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1 Inledning 

 
Vi blev intresserade av Gallagher, Laver och Mairs klassificering av vad de 
benämner den högerradikala partifamiljen, eller “the far right” . Vår tanke med 
detta är att försöka bringa mer klarhet i om det verkligen är rimligt att alla partier 
som ingår i den högerextrema partifamiljen idag, ska göra det, eller om det helt 
enkelt går att göra en uppdelning som är mer tillfredsställande. Med den myriad 
av högerpartier som finns, vars åsikter behandlar flera olika områden i olika 
utsträckning, tror vi inte att det är möligt att kategorisera dem under samma 
paraply på samma sätt som man gör med exempelvis socialdemokrater eller 
konservativa. 
 
Att högerextrema partier röner allt större framgångar på den politiska marknaden 
råder det inga tvivel om, varken hos gemene man eller hos statsvetenskapliga 
forskare. Men, vad är egentligen ett högextremt parti? Härom finns det flera 
definitioner, vilket har lett till att de partier som tillhör partifamiljen ”the far right” 
är splittrade och syftet med vår studie är helt enkelt att se om den nuvarande 
uppdelningen är tillfredsställande. 
 
Vi har valt att skriva en uppsats inom fältet för komparativ politik och vår uppsats 
skall behandla partifamiljsforskningen och mer specifikt partifamiljsforskningen 
inom det som brukar definieras som högerextremism eller högerpopulism. 
Forskare har genom åren försökt att definiera partierna på ett mer 
tillfredsställande sätt, men ingen har, vad vi vet, gjort en övergripande studie av 
samtliga europeiska partiers partiprogram som innehar parlamentarisk 
representation. 
 
Även om det finns mängder med böcker och forskning som tar upp den 
populistiskt radikala högern, så är de allra flesta selektiva i sitt urval. Cas Mudde, 
en av få som tar upp den populistiskt radikala högern ur ett paneuropeiskt 
perspektiv, pekar på detta. Han menar att merparten av det arbete som förts sedan 
tidigare i princip enbart tar upp västeuropeiska länder och i de fall där det har 
tagits upp om den populistiskt radikala högern i andra länder har det med oerhört 
få undantag rört sig om anglosaxiska länder och Östeuropa är i det närmaste 
bortglömt. (Mudde 2007: sid 3) 
 
En anledning som försvårar vårt arbete, men som samtidigt gör det relevant är det 
som Othon Anastasakis tar upp som punkter som svårigheter eller bristfälligheter 
inom forskningen om den populistiskt radikala högern. Den första punkten är att 
det saknas en allmän definiton av vad den populistiskt radikala högern egentligen 
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innebär. Den andra punkten ligger nära den första och det är att det finns en 
förvirring i terminologin och den tredje och sista punkten är att det är ”difficulty 
in the categorization  of the variety of cases” (Anastasakis 2000: sid 5). 
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2 Teori 

 
Till vår frågeställning tar vi hjälp av litteratur som behandlar definitioner av för 
uppsatsen relevant terminologi, exempelvis olika benämningar och 
klassificeringar av partier på högerkanten, men även tolkningar av det 
övergripande begreppet partifamilj. Då vår hypotes är att partifamiljen som 
definieras som the far right (Gallagher, Laver & Mair 2010: 265-268) är orimligt 
bred, behöver vi inledningsvis göra en terminologisk översikt. För att studera 
tidigare klassificeringar har vi valt att huvudsakligen utgå från en av de mer 
djupgående analyserna av högerpartier, Cas Muddes Populist Radical Right 
Parties in Europe, där klassificeringar görs utförligt enligt Muddes egna kriterier. 
(Mudde 2007: 41-59) 
 
Då vår uppsats går ut på att komma fram till en rimlig definition av dessa partier 
och förhoppningsvis en utveckling av den befintliga partifamiljsfloran, kommer 
det bli problematiskt att hänvisa till de i studien inkluderade partierna enligt redan 
existerande termer, eftersom det är att göra ett terminologiskt val. Vi kommer i 
den följande analysen hänvisa till den existerande partifamiljen som FR (the Far 
Right). Används specifika termer för partier, är dessa om ej annat anges kopplade 
till andra författare och kommer citeras om det inte går att utläsa ur kontexten. 
 
Mudde delar in FR-familjen i två överkategorier: Populist radical right parties och 
Non-populist radical right parties. (Mudde 2007: 41-42) Den senare av de två har 
ett flertal underkategorier, däribland non radical right populists, konservativa och 
etnoregionalister. Han pratar om problemet med avsaknaden av tydliga kriterier 
för klassificering av högerpartier, vilket är närliggande vår frågeställning. Dock 
arbetar han fortfarande inom ramen av FR-familjen som en övergripande enhet 
och fokuserar på att utveckla kriterier för kategorisering av underordnade 
partivarianter. Vad man annars hör dessa partifamiljer refereras till är först och 
främst radical right parties, även kallat den nya radikala högern eller liknande. 
 
Vår övergripande frågeställning har för avsikt att avgöra om den nuvarande 
underordningen av högerpartier i en och samma partifamilj är rimlig, vilket 
betyder att vi utöver en redogörelse för partidefinitioner först och främst behöver 
redogöra för definitionen av en partifamilj. Detta perspektiv utvecklades för att 
kategorisera rörelser enligt olika grader av homogenitet eller enighet, normalt med 
ett par minsta gemensamma nämnare, och har hjälpt till att generalisera partiernas 
åsikter och organisering. Typiska exempel har kunnat ses som följd av historiska 
klyftor, exempelvis arbetarrörelsens masspartier vid industriella revolutionen och 
de liberala partiernas uppkomst vid sekulariseringen. Det finns förvisso ett flertal 
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sätt att se på familjer och indelningen av existerande partier i dessa är allt annat än 
enstämmig och varierar både mellan familjer och forskare. (Mair & Mudde 1998: 
211-212) En känd uppräkning av tillvägagångssätt för partifamiljsforskning är att 
en eller flera av följande analysenheter används: ursprung och sociologi, 
gränsöverskridande kopplingar, policy och ideologi samt partinamn (Mair & 
Mudde:1998). På grund av vår studies komparativa struktur och begränsade 
utrymme fodras troligtvis en elimineringsprocess även här, med reservation för att 
resultaten kan påverka slutdiskussionen. 
 
Ett logiskt angreppssätt på vårt problem vore att använda oss av något av de redan 
existerande index som utvecklats för detta syfte för att med siffror kunna beräkna 
de allmänt accepterade partifamiljernas sammanhållning, och sedan genom 
jämförande analyser familjerna emellan visa på hur FR har låg ideologisk 
homogenitet. Laurenz Ennser redovisar fyra olika sorters homogenitetsvärden för 
flera partifamiljer i sin artikel (Ennser 2010: 163). Resultaten han får genom att 
testa sina olika index avviker försumbart från varandra och kommer fram till att 
familjen han hänvisar till som ”radical right”  lider av låg homogenitet, men är 
dock inte den minst enhetliga familjen av de definierade. Den liberala mäter högre 
i samtliga undersökningar, vilket förvisso är intressant men något vi bedömer som 
irrelevant då liberaler sällan bedriver politik i linje med våra analysenheter och 
utvecklingen av den familjen får ägnas tid åt av någon annan. Fastställt är likväl 
att den radikala högern anses splittrad enligt expertomdömen. 
 
I och med att vi antar att det finns minst två grupper av högerradikala partier som 
skiljer sig åt överlag eller på en avgörande fråga finner vi det rimligt att se på 
tidigare forskning om ingrupperingar av dessa som inte nödvändigtvis behandlar 
partifamiljsbegreppet. En iakttagelse Mariana Tepfenhart gör är att den 
uppmärksammade, sentida vågen av vad hon kallar extremhögern sker i större 
utsträckning i Västeuropa. Partierna hon syftar på i väst inkluderar bland annat 
Danske Folkeparti, Fremskrittspartiet och Jobbik, vilka hon anser grundar sig i: 
xenofobi, fientlig inställning mot framförallt asylsökande och illegala invandrare 
samt stark tro till nationalism och kulturell homogenitet. (KÄLLA) Hon visar på 
generella likheter men menar samtidigt att det finns regionella skillnader. Med 
liknande resonemang men i en mer specificerad artikel som delgavs i 
Västervikstidningen av Ann-Cathrine Jungar, anses att de nordiska högerradikala 
partierna särskiljer sig från de i resterande Europa och kräver en egen kategori, 
eller familj. 
 
Ännu en fråga som väcks av den normalt breda definitionen av ett högerradikalt 
parti är just det första ordet, ”höger”. Vissa klassificerar partier som 
högerradikala, högerpopulistiska samt högerextrema enbart utifrån ett kriterie om 
främlingsfientlighet eller nationalism, då dessa normalt är gemensamma nämnare. 
Samtidigt som partier kan stå för ökade skatter och mer utbredd välfärd, vilket 
normalt kopplas till vänsterpolitik. Mudde sammanfattar Radoslaw Markowskis 
åsikter (Mudde, s121) och skriver om hur han argumenterar att, vad Mudde kallar 
för populistiska högerradikala partier, i centrala och östra Europa har en 
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ekonomisk politik som allt annat än stämmer överrens med den nyradikala högern 
som har uppkommit de senare decennierna i väst- och nordeuropa. En ekonomisk 
politik som är närmare den socialistiska än typisk högerekonomisk. Mudde 
påpekar dock i övrigt att partierna har avvikt från den socialdemokratiska grund 
som de växte kring, med “möjligen en del nyliberal retorik, men där 
partiprogrammet är av annan karaktär”, till att faktiskt bli mer nyliberala. Det är 
därmed relevant att redogöra för den ekonomiska politiken som förs av partierna 
som inkluderas i studien.   
 
Cas Mudde viger ett helt kapitel åt vad han menar är vanligt inom 
identitetspolitik, nämligen  en vi - mot dem - känsla. Mudde menar att 
högerradikala populistiska partier har två kategorier som är viktiga när man pratar 
om identitet och politik och dessa är nationen och staten. Muddes val att dela in 
det på det här sättet gör att han får fyra typer av fiender där två av kategorierna 
kan appliceras på vår undersökning nämligen de som är inom både nationen och 
staten och de som är  utanför nationen, men inom staten,. (Mudde 2007: sid 64)  
 
Fiender som kan sägas tillhöra den första kategorin är det som Mudde 
kategoriserar som “eliten”, det vill säga en grupp som innehåller politik-, 
ekonomi- och kulturaktörer. Mudde skriver också att det är vanligt att 
högerradikala populistiska partier ser massinvandringen som något som skapats 
av vänstern och att de östeuropeiska länderna pekar finger på eliten som de menar 
diskriminerar den egna befolkningen till förmån för minoriteter som romer och 
turkar. (Mudde 2007: sid 66) Även grupper som media, homosexuella och 
feminister tillhör, enligt Mudde, den här gruppen.  
 
Inom den andra kategorin menar Mudde att den klassiska fienden är etniska 
minoriteter. Rent generellt menar Mudde att de västeuropeiska länderna 
traditionellt är de grupper som invandrar som är fienden,  medan det i öst snarare 
handlar om de etniska minoriteterna som ses som fienden.Mudde pekar 
visserligen på att det idag finns gott om exempel på det omvända scenariot i både 
Väst- och Östeuropa. (Mudde 2007: sid 69) Den grupp som framförallt pekas ut 
som huvudfiende enligt Mudde, är icke-europeiska invandrare, framförallt 
muslimer och detta märks i huvudsak i partiers valpropaganda. (Mudde 2007: sid 
70) 
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3 Metod 

 
 
Vårt mål med uppsatsen är att genomföra en teoribyggande studie som dock tar 
avstamp i tidigare forskning inom partifamiljsområdet. Vi ämnar använda oss av 
en kvantitativ innehållsanalys då den är användbar när man skall studera 
frekvenser av olika slag, vilket är precis det vi är intresserade av i fallet med vilka 
frågor partierna lägger vikt på i sina partiprogram.(Esaiasson  et al 2012: sid 197) 
 
Den litteratur vi i första hand kommer att utgå ifrån är Cas Muddes bok Populist 
Radical Right Parties in Europe som är en av de mer välrenommerade böckerna 
inom sitt fält. Även den kände statsvetaren Herbert Kitschelts verk The Radical 
Right in Western Europe är något vi kommer att använda oss av då den är ett av 
de tidigaste, men fortfarande ett av de mer aktuella verken inom den 
högerextrema partifamiljen. 
 
För att hitta vad våra partier tycker i diverse frågor, utgår vi ifrån partiprogram. I 
linje med partifamiljsforskningen är detta en väg att gå som fokuserar på de 
respektive partiernas uttalade, officiella ståndpunkter och är något vi kommer att 
använda till huvuddelen av vår analys. Inledningsvis gör vi en översikt av de olika 
partiprogrammen för att identifiera möjliga grupperingar, och anpassa vår studie 
utefter det. Anledningen till att bara titta på senaste valresultatet är först och 
främst för att urvalsprocessen blir för extensiv och komplicerad om man ska 
bortrationalisera partier som kanske fallit bort, upphört att existera eller gått ihop 
med ett annat parti. Vidare är vi inte intresserade av att studera tidsaspekten, dels 
beroende på att tidigare forskning har förbisett det och även för att det skulle 
innebära en för stor och komplex uppgift att spåra upp och översätta alla 
partiprogram som vi i sådana fall skulle använt oss av. Dessutom har de partier 
som fanns för 30 år sedan allt som oftast splittrats eller bytt skepnad och tilläggas 
bör även att det efter Jugoslaviens fall har lett till en explosion av partier som 
normalt tillhör den högerextrema partifamiljen på Balkan. 
 
Vårt första steg i uppsatsen blir att studera vilka partier som är representerade 
bland de europeiska parlamenten och vilka som vanligtvis kategoriseras som Far 
Right. Att endast se på parlamentarisk representation är logiskt, då ett parti som 
har representation i ett land dels visar på att dess huvudfrågor är viktiga i den 
nationella politiken och att partierna måste ha en större spännvidd i de frågor de 
yttrar sig i. Dessutom blir det svårt att sätta en annan gräns som kan anses vara 
rimlig, utan att göra den godtycklig. För att hitta vilka partier som är 
representerade använder vi oss av databasen parlgov som har samlat alla val från 
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1945 till nutid för alla EU-medlemsstater och merparten av OECD–länderna. Den 
tyska databasen parties-and-elections används för att hitta hur partierna vanligtvis 
klassificeras. I grunden har vi utgått ifrån deras klassificering av vad de kallar 
högerpopulistiska samt högerextrema partier för att välja analysenheter och funnit 
att deras uppfattning av partierna delas av andra forskare. 
 
Att Europa har valts beror på en rad faktorer. En är att de allra flesta länderna är 
demokratiska och att det finns en växande högerrörelse inom de allra flesta 
europeiska länderna. En annan är att den forskning som tidigare gjorts mestadels 
har fokuserat på ett europeiskt perspektiv vilket gör att vår forskning till viss del 
fyller ett hål. Att vi enbart valt nationell parlamentarisk representation och inte 
representation inom EU, beror på att det går att följa deras agenda på ett klarare 
sätt, då det är färre spelare att räkna med på nationella arenan. Högerradikala eller 
högerextrema grupper på den europeiska politiska arenan har dessutom en 
närhistoriskt sett dålig sammanhållning och startas samt upplöses med jämna 
mellanrum. 
 
Vi är införstådda med att det kan komma att innebära problem då partier kan ha 
ändrat sin politik en aning sedan de fick representation i parlamentet, men vi 
förutsätter att deras åsikter i kärnfrågorna är något konstanta sedan tiden innan de 
erhöll representation.  Själva begreppet kärnfrågor är viktigt i vårt arbete, då vi 
sammanställer partierna i en tabell som rankar de respektive partiernas åsikter 
efter hur viktig frågan är för dem. Det är också här vi förväntar oss identifiera den 
interna splittringen. Värt att notera är att valet av frågor görs efter att den 
övergripande analysen ägt rum och de huvudfrågor vi urskiljer som inte är unikt 
för ett specifikt lands parti kommer att tas med, för att sedan se på hur viktig 
frågan är för andra partier som tar upp samma sak. 
 
När alla partier och frågor har förts in i tabeller ämnar vi studera de trender som 
går att finna i de olika frågorna och därefter genomföra en mer komparativ analys 
av de partier som är arketypiska med en mer djuplodande analys av 
partiprogrammen och de ställningstagande som görs i de frågor vi väljer att 
studera. 
 
Utifrån våra kriterier hittade vi 13 partier som passade vår komparativa studie. 
Det blev relativt få partier från Syd- och Västeuropa, men ett flertal från de norra, 
östra och sydöstra regionerna. En möjlig anledning till detta kan vara vårt 
kriterium om parlamentarisk representation. Vi har exempelvis inte räknat med 
det franska Front National, ett parti som av flera ses som moder- eller 
ärketyppartiet för FR-familjen, vilket visar på hur avgörande vår avvägning är 
(Kitschelt 1995: s.91). Som tidigare förklarats motiverades detta kriteriet utifrån 
att vi siktade på partier som har getts en chans att utveckla en verklighetsanpassad 
politik som faktiskt kan påverka den förda politiken, eller i vissa fall, utgöra den. 
Vi är dock fullt medvetna om att det i kombination med vår operationalisering 
med fokus på ett enda val, det senaste, innebär att vi potentiellt utesluter partier 
som faktiskt har erhållit representation tidigare och därmed fått påverka politiken, 
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men som sedan har åkt ut. Vad vi än så länge ser i vår studie är dock att det är 
mycket ovanligt, förslagsvis på grund av att ett flertal av våra analysenheter har 
uppstått eller genomgått stora förändringar de senaste två decennnierna samt att 
de alla har ökat i storlek genom åren.   
 
I tabellen nedan (Tabell 1) redogör vi för utvalda analysenheter. 

 
Tabell 1 
(Parti) 

Land Mandat(%) 
Senaste valet 

Mandat 
 Senaste 
valet 

Databasens 
definition 

FPÖ Österrike 18,6 34 R-Wing pop. 
BZÖ Österrike 11,5 21 R-Wing pop. 
VB Belgien 8 12 RW pop+ext 
SDS Bosnien 9,7 4 R-Wing ext. 
PVV Holland 15,5 24 R-Wing pop. 
FRP Norge 22,9 41 R-Wing pop. 
SRS Serbien 29,5 78 R-Wing ext. 
SD Sverige 5,7 20 R-Wing pop. 
SVP Schweiz 26,6 54  R-Wing pop. 
DF Danmark 12,3 22 R-Wing pop. 
PS Finland 19 39 R-Wing pop. 
LAOS Grekland 5,6 15 R-Wing pop. 
JOBBIK Ungern 16,7 47 R-Wing ext. 
LN Italien 8,3 60 R-Wing pop. 

 
I tabellen ovan presenteras alltså de partier som har representation i sitt lands regering. 
Eftersom deras vanliga indelning är att de tillhör den högerradikala partifamiljen måste det 
vara ett antal frågor som förenar dem. Därmed inte sagt att de måste tycka lika i alla frågor, 
men det bör finnas ett antal frågor som de ovanstående partierna har gemensam tonvikt på. 
Vad vi nu gör är att studera de respektive partiernas officiella program eller valmanifest, 
alternativt eller inklusive summeringar av dessa, för att sammanställa förekomsten av 
återkommande åsikter. 
 
Efter att ha analyserat ovan listade partiers program, manifest och egna summeringar urskiljer 
vi ett flertal återkommande ställningsantaganden. Ämnena som listas nedan var de som 
diskuterades i ett flertal av fallen med varierande ståndpunkter, men som i fler än ett fall 
framhölls som en viktig fråga.   
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§  EU 
Alla analyserade partier har en klar ståndpunkt angående EU och vi har valt 
att gradera partierna efter hur starkt ett parti driver frågan samt vad de anser 
bör göras. 
 
[ + ] – Starkt emot. 
( + ) – Emot. 
( - ) – För. 
[ - ] – Starkt för. 
 
 

§  Invandring  
Näst intill alla partier berör den här frågan, men med olika perspektiv. Det 
finns de som avser att minska eller basera invandringen på nationella 
arbetskraftsbehov, samt de som vill införa totalstopp, ibland från specifika 
regioner och länder. 
 
[ - ] – Starkt emot. Delvis totalstopp eller kraftig minskning med selektivt 
urval och regelverk. 
( - ) – Emot. Att minska eller begränsa invandringen. 
( + ) – För. Indikerar att nuvarande invandring är acceptabel 
[ + ] – Starkt för. Innebär att man vill öka invandringen. 

 
 

§  Äldreomsorg 
En fråga som förekommer ett flertal gånger, främst hos de skandinaviska 
partierna. 
 
[ K ] – Kärnfråga: ägnas relativt stort utrymme och definieras tydligt. 
[ B ] – Behandlas: tas upp och definieras tydligt. 
[ I ] – Indikeras: finns inget specifikt uttalande, men går att uttyda. 
[ N/A ] – Finns ej. 

 

§  Autonomi 
I ett par fall är partierna av en regional karaktär, och har som främsta mål att 
erhålla självständighet. Vi ansåg det intressant att få en översikt 

 
[ Ja ] – Partiet driver en självständighetsagenda som utbrytarpart. Det 
inkluderar ej partier som önskar större grad av nationellt självbestämmande 
gentemot exempelvis EU. 
[ Nej ] – Sker inte. 

 
 

§  Skuldbeläggning på specifik(a) grupp(er) 
Huruvida partier riktar kritik mot grupper och beskyller dem för nationella 
problem. 
 
[ Ja ] – Det sker och inkluderar exempelvis romer eller muslimer. 
[ Nej ] – Finns ingen uttalad skuldbeläggning i partiprogrammet. 
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§  Skattesänkningar 

Hålls som kärnfråga av bland annat SVP, BZÖ och VB vilket kvalificerar 
det för att tas med. Vi har prioriterat samt främst utgått ifrån partiernas 
åsikter om tunga skatteområden, exempelvis inkomstbeskattning och moms 
(VAT) samt bortrationaliserat mindre förändringar i bland annat alkohol- 
och tobaksbeskattningen. 
 
[ + ] – Starkt för. 
( + ) – För. 
( - ) – Mot. 
[ - ] – Starkt mot. 
 
 

§  Gränsomdragning 
Ett flertal partier, både regionala och nationella, vill förändra nuvarande 
gränsdragning. Här inkluderas självständighetspartier, men även nationella 
partier som vill expandera sina gränser. 
 
[ Ja ] – Argumenterar för gränsomdragning. 
[ Nej ]  - Sker inte. 
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4 Resultat 

 
 

 Som tabell 1 visar har vi fått fram 13 partier vars partiprogram studeras. Utifrån 
de riktlinjer som vi satt upp för våra variabler hoppas vi kunna finna tendenser 
som pekar på att det kan finnas fog för en annan uppdelning av the far right-
familjen. Efter att ha studerat partiprogrammen presenteras här nedan den tabell 
som ligger till grund för vår undersökning. 
 

 
 

 
I tabellen ovan märker man att främst i norra Europa behandlas äldreomsorgen mer 
som en kärnfråga. SD är det tydligaste exemplet där det argumenteras för att minskade 
utgifter i invandringsrelaterade områden bör användas för satsningar inom äldrevården 
och en reform inom pensionspolitiken. Frågan nämns även i resterande analyserade 
partiers program, men i mycket mindre utsträckning och med undantag från 
schweiziska SVP förekommer det inte som ett framhållet område. 
 
När man ser på de nordiska varianterna av högerradikala partier:Sverigedemokraterna 
(SD), Danske Folkparti(DF), Fremskrittspartiet(FRP) och även Sannfinnländarna(PS) 
märker man att de alla delar flera ståndpunkter inom äldrevårdsfrågan. En av de mer 
uppenbara är ett tydligt fokus på äldreomsorg och pensionspolitik, med undantag för 
FRP. Där SD menar att man bör flytta pengar från vad de anser vara en slösaktig 
invandringspolitik pratar PS mer specifikt om pensionsreformer och DF propagerar i 
allmänna lag att äldrevården ska förbättras. SPV talar även de om att äldrevården 

Tabell 2 EU Invandring Äldre-

omsorg 

Skatte-

sänkning 

Autonomi Skuld-

beläggning 

Gräns-

omdragning 

FPÖ + (+) B +  Nej  

BZÖ (+) (+) B +  Ja  

VB (+) (+) B + Ja Ja Ja 

SDS (+) (-) B (+) Ja Nej Ja 

PVV (+) + B (+)  Ja  

FRP (+) (+) K (+)  Nej  

SRS (+) - N/A (+)  Nej Ja 

SD + (+) K (+)  Nej  

SVP + + K +  Ja  

DF + + K (+)  Ja  

PS (+) (+) K? (-)  Nej  

JOBBIK + (-) B (-)  Ja Ja 

LN (+) (+) K (+) Ja Nej Ja 
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måste ses över och byggas ut då äldre ska ha möjlighet att bli gamla och dö 
tillsammans. PVV tycker att äldre ska ha fler rättigheter, framförallt i jämförelse med 
brottslingar som sitter i fängelse. I ton med PS talar även JOBBIK, som vi bedömde 
inte hade det som kärnfråga, om specifika pensionsreformer. Mer specifikt önskar 
partiet att avskaffa den obligatoriska, privata varianten och återinföra ett omfattande 
statligt styrt pensionssystem. 
 
Här börjar man dock kunna urskilja grundläggande skillnader. PS anser att de båda 
sorternas system, som JOBBIK i tidigare exempel talade om, kan samexistera. Även 
FPÖ vill ha ett statligt, prestationsbaserat pensionssystem, men där även privata och 
korporativa lösningar ska finnas. FRPs ståndpunkt i frågan får tjäna som en balanserad 
mittposition på en skala där JOBBIK å ena sidan vill totalreformera pensionssystemet 
från marknadsbaserat till statsunderställt och FRP å andra sidan vill utveckla fler 
privata alternativ samtidigt som de propagerar för sänkta skatter för de äldre. Det 
sistnämnda förekommer visserligen i någon form i alla de fyra nämnda skandinaviska 
länderna, men utmärks tydligast i det norska FRP och kan rimligen kopplas till deras 
uttalat starkt nyliberala ideologi, i kontrast till JOBBIK:s starka misstro mot den 
globala marknadsekonomin överlag samt hur de förespråkar en högre grad av 
omfördelning och statsmakt. En ekonomisk policy som de namnger eko-social 
nationell ekonomi. Denna typ av ideologi är betydligt mer vanlig i länderna kring 
Balkan än vad de är i Västeuropa. 
 
Invandringsfrågan är en central del av i stort sett alla partiprogram. Bland dem vi har 
kodat som för, alltså ”(-)” eller ”-”, finns bland annat BZÖ, Jobbik och SRS. SRS 
nämner invandring enbart i samband med hur de vill återintegrera alla de som flydde 
kriget i Jugoslavien. Jobbik är lite av ett specialfall på den här punkten då de inte har 
något specifik policy angående invandring och invandrare, men då de driver en 
expansiv utrikespolitik i samband med att de verkar nöjda med invandringsgraden i 
dagsläget tolkar vi det som att de generellt är positivt snarare än negativt inställda. 
 
 
 
Vad gäller skattesänkningar ville en övervägande majoritet överlag minska 
beskattningen. Bland dessa finns även en grupp på 5 st partier som har kodats (+), 
alltså ”För”, och dessa exemplifieras väl av den skattepolitik som bedrivs av SD. De 
hävdar att de har en pragmatisk syn på skattepolitik och vill på lång sikt eftersträva en 
skattesänkning. Förutom deras riktade skattesänkningsförslag mot pensionärer 
argumenterar de inte för några större förändringar och kan nästan tolkas som 
systembevarare på skattefronten. Likväl har de en totalt sett positiv inställning till 
skattesänkningar och får därför ett svagt plus, ”(+)”. Det finns även partier som både 
behandlar denna fråga i större utsträckning samt förespråkar relativt större reformer. 
Exempelvis SVP håller skattesänkningar som en kärnfråga och föreslår breda 
reformer samt en förenkling av beskattningsprocessen. 

” The SVP is opposed to all new taxes, levies and fees and calls for further tax relief”.  
- Partiprogram, Skatter 

SVP anser vi därmed vara starkt för skattesänkningar och vi ger det ett plus i 
tabellen. 
 
Som förklarat i kodschemat har vi valt att dela in EU-frågan i huruvida man är 
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starkt emot eller starkt för ett EU-medlemskap och till viss del även hur viktig 
frågan är för partiet. Det man direkt kan se är att bland annat SVP är mycket 
starkt emot ett EU-medlemskap och det är en fråga som de lägger stor vikt på i 
sitt partiprogram. Partiet nämner flera anledningar till att ett EU-medlemskap 
skulle försämra för den schweiziska staten och dess invånare. Det de först slår 
fast är att den ekonomiska kris som Europa befinner sig i skulle medföra att 
Schweiz skulle vara tvungna att hjälpa till och att det leder till att framtida 
schweiziska generationer får betala priset. (SVP partiprogram, 2011-2015 sid 6) 
 
Andra faktorer som SVP finner viktiga i ett avståndstagande mot EU, är sådant 
som i större utsträckning korrelerar med de övriga partier som är starkt emot ett 
EU-medlemskap. Dessa frågor handlar om att EU fungerar som, enligt 
ovanstående partiers synsätt, en europeisk “superstat” och att respektive lands 
suveränitet och neutralitet är hotad. (DF, arbejdsprogram 2009) 
 
De partier som kodats in som svaga motståndare till EU kan bland annat 
exemplifieras med hjälp av PS, som förutom att de själva skriver att de är EU-
skeptiska (PS, partiprogram: 2011 sid 3), även för fram argument till varför ett 
europeiskt samarbete är bra, men inte i sin nuvarande form. Argument som förs 
är bland annat att PS vill se ett EU där medlemsstaterna ska ha mer att säga till 
om i enskilda frågor och mer fokus på ett ekonomiskt- och handelsbaserat 
samarbete. Bland de partier som tillhör den här kategorin är FRP lite av ett 
gränsfall då man skriver att partiet respekterar folkviljan att inte vara med i EU, 
men samtidigt för fram en del argument till varför ett EU-samarbete i någon 
form skulle ha sina fördelar. (FRP, partiprogram, 2009-2013 sid 31) Det som 
står klart när kodtabellen studeras är att inget av partierna är för ett EU-
medlemskap om man utgår ifrån de kriterier vi har satt upp när det gäller 
kodningen.  
 
Frågan om skuldbeläggning på en specifik grupp är en fråga som är 
självförklarande. Det som står klart när resultatet studerats är att merparten av de 
partier som har en grupp som de skuldbelägger, skyller på muslimer och islam. 
Bland dessa finns SVP och DF. SVP skriver i sitt partiprogram att även om 
andelen muslimer i landet är i minoritet, är deras brist på erfarenhet gällande 
demokrati ett problem för Schweiz.(SVP partiprogram 2011-2015 sid 121) 
Vidare skriver partiet att precis som människor måste anpassa sig till ett islamskt 
land när man vistas där, måste muslimerna anpassa sig till Schweiz och att 
Sharialagar inte ska ha någon plats i det Schweiziska samhället och även att “our 
courts must not accept an Islamic «cultural background» as a reason for 
imposing a milder sentence”  (SVP partiprogram 2011-2015 sid 122) 
 
Jobbik är ett annat parti som skuldbelägger en specifik grupp. I deras fall 
handlar det om romerna och de skriver att “Jobbik – Movement for a Better 
Hungary took in charge as the only party to face one of the underlying problems 
of Hungarian society, the unsolved situation of the ever growing gypsy 
population.” och partiet fortsätter med att skriva att det i det här fallet inte 
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handlar om rasism, då partiet inte skuldbelägger deras genetiska arv, utan deras 
socio-kulturella bakgrund. (Jobbik, om jobbik 2010) 
 
De partier som har kodats in som “Nej”, kan mycket väl skuldbelägga en 
specifik grupp, men det är inget som dessa partier fäster någon vikt vid i sitt 
partiprogram. När det kommer till SDS och SRS, finns det grunder för att tro att 
de skuldbelägger NATO och att uppdelandet av forna Jugoslavien var felaktigt, 
men då NATO inte är en etnisk grupp, kodas även dessa partier in som ett nej. 
 
 
Frågan om autonomi är i det närmaste självförklarande, men för åskådlighetens 
skull passar det bra attgöra nedslag i ett parti för att exemplifiera. De tre partier 
som alla har fått ja på autonomi, strävar efter då partierna vill ha en enhetlig stat. 
Flamländarna vill inte dela land med vallonerna och SDS vill även de bryta sig 
loss från Bosnien. SDS vill bryta sig loss och bilda en egen stat, Srpska. 
Eftersom SDS är ett av de partier som kallar sig för “Serbian Democratic Party, 
om än med ett tillägg för republiken Srpska, handlar deras krav på autonomi om 
att serberna i Bosnien och Hercegovina har rätt till ett eget land och partiet vill 
etablera ett samarbete med Serbien. (Bosić, Mladen, SDS partiprogram 2010 sid 
9) 
 
Dessutom finns alla partier som vill ha autonom även representerade under 
kategorin gränsomdragning. De tre partierna som vill ha autonomi är som synes 
inte ensamma i den här kategorin, utan även SRS och Jobbik är för en 
gränsomdragning. I båda dessa länders fall handlar det om att utöka gränserna 
för att på så sätt få med en större del av serbiska och ungerska folkslag som i 
dagsläget inte tillhör landet (Jobbik Radical Change 2010.pdf) 
 
En annan central fråga, som även den utelämnades då resultaten inte varierade, 
för de nordiska partierna såväl som JOBBIK, Serbian Radical Party (SRS) och 
Geert Wilders Party for Freedom (PVV) är hårdare straffsatser, normalt med 
uttalat fokus på någon etnisk eller religiös grupp.  För bland annat PVV, SD och 
DF är det muslimer som pekas ut och hårdare straff riktas mot exempelvis 
hedersrelaterat våld, men även misshandel och andra typer av brott som 
partierna argumenterar begås i större utsträckning av respektive grupper. 
JOBBIK propagerar istället starkt för hårdare tag mot landets romer, som 
beskylls för den höga kriminaliteten. Typerna av brott som fokuseras på varierar, 
men majoriteten av alla analyserade länders högerradikala partier propagerar för 
inte bara hårdare straff utan även ökad makt till och högre antal av poliser. Nära 
kopplat till denna fråga ligger invandringspolitiken, om än inte helt och hållet, så 
åtminstone i samband med huruvida straff bör bero på bakgrund eller inte. En 
vanligt förekommande policy bland nämnda partier är striktare regler för 
invandrare i relation till officiella medborgare eller nationellt etniska grupper. 
Här korrelerar nära nog samtliga partier. Alla partier är rörande överens om att 
mer fokus och mer resurser ska läggas på polis och straffsatser. Även partier 
som trycker mycket på autonomi, såsom SDS och Vlaams Belang, vill att det 
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ska satsas mer på polisiär verksamhet.  
 
Vad det ofta innebär är att de anser att en invandrare som begår ett brott, ibland 
oavsett grovhet, har förbrukat sin rätt att leva i landet och ska utvisas till sitt 
hemland. En intressant iakttagelse gällande den här kategorin är att exempelvis 
Vlaams Belang i stor utsträckning anser att mycket som är fel i Belgien är 
vallonernas fel, även om muslimer också ses som ett hot. 
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5 Slutsats 

 
Efter att ha studerat kodtabellen ser vi att det sannolikt finns grund för att utveckla 
ett nytt perspektiv att använda när man ser på högerradikala partier i en europeisk 
kontext. De nordiska länderna är lika varandra på mer eller mindre samtliga 
punkter, men utifrån vår metod finns det viss skillnad när det kommer till 
exempelvis graden av EU-skepticism och även om partiet väljer att peka ut en 
syndabock. En sak som redan avhandlats i metoddelen är att SD pekar ut 
muslimer som syndabock i bland annat debattartiklar, men detta är inget som tas 
upp i deras partiprogram. Den nordiska sammanhållningen kan återkopplas till 
Jungars arbetshypotes om en ny potentiell nordisk partifamilj. De relevanta 
partierna propagerar för en i europeisk kontext relativt nyliberal ekonomisk politik 
med sänkta skatter och privatiseringar, och håller sig därmed till vad som normalt 
anses högerpolitik. Men som Cas Mudde tar upp (Mudde 2007:131) har åsikter 
som dessa ofta en svårtolkad avgränsning och kantas mer ofta än sällan av 
undantag och reservationer. Ett parti kan exempelvis vilja sänka skatter så länge 
det inte går ut över partiets hjärtefrågor, som äldreomsorgen i fallet med SD eller 
den generella välfärden i ett flertal andra. 
 
Detta står speciellt i kontrast till högerradikala partier i östra europa och fram för 
allt i post-kommunistiska samhällen, en typ av partier vi inte fick inkluderat allt 
för många. Det finns en mångfald av högerradikala partier i balkanländerna som 
tyvärr utesluts genom vårat representationskriterie. Hade vi analyserat även dessa 
borde vi enligt både Markowski och Mudde kunnat se en trend där regionens 
partier omvänt förespråkar en utvidgning av skattefinansierad verksamhet och ett 
motstånd mot privatisering. Vi kan visserligen utläsa en indikation till 
skattehöjning av Jobbik, men den tydliga trenden är att de tre partierna från 
sydösteuropa som har inkluderats i vår studie alla argumenterar för en 
gränsomdragning. I fallen med Jobbik och SRS är det i form av återanslutning av 
ungerska närliggande samhällen respektive en önskan om att återskapa storserbien 
som det såg ut innan Jugoslaviens splittring. SDS vill samtidigt få 
självbestämmanderätt. Att de första två partierna argumenterar för en expansiv 
utrikespolitik får tjäna som ett tydligt tecken på hur grovt de skiljer sig från de 
betydligt mindre extrema, mer nyliberala motparterna i västeuropa.  
 
Utöver det finner vi samband som verkar bredare än de egentligen är. SDS, PVV 
och SRS får förvisso samma resultat på merparten av frågorna. Att SDS och SRS 
är lika varandra är däremot inte förvånande med tanke på deras nära relation. Det 
samma gäller FPÖ, BZÖ och VB som även de framstår som enhetliga. Att de två 
österrikiska partierna är lika varandra var någorlunda förväntat, i synnerhet med 
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tanke på att Jörg Haider suttit som partiledare för båda partierna.  Här anser vi 
därmed inte att man kan urskilja någon direkt trend med tanke på hur få länders 
partier det är som korrelerar.  
 
Precis som det finns skäl för att eventuellt dela upp partierna i andra partifamiljer 
finns det även sådant som förenar partierna och att de således ska tillhöra samma 
partifamilj. Ett exempel är att alla partier vill satsa på att utöka säkerheten inom 
landet, bland annat genom att öka straffsatser och även öka de resurser som läggs 
på polis och fängelser. Ett annat exempel på en fråga där alla partier har i stort sett 
samma åsikter är frågan gällande maktcentralisering, där alla partier ställer sig 
kraftigt mot maktcentralisering och där de flesta förespråkar ökad grad av direkt 
demokrati. Konstanter som dessa uteslöts ur den slutgiltiga tabellen då de 
visserligen figurerade som kärnfrågor, men samtidigt var intetsägande utifrån vår 
frågeställning.   
 
Som går att utläsa av tabell två får vi, efter våra riktlinjer, fram att sex av tretton 
partier i sina respektive program pekar ut en specifik etnisk grupp och dess kultur 
som grundläggande orsak bakom kriminalitet, arbetslöshet eller. Vårt sätt att koda 
är applicerbart på  Muddes fiendeteori och mer specifikt den andra av Muddes 
fyra grupper. Det man kan utläsa av partiprogrammen är att i de fall partierna har 
en skuldbeläggning på en specifik grupp, är det framförallt muslimer som pekas 
ut. Ett exempel på detta är SVP som har en underrubrik som de döpt till “Problem 
with Islamism” där partiet menar att männsikor som kommer från muslimska 
länder inte är vana vid demokratiska värdegrunder. (SVP partiprogram 2011-
2015 sid 121) 
 
Ett parti som skyller på en annan grupp än muslimerna är Jobbik, som istället, 
vilket redogjorts ovan, skyller på romerna och menar att romerna idag bara är ute 
efter att ta del av Ungerns välfärd, utan att jobba eller göra försök för att 
integreras i det ungerska samhället.(Jobbik, radical change 2010, sid 11) Detta 
visar på den första av Muddes fiender, nämligen att eliten åsidosätter den 
ungerska befolkningen och istället fokuserar på en minoritet.  
 
Ett problem med att endast studera partiprogram blir att vissa partier eventuellt 
framstår som mindre radikala än vad de egentligen är, vilket går att se i fallet med 
SD då de, bland annat i debattartiklar uttrycker rädsla för islamifiering av Sverige 
och skyller Sveriges problem främst på muslimerna (Åkesson, Jimmie, 
Aftonbladet, 19/10 2009) men då detta inte specifikt tas upp i partiprogrammet, 
kodas de in som ett nej i den frågan. 
 
Den första av Muddes fyra kategorier var den som behandlade bland annat 
homosexuella som en fiende. Det vi fick fram efter att ha studerat 
partiprogrammen var att Nederländerna tyckte väldigt starkt kring ökade 
rättigheter för de homosexuella, vilket går stick i stäv med övriga av de partier 
som anser sig bygga sitt land på kristna värderingar. Även hos 
Sverigedemokraterna kunde man skönja vissa tendenser till att vara svagt positiva 
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mot ett utökande av homosexuellas rättigheter. Övriga partier tar inte upp frågan 
specifikt, vilket gjorde att den inte kom med i tabell två, men det går att spåra 
vissa åsikter kring att en del partier är emot vissa rättigheter för homosexuella där 
pariter som exempelvis FPÖ skriver att äktenskap är något som är ett partnerskap 
mellan en man och en kvinna och att detta är fundamentet i samhället. (FPÖ, 
partiprogram 2012, sid 3, engelska) 
 
Målet med uppsatsen var till en början att försöka etablera en ny partifamilj, men 
detta märkte vi snart var omöjligt med de riktlinjer som vi satt upp för uppsatsens 
utformning. Vårt val att utesluta icke representerade partier samt att vi bara utgick 
från de senaste valen har troligtvis haft en kraftig påverkan på vårt resultat, och 
det är fullt möjligt att det finns grupperingar enligt våra variabler som vi helt 
enkelt inte har kunnat identifiera med det smala urval vi arbetar med. Vi har 
förvisso kunnat urskilja trender, men hade studien gjorts om hade vi valt att ha 
med fler analysenheter, alternativt göra ett arbete av mer regionalt komparativ 
karaktär. 
 
Det vi kan slå fast är dock att det finns fog för att bedriva forskningen vidare och 
göra nedslag på de ställen där olika partier korrelerar såsom inom den eventuella 
“nordiska partifamiljen.”, möjligtvis i komparativ studie med det post-
kommunistiska östeuropa som motpart. För att gå vidare med forskningen till att 
verkligen kunna hitta, eller skapa, en ny partifamilj, krävs det en mer kvalitativ 
analys och där ett större fokus bör ligga på att mer djupgående studera 
partiprogrammen. Det vi har bidragit med är att visa på en del möjligheter kring 
varför det går att argumenter för en uppdelning av de partier som tillhör the far 
right och detta understryker den teori som Ennser byggt upp om att the far right-
familjen är väldigt splittrad och heterogen. 
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