fremover i teksten. 
15 Nordisk Ungdom 
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sosialistiske delen. NMR beskrives som mer radikal og mer til høyre for NU. Aktivistene fra 

IB16 unngår samarbeid med nasjonalsosialister. De vil verken assosiere seg med sosialister 

eller nasjonalister. Aktivistene fra NU og IB møtes ved enkelte tilfeller, men det virker ikke 

til å være et veldig tett samarbeid. Gunnar fra IB fortalte at han hadde lite kjennskap til NU, 

og trodde kanskje de var stereotypiske skinheads inntil han hadde møtt aktivister fra NU på et 

sammentreff for en kort tid tilbake.  

 

Jeg møtte to skandinavere, to svensker fra Nordisk Ungdom. Jeg snakket litt med 

dem. Det var ganske seint på natta, og en av dem var full. Men de var faktisk ganske 

hyggelige. Jeg hadde forventet en annen type stil. (Hva hadde du forventet?). 

Stereotypisk høyrevinger, med kort hår og sånn- Gunnar 

 

Jeg nevner at jeg synes det er mange likheter mellom IB og NU, og Gunnar virker skeptisk.  

 

Det jeg har hørt… de folka jeg møtte var ganske hyggelige. Det kan hende de er en 

identitær bevegelse, de leser i det minste litteratur fra det nye høyre. Men jeg synes de 

fortsatt bruker gammel høyreterminologi. Jeg er ikke sikker. -Gunnar 

 

Aktivistene fra IB ønsker ikke å kalle seg for nasjonalister. Når jeg snakker med Gunnar om 

dette, forklarer han at nasjonalisme er alltid vanskelig å forholde seg til. Ofte havner han i  

diskusjoner med aktivister, spesielt fra Øst-Europa som i Tsjekkia og Polen om nasjonalisme. 

I disse landene vil aktivistene i større grad kalle seg for nasjonalister. Gunnar mener at 

nasjonalismen er borte, og at terminologien ikke er passende. ”Å være sjåvinistisk for din 

egen nasjon, er ikke det vi trenger i det 21 århundre”. Daniel er en av informantene som jeg 

møtte på Identitär Idé, og han ser på seg selv som nasjonalist fremfor identitær. Han mener at 

forskjellen mellom de som kaller seg for identitær og de som kaller seg for nasjonalist er ikke 

så stor. De identitære fikk en del kritikk av nasjonalister for at de var feige, og ikke nok 

radikale. En del nasjonalister kritiserte også de identitære for den metapolitiske og 

intellektuelle strategien. Daniel mente at det i alt for stor grad ble brukt tid på å diskutere 

innenfor opposisjonelle grupper hvorvidt noe er for radikalt eller ikke radikalt nok. Når han 

tenker på identitære, tenker han automatisk på intellektuelle nasjonalister. 

 

                                                      
16 Identitäre Bewegung 
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Bill er i stor grad en outsider og er ikke medlem i en identitær organisasjon, men liker å delta 

på ulike ”open mind” arrangementer. Etter hans oppfatning er det ikke så stor forskjell 

mellom de identitære og nasjonalsosialister. Den ene gruppen er bare litt mer sint enn den 

andre. Han mener at de identitære er mer akademisk og mer som en ideologisk bokklubb. 

Medlemmene i NMR er mer tradisjonell, de gjør mindre kompromisser i deres ideologi og er 

mer politisk ukorrekte. Han oppfatter medlemmene av NMR som mer ærlige mennesker som 

ikke sensurerer seg selv. 

 

De er ikke sånne bokklubb mennesker, men arbeiderklasse, som er i kontakt med 

virkeligheten. De vet ikke at det de vet, kommer fra tradisjon. Det som de har blitt 

lært av sine foreldre, og det som de ser rundt seg. (…) De er mer opptatt av å gå i 

marsjer, holde flagg og ha på uniformer eller lignende. Det er litt sånn marsjer mot 

bokklubb. – Bill 

 

Per påpeker at forskjellen mellom de identitære og den gamle høyrebevegelsen i Sverige og 

Europa, går på at de identitære prøver å føre mer dialog og kommunisere med offentligheten 

gjennom aksjoner og flygeblad. Per mener at NMR har en mye mer hardere fremtoning enn 

hans egen organisasjon NU. 

 

Det vi holder på med er som oftest anti-vold, vi forsøker å unngå bråk, og fokusere på 

at det skal være så lite vold som mulig. Blir man angrepet, så må man forsvar seg, 

men du skal ikke angripe noen andre. Det er hele mottoet - Per. 

 

Skillet mellom det gamle og det nye høyre blir beskrevet som ”lowbrow” mot det 

”intellektuelle”. Lowbrow-begrepet sikter til en gruppe som er mer folkelig og uakademisk. 

Ved enkelte tilfeller har informantene kontakter inn i de nasjonalsosialistiske grupperingene 

som blir beskrevet som lowbrow. Det er interessant å legge merke til hvordan informantene 

snakker om menneskene i disse miljøene. Selv om de identitære vil bryte med det gamle 

høyre og alle dets symboler, utviser de også en slags forståelse for deres handlinger, som de 

også kan bagatellisere. 

 

Jeg kjenner disse folkene litt gjennom noen folk, og de er harmløse. De sitter i en 

kjeller og synger sanger, helt ufarlig. Bare en håndfull med mennesker. De ble 

arrestert for en internettside som de hadde publisert. En nasjonalsosialistisk 
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internettside. Uten alle symbolene, så kritiserte de egentlig bare alt som skjer her. 

Noen ganger så bruker til anti-semitiske symboler. Så de fikk en straff på seks år for 

det de gjorde. -Gunnar. 

 

Gunnar toner ned bildet av de høyreekstreme grupperingene, samtidig som han tar avstand. 

Når Gunnar sier ”så kritiserte de egentlig bare alt som skjer her”, virker det ikke til at han er 

direkte uenig i innholdet, men heller innpakkingen av anti-semittiske symboler. Underveis i 

intervjuene hører jeg flere historier om nasjonalsosialister som har blitt fengslet for ting de 

har skrevet på nett, alltid fulgt opp av en kritisk kommentar om hvor mange års straff de fikk. 

Jeg tolker det dit hen at de synes straffen var for høy. En outsider som Bill, som ikke føler 

behov for å være lojal mot noen organisasjon påpeker det påfallende. 

 

Jeg ser ikke mye forskjell på NMR og folkene på Identitär Ide, bare at den ene 

gruppen er litt mer sint en den andre. Den ene gruppen degraderer ikke andre raser, 

den andre gruppen bryr seg ikke om de gjør det. Men begge gruppene deler den 

sammen fienden i kulturmarxisme –Bill. 

 

En felles fiende gjør at det muligens er mer forståelse fra de identitære ovenfor mennesker 

som tyr til mer ekstreme tiltak enn dem selv. Som vi skal se litt nærmere på etterhvert, ser 

også enkelte av informantene seg selv som ”oppdragere” av unge mennesker som de mener 

lett kunne blitt høyreekstreme. 

 

6.4 En eksklusiv posisjon 

 

IB virker å være et forbilde for andre identitære grupper og personer. Aktivistene fra IB 

virker mer kritisk til hvem de ønsker å samarbeide med til sammenligning med NU. I Sverige 

deltok noen aktivister fra NU på NMR sin store demonstrasjon i Stockholm 12 november 

2016. Det kan tenkes at IB-aktivistene er mer opptatt av å sette et eksempel i det 

høyreradikale landskapet, mens NU-aktivistene samarbeider i større grad med de 

felleskapene som finnes. IB-aktivistene trekker tydelig grenser opp mot grupper som de ikke 

vil bli assosiert med. Grensedragningen kommer blant annet til uttrykk når jeg spør Simon 

om deres forhold til PEGIDA (forkortelse for ”Patriotiske européere mot islamisering av 

Aftenlandet”). 
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Vi har faktisk forent våre styrker med den originale PEGIDA gruppen i Dresden. Jeg 

har vært der en gang, og en av lederne har holdt tale to ganger på deres 

manifestasjoner. Vi har forbindelser til dem, men du kan for eksempel ikke 

sammenligne PEGIDA i Dresden med PEGIDA i Köln, eller Vest Tysklands byer. 

Fordi de gruppene som er i Vest Tyskland har blitt overtatt av ny-nazister. Vi vil ikke 

ha manifestasjoner sammen med ny-nazister. –Simon. 

 

Ut fra dette sitatet virker det til at Simon godtar å samarbeide med andre høyreradikale 

bevegelser og grupper, så lenge det ikke blir et overtall av ny-nazister i disse grupperingene. 

Et annet tilfelle er IB sitt forhold til oppblomstringen av alt-right i USA og den selverklærte 

identitære lederskikkelsen Richard Spencer. Når jeg startet prosjektet mitt i oktober 2016 ble 

Spencer rost av mine informanter og IB flørtet med alt-right bevegelsen på deres 

hjemmeside. En av lederne for IB hadde laget en egen episode om alt-right på videobloggen 

hans. Men på en alt-right konferanse i november 2016 skjedde noe avgjørende for det 

gryende samarbeidet mellom den identitære bevegelsen i Europa og alt-right i USA. Spencer 

hadde etter en lengre tale på konferansen til NPI17 i Washington, løftet armen som til en 

nazihilsen til publikum, og sagt ”Heil Trump, heil our people, heil victory”.18 Etter denne 

konferansen tok IB avstand fra Spencer og alt-right, og videobloggen om alt-right ble slettet. 

IB ville ikke lenger assosieres med Spencer, som etter deres oppfatning hadde for mange 

trekk fra det gamle høyre. Gunnar mente at Spencers handlinger bidro til å ødelegge bildet av 

høyreorienterte mennesker nok en gang. ”Før så tenkte vi at han (Spencer) er ganske 

gammel-høyre, men at han kommer nok til å bli bedre. Han lot masken falle av den dagen, 

med dette”. Personer som Spencer irriterer Gunnar fordi slike personer er med på å 

opprettholde det stereotypiske bildet av høyreorienterte aktivister. Innenfor det identitære 

ønsker man å distansere seg fra alle elementer av nazisme, rasisme og vold. Spencer-casen er 

et godt eksempel på hvordan en person som nesten hadde en fot innenfor grensen ble 

ekskludert fra det identitære felleskapet. 

  

                                                      
17 NPI står for ”The national Policy Institute” 
18 Se hele talen på YouTube : ”Richard Spencer – NPI 2016, Full Speech”. (RedIce TV 2016) 

Aktuell hendelse i tidsrommet 31:13-31:24.  
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6.5 De identitære i det høyreradikale landskapet 

 

 

Figur 2: Oversikt over grupper og organisasjoner som er nevnt i datamaterialet. De grå sirklene viser til organisasjoner 
som noen av mine informanter er medlemmer av.  

 

I modellen ovenfor viser jeg en oversikt over de ulike gruppene og organisasjonene som har 

blitt nevnt i det innsamlede materialet. Jeg har intervjuet personer hovedsakelig fra de grå 

sirklene. Fremstillingen er forenklet og noen av informantene er ikke medlemmer av noen av 

disse gruppene. Modellen illustrerer skillet mellom det gamle og det nye høyre, og hvordan 

informantene forstår sin egen og andres gruppe i relasjon til dette skillet.  

 

Ved å studere hvordan informantene påpeker deres forskjellighet fra andre grupper i det 

høyreorienterte landskapet, kan man tydelig se hvordan symbolske grenser trekkes i praksis. 

Skillet går mellom det som defineres som det gamle og det nye høyre. Felleskapet som 

samles rundt det nye høyre tar avstand fra symboler, utsagn og ideologi som kan minne om 

det gamle høyre. De ”verdige” innenfor grensene av det nye høyre, er opptatt av identitet, 

kultur og etnisitet. Mens de uverdige, de som ikke blir inkludert under det nye høyre, snakker 

eksplisitt om rase, og hvit stolthet. De ”verdige” av det identitære felleskapet er mer opptatt 

av regionale identiteter, mens de ”uverdige” er sjåvinistiske nasjonalister. De ”uverdige” 
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bruker antisemittiske symboler i deres politiske kommunikasjon og fremstår mer aggressive 

og voldelig. De ”verdige” skal fremstå som intellektuelle, og har et vennligere image. De går 

i vanlige/pene klær, har normale hårfrisyrer og skiller seg ikke markant ut i gatebildet. 

 

Innenfor det nye høyre er det kampen om det bedre argument som er idealet og ikke 

nødvendigvis fysisk fremtoning. Jeg vil argumentere for at det i stor grad trekkes kulturelle 

grenser innenfor det høyreorienterte landskapet. Det er gjerne graden av utdannelse, manerer 

og intelligens som er med på definere deg som en verdig identitær, og en sann følger av det 

nye høyre. Hvis man klarer å være patriotisk ved å henvise til historiske kilder som grunnlag 

for ditt argument, samtidig som man unngår begreper som bærer konnotasjoner til nazisme 

blir man inkludert i felleskapet. Det kan også tenkes at det trekkes moralske grenser med 

tanke på forholdet til vold. For de fleste av informantene jeg snakket med, var det ikke 

legitimt å bli voldelig, verken mot politiske motstandere eller innvandrere (med unntak av 

selvforsvar). Det kan hende at den anti-voldelige innstillingen handler om et større mål om at 

deres motstand skal bli legitim, der de vil være lite tjent med et voldelig rykte. Eller at deres 

gruppe er såpass liten i forhold til deres motstandere, at det ville være svært ufornuftig å 

inngå i voldelig konflikt. Det kan også hende at de faktisk ikke ønsker å utøve vold på 

bakgrunn av moral. Hva som skjer i praksis er vanskelig for meg å uttale meg om.  

 

6.6 Kultiverte ekstremister 

 

Det er interessant å legge merke til hvordan enkelte av informantene opplever det identitære 

miljøet som forebyggende for mennesker som etter deres oppfatning fort kunne valgt et mer 

ekstremt alternativ. Ole forteller at han opplever stadig vekk at deres miljø fanger opp slike 

unge mennesker. Han ser det også som sin jobb å passe på at det de holder på med ikke går 

for langt. Ole er opptatt av å skape trygge, vanlige og normale rammer i miljøet. Gunnar 

synes det er viktig at den identitære organisasjonen finnes. På den måten er det et patriotisk 

tilbud til unge mennesker i opposisjon mot samfunnsutviklingen. Han påpeker at det er bedre 

at de identitære er det miljøet som viser patriotisme i gatene, fremfor andre ekstreme 

høyreorienterte grupper. Gunnar oppgir også, i likhet med Ole, at han ser det som sitt 

politiske kall å få unge mennesker bort fra de ekstreme organisasjonene.  
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Jeg tror vi er den ledende styrken i å forebygge det (ekstremisme) egentlig. De som 

vender seg mot ekstreme ideer, er for det meste hyggelige folk. De er bare så sinte på 

situasjonen, at de blir ekstreme. Vanligvis så bryr man seg ikke om politiske ideer når 

man er ekstremist. Vi har ikke en ekstremist gruppe, men ekstreme kommer til oss 

noen ganger. Hvis de er unge, er det vår jobb å kanalisere deres aggresjon (for 

systemet). Vi forteller dem at det er ikke innvandreren selv, men politikerne som har 

laget denne situasjonene i vårt distrikt. –Gunnar 

 

På tross av de identitæres aktive grensedragning mot det gamle høyre, kan man finne at under 

noen kontekster er grensene svakere og mindre markert. Hvis man snakker om samarbeid og 

ideologiske likheter mellom gruppene, er grensene bastante og tydelige. Men når 

informantene snakker om ”de ekstreme” ut fra en offerkontekst, er grensene mer uklare. I 

offerkonteksten blir ekstremisten en frustrert, kunnskapsløs og sint ung mann, som ikke 

finner noen løsning for sin aggresjon. Aggresjonen og sinnet som ekstremisten føler blir 

rettferdiggjort av de identitære, det er heller midlene for å nå det politiske målet som må 

justeres. Skillet mellom ”de ekstreme” og ”de legitime” høyreorienterte trekkes opp med 

grunnlag i at ekstremister er ikke opptatt av politiske ideer, slik som ”vi” er. De ekstreme 

unge menneskene er velkommen i miljøet om de ønsker å la seg ”temme”. Ved å styre 

aggresjonen bort fra innvandreren og mot systemet, går deres engasjement fra å være 

illegitim til legitim, sett fra informantenes synspunkt. Ekstremisten går fra å være en 

”uverdig” til en ”verdig” del av felleskapet. 

 

6.6.1 Er det egentlig noen forskjell? 

 

De informantene som befinner seg i utkanten av det identitære felleskapet påpeker at de ikke 

ser så store forskjeller mellom miljøer som er tilhengere av det nye eller det gamle høyre. Det 

virker som at forskjellene går mer på stil og et ytre bilde, enn selve meningsinnholdet. Noen 

liker å marsjere i gatene mens andre liker å delta i lesesirkler, og denne interesseforskjellen 

spores til klassetilhørighet fremfor ulike ideologiske utgangspunkt.  

 

Forholdet mellom det gamle og det nye høyre er som et speilbilde av forholdet mellom 

klassisk og ny-rasisme. Franske Front Nasjonal som Martin Barker beskrev som ny-rasistiske 

(Lien 1997), var også sterkt influert av det nye høyre (Bar-On 2011:5, Mondon 2015:395 ). 
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Derfor er likheten i innholdet av ny-rasisme og det nye høyre påfallende. Det er i 

informantenes interesse å presentere sitt politiske engasjement som noe nytt på den politiske 

høyresiden. I utgangspunktet er ikke innholdet i det som sies noe nytt, men heller en ny 

retorikk som pakker det gamle høyre inn i silkepapir.  

 

De identitære bruker en høyreorientert retorikk med en ny stil. En retorikk man tidligere 

forbandet med å være noe grovskåret har blitt til noe mer smakelig og artikulert. Hat og/eller 

uviljen ovenfor ”fremmede” grupper er blitt nedtonet, til fordel for kjærlighet til eget folk. I 

likhet med Berbriers (2000:177) studie av hvit-makt aktivister, kan det tenkes at hensikten er 

fortsatt å utestenge den samme gruppen mennesker fra samfunnet. Derfor oppfattes skillet 

mellom det gamle/nye høyre heller som en strategi for å legitimere rasistiske holdninger, 

fremfor å ta avstand fra den rasistiske essensen i det gamle høyre. 

 

Elementer fra det gamle og det nye høyre flyter over i hverandre, og grensene trekkes der det 

ut fra kontekst er fordelaktig å trekke dem. Grupper som NU må muligens være mer 

romsligere med hvem de samarbeider med i det høyreradikale landskapet. Det kan tenkes at 

IB kan tillate seg å være mer eksklusive fordi de er populære og har tilgang på et større 

identitært nettverk. På den måten kan man se at de symbolske grensene er konstruerte slik 

Barth (1969) påpeker; flytende og kontekstavhengig. Innenfor det identitære felleskapet er 

det stor variasjon når det gjelder den enkeltes forhold til det nye høyre. Det er også stor 

variasjon, og til dels uenighet innenfor den identitære bevegelsen spesielt med tanke på 

forholdet til nasjonalisme. Noen av de identitære aktivistene/tilhengerne er mer mot det 

gamle høyre enn andre aktivister. Akkurat hvor grensen mellom det nye og det gamle høyre 

går er uklar, og forflytter seg etter kontekst. 

 

6.7 Veien til identitære ideer 

 

Man trenger ikke å være medlem av noen organisasjon eller gruppe for å være identitær. 

Derimot kan det å prøve å forstå det identitære innenfor rammene av en bevegelse, bli ansett 

som et forsøk på å kategorisere en gruppe mennesker, for deretter å marginalisere dem. Bill 

er den informanten som er mest opptatt av å normalisere det identitære, ved å beskrive det 

som et helt vanlig tankesett som er representert i befolkningen. Menneskene som forstår seg 

selv som identitære, er helt normale mennesker, og ikke alltid medlem i en organisasjon. De 
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andre informantene er mer eller mindre aktive i en organisasjon eller et sosialt nettverk, der 

felleskapet er bygget på identitære ideer. De snakker også ukritisk om det identitære som en 

bevegelse, og det virker opplagt at dette er en bevegelse.  

 

Underveis i dette prosjektet var jeg interessert i å finne ut hva som trakk informantene mot 

det identitære. Jeg ønsket også å finne ut mer om hva det innebærer å være en del av en 

identitær gruppe, med tanke på ytre press. For å besvare disse spørsmålene kunne det vært 

fordelaktig å gjort mer feltarbeid for å observere samholdet. De svarene jeg har funnet er 

basert på det informantene forteller gjennom intervjuene. Det kan hende at jeg ville funnet 

noe annet, eller kunne utdypet grundigere det sosiale samspillet om jeg hadde gjort lengre 

deltakende observasjon i en av disse gruppene. Muligens ville man sett mer av det 

informantene faktisk gjør og ikke bare hva de sier at de gjør.  

 

6.7.1 En krigserklæring 

 

To av informantene som jeg snakket med, viser til en film som ble gitt ut av franske 

Generation Identitaire, og het: ”A Declaration of War From the Youth of France”.19 Filmen 

blir henvist til som et vendepunkt for enkelte av informantene. I den to og et halvt minutters 

lange filmen rettes et sinne mot 68-generasjonen for tapet av etnisk og kulturell identitet. 

Filmen bli beskrevet av informantene som ektefølt og genuin. 

 

Det er ikke noe sånn kunstig som er konstruert, men rett og slett bare franskmenn som 

føler at deres identitet som etnisk hvite franskmenn er truet. Jeg tror mange europeere 

kan kjenne seg igjen i dette. -Hans 

 

Per beskriver filmen som et brytningspunkt for ham. I denne filmen beskrev de identitære 

akkurat de tanker og ideer som han hadde, og for ham gikk det rett til hjertet. Etter at han 

hadde sett filmen,valgte han å bli med i den identitære bevegelsen.  

 

Ole tror at yngre folk er tiltrukket til det identitære fordi de er lei av det moderne. Det 

identitære blir et slags opprør mot foreldregenerasjonen og det samfunnet som de har vokst 

                                                      
19 Du kan se filmen på YouTube, ved å søke på ”A Declaration of War From the Youth of 

France” (mike wilson 2013) 
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opp i. Skolen blir omtalt som et sted der barna lærer propaganda fra tidlig alder. Gunnar 

forteller at da han gikk på skolen var han veldig interessert i å lære om østerriksk og 

europeisk historie. Han la fort merke til at noe var feil med måten historie og politikk var 

sammenkoblet. Verdien av den europeiske og østerrikske arven var ikke representert i landets 

politikk. På den måten opplevde han at politikerne ikke brydde seg om den nasjonale 

historiske arven.  

 

6.8 Internett som bindeledd 

 

Informantene jeg har snakket med oppgir at de var kritiske til innvandring og 

samfunnsutviklingen før de fant ut av det identitære. Informantene valgte det identitære fordi 

det passet for dem ideologisk. De fleste informantene oppdaget det identitære gjennom 

internett og bekjentskap. Enkelte ganger fremstår deres delaktighet i den identitære 

bevegelsen som et langdistanse prosjekt, der internett er bindelimet. Ved å følge sentrale 

personer på twitter, filmsnutter som deles på YouTube og diverse blogger og nettsider, blir 

det fjerne litt mer nært. En informant beskriver en situasjon med flyktningene som vandrer 

inn i Europa som om han sto der selv. ”Jeg så jo at det var ingen kvinner der, det var ingen 

barn. Det var bare menn i militær alder”. Ut fra den totale sammenhengen får jeg forståelsen 

av at han har sett dette på internett, og når han indikerer at ”jeg så”, så sikter han til noen 

andres observasjoner. Eksemplet illustrerer at fjerne hendelser og andres observasjoner som 

er delt over internett, føles muligens som deres egne erfaringer, og brukes som eksempler på 

problemer i eget samfunn. Når informantene skal male et bilde av at det lokale samfunnet 

forfaller på grunn av innvandring, vises det til eksempler fra hele kontinentet. 

 

Internett spiller en sentral rolle for de identitære hva gjelder utvikling av nettverk og for å 

kommunisere politiske ideer. Simi & Futurell (2004) finner også hvordan internett brukes av 

hvit-makt aktivister til å spre politiske ideer. Josey (2010) viser hvordan den politiske 

kommunikasjonen retter seg mot helt vanlige folk. På lik linje finner jeg at informantene fant 

frem til det identitære gjennom internett, og at de selv bruker internett aktivt for å bygge 

videre nettverk. Det å tilnærme seg det identitære gjennom internett, virker å skape tryggere 

rammer. De fleste av informantene undersøkte og leste en god del før de møtte opp til et 

arrangement som for eksempel Identitär Idé. 
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Norske Hans var i en fase der han orienterte seg mot identitære ideer. Han hadde allerede 

kontakter inn i miljøet gjennom internett. Terskelen for å ta kontakt med sentrale personer og 

grupper innenfor det identitære virket å være lav, og det å undersøke fenomenet på nett i 

trygge omgivelser er fullt mulig. Den lave terskelen er sikkert noe av årsaken til at også jeg 

fikk en fot innenfor. Når jeg oppsøkte Identitär Idé var det mange ”førstegangsvankere” som 

meg selv, og jeg ble jeg inkludert fra starten av. Menneskene jeg møtte der var hyggelige, 

ønsket at jeg skulle bli en del av dem og skrive bøker for dem. Med en slik velkomst kan jeg 

tenke meg at et slikt miljø kan favne bredt i befolkningen, noe som også virker å være målet. 

 

6.9 Stemplet som høyreekstremist 

 

På konferansen Identitär Idé er det to journalister fra VG som ønsker å ta bilde av Daniel. 

Han svarer at han ikke ønsker å bli tatt bilde av fordi han er redd for at han kan miste jobben 

sin om arbeidsgiverne får vite om hans deltakelse på arrangementet. Jeg snakker med en 

svensk politimann i forbindelse med demonstrasjonen til NMR 12 november, han sier at 

kamera blir brukt som et slags symbolsk våpen. Ved å ta bilde av ansiktet til de 

demonstrerende kan motstandere true med å publisere bildet av dem på nett. Det er derfor 

noen som går maskert i de offentlige marsjene. Her møter muligens mange aktivister et 

dilemma mellom hvor mye de skal avgi og skjule av sin tilhørighet i miljøet i forhold til 

konsekvenser som det kan gi for livet generelt. 

 

En del av informantene oppgir at de har blitt hengt ut med bilde på sosiale medier av deres 

politiske motstandere. Noen har også opplevd å bli utsatt for fysisk vold og mottatt trusler. 

Det er tydelig at det gir personlige konsekvenser å være medlem av et identitært miljø. En 

informant oppgir at han ble kastet ut av militæret på grunn av deltakelse i miljøet og flere av 

informantene ønsker å være anonyme nettopp fordi de er redd for å miste jobben sin om deres 

engasjement for det identitære ble offentliggjort. Å bli ”outa” kom ofte frem i denne 

sammenheng. Når man først har blitt ”outa” er det en vanskelig vei tilbake til et ”normalt 

liv”. Selv om en aktivist skulle ønske å trekke seg tilbake vil sporene av ham alltid ligge igjen 

på internett og gjøre det vanskelig å få bolig og jobb senere i livet. Gunnar påpeker at det å 

”oute” personer som høyreekstremist på nett, fører til at båndene i gruppen blir sterkere. Det 

skaper en sterkere avhengighet av gruppens ressurser og man søker gjerne sammen med dem 

som står i lignende situasjon. 
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To av informantene forteller om hvordan de har møtt motgang fra familiemedlemmer for 

deres politiske engasjement. De forteller om konflikter som oppstår rundt middagsbordet og 

brudd i kontakt mellom far og sønn. Det virker som at enkelte av informantene må håndtere 

et lignende stigma som det Simi & Futurell (2004) beskriver fra deres studier. Det er ikke 

nødvendigvis åpenbart for en utenforstående å gjenkjenne en identitær aktivist på gata. Men 

for de aktivistene som har blitt ”outa” på internett, eller hvor menneskene rundt ham eller 

henne har kjennskap til deres engasjement, kan det muligens oppleves som et stigma. I 

familien opplever enkelte aktivister mostand hvis de nevner noen nøkkelord knyttet til 

innvandring. De beskriver opphetede diskusjoner med aggressivitet og følelser involvert. Det 

skal også nevnes at noen informanter får støtte for sitt politiske engasjement fra familien, slik 

at dette forholdet kan variere. 

  

Gunnar forteller hvordan han håndterer høyre-stereotypien i hans hockeyklubb, hvor han er 

den eneste spilleren som er med i den identitære bevegelsen.  

 

Det er denne stereotypien at alle høyreorienterte er dårlige mennesker, dumme. Du vet 

disse stereotypiene, og jeg blir konfrontert med disse stereotypiene i mitt samfunn 

også, sånn som i hockeyklubben og på Universitetet. De i hockeyklubben vet hva jeg 

holder på med, men de tar meg sikkert for å være et godt eksempel på en 

høyreorientert. - Gunnar 

 

Det kan tenkes at den høyreorienterte stereotypien som Gunnar beskriver, er i likhet med 

hvit-makt stigmaet som Simi & Futurell (2004) beskriver. Uansett hvor aktivistene deltar, så 

må de være forberedt på å bli konfrontert med deres politiske holdninger. Det blir da et valg 

for aktivisten, hvor mye de skal avgi av sine politiske holdninger, i forhold til hvor mye 

konflikt de ønsker å unngå på bekostning av lojalitet til gruppen/ideologien. 

 

6.10 Det identitære felleskapet 

 

Gruppen eller organisasjonen som man er en del av, kan også være en ressurs i ulike 

sammenhenger. Enkelte av informantene oppgir at det finnes pengesterke støttere av deres 

organisasjon, og folk med gode jobber og høye utdannelser er en del av nettverket. Nettverket 
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oppleves av enkelte informanter som så godt, at det ikke har så mye å si om man har blitt 

”outa”. Gjennom nettverket internt går det også an å få seg en jobb, eller leie en leilighet 

gjennom bekjentskaper.  

 

Ved to tilfeller snakket jeg med aktivister som bodde sammen i bokollektiv med sine aktivist-

venner, eller hadde bodd sammen med dem tidligere. En informant påpeker at han skiller 

mellom sine aktivist-venner og de vennene som han har utenfor. Det blir også oppfordret til 

at man beholder kontakt med sine upolitiske venner og mennesker med et annet syn, etter at 

man har gått inn i bevegelsen. Hvor mye den enkelte er involvert i en gruppe varierer i stor 

grad, men det virker til at man som aktivist får noe igjen for å være en del av det identitære 

felleskapet. Slik som gode kontakter for jobb, og et sosialt nettverk for hyggelig samvær. 

 

Det sosiale nettverket blir også sett på som en form for beskyttelse. Det individualistiske 

samfunnet blir ansett for å være farlig, og det sosiale felleskapet i gruppen vil være en 

motvekt til dette. Om man skulle bli overfalt av en politisk motstander, har man behov for 

støtte av sine aktivist-venner. Derfor legges det stor vekt på å knytte det sosiale fellesskapet 

gjennom for eksempel sport. IB har satset på boksing, som hjelper dem å lære selvforsvar 

som de kan få bruk for på gaten. Boksningen er også en aktivitet som trekker aktivistene 

sammen i et sosialt felleskap. I Norge fungerer miljøet som en sosial arena der man gjør 

hyggelige ting sammen, slik som grilling, bål i naturen, spise god mat, drikke hjemmebrygget 

øl, eller møtes på en bondegård for å gjøre gårdsarbeid. I Sverige bruker aktivistene å samles 

etter demonstrasjoner ved deres hemmelige lokale i Stockholm sentrum, for å spille og ellers 

sosialt samvær. NU legger også ofte ut bilder av at gruppen er på tur i naturen og griller.  

 

Et sommeruniversitet arrangeres av IB hvert år i Frankrike. Her møtes unge identitære fra 

hele Europa for å lære om ideologi og knytte nettverk. Gunnar forteller at første gang han 

deltok på dette arrangementet var første gangen han følte seg som en europeer, og det var en 

veldig spesiell opplevelse for ham. Der møtte han likesinnede fra hele Europa, og de 

historiske og nasjonale konfliktlinjene i Europa ble glemt. Identitære i de ulike europeiske 

landene deler den samme fienden i globalisme og i etablissementet. De identitære opplever 

også å bli utsatt for samme behandling av sine politiske motstandere, med ”outing” og fysiske 

konfrontasjoner. Dette gjør at båndene i den identitære bevegelsen internasjonalt blir sterkere. 
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6.11 Alternativ kunnskap 

 

En informant forteller at mange innenfor den identitære bevegelsen er ”Information junkies” 

og at de leser alt. De fleste menneskene jeg møter underveis argumenterer grundig for sitt 

synspunkt, og det virker viktig for dem at deres prinsipper kan henge sammen på et logisk 

vis. Ofte henviser informantene til forskning, bøker eller nyheter som de har lest for å bygge 

opp under deres argumentasjon. Jeg tenkte mange ganger at det ville vært vanskelig å gå inn i 

en diskusjon med noen av informantene, med den hensikt å vinne argumentet. Dette fordi 

mange av informantene fremsto som ”kunnskapsrike” og retorisk sterke. Ofte refererte de til 

forskning jeg hadde lite kunnskap om, eller lite forutsetning for å uttale meg om. Metodisk 

var det en fordel, fordi når jeg fremsto som relativt dum og uvitende til deres kunnskap, får 

de muligheten til å forklare. I andre sammenhenger er det frustrerende å være den parten som 

ikke vet det de vet. Deres kunnskap blir presentert som sannheten om den virkelig verden. De 

har fått et innblikk i virkelighetsbildet og samfunnet som vi utenforstående er blinde for, eller 

nekter å innse. Forskning og nyheter som kommer med motsetninger til deres forståelse vil 

bli forstått som falsk eller styrt av agenda, og vil derfor ikke være gyldig. Dette skjer spesielt 

i sammenhenger der det har skjedd en begivenhet hvor de store avisene velger ett fokus på 

saken, som de mener er falsk. I slike tilfeller blir de alternative mediene som for eksempel 

Nya Tider eller Avpixlat i Sverige, ansett for å være en redeligere kilde på saken. I Norge blir 

nettsiden Ekte Nyheter brukt og i Østerrike viser informantene til Breitbart og Info Wars. En 

sentral kilde som ofte blir nevnt er RedIce. 

 

Flere av informantene oppgir å være delaktig i en eller annen form for lesesirkel. Tor fra 

Sverige forteller om hvordan han og to andre bekjente brukte å lese en bok i måned (som 

regel bøker relatert til det nye høyre), for deretter å diskutere boken over Skype. Gunnar 

forteller også at i starten var IB en lesesirkel der de diskuterte ideene i bøkene sammen. 

Enkelte av informantene beskriver de identitære gruppene som hemmelige tenketanker eller 

som en filosofisk klubb. Bill opplever de identitære som akademisk. Når han lytter til 

hvordan de identitære snakker, er det som å høre akademikere snakke, bare at de bruker andre 

referanser. I disse hemmelige tenketankene kan de definere deres egne ideer og bruke 

filosofiske referanser til for eksempel Nietzsche. 
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Ole beskriver miljøet i Norge som et stilltiende uorganisert nettverk som dekker store deler 

av landet. Miljøene er ikke lukket, men det blir likevel ikke proklamert åpent. 

 

Vi treffes ofte, masse lesesirkler, forskjellige arenaer, samles på en gård og gjør 

gårdsarbeid. Det er et slags uformelt nettverk. Det er litt sånn hysj hysj. Vi setter ikke 

navn på ting, for det har vi brent oss på. For med en gang man starter noe organisert, 

så blir det angrepet fra utsiden. –Ole.  

 

Det fremgår her og av det som ble sagt i denne sammenheng, at det sosiale miljøet er åpent 

for dem som kjenner til det, og som kommer gjennom bekjentskaper. Et uorganisert nettverk, 

virker å være strategien de bruker for ikke å bli stemplet ut fra tilhørighet i en gruppe, slik 

som de har erfaringer med fra tidligere. Gruppen er likevel såpass lukket, at når jeg spør om å 

få delta, får jeg avslag. De samles i lesesirkler i likhet med guttene i Sverige, og som IB i sin 

spede begynnelse. 

 

6.12 En egen identitær identitet 

 

Gunnar mener at hans deltakelse i den identitære bevegelsen er en del av hans identitet. For 

Per er hans politiske syn med å definere hans identitet. Det virker som at for de informantene 

som er mest involvert i den identitære bevegelsen lar sin identitet forme ut fra det identitære 

felleskapet de er en del av. De som ofrer tid, energi, jobb eller harmoniske familiære 

relasjoner for den identitære bevegelsen, opplever felleskapet som en viktig del av deres 

identitet. 

 

Et felleskap som den identitære bevegelsen, eller de ulike identitære grupperingene er med på 

å skape en gruppetilhørighet gjennom det grensearbeidet som de gjør overfor andre 

ideologier og tankesett. Innenfor den identitære gruppen skapes en felles forståelse av hva 

som fortjener respekt, slik som for eksempel tradisjonelle familier eller etnisk og nasjonal 

identitet. Det er også en felles forståelse av hva som ikke fortjener respekt, slik som for 

eksempel Pride-festivalen eller personer som er kritiske til nasjonalisme. Jeg finner også at 

innenfor IB utøves det reaksjoner mot dem som bryter med gruppenormen, slik som for 

eksempel Spencer gjorde med hans nazihilsen under talen i Washington 2016. 
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Lamont (1992) skriver at ytre press på en gruppe kan være med på å skape et sterkere bånd 

internt. Det ytre presset som mange av informantene erfarer, kommer i form at ”outing” og 

trusler fra venstreekstremister. Det påpekes at dette presset på de identitære er med på styrke 

gruppen og medlemmenes identitet som identitær. Identitære aktivister i forskjellige land kan 

identifisere seg med hverandres motgang, og på den måten har de like erfaringer å bygge 

deres relasjon på. 

 

I et identitetsfellesskap vil medlemmene ha en felles forståelse av gruppenormen, og hvilke 

ideer som er aksepterte og hvilke som er forkastelige. I et slikt felleskap kan medlemmene 

finne støtte, og det er en felles reaksjon mot dem som bryter med gruppenormen (Lamont 

1992). Innenfor det identitære fellesskapet finner medlemmene støtte på ulike vis. Gruppen 

fungerer som et sosialt nettverk som tilbyr goder og ressurser. Medlemmene kan dra nytte av 

et sosialt tilbud og muligheter for jobb gjennom nettverket internt. Gruppen er også en støtte 

når medlemmer opplever motstand fra venstreekstremister. Sammen støtter de hverandre 

under demonstrasjoner og voldelige sammenstøt på gaten.  

 

Grenser er et middel som brukes for å tilegne seg en status, og det gir sosiale fordeler. 

Symbolske grenser kan utvikle seg til å bli sosiale grenser, og dette er opphavet til ulikhet 

(Lamont 1992). Den identitære gruppens ressurser kan gi sosiale fordeler som for eksempel 

mer offentlig legitimitet, sammenlignet med andre grupper som mener omtrent det samme, 

men som ikke har kompetanse eller ressurser til å legitimere seg på samme vis. De symbolske 

grensene som konstrueres mellom det gamle og det nye høyre kan muligens utvikle seg til å 

bli sosiale grenser som skaper ulikhet mellom grupper på ytre høyresiden. Noen grupper blir 

mer legitime og eksklusive en andre, og dette gir dem muligens mer spillerom i det offentlige 

rom. 

 

Eriksen (1997) skriver at et identitetsfelleskap er avhengig av indre ressurser og ytre press. Ut 

fra denne forståelsen er det nærliggende å tenke den identitære gruppen som informantene er 

en del av, blir et identitetsfelleskap. I denne oppgaven har jeg forsøkt å redegjøre for hvordan 

dette identitetsfelleskapet trekker symbolske grenser for å definere seg selv. Det å konstruere 

og signalisere et ”oss” i relasjon til de andre er med å gi sikkerhet, verdighet og ære. 

Grensene for identitetsfellesskapet gir muligheter for en positiv selvidentifisering, hvor man 

kan unngå negative følelser av skam (Lamont 1992). Den identitære bevegelsen virker å være 

under utvikling, med stadig reforhandling av gruppens identitet. Hvem de skal være, hvilke 
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personer kan de godta, hvilke ideer kan de akseptere virker til å være aktuelle spørsmål for 

dem. Den identitære merkelappen gir fortsatt en viss legitimitet i forhold til andre 

merkelapper. Men dette kan fort endre seg om grensene for hva det identitære er forflytter 

seg. Spørsmålet som er interessant å stille videre, er om de identitære vil bevege seg mer mot 

det høyreekstreme, eller om de vil orientere seg mer mot det liberale. 

 

6.13 Oppsummering 

 

Informantene trekker grenser mellom nye og gamle høyre. Det virker til at det å bli inkludert 

under paraplyen av det nye høyre gir innvandringsmotstanden litt mer legitimitet. Grensene 

mellom det nye og det gamle høyre kan være flytende og endre seg etter kontekst. 

Høyreekstremister som er villig til å la seg temme, er velkommen i miljøet. 

 

Internett er hovedkilden for de fleste informantene, og det er blant annet gjennom internett at 

de fikk kjennskap til det identitære. Terskelen for å ta kontakt med ledende personligheter 

innfor den identitære bevegelsen virker lav. Dette gjør deltakelsen i miljøet trygg. Som 

deltaker/støtter kan man bevare sin anonymitet og samtidig være engasjert for idet identitære, 

uten at det får for store konsekvenser for livet generelt.  

 

For de mest dedikerte identitære aktivistene har deres deltakelse fått konsekvenser. Det er 

først når de har blitt ”outa” på internett med navn og bilde at samholdet i det identitære 

felleskapet blir sterkere. Sammen med de andre aktivistene som står i samme båt over hele 

Europa, har de en felles erfaring av å bli forfulgt av media for deres politiske meninger  
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7 Avsluttende kommentar 
 

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan identitære ideer kommer til utrykk i dag. 

Mine forskningsspørsmål var orientert mot hvilke kjernesaker er mest fremtredende. I den 

forbindelse finner jeg at innenfor identitære ideer står synet på kjønn, familie, identitet og 

innvandring sterkt.  

 

Jeg har brukt Lamont (1992) sin teori om symbolske grenser for å finne ut hvordan 

informantene trekker symbolske grenser mot liberale ideer. Kjernesakene for de identitære 

settes gjerne i opposisjon mot liberale ideer. Gjennom analyser av hvilke ideer som er 

akseptable og hvilke ideer som ikke er akseptable får man et inntrykk av hvordan 

informantene trekker grenser for identitære ideer mot det liberale.  

 

Det identitære befinner seg i en prekær situasjon der de opplever press fra både liberale og 

mer radikalt hold. Det er derfor interessant å se hvordan informantene trekker symbolske 

grenser mot høyreekstremisme. De identitære vil ikke bli forbundet med nazisme eller 

fascisme, og fornekter alt samarbeid med grupper som bruker slik symbolikk. Likevel er de 

identitære interessert i å samarbeide med ekstreme grupper eller personer i noen 

sammenhenger. Dette viser at grensene mot det høyreekstreme kan være flytende. De 

symbolske grensene for hva som er akseptert forflytter seg fra situasjon til situasjon.  

 

Mitt utvalg har vært begrenset og lite, og jeg kan derfor ikke si noe generelt om hele den 

identitære bevegelsen. Selv om man ikke kan konkludere på bakgrunn av denne oppgaven, 

kan den bidra til et klarere bilde av hva det identitære er. Det har også vært interessant å 

bruke teori om symbolske grenser på et slikt studiefelt. På bakgrunn av det jeg har fått tilgang 

til av informasjon vil jeg stille noen videre spørsmål som det ville vært interessant å 

undersøke nærmere. 

 

Gjennom denne studien viser jeg til variasjon innenfor et felt som ofte blir puttet i en 

høyreekstrem kategori. Jeg lurer på om det er formålstjenlig å beskrive den identitære 

bevegelsen som høyreekstrem siden voldsaspektet er tonet ned. Det er åpenbart et skille 

mellom grupper som bruker vold som middel, og dem som bruker metapolitikk som middel. 
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Det hadde vært interessant å vite mer om de identitæres forhold til vold gjennom et lengre 

feltarbeid.  

 

Det virker også til at beskrivelsen som høyreekstrem er med på å gi næring til offerretorikken 

om hvite undertrykte menn. Som tidligere forskere har vist til, er den svært effektiv for 

rekruttering av nye medlemmer. Ved å kategorisere alle mennesker og grupper med ny-

rasistiske meninger i en høyreekstrem bås, kan man lette falle i den samme 

”generaliseringsfellen” som dem som skjærer alle innvandrere eller muslimer over en kam 

ofte gjør. Spørsmålet videre er på hvilken måte forskere og journalister bør omtale 

kontroversielle grupper og ideologier uten at omtalene kan brukes til rekrutteringsformål? 

 

En annen problemstilling er hvordan enkelte aktivister for den identitære bevegelsen blir 

stemplet og hengt ut på internett med bilde og navn som høyreekstremist. En slik praksis gjør 

det vanskelig for aktivister som en gang ønsker å forlate miljøet og starte med blanke ark. Det 

fører også til at enkelte aktivister blir mer avhengig av gruppens ressurser, og båndet til 

miljøet blir sterkere. Uthenging på internett slik det blir beskrevet av informantene, virker å 

være som en ”online gapestokk” der den uthengte opplever ”strafferettslige” konsekvenser 

uten noen formell rettsak, forsvarer eller dom. Dette synes jeg er bekymringsverdig siden det 

bryter med menneskeverdet og det virker lite formålstjenlig om man ønsker å begrense 

lukkede rasistiske grupperinger. Det hadde vært interessant å undersøke nærmere om 

”outing” på internett har den effekten som mine informanter beskriver. 

 

Den identitære bevegelsen bør likevel ikke ses på som ufarlig og ubetydelig. Fangen 

(1993:23) skriver at rasisme ikke vil ta slutt, men vil fortsette å komme i nye former. Det er 

derfor viktig å ha kjennskap til rasisme slik at man er oppmerksom på skjult argumentasjon i 

politikk og vitenskap som kan få konsekvenser for minoritetsgrupper i samfunnet. Den 

identitære bevegelsen har helt klart elementer av rasisme ved seg, og de har et eksplisitt mål 

om å påvirke våre tanker og verdier. De har ambisjoner om fundamentale endringer på mange 

områder i samfunnet, som vil få konsekvenser for både kvinner og menn, familieliv, seksuell 

frihet, innvandrere og muslimer. Den identitære bevegelsen ønsker en samfunnsutvikling som 

bryter tvert med liberale verdier. Derfor er det viktig å forske videre på utviklingen av den 

identitære bevegelsen.  
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

”Den identitære bevegelsen”  

Bakgrunn og formål  

Dette er en masteroppgave i sosiologi ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i 

Oslo. Formålet med studien er å få innblikk i den ideologiske kjernen til den identitære bevegelsen. 

Jeg er interessert i å finne ut hva som trekker unge mennesker mot denne formen for ideologi, og 

hvordan budskapet kommuniseres fra ulike plattformer innenfor bevegelsen.  

Jeg ønsker å komme i kontakt med aktører innenfor den identitære bevegelsen, for å lære mer om 

perspektivet på det identitære fra ”innsiden”. Derfor forespørres du om å delta i denne studien.  

Hva innebærer deltakelse i studien?  

I denne studien vil jeg gjennomføre intervjuer med aktører fra den identitære bevegelsen, og delta på 

arrangementer av og for identitære. Intervju innebærer en uformell samtale med meg, der vi prater om 

ditt forhold til bevegelsen. Jeg kommer også til å spørre om dine personlige meninger i forhold til 

ideologi og religion. Jeg er kun interessert i å finne ut av hva du mener, og hvorfor du mener dette. 

Intervjuene vil vare ca. 45 min. Intervjuene kan variere i lengde alt ettersom hvor mye vi drøfter hvert 

tema underveis.  

Temaene som vi tar opp er følgende: politisk ideologi, din aktivitet, kommunikasjon og identitet.  

Det er ingen gale svar! Jeg er interessert i dine tanker om disse temaene.  

Din anonymitet. Selve intervjuet vil bli tatt opp på båndopptaker. Dette er for å gjøre det lettere for 

meg å konsentrere meg om selve intervjuet, samt at jeg får alt med meg til den videre analysen. 

Taleopptakene vil bli omgjort til skriftlig materiale. Alt av materiale fra intervjuet vil oppbevares med 

streng sikkerhet, og slettet ved prosjektets slutt. Det er bare mine veileder og jeg som har tilgang. Jeg 

oppbevarer ingen personopplysninger om deg. Du vil ikke bli gjenkjent i den ferdigstilte 

masteroppgaven.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30 juni 2017. Alle dokumenter og opptak vil bli slettet.  

Frivillig deltakelse  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du ønsker å delta eller 

har spørsmål til studien, ta kontakt med:  

Student Karete Lindalen karetel@student.sv.uio.no  

V eileder Anne Krogstad anne.krogstad@sosgeo.uio.no  

  
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS.  
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Request for participation in the research project  

"The identitarian movement"  

Background and purpose  

This is a master thesis in sociology at the Department of Sociology and Human Geography, 

University of Oslo. The purpose of the study is to gain insight into the ideological core of the 

identitarian movement. I am interested in finding out what draws young people into this kind of 

ideology, and the way the message is communicated from different platforms within the movement.  

I want to get in touch with members of the identitarian movement, to learn more about the perspective 

of the identitarian from the "inside". I therefore request you to participate in this study.  

Participation in the study  

In this study I will conduct interviews with members of the identitarian movement, and attend 

arrangements by and for identitarians. The interview involves a casual conversation with me, where 

we talk about your relation with the movement. I will also ask about your personal opinions related to 

ideology and religion. I am interested in finding out what you think and why you think this. The 

interviews will last approximately 45 min, but may vary in length depending on how much we discuss 

each topic.  

The topics we discuss are the following: political ideology, your activity, communication and identity. 

There are no wrong answers! I am only interested in your thoughts on these topics.  

Your anonymity  

The interview will be recorded, to make it easier for me to concentrate during the interview. Voice 

records will be transcribed into written materials for further analysis. All material from the interview 

will be handled according to strict regulations, and no one but me and my supervisor will have access 

to the material. I will not store any personal information, and you will not be recognized in the final 

thesis.  

The project is scheduled to end by 30 June 2017, and all documents and recordings will be deleted 

after this date.  

Voluntary participation  

Participation in the study is voluntary, and you may at any time withdraw your consent without giving 

any reason. If you withdraw, all your information will be anonymous.  

If you want to participate or have any questions about the study, please contact:  

Student Karete Lindalen karetel@student.sv.uio.no  

Supervisor Anne Krogstad anne.krogstad@sosgeo.uio.no  

  
The study is reported to the Data Protection Official for Research of NSD - Norwegian Centre for 

Research Data.  
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Intervjuguide - Norsk 

Introduksjon:  

Intervjuet handler om dine tanker knyttet til den identitære bevegelsen. 

Generelt: 

Mitt navn er Karete Lindalen, sosiologistudent ved Universitetet i Oslo. Dette intervjuet 

vil brukes som data i en masteroppgave om den identitære bevegelsen. Ditt navn vil bli 

anonymisert. Det vil ikke være mulig å identifisere deg direkte eller indirekte i den 

ferdigstilte masteroppgaven. Det er viktig at ditt samtykke er frivillig, uttrykkelig og 

informert. Du kan trekke deg så lenge prosjektet pågår, uten å oppgi grunn. 

Båndopptakelse: 

Intervjuet vil bli tatt opp på bånd og transkribert. Hvis det er ønskelig sender jeg det 

transkriberte intervjuet til deg for gjennomlesning. Intervjuet vil bare være tilgjengelig 

for meg og min veileder, og slettet ved prosjektets slutt. 

Tid: 

Intervjuet vil vare ca. 45 min.  

 

 

 

Generelle spørsmål Alder: 

• Yrke/student status:  

• Utdannelse 

• Kommer fra?: 

 

• Identifiserer du deg med den identitære bevegelsen? 

 

• Hvordan anser du deg selv i forhold til dette? 

Forskningsspørsmål Intervjuspørsmål 

Hvordan kan man forstå 

den identitære bevegelsens 

ideologiske kjerne? 

 

• Hva vil du mene er typisk for identitære ideer? 

• Hvordan ville det identitære ideal samfunn sett ut?  

• Hvilke perspektiver har du på: (se stikkord) 
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- Identitet 

- Kultur 

- Familieliv 

- Migrasjon 

• Vil du si noe mer om hovedelementene i den identitære 

bevegelsen? 

Hvordan bevegelsen trekker fra, 

og former deres sosiale og 

kulturelle miljøer for å tjene 

politiske agendaer.” 

 

 

• Hvordan formidles de politiske ideene?  

• Kan du forklare meg hvordan metapolitikk fungerer? 

• Metapedia og wikipeda (f.eks) er så like? Er det en mening 

med det? 

• Hvilken arena tenker du er den viktigste for å kommunisere 

identitære ideer? 

• På hvilken måte har identitære ideer nådd frem? 

 

• Hvem anser du som hovedaktørene for identitære ideer i 

Skandinavia og Europa? 

• Kan alle som vil kalle seg identitær? Vigrid f.eks?  

•  

Hva er hovedårsaken til at unge 

mennesker trekkes mot identitære 

ideer i dag? 

• På hvilken måte er du aktiv ?  

• Beskriv første gang du hørte om identitære ideer. 

• Hvordan og hvor fant du informasjon? 

• Hvorfor ble du interessert? 

• Hvilke tanker gjorde du deg da du ble mer aktiv? 

• Bruker du å delta på sosiale sammentreff og seminarer i regi av 

identitære grupper o.l.? 

• Har du deltatt på aksjoner og demonstrasjoner? 

• Hvordan opplevde du det? 

• Er det noe mer du vil tilføye om din deltakelse o.l. (kommer an 

på hva de er aktiv med) 
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Interview guide – English (notes) 

Introduction:  

The interview is going to be about your thoughts concerning the identitarian movement. 

General: 

My name is Karete Kuraas Lindalen, and I am a sociology student at the University of 

Oslo. This interview is going to be used as data for my master thesis about the 

identitarian movement. Your name is going to be anonymous. You will not be 

recognized, directly or indirectly in the final paper. It is important that your consent is 

voluntarily, explicit and informed. You can resign from the project, while its ongoing, 

without giving any explanation.  

Recorded: 

The interview will be recorded and transcribed. It is only available for me and my 

supervisor. It will be deleted when the project is due (30 june). 

Time: 

By experience the interview usually takes about 1 hour and 20 min. This is up to you.  

 

 

General questions Age: 

• Occupation:  

• Education: 

• Where you from: 

• What is it like where you grew up? 

Can you identify with the identitarian movement? 

If not, how do you see yourself? 

Research questions Interview questions 

How can we understand 

the core of the identitarian 

ideology? 

 

• What is typical for identitarian ideas? 

• How would the ideal community look like?  

• What perspectives do you have on this keywords? 

(What does it mean for you?) 

- Identity 

- Culture 
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- Family 

- Migration 

• Is there anything more you want to say about the key aspects 

with identitarian movement? 

How does the identiterian 

movement draw from and from 

their social and cultural 

environments to serve political 

agendas? 

 

 

• How is the political ideas being spread? 

activism, conferences, blogs ?? 

• Which arena do you think is the most important to spread 

identitarian ideas? 

• How will you say the identitarian ideas has been received? 

-by the public and by the followers 

• Who do you see as the main actors for identitarian ideas in 

Scandinavia and Europe? 

• There seems to me that there is a lot of different kind of people 

that want to call them self identitarian. Do you recognize 

everybody who is putting this name on them self, even if they 

are fronting a more national socialistic perspective? Where 

does the line go? 

What is the main reasons for 

young people to join the 

movement today? 

• In what way are you active? 

• Can you describe the first time you were in touch with these 

ideas? 

• Why did you engage? 

• How did you get information? 

• Did you have the same opinions as the group, or where you 

introduced to new ideas? 

• Have you participated in social gatherings, conferences or 

similar? 

-How did you experience this? 

• Have you participated in demonstrations in the streets, stunts 

and so on? 

-How did you experience this? 

• Is there anything you want to add about your reasons for 

participation? 
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