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Abstract 

 
The Populist Radical Right party family consists of parties often stigmatized by 

the political establishment around Europe and is regarded as a rather 

heterogeneous party family in comparison with other traditional party families in 

Europe. By comparing Populist Radical Right parties using methods found in the 

academic literature on party families, this study sets out to test the cohesiveness 

of the parties in relation to each other. The study postulates similarities in policy 

as being the main factor of what constitutes party families, using two approaches; 

relative similarities and absolute similarities. A descriptive analysis sets out to 

explore the similarities in policy using two databases, The Manifesto Project and 

Chapell Hill Expert Surveys. Transnational linkages, party name and origins are 

also discussed to complement policy to describe the cohesion of the Populist 

Radical Right party family. The results of the study show that both relative and 

absolute similarities in policy can be found, despite contextual differences. A 

selection consisting of three parties shows that there seems to be shared origins 

due to mobilization along a post-materialistic cleavage. Despite that the 

transnational linkages are weak in comparison with other party families the study 

concludes that the Populist Radical Right party family is substantially cohesive.  

 

 

Keywords: Populistiskt högerradikala partier, Nativism, Populism, partifamiljer, 

policy 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Det finns många sätt att benämna de populistiska högerradikala, eller om man så vill de 

högerradikala populisterna; rasistpartier, främlingsfientliga partier, missnöjespartier, 

högerradikala eller extremhöger. Det finns nästan lika många namn som det finns partier. Det 

är en grupp av partier där det är svårt att med ett enda namn fånga upp essensen i allt de står 

för som på förhand verkar vara gemensamt. I den akademiska litteraturen har det växt fram en 

viss konsensus kring benämningen de populistiska högerradikala. Som Jens Rydgren säger i 

sin artikel ”The sociology of the radical Right” (2007) så är benämningen på denna typ av 

partier mer än bara semantik. Benämningarna är avgörande för vilka typer av partier man 

åsyftar. Partierna som åsyftas är ett relativt nytt fenomen i den europeiska kontexten eftersom 

partiernas parlamentariska framgångar kommit framåt 1980-talet och efter. I den europeiska 

kontexten är det en av två typer av partier som lyckats nå parlamentarisk framgång och 

etablerat sig i modern tid varav den andra gruppen är de gröna partierna. Runt om i Europa 

röner de populistiskt högerradikala partierna framgång och börjar generellt successivt vinna 

större delar av väljarkårens stöd i nationella val. Det österrikiska populistiskt högerradikala 

partiet FPÖ hade nyligen stor framgång i den första rundan av det österrikiska valet till 

presidentämbetet där kandidaten Nobert Hofer fick 36 % av rösterna. (BBC ”Austria election: 

Far-right tops first round of presidential vote” 24/4 2016) Uppdraget är först och främst 

ceremoniellt men det talar för en utveckling där det populistiska högerradikala partiet 

normaliserats bland stora delar av befolkningen i Österrike, en utveckling man även kan 

skönja i övriga Europa. Det danska populistiskt högerradikala partiet Dansk Folkeparti erhöll 

till exempel 21,1% i det inhemska valet 2015 och blev därmed det näst största partiet i det 

danska parlamentet. Fenomenet är uppenbarligen inte begränsat till en specifik europeisk 

region utan kan ses som en genomgående utveckling på kontinenten med få länder 

undantagna hittills. Europas mindre regioner i alla väderstreck har sin egen särprägel politiskt 

och kulturellt men det verkar inte vara någon kontext som är skonad från framgångarna av de 

populistiskt högerradikala. Denna studies fokus kommer att ligga på den europeiska 

kontexten och de populistiskt högerradikala partierna som verkar i denna. De populistiskt 

högerradikala är alltså en grupp partier som till synes verkar vara besläktade och ett sätt att 

klustra ihop dem är genom att tillskriva dem epitetet partifamilj. Begreppet används för att 
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kunna resonera om en grupp partier som på förhand verkar tillhöra samma kategori av 

politiska partier och kommer att vara ett centralt underlag för studien. 

1.2 Syfte och frågeställning 

De populistiskt högerradikala har genom sin framgång de senaste åren gjort ett avtryck på 

europeisk politik och studier av detta fenomen är i allra högsta grad relevant, både för 

forskning och för den breda allmänheten. Som Cas Mudde skriver i inledningen till sin bok 

Populist Radical Right parties i Europe är studier av dessa partier så aktuellt att man som 

forskare sällan behöver förklara och försvara relevansen i sitt bidrag till forskningen (2007 

s.1). Genom att hävda att de populistiskt högerradikala partierna är besläktade får man också 

anledning att undersöka i vilken utsträckning de delar gemensamma drag och likheter vilket 

kommer att vara syftet med denna studie. Partierna definierar sig sällan själva som 

populistiskt högerradikala och skulle troligtvis motsätta sig påståenden om likheter med andra 

populistiskt högerradikala partier i Europa vilket återigen aktualiserar relevansen i en sådan 

jämförelse. Denna uppsats kommer således försöka reda ut hur stor kohesion det råder inom 

den populistiskt högerradikala partifamiljen.  

2. Teori 

2.1 Konceptet partifamiljer 

För att jämföra och klassificera partier genom tid och rum finns som tidigare nämnts ett 

behändigt begrepp, nämligen partifamiljer, som fungerar väl som verktyg men som tyvärr 

inte teoretiserats i den mån man kan önska i befintlig litteratur inom komparativ partipolitik. 

Det finns dock en del försök att klargöra konceptet varav det till synes mest framstående gjort 

av Peter Mair och Cas Mudde i The party families and its study (1998) där författarna 

sammanfattar litteraturen som använt partifamiljer som begrepp för att resonera kring partiers 

likheter och olikheter. Mair och Mudde listar de vanligaste sätten att se på vad som utgör en 

partifamilj och vilka styrkor och svagheter varje tillvägagångssätt har. Denna studie har 

hämtat stor inspiration av Mair och Muddes arbete som fungerat som en manual med teori 

kring vad som definierar partifamiljer. Lärdomar har också fåtts av studier som tillämpat 

denna teori, exempelvis Ennser (2012) och Jungar och Jupskås (2014). Studien har inte 
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försökt att jämföra partifamiljen de populistiskt högerradikala med övriga partifamiljer som 

Ennser (2012) i ett försök att istället fördjupa analysen och applicera de metoder som 

återfunnits i den akademiska litteraturen kring partifamiljer enligt Mair och Mudde (1998), 

liknande det Jungar och Jupskås applicerat på de populistiskt högerradikala i en nordisk 

kontext (2014). Mair och Mudde listar fyra olika förhållningssätt som den akademiska 

litteraturen haft för att klassificera partifamiljer, transnationell kontakt, partinamn, ursprung 

och policy. Dessa kommer att utgöra teorin för denna studie. För att kunna resonera kring hur 

stor kohesion det råder mellan partierna i en partifamilj är studie av policy den svåraste 

metoden (Mair och Mudde 1998 s.217) men potentiellt den mest givande. Andra skulle kunna 

hävda att en annan aspekt är det vitala i vad som utgör en partifamilj. För att förklara valet av 

fokus i denna studie ska de fyra olika förhållningssätten presenteras kortfattat.  

 

Studier av transnationell kontakt, ursprung och partinamn aktualiserar inte nuvarande 

förhållanden mellan partier i en partifamilj utan borde ses som komplement till studier av 

policy. Transnationell kontakt kan teoretiskt ske mellan partier från två vitt skilda bakgrunder 

eftersom man enats i ett visst policyområde men att dessa partier skulle kunna tillhöra samma 

partifamilj är otänkbart. Den nuvarande konstellationen i europaparlamentsgruppen ”Europe 

of freedom and direct democracy group” är besynnerlig i den bemärkelsen att 

Sverigedemokraterna och brittiska UKIP sitter tillsammans med det italienska partiet M5S, 

Moviemento Cinque Stelle (Femstjärnerörelsen). M5S är enligt experter ett GAL-parti medan 

både UKIP och Sverigedemokraterna klassas som ett TAN-parti och man har satt sig i 

gruppen på grund av den gemensamma euroskepticismen (Mer om GAL/TAN på s.11-12). 

Detta skulle, om man hävdar att transnationell kontakt mellan partierna är den viktigaste 

faktorn i vad som utgör en partifamilj, vara ett argument för att UKIP och SD tillhör samma 

partifamilj som MS5 men vid närmare studier framgår det tydligt att partierna har alldeles för 

lite gemensamt för att klassas till samma partifamilj. Det finns en poäng i att studera hur de 

transnationella kontakterna ser ut men om det inte finns en etablerad tradition av att sitta 

tillsammans i till exempel EU-parlamentet så kan tillfälliga grupperingar vara missvisande, 

eftersom gruppbildande kan ske på andra premisser än att parterna har liknande ursprung 

och/eller delar åsikter i hjärtefrågor (McElroy och Benoit 2011). 

 

Ursprung och partinamn kan vara väldigt användbara att reflektera kring för att komma fram 

till vilka konfliktlinjer som partier skapades utifrån och lägger vikt vid men ett resonemang 

begränsat till det utelämnas eller förminskas möjligheten att partier förändras med tid och 
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aktualiserar politik längs andra konfliktlinjer. Det är även problematiskt att endast eller till 

största del fokusera på ursprung när man inkluderar partier från Östeuropa i sin studie 

eftersom partier från de olika delarna av Europa kommer från väldigt olika bakgrunder (Mair 

och Mudde 1998 s.215). Partinamn är en ifrågasatt metod för att reflektera över partifamiljer 

vilket kommer att diskuteras länge fram.  

 

Mair och Mudde hävdar att fokus på policy ger en missvisande bild eftersom policy är starkt 

beroende på omständigheter och till viss del rådande diskurs och rekommenderar istället att 

försöka kategorisera efter ideologi och ursprung (1998). Ett sådant förhållningssätt skulle 

vara givande men lämpar sig bättre för kvalitativa studier vilket inte ger samma övergripande 

förståelse och inte heller någon aktuell bild av hur partier förhåller sig till varandra i nutid. 

Jag anser att en studie med fokus på policy som även kort diskuterar transnationell kontakt, 

ursprung och partinamn i förhållande till detta kan bidra till förståelsen av hur sammanhållen 

en partifamilj är i likhet med vad Jungar och Jupskås (2014), Rooduijn (2014) och Ennser 

(2012) bidragit med.  

2.2 Kohesion 

Kohesion är ett annat ord för sammanhängande och i denna studie ska den populistiskt 

högerradikala familjens kohesion undersökas. Med det menas en undersökning av till vilken 

grad man kan påstå att medlemspartierna i partfamiljen, även om de själva inte uppfattar sig 

som sådana, är lika varandra. Med ett sådant påstående krävs naturligtvis en utläggning om 

vad termen lika syftar till. Termen lika definieras olika för vilken metod man använder för att 

resonera kring partifamiljer. Sitter tre populistiskt högerradikala partier från olika länder i 

samma EU-parlamentsgrupp skulle man kunna påstå en typ av likhet och har samma partier 

namn som påminner om varandra skulle man kunna hävda likhet på andra grunder. För den 

viktiga studien av policy kommer lika att definieras som antingen absoluta likheter eller 

relativa likheter. Den absoluta likheten syftar till att partier från två olika länder påminner om 

varandra utan några andra referenspunkter. Att utföra en komparativ extensiv cross-country 

studie av partier och endast försöka se till absoluta likheter är problematiskt eftersom de 

kontextuella skillnaderna är omöjliga att undgå. Även om man begränsar sin studie till en 

europeisk kontext så skulle det vara naivt att påstå att stater och partier i Europa är en 

homogen massa som är oproblematisk att arbeta med. Därför bör man även inkludera en 

aspekt som jämför relativa likheter som syftar till att jämföra skillnader mellan olika partier 
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inom ett land och sedan jämföra dessa skillnader mellan olika länder för att kunna säga något 

om likhet i relation mellan partier. Poängen med att fokusera på relativ likhet är alltså att 

belysa förhållandet mellan det populistiskt högerradikala partiet och andra partier och jämföra 

dessa cross-country eftersom det kan ge svar på om det finns en likhet i vilken roll dessa 

partier antar på det politiska spektrumet. Mer om absoluta och relativa likheter i förhållande 

till materialet under avsnitt 3.4.2. Databaser.  

2.3 Komparativa studier och kontextuell problematik 

För att klargöra en central tendens i studien är det lika bra att konstatera att kontextuella 

skillnader mellan Europas stater existerar och att det inte finns någon strategi som möjliggör 

oproblematiska jämförelser (Hague and Harrop 2007 s.95). Studien kommer att ta dessa 

kontextuella skillnader i beaktande och hantera dem så gott det går, specifikt genom att 

fokusera på relativa likheter. Värt att nämna är att fallen (i detta fall partier i olika europeiska 

länder) inte är avskärmade från varandra och kan påverkas och lära av varandra vilket gör en 

undersökning av likheter än svårare. Det är ett validitetsproblem som i princip är omöjligt att 

undgå med studiens formulerade syfte (Hague och Harrop 2007 s.95-96). Förhoppningen är 

att med tillräckligt mycket insikt och kunskap om potentiella fallgropar kunna komma till ett 

resultat som är givande trots svårigheterna.  

3. Extensiv studie av policy 

3.1 Att klassificera 

För att undersöka en partifamilj måste man bestämma sig för vilka partier som tillhör den och 

på vilka premisser som man kan påstå denna tillhörighet. Urvalet av partier till studien sker 

genom jämförelse av relevant litteratur och bedömningen av partier och deras likhet med 

varandra görs med en uppsättning verktyg. På så sätt undviks cirkularitetsproblemet som 

Mudde diskuterar i sin bok Populist radical right partiers in europe (2007 s. 13) om att urval 

och bedömning/analys sker med samma verktyg och därför blir slutsatsen redan dragen efter 

urvalet.  

 



 

 

9 

För att resonera kring partifamiljen de populistiska högerradikalas kohesion, specifikt i 

policyfrågor, måste det först definieras vad som utgör de centrala politiska teman för dessa 

partier. Dessa kommer benämnas som karaktärsdrag som ett parti förutsätts bära på eftersom 

de uppgår i partifamiljen och det ligger i studiens relevans att undersöka om kohesion råder 

mellan partierna utifrån karaktärsdragen, som kommer att presenteras i nästa avsnitt.  

Karaktärsdragen, som i praktiken är de nominella definitionerna, tar fasta på de drag och 

teman som återfinns hos de populistiskt högerradikala och är representativa med motivationen 

att de anammar det som framkommit i den akademiska litteraturen på ämnet och ämnar därför 

stärka studiens intersubjektivitet.  

 

Det man som forskare först måste bestämma är hur man resonerar kring kategorier för att 

kunna använda karaktärsdragen som underlag. Denna studie kommer att konstruera en 

idealtyp, med inspiration av Weber, för att definiera ett parti representativt för partifamiljen. 

Eftersom inget parti ensamt kan sägas representera de populistiskt högerradikala (även om de 

finns exempel på partier som stereotypt passar in på definitionerna) så konstrueras denna 

idealtyp utifrån definitioner på vad som utgör kärnan i denna typ av partier. Dessa 

karaktärsdrag ska vara mer eller mindre framträdande i partierna om de gjorts rätt och utifrån 

det ska slutsatserna kunna dras om kohesionen. Återigen är Cas Muddes verk Populist 

Radical right parties in Europe en bibel och karaktärsdragen (som är Muddes definitioner på 

populistiska högerradikala partier) har med vissa modifieringar hämtats därifrån.  

 

För att lämna utrymme åt de kontextuella skillnader som råder mellan länder i Europa 

kommer inspiration hämtas från Wittgensteins tankar om familjetillhörighet. Detta innebär att 

ett parti kan tänkas ingå i den större partifamiljen även om alla karaktärsdrag inte är 

framstående. Den teoretiska förklaringen är att alla i en familj inte bär på alla karaktärsdrag 

samtidigt och tydligt men fortfarande kan vara medlemmar (Collier och Mahon 1993 s.846-

848). Detta står i kontrast till det klassiska kategoriseringssättet som Sartori utvecklade, med 

tydliga och avgränsade kategorier där analysobjeketen (i detta fall partierna) antingen kan 

ingå i en kategori eller inte. (Sartori 1970 s.1038-1039) De kontextuella skillnaderna gör att 

ett sådant förhållningssätt skulle kunna utesluta partier som verkar i ett paradigm där ett av 

karaktärsdragen inte är framstående men partiet fortfarande verkar för en politik relativt lik 

den i andra kontexter. Studien använder därför Wittgensteins tolkning av familjetillhörighet 

med hjälp av en konstruerad idealtyp baserat på definitioner på ett populistiskt högerradikalt 

parti. 
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3.2 Karaktärsdragen 

3.2.1 Nativism 

I den akademiska litteraturen på denna typ av partier norm att leta efter någon form av 

nationalism eller etnocentristiska ideal för att sålla ut vilka de populistiska högerradikala 

partierna är och jag håller i mångt om mycket med. Mudde (2007 s.15-20) diskuterar 

avvägningen mellan att använda den breda termen nationalistisk kontra den mer exkluderande 

termen nativistisk. Skillnaden ligger i betoningen på den egna etniska (eller kulturella 

gruppen) som bärande av nationsidealet och som ska privilegieras. Nationalistisk innebär en 

bredare definition som också kan innefatta regionala partier som söker självständighet och 

liberala/konservativa partier med en nationalistisk agenda. Nationalism kan också innebära 

statsnationalism där stängda gränser och tullavgifter är en politisk agenda. Sammantaget är 

inte termen nationalistisk adekvat eller en tillräcklig definition för ett populistiskt 

högerradikalt parti eftersom det skulle kunna appliceras på flera andra typer av partier. 

Nativism däremot söker att premiera en specifik etnisk/kulturell grupp och motsätter sig 

mångkultur och andra former av kosmopolitiska tankar (Mudde 2007 s. 138). Förekommande 

utspel från de populistiska högerradikala partierna är att den etniska gruppen har företräde på 

nationen och i förlängningen också staten vilket manifesteras genom kampanjer som 

”Storbritannien för britter” (National front UK) och ”Bulgarien för bulgarer” (ATAKA 

Bulgarien) (Mudde 2007 s.139). Nativism är alltså en form av nationalism som sätter 

etnokulturella grupper i en antagonistisk relation till varandra och vars utopiska tankar 

innebär ett etniskt och/eller kulturellt homogent samhälle (Rooduijn 2014 s.82). Mudde 

beskriver nativism som en illiberal form av nationalism som har starka influenser av xenofobi 

(Mudde 2007 s. 19). Nativism passar därför bättre in på definitionen av ett populistiskt 

högerradikalt parti eftersom det exkluderar partier som står för en liberal typ av nationalism. 

Därför kommer ett av karaktärsdragen som bör vara framstående för ett populistiskt 

högerradikalt parti vara nativistiskt. 

3.2.2 Auktoritarianism 

De populistiskt högerradikala partierna är auktoritära (Mudde 2007 s.145-147, Jungar och 

Jupskås 2014 s.218, Rensmann 2003 s.96-97) vilket står i motsats till liberala. I andra 

sammanhang skulle man kunna hävda att auktoritarianismen motpol är demokrati. Dock är 
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inte de populistiskt högerradikala partierna antidemokratiska i den mening att de generellt vill 

övergå till en diktatorisk statsform. Det auktoritära inslaget i politiken innebär istället att 

partierna appellerar till ett samhälle med lag och ordning där statsmakten ska se till att 

traditionella normer och regler uppehålls och efterlevs (Mudde 2007 s.147). Exempel på 

konkreta förslag som är stereotypa (men inte exklusiva) för populistiska högerradikala partier 

är påkallandet av längre och hårdare fängelsestraff (Mudde 2007 s.147). Man skulle kunna 

hävda att man kan ”slå ihop” begreppen nativism och auktoritarianism (se Jungar och Jupskås 

operationalisering 2014 s.218, 223) eftersom båda syftar till statens befogenheter och ansvar 

för att skapa en homogen folkgrupp med ”ordning och reda”. Jag vill dock skilja på 

begreppen eftersom att nativism inte per automatik medför åsikter i frågor om lag och 

ordning eller en stark militärmakt och vice versa, att auktoritarianism inte per automatik 

innebär en föredragen etnokulturell homogen stat. Jag föredrar en metodik som skiljer på 

begreppen i likhet med Roodujin (2014) och Ennser (2012) som båda tar inspiration och 

hänvisar till Cas Muddes arbete. En omdiskuterad fråga är förhållandet mellan 

auktoritarianism och positivitet till det militära. Mudde hävdar att det inte per definition 

innebär en starkt positiv attityd till det militära i ett populistiskt högerradikalt parti men att det 

är vanligt att det är så (Mudde 2007 s.150 och Mudde 2000a). Denna studie kommer dock att 

förutsätta att den generella inställningen hos partifamiljen är att en stark militärmakt fordras 

eftersom det generellt uppfattas vara en del av den auktoritära ideologins inslag.  

3.2.3. Populism 

Att definiera populism kan ses som problematiskt eftersom det å ena sidan kan åsyfta en 

retorisk teknik där komplexa problem simplifieras med termer som ”vanligt sunt förnuft” och 

där talaren ifråga säger sig tala för det svårdefinierade folket och å ena sidan kan det 

reduceras till specifika politiska frågor (Taggart 2003 s.6-7). Det behöver inte råda en 

diskrepans mellan de olika sätten att se på populism men för en kvantitativ studie på policy 

skulle det vara lönlöst att försöka mäta de populistiskt högerradikala partiernas retorik. För 

denna studie aktualiseras användandet av begreppet new populism som avgränsning till 

liberala demokratier i en nutida kontext, där det populistiska handlar om att sätta folket mot 

den korrupta eliten eller någon form av inkräktare (Canovan 2005 s.74). Med den korrupta 

eliten menas inte alltför sällan politiker eller journalister som uppfattas tillhöra det rådande 

etablissemanget. (Canovan 2005 s.76) Ett vanligt förekommande tema är åberopandet av ett 

närmande av politiken till folket genom olika former av direktdemokrati (Taggart 2003 s.6, 
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Mudde 2007 s.152). Problemformuleringen för många av de populistiska högerradikala 

partierna är att den representativa demokratin i sin natur är odemokratisk och att folkviljan 

inte i tillräckligt hög grad är representerad (Mudde 2007 s.152). Detta kan sammanfattas som 

anti-elitism där regerande partier och traditionell massmedia retoriskt skiljs från folket. En 

hållning som definitivt ej är begränsat till de populistiskt högerradikala partierna utan också 

fångats upp av rörelser och partier på andra sidan av det politiska spektrumet (Mudde i The 

Guardian 17/2-15).  

 

Med populism följer en generell euroskeptisk hållning där EU ses som en manifestation av 

den korrupta politiska elitens toppstyre som sker utan medgivandet av nationens medborgare. 

Kritiken mot EU skulle kunna definieras som nativistisk eftersom unionen uppfattas som ett 

federationsprojekt som underminerar och hotar den nationella politiken, som enligt 

nativismen är det forum politik ska bedrivas i (Mudde 2007 s.158-159). För denna studie 

lämpar det dock sig bättre att definiera euroskepticismen som populistisk eftersom det i 

mångt om mycket handlar om kritiken mot ett uppfattat elitistiskt projekt. Som Mudde 

konstaterar är inte alla partier öppet euroskeptiska (2007). På senare år har dock detta blivit 

ett allt vanligare inslag bland högerradikala populistiska partier specifikt men också för 

partier längs konfliktlinjer som fokuserar på postmateriella värden generellt. UKIP i 

Storbritannien har även utan betydande formella mandat nationellt blivit ett parti att räkna 

med i Storbritannien (specifikt i EU-valet 2014) och startade som ett euroskeptiskt parti som 

har anammat starka inslag av populistisk högerradikal politik.  

 

Av de tre karaktärsdrag som i denna studie anses definiera ett högerradikalt parti är två inte 

exklusiva för de högerradikala partierna. Auktoritära politiska drag skulle kunna hävdas delas 

av andra typer av partier som premierar en stat med starkt våldsmonopol, exempelvis 

konservativa partier. Populism är inte heller ensamt definierande för ett populistiskt 

högerradikalt parti, som vi sett de senaste åren har partier som M5S i Italien dykt upp som ett 

alternativt miljöorienterat parti med starka populistiska inslag. Studiens utgångspunkt är att 

det är karaktärsdragens påtagliga relation till varandra men specifikt det nativistiska inslaget 

som definierar de populistiskt högerradikala partierna. Detta motiveras med att nativism till 

synes är ett särskiljande karaktärsdrag för partifamiljen och därför kommer extra vikt läggas 

vid att jämföra hur partierna förhåller sig till varandra enligt den dimensionen.  
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3.3 GAL/TAN 

Det finns en dimension av politiken som kan kallas värdefrågor. De senaste årtionden har 

frågor som invandring, mångkultur och miljö blivit ett vanligt inslag i nationell och 

internationell politik. Dessa typer av frågor brukar benämnas som postmateriella eftersom de 

uppstår i samhälle som har uppnått ett stadie av postindustrialism (Inglehart 1990, Hooghe et 

al. 2002 s.976). Mina nominella begrepp är exempel på sådana i den mening om att de inte 

handlar om resursfördelning utan istället om hur det gemensamma samhället ska se ut och 

styras. Inom den akademiska litteraturen på komparativ partipolitik har det utvecklats ett 

teoretiskt ramverk för att klassificera partier längs denna konfliktlinje, som kallas för 

GAL/TAN. GAL (green, alternative, libertarian) partier skulle kunna exemplifieras i den 

svenska kontexten med exempelvis F! medan ett typiskt TAN-parti (traditional, authoritarian, 

nationalist) skulle kunna hävdas vara SD. Som ytterligare ett steg i min process vill jag se hur 

partier förhåller sig mellan varandra med denna teori som bakgrund. Denna studies material 

bygger på operationaliseringar som i sin tur utgörs av en förståelse för hur populistiska 

högerradikala partier är medan GAL/TAN är ett förkonstruerat ramverk för att definiera 

partier och det vore intressant att jämföra resultaten med varandra. Det intressanta ligger i att 

de karaktärsdrag som presenterats för hur ett populistiskt högerradikalt parti ser ut ligger nära 

definitionen på ett TAN-parti med undantag för att GAL/TAN-skalan inte tar hänsyn åt 

populism. Därför kan ett inkluderande av GAL/TAN-skalan ses som ett kompletterande 

material för främja diskussionen och öka validiteten.  

3.4 Urval och material 

3.4.1 Urval av högerpopulistiska partier 

En lämplig fortsättning är att bestämma vilken sorts partier som är aktuella (Teorell och 

Svensson 2007 s.38-39). Urvalet av partier kommer, som tidigare nämnts, att ske med hjälp 

av befintlig litteratur kring de populistiskt högerradikala partierna. Det finns som tidigare 

påtalats inte en enighet i den akademiska litteraturen i hur man ska definiera partierna fastän 

åtskilliga framstående forskare försökt. Bland de mest citerade arbeten på senare år har varit 

Cas Muddes bok ”Populist radial right parties in Europe (2007) som innehåller en tydlig och 

teoretiskt förankrad definition på partierna. Denna uppsats kommer att hämta inspiration från 

Muddes definitioner. Där det ansetts vara lämpligt på grund av förändringar av partier (nya 
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kan ha tillkommit medan andra är inaktuella) sedan Muddes utgåva 2007, har annan litteratur 

konsulteras för att nå en så täckande uppsättning av partier som möjligt att analysera. För 

deskriptiva analysen av policy kommer 18-19 länder (beroende på databas) att inkluderas 

medan ett snävare förhållningssätt kommer att tillämpas för ursprung. De partier som använts 

för studien är hämtade från akademisk litteratur (se lista på partierna i bilaga 2) där nya 

studier och utredningar givits företräde i urvalslämplighet med förståelse av det politiska 

landskapets skiftande karaktär. Med studiens syfte och teori är det lämpligt att begränsa 

urvalet till att endast inkludera länder som är medlemmar av den europeiska unionen. Det är 

sedan lämpligt att begränsa studien till parlamentariskt valda partier i nationella val för att 

med substans kunna reflektera över partifamiljen och därmed exkludera partier verksamma i 

utkanten av demokratin eller genom utomparlamentariska förhållningssätt. Länder som 

tillsammans med de andra kriterierna inte har ett populistiskt högerradikalt parti kommer 

även de uteslutas från studien, exempelvis Spanien vars nationella politik enligt konsulterad 

litteratur saknar populistisk högerradikalism.  

3.4.2 Databaserna 

Materialet baserar sig på data inhämtat från två databaser, The Manifesto Projects databas 

från version 2015 (men vars data har en fördröjning på minst ett år och därför är senast 

tillgängliga data från 2013) och Chapell Hill expert surveys från 2014. För denna studie 

lämpar det sig att ha två olika databaser för att kunna stämma av gentemot varandra för att 

försäkra största möjliga validitet. Data från de två olika databaserna har uthämtats och 

bearbetats och presenteras var för sig. Alternativet hade varit att normera variablerna från de 

båda databaserna och presentera gemensamma grafer men eftersom databaserna skiljer sig så 

mycket åt skulle resultatet bli intetsägande. Jag kommer att presentera databaserna närmre här 

och sedan under avsnittet Resultat förklara hur jag skapat datan till denna studie med hjälp av 

databaserna.  

 

The Manifesto Project 

 

The Manifesto Projects data bygger på kodade partiprogram inför varje nationell val. 

Kodningen sker genom att bryta ner texten i partiprogrammen till vad man kallar för kvasi-

meningar (quasi-sentences) som symboliserar en åsikt. En kvasi-mening är en förenkling 

och/eller förtydligande av ett påstående eller uttalande för att kunna klassificera i olika 
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kategorier som då representerar ställningstagande i olika frågor. Antalet kvasi-meningar som 

återfinns i en kategori delas sedan på det totala antalet kvasi-meningar för hela 

partiprogrammet och genom detta fås en procentsiffra på hur stor del av partiprogrammet 

partiet ifråga har lagt på att uttrycka en åsikt i linje med den kategorin. Skalan är alltså 

teoretiskt 0-100 men eftersom ett parti sällan ger uttryck för åsikter i endast en fråga i sitt 

partiprogram när de ställer upp i nationella val går därför skalan sällan högre än 0-25, det vill 

säga att ett parti lagt som mest 25 % av deras partiprogram på att ge uttryck för en viss åsikt. 1 

Problematiken med att använda kvasi-meningar som gjorts av Manifesto Data Project är att 

åsikter räknas i antal och inte i betydelse, vilket gör att en lång text med många men 

”försiktiga” uttalanden tillräknas större vikt än en kort och koncis text med kraftfulla 

yttringar.  

 

Exempel på kvasi-meningar;  

Parti 1: 

”Alla brottsstraff bör ge livstids fängelse”  

Parti 2: 

”Vi vill skärpa straffen för sexualbrott”, ”Vi vill anställa 300 poliser i huvudstadsområdet” 

och ”Polisväsendet bör ges 20 miljoner valuta för att stärka dem i det administrativa arbetet”.  

 

Alla är yttringar enligt kategorin Law and order men det Parti 1. har en kraftfull kvasi-

mening medan det andra partiet har tre kvasi-meningar som inte är lika radikala. Enligt Party 

Manifesto Projects kodschema ger Parti 2 tre gånger så högt utslag i mätningen som Parti 1 

även om Parti 1 står för det mest auktoritära politiska förslaget och därmed bör ses som mer 

auktoritärt vridet. Det är därför inte ett optimalt material att använda men lyckligtvis är 

partiprogrammen i huvuddrag ej så extrema som exemplet ovan och rent generellt (och 

intuitivt) ägnar politiska partier sitt partiprogram att diskutera deras hjärtefrågor i större 

utsträckning än frågor som de generellt inte är så intresserade av att driva. Med insikt om den 

potentiella problematiken så kan materialet användas för denna och vidare studier.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till att partiprogram är en yttring av partierna själva och att 

partiets ställning i alla frågor inte framkommer eller kan vinklas utifrån rådande 

                                                                                                                                                  

 
1 För att härleda hela processen rekommenderas att läsa kodboken som finns tillgänglig på Manifesto Projects 

hemsida.(Wolkens mfl. 2015 The Manifesto Project Dataset - Documentation). 
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omständigheter inför val (Mair och Mudde 1998 s.218). Det behöver i sig inte vara ett 

problem eftersom det kan ses som en konsekvens av förändrade normer och att partiet faktiskt 

ämnar agera på ett sätt som går emot vedertagna uppfattningar om vart partiet står. Det skulle 

även kunna vara så att partiets väljarbas redan vet var partiet står i specifika frågor och att 

man därför inte lägger någon vikt vid att förtydliga dessa i partiprogrammet. Det är tyvärr 

reliabilitetsproblem som är svårt att undvika med kodade partiprogram och därför inkluderar 

studien också en databas med annat material. Det positiva med att använda partiprogram för 

att mäta policylikheter är också det som ses som problematiskt, nämligen att partierna själva 

har uttryckt åsikterna som framkommer och att mätinstrumenten är tydligt definierade när 

man använder kvasi-meningar.  

 

Chapell Hill Expert Survyes  

 

Chapell Hill expert surveys är en expertdatabas om politiska partier i Europa där experter har 

kodat partierna utifrån deras uppfattning om var partier står i olika ideologiska frågor. Skalan 

går mellan 1-10 eller 1-7 (där jag vid användning av variabler som går från 1-7 normerat så 

att de istället går mellan 1-10) där ett tal nära 10 representerar en åsikt mest lik ett populistiskt 

högerradikalt parti. 337 experters kodningar från 31 olika länder utgör databasen och sedan 

har ett snitt räknats ut för partierna utifrån de flera experter som bedömt samma parti för att 

ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt och minimera effekten av enstaka avvikande 

uppfattningar.2 

 

Nackdelen med att använda expertkodad data är den kontextuella problematiken som tidigare 

diskuterats, där partier från olika kontexter mäts med samma skala och under premissen att 

policyfrågor ser snarlika ut i alla länder (Mair och Mudde 1998 s.217-218). Det som kan 

utläsas med större säkerhet är däremot relativa likheter. Förenklat, att jämföra skillnaden 

mellan det populistiskt högerradikala partiet, ett socialdemokratiskt och ett 

konservativt/kristdemokratiskt inom ett land och sedan jämföra dessa skillnader mellan olika 

länder. Det ger en bild av hur de högerpopulistiska partierna står i jämförelse med vad man 

kan kalla för mainstream partier (traditionella partier) och med det så kan man dra slutsatser 

kring huruvida det finns likheter i förhållningssätt och därmed i relativa policylikheter. Med 

                                                                                                                                                  

 
2 För att läsa mer och härleda processen, se kodbok och kodningsinstruktioner på Chapell Hill expert surveys 

hemsida (Chapell Hill Expert Surveys 2014, codebook). 
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detta förhållningssätt till materialet förminskas således problematiken med kontextuella 

skillnader. För materialet som består av kodade partiprogram finns också en kontextuell 

problematik med vilka frågor som dominerar agenda eller inom vilken paradigm man verkar 

inom. Den är inte lika påtaglig som för material bestående av expertutlåtanden (Chapell Hill 

Expert Surveys) eftersom ingen hänsyn tas till innehåll. Det är således lättare att dra slutsatser 

kring absoluta policylikheter med hjälp av material bestående av kodade partiprogram, men 

som kommer att illustreras är de kontextuella skillnaderna påtagliga.  

 

För att kunna nå en givande slutsats och reflektion kommer större vikt att läggas vid resultatet 

av de relativa likheterna. Detta görs med insikten om de kontextuella skillnaderna som råder i 

de undersökta länderna och därför blir det prioriterade resultatet det som kommer från 

Chapell Hill Expert Surveys. Med det sagt så är en inkludering av material för att diskutera 

absoluta likheter inte överflödig eftersom det potentiellt kan säga än mer om partifamiljens 

kohesion.  

3.5  Operationaliseringar  

Operationaliseringar har gjorts utifrån tillgängliga variabler i de två databaserna. Variablerna 

har slagits samman i index som ska tänkas representera karaktärsdragen. Indexvariabler 

skapas med inspiration av Wittgensteins kategoriseringsfilosofi, alltså att alla medlemmar av 

partifamiljen inte behöver besitta alla delar av karaktärsdragen för att inkluderas i 

partifamiljen. Att skapa indexvariabler är en passande metodik för att förhålla sig till denna 

kategoriseringsfilosofi. Det gör att ett parti kan ha låga värden på en av ursprungsvariablerna 

när resterande är höga vilket skapar en indexvariabel med ett genomsnitt som är relativt 

representativt för karaktärsdraget.  

 

De två olika databaserna erbjuder naturligtvis två olika uppsättningar variabler och därmed är 

jämförbarheten mellan de två uppsättningarna av resultat inte oproblematisk och ska i första 

hand ses som komplement till varandra. Som tidigare konstaterats är databaserna olika i natur 

eftersom absoluta och relativa skillnader inte framgår i båda samtidigt. Tyvärr är det en 

konsekvens av att hantera data som annan part framställt men på grund studiens natur och den 

begränsade tidsramen jag arbetar inom är det tyvärr oundvikligt. Vidare är det av värde att 

notera att operationaliseringen på populism genom Manifesto projects databas inte är 

heltäckande för karaktärsdraget så viss reservation gentemot det resultatet behöver tas i 
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beaktande. Som tidigare nämnts finns det en problematik med att definiera populism som 

konkret politik eftersom det även kan tolkas som ett argumentationssätt eller en förhållning 

till uppfattade eliter. Det är däremot inte så att operationaliseringen varit intetsägande och 

därför inkluderas även populism som karaktärsdrag i resultatet av materialet hämtat från 

Manifesto projects databas. På samma sätt är operationaliseringen på auktoritarianism enligt 

Chapell Hills material inte helt uttömmande eftersom variabler som antyder att partiet strävar 

efter större militärmakt på ett eller annat sätt saknas vilket kan göra att det skett en viss 

snedvridning i resultatet. Indexvariablen är fortfarande ytterst relevant eftersom databasen 

erbjudit tydligare operationaliseringsmöjligheter för de andra aspekterna av auktoritarianism.  

 

Det är viktigt att vidhålla ett kritiskt förhållningssätt och vara öppen med att 

operationaliseringarna är skapade genom extern data och inte är utformade efter denna studie 

och att karaktärsdragen inte i sin helhet kan påstås vara definierade genom 

operationaliseringarna. Däremot är de skapade genom konsultation av befintlig litteratur och 

därför borde de ses som representativa och givande för en diskussion om kohesionen av 

policy. För en fullständig lista på vilka variabler som använts för att skapa indexvariabler på 

karaktärsdragen, vänligen se bilaga 3.  

3.6 Resultat 

Här redovisas resultatet av de index som är skapade för karaktärsdragen i tabeller var för sig. 

Partier från Storbritannien har inkluderats i materialet från Chapell Hill Expert Surveys 

(tyvärr inte tillgängligt i Manifesto Data Project) för att det uppfyllde kriterierna och bidrar 

med en bredare förståelse för populistiskt högerradikala i Europa.  

 

Jämförelseländer har inkluderats för att kunna föra ett resonemang kring hur de 

högerpopulistiska partierna skiljer sig från vad man kan hävda är mainstreampartier. För 

varje land har det största socialdemokratiska partiet valts och det största konservativa partiet 

valts.  Vid avsaknad av ett konservativt parti har ett kristdemokratiskt parti inkluderats istället 

för att ge en kontinuerlig redovisning med två jämförelsepartier för varje land. Detta har 

gjorts för att representera traditionella partier på den europeiska kontinenten och för att dessa 

oftast är de största partierna i inhemsk politik. I de fall som ett socialdemokratiskt eller 

konservativt/kristdemokratiskt parti saknats har det utelämnats men minst ett jämförelseparti 

för varje land finns tillgängligt. Vid avsaknad av stapel innebär det att partiet inte gett något 
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utslag i frågan, det vill säga att för Manifesto Project Database så finns inga uttryck för 

karaktärsdraget i det kodade partiprogrammet. För fullständig lista på partier, vänligen se 

bilaga 2. För att förenkla diagramredovisningen har förkortningar använts för de olika 

partifamiljerna.  

 

30 representerar ett socialdemokratiskt parti.  

50 representerar ett kristdemokratiskt parti.  

60 representerar ett konservativt parti.  

70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  

 

De olika partifamiljerna har färgkodats efter tillhörighet och förklaring finns i tabellerna.  

3.6.1 Resultat av material hämtat från Manifesto Data Project 

 

 

All data hämtad från Manifesto Project Database 2015a. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  

 

Som väntat är resultaten för det auktoritära karaktärsdraget inte entydigt. I en knapp majoritet 

av fallen ger de högerpopulistiska partierna ett högre utslag för att presentera auktoritära idéer 

än partierna i jämförelse men i många av länderna är det vanligare att det är det 
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konservativa/kristdemokratiska partiet som står för det mest auktoritära partiprogrammet. Det 

motstrider däremot inte teori eftersom man på förhand hade kunnat förvänta sig ett liknande 

resultat sett till att det generellt är ett delat karaktärsdrag hos de berörda partifamiljerna. Det 

är dock de absoluta likheterna som ska påvisas med detta material och därmed är resultatet 

positivt för de populistiskt högerradikala partierna som alla länder ger uttryck för auktoritära 

idéer. En tydlig likhet i absoluta termer går inte att uttyda men en majoritet av de populistiska 

högerradikala partierna ligger mellan värdena 2 till 6, vilket innebär att ca 2 – 6 av berörda 

partiers partiprogram ägnats åt att propagera för auktoritär politik enligt operationaliseringen 

på auktoritarianism. Resultatet bör därför ses som bevis på att auktoritarianism är ett 

karaktärsdrag gemensamt för partifamiljen och att man placerar sig någorlunda likt på en 

skala i absoluta termer.  Som tidigare nämnts baseras materialet inte på andemeningen i 

idéerna som presenteras utan antalet förslag och yttringar som kunnat göras om till kvasi-

meningar och därför kan länderna där de konservativa/kristdemokratiska partierna gett större 

utslag inte utan närmare studier tolkas vara mer auktoritära, och vice versa förstås.  

 

 

All data hämtad från Manifesto Project Database 2015a. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti. 

 

Resultatet för nativism är mer talande för hur de högerpopulistiska partierna särskiljer sig från 

mainstreampartier eftersom man ser tydliga skillnader i en majoritet av fallen. Likheter i 
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absoluta termer går inte att konstatera eftersom det finns en tydlig spridning på hur stora 

utslagen är men tar man hänsyn till den kontextuella problematiken att länders politiska 

klimat och paradigm skiljer sig åt kan man med viss säkerhet konstatera att nativistiska 

yttringar i partiprogram är gemensamt för partierna i likhet med resultatet för 

auktoritarianism. Anmärkningsvärt är att länder som kan tänkas vara verksamma i en 

någorlunda gemensam kontext baserat på geografisk närhet, exempelvis centraleuropeiska 

länder inte har mer gemensamt med varandra än med länder verksamma i andra delar av 

Europa i form av att det operationaliserade karaktärsdraget nativism tagit lika stor plats i 

partiprogrammen.  

 

 

 

All data hämtad från Manifesto Project Database 2015a. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  

 

Även för resultatet av populism definierat enligt Manifesto Projects begränsade uppsättning 

variabler finns stor spridning på hur resultatet fördelar sig men även här ser man att i en 

absolut majoritet av länderna så ger det populistiska högerradikala partiet större utslag. 

Mainstreampartierna verkar i hög grad föra en politik med avsaknad av populistiska inslag. 

Det i sig är inte märkligt eftersom populism i sig är en yttring av antielitistiska resonemang 
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vilket ett mainstream parti ofta inte associeras med på grund av deras generellt starka 

parlamentariska ställning och faktumet att de i allra högsta grad är offer för den populistiska 

agenda som populistiskt högerradikala partier för. Den stora spridningen och avsaknaden av 

populistiska idéer i hos en del populistiskt högerradikala partier gör att populism visar det 

svagaste resultatet i absoluta likheter. Med det sagt så är ändå karaktärsdraget påtagligt för en 

majoritet av partier. 

3.6.2 Resultat hämtat från Chapell Hill Expert Surveys 

 

 

 

All data hämtad från Chapell Hill Expert Surveys 2014. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  

 

Som tidigare konstaterats så är resultaten från denna studie annorlunda i sin natur eftersom 

det handlar om expertuppskattningar och resultaten går mellan 1-10 där höga värden innebär 

att partiet ifråga uppfattas som karaktärsdraget, för tabellen ovan auktoritärt. Det man kan 

utläsa av resultatet är det finns tydliga relativa skillnader mellan partier i den absoluta 

majoriteten av länder. De flesta populistiskt högerradikala får värden över 7.5 följt av de 

konservativa/kristdemokratiska som placerar sig något lägre följt av de socialdemokratiska 
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partierna som i de flesta fall får låga resultat. För att förtydliga varför absoluta likheter i 

princip är lönlösa att dra; det polska partiet Lag och Rättvisa (engelska Law and Justice, 

akronymen PiS) får ett värde på strax under 9 medan det svenska partiet Sverigedemokraterna 

(engelska the Sweden Democrats, akronym SD) får ett något högre värde men fortfarande 

precis under 9. Om man som läsare godtroget skulle läsa av diagrammet så skulle det verka 

som att PiS är ett ideologiskt mer auktoritärt parti än SD vilket diagrammet egentligen inte 

säger något om. Det är de relativa skillnaderna mellan partier ifrån samma land och likheter i 

dessa skillnader länder emellan som är intressant att reflektera kring med hjälp av materialet.  

I ovanstående diagram kan vi utläsa att de socialdemokratiska partierna i respektive land får 

liknande värde. Med den informationen kan man sedan diskutera likheter i hur det 

socialdemokratiska partiet och det populistiskt högerradikala partiet i respektive land 

förhåller sig till varandra. Det jämförbara förhållandet bör då tyda på en likhet mellan de 

populistiskt högerradikala partierna i hur de förhåller sig till mainstreampartierna vilket i sin 

tur tyder på en likhet i förhållning i den inhemska politiken för respektive land.  

 

 

All data hämtad från Chapell Hill Expert Surveys 2014. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  
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För karaktärsdraget nativism så är resultaten väldigt tydliga. Bortsett från ett fåtal outliers så 

antar de populistiskt högerradikala partierna värden väldigt nära 10 samtidigt som 

mainstreampartierna som högst antar värden kring 7.5.  Det är tydliga relativa likheter mellan 

länder som diagrammet ovan visar som stärker tesen att det finns policylikheter mellan de 

populistiskt högerradikala partierna, i den bemärkelsen att de i den överväldigande 

majoriteten av fallen bedöms av experter vara betydligt mer nativistiska än 

mainstreampartier, oavsett kontext.  

 

All data hämtad från Chapell Hill Expert Surveys 2014. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti.  

 

Även för karaktärsdraget populism bedöms de populistiskt högerradikala partierna vara, med 

endast ett undantag, betydligt mer populistiska enligt operationaliseringarna än vad 

mainstreampartierna är i respektive land. De tillgängliga variablerna som kan tolkas som 

populism i Chapell Hills datakollektion är mer talande för karaktärsdraget än vad det är i 

Manifesto Data Projects eftersom det inkluderar anti-elitism som är själva kärnan i populism. 

I enlighet med de andra resultaten från Chapell Hill Expert Surveys så ser man tydligt att 

majoriteten av de populistiskt högerradikala partierna får höga värden jämförbara mellan de 

olika länderna.  
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All data hämtad från Chapell Hill Expert Surveys 2014. 30 representerar ett socialdemokratiskt parti. 50 representerar ett kristdemokratiskt 

parti. 60 representerar ett konservativt parti. 70 representerar ett populistiskt högerradikalt parti. 

 

GAL/TAN är som tidigare konstaterats en konstruerad konfliktlinje där postmateriella värden 

sätts i relation. Höga värden representerar partier som är traditionella, auktoritära och 

nationalistiska vilket är en bra beskrivning på ett populistiskt högerradikalt parti om man 

bortser från det populistiska inslaget. Resultatet visar att de populistiskt högerradikala 

partierna antar högre värden på skalan med ett undantag än mainstreampartierna. Trenden är 

att vid de fall där tre jämförelsepartier är tillgängliga antar socialdemokratiska partier lägst 

värde, de konservativa/kristdemokratiska ett mittenvärde i relation till de andra och det 

populistiskt högerradikala partiet antar det högsta värdet. Det är inte revolutionerande resultat 

men med tanke på att ekonomisk politik inte tagits hänsyn till är det relevant. På samma sätt 

som de operationaliserade karaktärsdragen inte innehållit ekonomiska ställningstagande så 

gör inte GAL/TAN-skalan heller det. Detta bör ses som en bekräftelse på att 

operationaliseringarna på auktoritarianism och nativism för denna studie är väl gjorda med en 

intersubjektiv logik och att de populistiskt högerradikala faktiskt förhåller sig till 

mainstreampartier, på ett liknande sätt.  
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4. Ursprung 

För att inleda en mer kvalitativ diskussion om de populistiskt högerradikala partiernas 

likheter sinsemellan är det lämpligt att gå tillbaka till deras ursprung och se om man kan finna 

gemensamma villkor och omständigheter. Avsnittets syfte är att koncist kartlägga i vilket 

politiskt klimat partierna lanserats samt vilken politik och konfliktlinjer som var aktuella 

enligt Mudde och Mairs rekommendationer (1998 s.215).  

 

Det som särskiljer de populistiskt högerradikala partierna från traditionella partier är att de 

klassiska konfliktlinjerna som formulerats av Lipset och Rokkan 1967 sällan verkar vara 

aktuella. Dessa är arbete-kapital, stat-kyrka, stad-landsbygd och center-periferi (Ennser 2012 

s.53). Som tidigare noterats med berörandet av GAL/TAN verkar en ny postmateriell 

konfliktlinje uppstått som resulterat i partier som de populistiskt högerradikala och de gröna 

partierna. Det som är intressant är hur till synes vitt skilda bakgrunder de populistiskt 

högerradikala har. Det vore därför på sin plats att översiktligt jämföra några utvalda partier 

och se om det finns fog för tesen om att man organiserats kring en ny konfliktlinje och om det 

finns likheter i tidig organisering. För att göra detta behövs det begränsas till ett fåtal länder 

för en givande diskussion. Urvalet sker utifrån geografiska premisser med förståelsen att det 

finns en viss given kontextuell likhet i Europas regioner, även om denna må vara mer eller 

mindre påtaglig. Argumentet för detta är att det finns specifika historiska premisser i varje 

region som kan ha bidragit till skillnader, till exempel vore det olämpligt att inte inkludera 

östeuropeiska partier eftersom dessa troligtvis formats av ett annat politiskt klimat än övriga 

Europa.  

 

Här skulle man som forskare kunna stå inför ett cirkularitetsproblem, genom att man väljer 

partier utifrån givna kontextuella skillnader för att diskutera potentiella likheter i ursprung 

styr uppenbart resultaten i en viss riktning. Men praktiska begränsningar och studiens 

huvudsakliga fokus på policy gör att en heltäckande studie av ursprung är omöjlig. En mest-

olika design i geografisk mening väljs för att hitta gemensamma nämnare och olikheter i tidig 

historia för att resonera om ursprung. Avsnittets syfte är inte att framhäva de utvalda partierna 

som representativa och en viss grad av godtyckligt urval är evigt närvarande eftersom 

förförståelsen av partierna styr vilka partier som valts. De utvalda partierna är franska Front 

National, danska Dansk Folkeparti och bulgariska Ataka.  
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Dansk Folkeparti (DF) är ett utbrytarparti från det ursprungliga neo-liberalt inspirerade 

Fremskrittspartiet i Danmark och gjorde sin debut 1995. Skilsmässan skedde på grund av 

interna konflikter mellan grupperingar i partiet och dåvarande partiledaren i Fremskrittspartiet 

Pia Kjaersgaard avgick och tillsammans med avhoppande partikamrater startade dem Dansk 

Folkeparti. Fremskrittspartiet hade varit ett parti med tydlig högerprägel ekonomiskt och hade 

under Pia Kjaersgaards ledning på 80-talet anammat en invandrarkritisk hållning också. 

Dansk Folkeparti fortsatte på Fremskrittspartiets linje med förordnad högerpolitik i form av 

sänkta skatter och minskad offentlig sektor men tonade ner budskapet rejält. Istället var det en 

anti-immigrationspolitk som blev den profilerande frågan för partiet tillsammans med en stark 

EU-skepticism (Widfeldt 2014 s. 134-146).  

 

Front National startade som en sammanslutning mellan personer vars politiska åsikter var 

non-grata i den femte republiken i början på 70-talet. Partiet startade som en pragmatisk 

konstruktion i reformistisk anda i kontrast till de extremistpartier som sökte att förändra den 

rådande statsmakten och politiska ordningen utanför den parlamentariska arenan. Det primära 

målet för partiet och liknande aktörer under tidigt 70-tal var att förändra den liberala 

demokratin och arvet från den franska revolutionen 1789 till ett mer auktoritärt styrelseskick. 

En av sex frontfigurer från de tidiga åren var en före detta Vichy-milice då med naturligt 

starka kopplingar till tysk nationalsocialism och en annan var tidigare frivillig i tyska Waffen-

SS. Front Nationals historia är kantad av extremism och radikalism redan från början med 

anti-demokratiska konnotationer och de konfliktlinjer som tidigt aktualiserades var oortodoxa 

(Shields 2014 s.493-496). Motståndet mot liberal demokrati är något som skiljer Front 

Nationals tidiga historia från Dansk Folkepartis men det nativistiska inslaget verkar ha varit 

närvarande från början i båda partier.  

 

Det bulgariska partiet Ataka (Attack) grundades 2005, endast två månader innan det 

inhemska valet och lyckades redan då bli det fjärde största partiet i landet. Partiet grundandes 

efter att den bulgariska regeringen i två mandatperioder (först socialister och sedan 

diasporaliberaler ledda av Simeon II som skulle varit Bulgariens tronföljare) präglats av 

korruptionsskandaler som protest. Ataka är enligt experter inget stereotypt högerparti 

eftersom man driver en ekonomisk agenda präglad av socialistiska ideal och inget typiskt 

vänsterparti eftersom man appellerar till nativistiska ideal, är auktoritärt sinnade och är starkt 

kritiska mot minoritetsgrupper i landet (främst turkar och romer) (Ghodsee 2008 s.26-31).  
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Vad partierna har haft gemensamt är tydligt definierade nativistiska (eller nationalistiska om 

man så vill) agendor redan från början med auktoritära inslag. Partierna har alltså högst troligt 

alla tidigt formats längs samma sida av en postmateriell konfliktlinje och kan därför tolkas 

dela ett viss gemensamt ursprung. Tidig stigmatisering från det politiska etablissemanget är 

också en signifikant likhet och det varierar hur lång tid det tar att normalisera och etablera sig 

som parlamentariskt parti. Om man spanar brett på den europeiska kontinenten är det en 

pågående process för majoriteten av de populistiskt högerradikala partierna medan andra 

lyckats nå en viss status som legitimt parti redan nu.  

 

De utvalda partierna är tre högst olika politiska organisationer som haft olika svårt att 

konformera sig med respektive politiska etablissemang och förhållningen till demokrati och 

statens makt verkar skilja sig avsevärt. Jämfört med till exempel de socialdemokratiska 

partierna (specifikt för den ”västerländska” delen av Europa) har de populistiskt 

högerradikala partierna inte en lika delad historia vilket skulle kunna fungera som ett 

argument emot att partifamiljen inte delar något egentligt ursprung. Det är dock ännu en gång 

fråga om kontextuell problematik eftersom många av de traditionella partierna i den 

västerländska delen av världen har sekellång historia, sedan den moderna demokratins 

begynnelse, som tagit avstamp i folkrörelser och civil mobilisering där det inte fanns någon 

etablerad partikultur att jämföra med dagens. De ”nya partierna” har istället haft en etablerad 

politisk ordning att förhålla sig till vid grundande och därför bör också utvecklingen av nya 

konfliktlinjer och partier ta olika lång tid i olika länder beroende på omständigheter. 

Jämförelsen är dock inte giltigt för många av de östeuropeiska stater som inkluderats i studien 

eftersom kommunismens långa monopol format partistrukturer och konfliktlinjer annorlunda.  

  

En annan potentiell likhet i ursprung är förekomsten av karismatiska ledare i de tre utvalda 

partierna. Kjaersgaard, Le Pen och Siderov har alla varit avgörande i partiernas exponering 

genom sina okonventionella varanden och uttalanden. Karismatiska ledare är ett inte ett 

specifikt inslag för populistiskt högerradikala partier och ingen vidare teoretisering av 

karismatiska ledare görs men ett konstaterande av förekomsten är ännu ett argument för att 

det finns likheter i hur partierna etablerat sig eftersom andra (typer av) partier lyckats etablera 

sig utan ett sådant inslag.  
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5. Transnationella kontakter 

Nästa steg för att resonera kring partifamiljens kohesion bör vara en utläggning om de 

populistiskt högerradikalas transnationella kontakter. Urvalet för studien begränsades till 

länder som är medlemmar av den europeiska unionen för att underlätta ett resonemang om 

transnationella kontakter eftersom partierna då bör ha haft möjlighet att sitta i EU-

parlamentet. Studien inkluderar inte ett resonemang kring övriga transnationella kontakter 

(exempelvis regionala plattformar som Nordiska rådet) i andra forum än EU-parlamentet. 

Motiveringen till det är att EU-parlamentet är en plattform där partierna i studien skulle 

kunna enas inom genom att bilda en grupp och att det blivit en viktig arena för att etablera 

internationella kontakter för partierna (Jungar och Jupskås 2014 s.229). Övriga 

transnationella kontakter inte tillåter samma överskådliga inblick eller möjlighet att studera 

samband mellan relevanta partier. De försök att bilda plattformar för gemenskap som gjorts 

har varit kortlivade eller inkluderat alldeles för få medlemmar (Mudde 2007 s.172).  

 

De populistiskt högerradikala partierna har haft historiskt svårt att enas i en och samma EU-

parlamentsgrupp under en längre period. Det beror med allra största sannolikhet på att många 

av partierna inte varit representerade. Detta faktum har dock ändrats och de flesta populistiskt 

högerradikala partierna är numera invalda men ännu finns inte en enhetlig grupp. Flera försök 

har gjorts för att bilda en bred sammanslutning och trots institutionella regler som medför 

fördelar för medlemmar av (större) EU-parlamentsgrupper har försöken misslyckats. 3 Mudde 

förklarar resonemanget som att det finns en rädsla med att bli associerade med ”fel sorts 

partier” i andra länder och att man i inhemsk politik kan bli straffade med ”guilt by 

association”. Ett exempel på detta är UKIPs resonemang efter EU-parlamentsvalet 2014 när 

de av sig avböjde närmanden från Front National om att bilda grupp med motiveringen att de 

inte kunde ha etablerad kontakt med ett parti associerat till antisemitism (Rowena Mason i 

The Guardian 18/4-14). Lösningen på att inte sitta i en populistiskt högerradikal grupp har för 

partierna varit att alliera sig med konservativa grupper där de stundtals varit välkomna eller 

att helt enkelt inte vara affilierade.  

 

En intressant utveckling har skett sedan det senaste valet med bildandet av två olika grupper 

bestående av till stor del av populistiska högerradikala partier i båda. I den ena sitter 

                                                                                                                                                  

 
3 För mer information om fördelar med grupptillhörighet se Maurer 2007.  
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exempelvis UKIP och Sverigedemokraterna (EFDD) och i den andra Front National, PVV 

och VB (ENF). Likheterna i policy definierat som resultaten i tidigare avsnitt mellan de 

populistiskt högerradikala partierna i dessa två grupperingar är markanta och Muddes 

förklaring om ”guilt by association” verkar till synes stämma. Trots de nyliga framstegen för 

de populistiskt högerradikala partierna är man i en större jämförelse i hög grad oorganiserade 

i den europeiska kontexten. En lämplig partifamilj att jämföra med är den gröna med hänsyn 

till att det är den andra typen av parti som lyckats etablera sig i modern tid och i kontrast med 

de populistiskt högerradikala så är de gröna en sammanhållen grupp i EU-parlamentet utan 

friktion. Det skulle kunna förklaras med att miljöpolitik inte är lika kontroversiellt som 

politiken som de populistiskt högerradikala företräder och att det därmed är relativt 

oproblematiskt att ansluta sig till den gröna partigruppen (Greens/EFA).  

 

Sammantaget kan man konkludera att de populistiskt högerradikalas transnationella kontakter 

verkar konsolideras och utökas men att det fortfarande inte finns en enhetlig grupp och att det 

därför, i relation till andra partifamiljer, inte talar för en stark kohesion.  

6. Partinamn 

Studien av partinamn som markör för partifamilj bör utföras med reservation. Mair och 

Mudde påpekar att metoden fungerar någorlunda bra på den gröna och kommunistiska 

partifamiljen men att övriga är svåra att klassificera utifrån namnaspekten (1998 s.220-221). 

Mair och Mudde gör flera bra poänger som motiverar en exkludering av metoden men Jungar 

och Jupskås har i sin artikel (2014 s.220) lyckats rama in likheter i namn för de populistiskt 

högerradikala i Norden som hängivelse åt nationen och det vanliga folket. Skulle man 

applicera samma teori på partierna i den större europeiska kontexten ser man genast flera 

avvikande fall som motsäger detta, till exempel Gyllene Gryning (Grekland), Lega Nord 

(Italien) och Lag och Rättvisa (Polen). Begreppen som verkat fungera bra för den nordiska 

kontexten brister alltså när man applicerar den på fler fall.4 Men Jungar och Jupskås metod är 

inte utan problem, med deras teori och begrepp skulle partier som Folkpartiet (nuvarande 

liberalerna) i Sverige kunna inkluderas i partfamiljen om endast hänsyn till partinamn togs. 

Det finns alltså en klassifikationsproblematik där avgränsningarna och klasserna är otydliga 

                                                                                                                                                  

 
4 Se begreppet Conceptual stretching för vidare läsning (exempelvis i Collier och Mahon 1993 s.845-847).  
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vilket också är symptomatiskt för metoder som denna och större hänsyn behöver tas till 

begreppens intension och extension för att lyckas säga något.  Studien av partinamn verkar 

alltså inte tala för partifamiljens kohesion i den europeiska kontexten men som konstaterats är 

det frågan om huruvida studien av partinamn har tillräckligt hög validitet för att klassificera 

och därmed bör metoden inte inkluderas i slutsatsen av denna studie. Motiveringen att ändå 

inkludera denna kortare diskussion om partinamn är för att metoden ingår i den större studien 

av partifamiljer som Mair och Mudde presenterar (1998 s.220-221).  

7. Slutsatser 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten och en slutsats kring frågeställningen om hur stor 

kohesion det råder i den populistiskt högerradikala partifamiljen presenteras. Studien har tagit 

fasta på Mair och Muddes presentation av metoder för att karaktärisera en partifamilj där den 

primära utgångspunkten i studien har varit att fokusera på resultatet av en deskriptiv 

undersökning av policy hos den populistiskt högerradikala partifamiljen. Två förhållningssätt 

har applicerats, relativa likheter utifrån material från Chapell Hill Expert Surveys databas och 

absoluta likheter baserat på material från Manifesto Projects databas. De relativa likheterna 

var i fokus eftersom kontextuella skillnader begränsar möjligheter att dra slutsatser om 

absoluta likheter.  

 

De relativa likheterna mellan hur de populistiskt högerradikala partierna förhåller sig till 

mainstreampartier i sina respektive länder jämfördes i 19 europeiska länder. Det 

sammantagna resultatet var uppenbart i favör för att kunna hävda att stor kohesion råder 

mellan de populistiskt högerradikala partierna baserat de karaktärsdrag som presenterats. 

Särskilt stor kohesion rådde mellan partierna utifrån karaktärsdraget nativism som 

konstaterades var det viktigaste karaktärsdraget för partifamiljen eftersom det inte uppenbart 

delas av annan partifamilj. Detta resultat visar att partifamiljen står varandra nära i frågor som 

gäller immigration, mångkultur och nationalism i förhållande till hur mainstreampartier ställer 

sig i deras respektive land. Utifrån detta resultat kan man med viss säkerhet förutse att om de 

populistiskt högerradikala partierna runtom i Europa växer i röstandelar så lär vi se en ökad 

nativistiskt inspirerad politik. De kontextuella skillnader som är ständigt närvarande i 

komparativa studier cross-country visade sig stämma vid studiet av absoluta likheter även om 

resultatet visade att populistiskt högerradikala partier gav uttryck för politik i enlighet med 

karaktärsdragen i de allra flesta fallen. De absoluta likheterna var särskilt tydliga för 
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karaktärsdraget nativism vilket återigen bekräftade att det är det utmärkande karaktärsdraget. 

För auktoritarianism visade resultatet också ett positivt samband men eftersom 

mainstreampartierna i hög utsträckning också gav utslag för karaktärsdraget var det lätt att 

missa. Populism gav inga tydliga resultat och för alla tre diagram baserat på materialet för 

Manifesto Project var de kontextuella skillnaderna synliga. Sammantaget är resultatet för 

studien av policylikheter att medlemmarna i partifamiljen är lika utifrån de karaktärsdrag som 

presenterats i hänsyn till inhemsk positionering politiskt och i viss mån i jämförelse med 

varandra med reservation för kontextuella skillnader.  

 

Den nativistiska likheten kan tänkas ha bekräftats efter den modesta diskussionen om tre 

utvalda partiers ursprung. Partierna delade gemensamma nämnare som mobilisering kring en 

konfliktlinje baserat på vad som kan kallas postmateriella värden såsom invandring, livsstil 

och mångkultur (se Hooghe et al. 2002 s.976). Kontexten i vilken partierna startade och 

etablerade sig är väldigt olika men som tidigare kommenterats är en jämförelse med andra 

traditionella partifamiljer problematisk. Mobiliseringen kring en gemensam konfliktlinje och 

specifikt nativistiska ideal bekräftar att det finns ett delat ursprung. De slutsatser som kan dras 

utifrån de tre partiernas likheter i ursprung bör vara generaliserbara på övriga populationen av 

partier i Europa men närmare studier krävs för att bekräfta detta antagande.  

 

De transnationella kontakterna är i jämförelse med traditionella partifamiljer relativt svaga 

och okonsoliderade men bildandet av gruppen ENF 2015 är ett tecken på ett skifte för de 

populistiskt högerradikala. Det är föga kontroversiellt att påstå att partierna är inne i en 

legitimeringsprocess runt om i Europa och inom snar framtid är det inte otänkbart att detta 

gått tillräckligt långt för bildandet av en gemensam populistisk högerradikal grupp, givet att 

partierna själva ser sig som en enhetlig grupp. Enligt denna markör för partifamiljer så är de 

populistisk högerradikala inte en enhetlig grupp och deras transnationella kontakter bör ses 

som ett tecken på svag kohesion.  

 

Det som skiljer denna studie från flertalet andra är omfånget av metodik och inkluderandet av 

partier från Öst och Sydeuropa. Det har visat sig vara ett givande förhållningssätt sett till att 

resultatet tydde på likheter vilket inte var givet från början med tanke på de kontextuella 

skillnaderna. Den populistiskt högerradikala partifamiljen besitter enligt vad denna studie 

poängterade var den viktigaste markören, policy, en relativt stark kohesion enligt de 

karaktärsdrag som enligt akademisk litteratur definierar partierna. Trots kontextuella 
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skillnader kunde absoluta likheter påvisas och genom att ta hänsyn till de kontextuella 

skillnaderna kunde även relativa likheter tydligt illustreras. Det gick även att derivera 

gemensamma likheter i partiernas ursprung vid ett snävt urval men de transnationella 

kontakterna visade sig vara relativt svaga även om potential går att uttyda. Slutsatsen är 

således att partifamiljen i tillräckligt hög grad besitter likheter som gör att kohesionen är 

påtaglig. För att ytterligare stärka detta påstående bör kvalitativt komparativa studier utföras 

utifrån de metoder som Mair och Mudde presenterar (1998) med ett mindre urval. Specifikt 

bör de transnationella kontakterna i EU-parlamentet studeras närmre eftersom befintlig 

akademisk litteratur inte fokuserat på detta område i tillräckligt hög grad. För fortsatta studier 

föreslås också fokus på väljarkåren och vart väljartillströmningarna kommer ifrån för de 

populistiskt högerradikala partierna för att bredda förståelsen av partifamiljen och dess 

framtid i europisk politik.  
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Bilaga 1.  

 
Dessa variabler slogs ihop i ett index som ska representera de tre karaktärsdragen. GALTAN användes 

direkt utan vidare arbete med variabeln eftersom det mäter postmateriella värden efter på förhand 

definierad teori. 

 

Operationaliseringar enligt Manifesto Data project.  

 

Auktoritarianism  
 

per104 Military: Positive 

 

per605 Law and Order: Positive 
 

per603 Traditional Morality: Positive 

 

Nativism 

 

per601 National Way of Life: Positive 
 

per608 Multiculturalism: Negative 

 

Populism 
 

per110 European Community/Union or Latin America Integration: Negative 

 
per304 Political corruption 

 

Operationaliseringar enligt CHES 
 

Auktoritarianism  

 

SOCIALLIFESTYLE 
 

CIVLIB_LAWORDER 

 

Nativism 

 

MULTICULTURALISM 

  
IMMIGRATE_POLICY  

 

NATIONALISM 
 

Populism 

 
CORRUPT_SALIENCE 

 

ANTIELITE_SALIENCE 

 
EU_POSITION 

 

 

GALTAN  
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Bilaga 2. 

 

Country Election	date Party	name Party	family

Austria 28-sep-08 ÖVP	Austrian	People’s	Party 50

Austria 28-sep-08 SPÖ	Austrian	Social	Democratic	Party 30

Austria 28-sep-08 FPÖ	Austrian	Freedom	Party 70

Belgium 13-juni-10 VB	Flemish	Interest 70

Belgium 13-juni-10 CD&V	Christian	Democratic	and	Flemish 50

Belgium 13-juni-10 PS	Francophone	Socialist	Party 30

Bulgaria 12-May-13 ATAKA	National	Union	Attack 70

Bulgaria 12-May-13 GERB	Citizens	for	European	Development	of	Bulgaria50

Bulgaria 12-May-13 BSP	Bulgarian	Socialist	Party 30

Cyprus 22-May-11 DISY	Democratic	Coalition 70

Cyprus 22-May-11 AKEL	Progressive	Party	of	the	Working	People 30

Czech	Republic 26-Oct-13 Úsvit	Tomio	Okamura's	Dawn	of	Direct	Democracy 70

Czech	Republic 26-Oct-13 ODS	Civic	Democratic	Party 60

Czech	Republic 26-Oct-13 CSSD	Czech	Social	Democratic	Party 30

Denmark 15-sep-11 KF	Conservative	People’s	Party 60

Denmark 15-sep-11 DF	Danish	People’s	Party 70

Denmark 15-sep-11 SD	Social	Democratic	Party 30

Finland 17-apr-11 PS	True	Finns 70

Finland 17-apr-11 KK	National	Coalition 60

Finland 17-apr-11 SSDP	Finnish	Social	Democrats 30

France 10-juni-12 FN	National	Front 70

France 10-juni-12 UMP	Union	for	a	Popular	Movement 60

France 10-juni-12 PS	Socialist	Party 30

Germany 22-sep-13 AfD	Alternative	for	Germany 70

Germany 22-sep-13 CDU/CSU	Christian	Democratic	Union/Christian	Social	Union50

Germany 22-sep-13 SPD	Social	Democratic	Party	of	Germany 30

Greece 17-juni-12 XA	Golden	Dawn 70

Greece 17-juni-12 ND	New	Democracy 60

Greece 17-juni-12 PASOK	Panhellenic	Socialist	Movement 30

Hungary 06-apr-14 Jobbik	Movement	for	a	Better	Hungary 70

Hungary 06-apr-14 MSzP	Hungarian	Socialist	Party 30

Italy 24-feb-13 PD	Democratic	Party 30

Italy 24-feb-13 LN	Northern	League 70

Luxembourg 20-Oct-13 ADR	Alternative	Democatic	Reform	Party 70

Luxembourg 20-Oct-13 CSV/PCS	Christian	Social	People’s	Party 50

Luxembourg 20-Oct-13 LSAP/POSL	Socialist	Workers’	Party	of	Luxembourg 30

Netherlands 12-sep-12 PVV	Party	of	Freedom 70

Netherlands 12-sep-12 PvdA	Labour	Party 30

Netherlands 12-sep-12 CDA	Christian	Democratic	Appeal 50

Poland 09-Oct-11 PiS	Law	and	Justice 70

Poland 09-Oct-11 SLD	Democratic	Left	Alliance 30

Romania 09-dec-12 PP-DD	People's	Party	-	Dan	Dianconescu 70

Romania 09-dec-12 USL	Social	Liberal	Union 30

Romania 09-dec-12 ARD	Right	Romania	Alliance 60

Slovakia 10-mars-12 SNS	Slovak	National	Party 70
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Slovakia 10-mars-12 OL'aNO	Ordinary	People	and	Independent	Personalities60

Slovakia 10-mars-12 Smer	Direction-Social	Democracy 30

Sweden 19-sep-10 SD	Sweden	Democrats 70

Sweden 19-sep-10 MSP	Moderate	Coalition	Party 60

Sweden 19-sep-10 SAP	Social	Democratic	Labour	Party 30
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