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Abstract 
Since the 1990s the support for the populist radical right parties has steadily increased. This 

essay investigates if there is a common policy preference among this party-family that makes 

them successful, irrespective of each party’s national belonging. This is achieved by utilising a 

time-series cross-sectional data from the Comparative Manifesto Project. These data range 

between 1990-2018 and includes 13 different West-European countries. Five different 

hypotheses containing different policy preferences are tested through multiple regression 

analysis. The essay concludes that the previously commonly accepted winning formula 

containing a positive view on welfare, emphasis on authoritarian values and nativism does not 

hold up. Furthermore, the essay concludes that national context has a decisive role of which 

policy preference is successful. The common successful policy preference among the populist 

radical right is their promotion of authoritarian values together with an emphasis on eliminating 

political corruption and clientelist behaviour (populism). This is explained by societal value 

changes with major clashing groups in the society, making the authoritarian values a successful 

policy preference irrespective of national context.  
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Inledning 

Slutet på andra världskriget markerade början på en lång period där extremhögern i Västeuropa 

marginaliserades. Med ett par undantag ansågs denna partifamilj obetydlig fram till 1980-talet, 

sedan dess har deras betydelse inom politiken ökat anmärkningsvärd (Rydgren 2005: 413-4; 

Carter 2005: 1; Knigge 1998: 249-50). Denna typ av partier har således blommat upp i en 

majoritet av Västeuropas länder. Vissa med representation på nationell nivå och andra med ett 

påfallande starkt stöd på lokal och regional nivå (Rydgren 2005: 414). De anses idag vara en 

partifamilj att räkna med (Loxbo 2019: 88).  

 

Högerextremismen sågs länge som en fascistisk relik från mellankrigstiden och ett tecken på 

politisk instabilitet. Väljarstödet sågs i ljuset av ett minskat förtroende för de demokratiska 

principerna och systemet (Knigge 1998: 249). Efterfrågan för radikala högerpopulistiska-

partier (RHP-partier) bedömdes vara en avvikelse från det normala väljarmönstret. Vilket 

resulterade i att forskningen letade efter de avvikande händelserna för att förklara efterfrågan 

(Mudde 2010: 1172). Den sociala karaktären av väljarna stod i fokus och de framställdes som 

förlorarna av modernisering (van der Brug & Fennema 2007: 482; Carter 2005: 3; Aichholzer 

et al. 2014: 113-4). Den samtida forskningen har identifierat att RHP-partier har två stora 

väljargrupper, arbetarklassen och den lägre medelklassen. Partifamiljens stöd kommer alltså 

inte främst från samhällets mest marginaliserade som man tidigare trott (Aichholzer et al. 2014: 

113-4; Broschier et al. 2013: 26).   

 
Ett paradigmskifte har skett där efterfrågan som enda förklarande faktor tappat sin betydelse. 

Väljarnas opinion och efterfrågan anses fortfarande vara en grundförutsättning och en 

nödvändighet för partifamiljens framgångar, men kan inte ses som en garant för framgång 

(Loxbo 2019: 99; de Lange 2007: 411). Den strategiska interaktionen mellan partierna inom 

det konkurrerande partisystemet tillsammans med partiernas interna agerande måste också tas 

i beaktning (Mudde 2010: 1181; Loxbo 2019: 99; de Lange 2007: 411). Där betonar 

forskningen vikten av att ta med fler förklarande faktorer (se: Rydgren 2005; Carter 2005; 

Arzheimer & Carter 2006; van der Brug et al. 2013). 

 

Väljarkåren antas rösta på RHP-partier utifrån ideologi och policy (van der Brug et al. 2000; 

van der Brug et al. 2013), där den ideologiska kärnan utgörs av exkluderande nationalism, 

auktoritära värderingar och populism (Mudde 2010: 1181; Loxbo 2019: 94-5).  Den vinnande 

sammansättningen av policypreferenser antas vara kombinationen av etnisk nationalism och 
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auktoritära värderingar tillsammans med en positiv inställning till välfärd (Rydgren 2013: 2; 

van der Brug et al. 2013: 71). Men partifamiljen har stora interna olikheter, på grund av 

skiftande historia och ideologiska rötter (Loxbo 2019: 93). Dessutom är partierna verksamma 

inom skiftande miljöer, som orsakas av deras nationella kontext. Vissa partier verkar inom en 

arena där de övriga partierna intar en liknande position. Andra partier verkar inom en kontext 

där de övriga partierna torgför ett helt motsatt budskap (Loxbo 2019: 93). Är det då verkligen 

möjligt att anta att det finns en gemensam vinnande formel i valkampanjer för RHP-partier, 

som dessutom är helt oberoende den nationella kontext partiet verkar inom? 

 

Syfte och frågeställningar 
För att leva upp till den övergripande frågeställningen är syftet med denna uppsats att med 

utgångspunkt från det välrenommerade Comparative Manifesto Project (CMP) jämföra 

ideologiska framgångsfaktorer för RHP-partier i 13 Västeuropeiska länder1 i samtliga 

nationella val som har ägt rum mellan 1990 och 2018. Ambitionen är att detta skall utmynna i 

svar på följande frågeställningar: 

 

- Finns det en gemensam vinnande formel i valkampanjer för RHP-partier? 

- Är denna gemensamma formel i sådana fall oberoende av den nationella kontext som 

partiet verkar inom? 

 

Disposition 
Det teoretiska ramverket börjar med att förklara partifamiljens ideologiska kärna. Slutligen 

diskuteras tre, hos partifamiljen, centrala policypreferenser som ger uttryck för den ideologiska 

kärnan. Efter det teoretiska ramverket följer en genomgång av material, operationalisering och 

metod. Därefter den empiriska genomgången och avslutningsvis uppsatsens slutsats där 

resultatet diskuteras.  

  

 
1 Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, 
Schweiz och Storbritannien.  
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RHP-partiers ideologiska kärna 
Den RHP-partifamiljen har stora interna ideologiska och sakpolitiska olikheter, men de förenas 

i deras främlingsfientlighet och motstånd mot multikulturalism (Loxbo 2019: 91; Van der Brug 

& Fennema 2007: 476; Carter 2005: 13). Partierna placerar sig många gånger helt olika på 

höger/vänster-skalan med skiftande syn på välfärd, skatter och fördelningspolitik. Faktum är 

att där de förväntas stå enade, kring den kulturella-skiljelinjen, finns en ännu större oenighet. 

Majoriteten av RHP-partier har nu valt att överge sina mer extrema förflutna och närmar sig en 

ideologisk kärna bestående av tre centrala teman: auktoritära värderingar, populism och 

exkluderande nationalism (nativism) (Loxbo 2019: 93; Mudde 2010: 1173; Norris et al. 2019: 

182). De auktoritära värderingarna tillsammans med nativismen antas vara förankrade bland 

väljarna och attityder som egentligen är i linje med mainstreampolitiken (Mudde 2010: 1178 & 

1181). Även om idéerna i sig inte är främmande för väljarna, är det viktigt att betona att de som 

återfinns hos mainstreampartierna är nedtonade varianter. Det som faktiskt utmärker RHP-

partier är deras radikalisering av de historiskt etablerade idéerna (Loxbo 2019: 97), vilket gör 

att partifamiljen idag ses som den främsta företrädaren för dessa idéer (Dalton 2019: 141).  

 
Auktoritära värderingar 
De auktoritära värderingarna ligger till grunden för den konservativa motreaktionen mot 

liberaliseringen av sociala normer och liberalkulturella förändringar (Dalton 2019: 141). De 

består av tre huvudsakliga komponenter: gruppkonformitet, säkerhet och lojalitet. 

Gruppkonformitet inkluderar och betonar gruppens seder och traditioner. Upprätthållandet av 

gruppens säkerhet rättfärdigar de aggressioner mot ut-gruppen, som upplevs vara ett hot mot 

in-gruppens säkerhet och dess etablerade normer. Lojaliteten till gruppen och dess ledare är 

dessutom högt värderat (Norris et al. 2019: 8). De auktoritära värderingarna betonar att staten 

ska tillåtas att aktivt bryta in och begränsa icke-traditionella livsstilar och ingripa mot dem som 

inte konfirmerar till gruppen,  samt vars värderingar upplevs vara ett hot. De som förespråkar 

de auktoritära värderingarna är ofta socialkonservativa och etnocentriska. De strävar efter att 

bevara traditionella värderingar och normer på bekostnad av multikulturalism och mångfald. 

Konventionella könsroller för män och kvinnor värderas högt, medans flytande könsroller och 

sexuella identiteter, etnisk mångfald, och sekulära moraliska värderingar ses som negativa för 

samhället (Norris et al. 2019: 72). Slutligen menar Norris et al. (2019: 72) att konformitet till 

gruppen värderar traditioner över nymodigheter, nativister över migranter och patriotism över 

kosmopolitism. Betoningen på konformitet resulterar i skapandet av ”vi” mot ”dem” som 

identifieras genom nationalitet och medborgarskap. De tre komponenterna uttrycker 
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grundläggande sociala värderingar som representerar en strategi för att uppnå kollektiv säkerhet 

på bekostnad av individuell frihet (Norris et al. 2019: 71). De auktoritära värderingarnas motpol 

är de libertära värderingarna. Som i stark kontrast motsätter sig gruppkonformitet och betonar 

istället vikten av självständighet tillsammans med självbestämmande, jämlikhet och frihet samt 

individers rätt att inte efterleva sociala normer och auktoriteter. Detta gör libertära 

öppensinnade och positiva till pluralism och olika grupper samt idéer och livsstilar. Där 

egenförverkligande och maximal individuell utveckling står i centrum (Flanagan et al. 2003: 

238).  

 

Även om de auktoritära värderingarna är väl etablerade attityder och normer i samhället har de 

förändrats under de senaste årtiondena, vilket har resulterat i en kulturkrock mellan dem och 

libertära värderingar (Dalton 2019: 90; Norris et al. 2019: 77). Den empiriska forskningen visar 

hur hög ekonomisk utveckling resulterar i minskat stöd för den klassiska ekonomiska 

höger/vänster-skiljelinjen (Inglehart 1987: 1292). Det har möjliggjort mobiliseringen av 

väljarna kring en ny skiljelinje GAL/TAN. Där ställs liberala värderingar som förespråkar icke-

ekonomiska mål som självförverkligande, mångfald och jämställdhet mot de auktoritära 

värderingarna som betonar traditionella normer och värderingar tillsammans med lag och 

ordning (Dalton 2019: 90 & 92-3; Flanagan et al. 2003: 238). Effekten av en signifikant positiv 

ekonomisk förbättring blir alltså att uppmärksamheten för de ekonomiska problemen skiftas 

bort och fokus kan istället läggas vid den kulturella skiljelinjen (se: Inglehart 1998: 1292; Van 

der Brug et al. 2013: 55; Rydgren 2005: 421; Flanagan et al. 2003: 250-1). 

Mainstreamalternativen har misslyckats med att reagera mot förändringen. De har istället 

förvandlats till catch-all partier. Detta har lämnat delar av väljarkåren politiskt hemlösa och på 

jakt efter nya politiska alternativ (Knigge 1998: 259). Detta har gynnat RHP-partier, eftersom 

de har varit framgångsrika i sin mobilisering av de som har känt sig förbisedda av 

mainstreamalternativen. De auktoritära värderingarna i den ideologiska kärnan rättfärdigar 

intolerans, rasism, homofobi, xenofobi och kvinnofientlighet, vilket är karakteristiska drag för 

den RHP-partifamiljen (Norris et al. 2019: 8). 

 

De som tidigare traditionellt sett har gett sin röst till högerpartier stödjer idag vänsterpartier på 

grund av deras libertära hållning. Samtidigt har det skapats en motreaktion där delar av 

arbetarklassen har gått till höger för att skifta tillbaka politikens fokus mot den traditionella 

materialistiska synen på ekonomisk tillväxt, militär säkerhet samt lag och ordning (Inglehart 

1987: 1297). Där RHP-partier som främsta företrädare för de traditionella normerna och 
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auktoritära värderingar är drivande i motståndet mot de nya libertära värderingarna. Ett 

motstånd som har växt mycket under de senaste årtiondena (Dalton 2019: 103 & 141). I 

motståndet riktas kritik tillsammans med social intolerans mot de som anses vara ansvariga och 

även mot de främsta företrädarna för samhällsförändringen (Norris et al. 2019: 77-8). Effekten 

av de förändrade värderingarna har mobiliserat dem vars uppfattningar reflekterar mer 

traditionella värderingar gällande interpersonella relationer och samhället (Dalton 2019: 103). 

Det resulterar i ett kulturkrig där auktoritära värderingar ställs mot libertära. Alltså bör de 

auktoritära värderingarna vara avgörande för RHP-partiers framgångar. Eftersom de förändrade 

värderingarna mot de libertära är ett fenomen som har observerats bland de flesta ekonomiskt 

förmögna demokratierna finns det stora grupper i samtliga Västeuropeiska länder med 

motsättningar om vilken riktning samhället bör ta (Dalton 2019: 94). Alltså bör de auktoritära 

värderingarna som policypreferens vara ytterst värdefull för RHP-partiers framgångar i 

valkampanjer, detta helt oberoende deras nationella kontext. Därför lyder den första hypotesen: 

 

H1: RHP-partier som i sina valmanifest betonar auktoritära värderingar når framgångar i val, 

oberoende den nationella kontext partiet verkar inom. 

 

Populism 
Populismen kan definieras på många olika sätt. En av de mer minimala definitionerna ser 

populismen som en politisk retorik med syftet att utnyttja individers politiska fördomar och 

känslor. En retorik som framförallt försöker tala till de som känner sig utnyttjade och 

exploaterade av de rika och maktfulla (Newton et al. 2016: 314; Norris et al. 2019: 65). 

Retoriken kan anpassas av medlemmarna i en social rörelse och kan efter behov kopieras efter 

det som gynnar rörelsen (Laclau 2007: 10). Däremot menar Mudde et al. (2017: 6) att populism 

bör definieras på grund av sin normativa karaktär gällande organiseringen av samhället och 

människans natur som en tunn ideologi. En ideologi som centrerar kring samhällets uppdelning 

i två homogena och antagonistiska grupper, det ”rena folket” mot den ”korrupta eliten”. 

Populismen menar att politik måste vara ett uttryck för volonté générale (det ”rena folkets 

vilja”) som ignoreras av eliten. Många gånger ser populismen helt olika ut och blandar sig med 

andra ”tjocka” ideologier, som i sin tur kan vara helt motsatta varandra (Mudde et al. 2017: 6). 

 

Populismens antagonist är pluralismen, där makten hos de folkvalda representanterna och de 

liberala demokratiska institutionerna ses som legitim av medborgarna (Norris et al. 2019: 65). 

Detta gör den auktoritära populismen till den farligaste utmanaren för den liberala demokratin, 
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på grund av dess eroderande effekt av tillit till de etablerade politiska institutionerna som ska 

vaka över demokratin. Denna typ av populism tillåter en stark ledare som påstår sig tala för 

folket att ta plats, samtidigt som social intolerans mot ut-gruppen förespråkas (Norris et al. 

2019: 65). Norris et al. (2019: 6) tillägger att det inte är populismen i sig, retoriken om volonté 

générale, utan det som kommer efter. Alltså vilka värderingar och principer som retoriken 

väljer att förmedla, vilka kulturella värderingarna partiet omfamnar, vilken typ av politik de 

väljer att föra och slutligen vilken typ av politiska normer de faktiskt väljer att följa. 

 

Populismens effekt på RHP-partiernas framgångar i valkampanjer påverkas av tilliten till de 

politiska institutionerna. I länder som Belgien, Storbritannien och Grekland som i en mätning 

år 2000 hade låg tillit till sina nationella parlament bör en retorik om korruption och 

maktmissbruk ha större effekt. Detta jämfört med Sverige och Nederländerna som samma år 

visade en större tillit till sina parlament (Newton 2007: 347). Samtidigt kan korruption ske 

överallt, men det har en bättre grogrund i fattiga länder. En positiv ekonomisk utveckling har 

därför  en stävjande effekt (Fishman et al. 2017: 57 & 61). Även detta implicerar att det finns 

en variation mellan länder. I Grekland som drabbades hårdast av den ekonomiska krisen 2008 

(Ifanti et al. 2013: 7), bör denna typ av retorik ha en större effekt eftersom korruptionen kan 

antas vara mer utbredd. Detta jämfört med Danmark och Finland som 2014 sågs som de minst 

korrupta länderna, på grund av deras ekonomiska utveckling (Fishman et al. 2017: 57). Icke 

desto mindre är det RHP-partiers populism som faktiskt särskiljer partifamiljen från andra, dvs. 

deras motstånd mot den korrupta eliten som ignorerar det ”rena folkets vilja”. Populismen delar 

en gemensam övertygelse om vad de är mot. De framställer sig själva som outsiders rotade i 

visdomen av ”vanligt folk” och som insurgenter inom det politiska systemet som kämpar mot 

de mäktiga etablissemanget styrt av den ”korrupta eliten” (Norris et al. 2019: 67). RHP-partier 

förenas i ett motstånd mot de traditionella partierna där de försöker att underminera den rådande 

politiska ordningens legitimitet (Knigge 1998: 251). Politiska skandaler och korruption har 

resulterat i missnöje bland väljarna och en minskad tillit till politiska institutioner, politiska 

partier och dess företrädare, vilket har gynnat RHP-partier (Rydgren 2005: 422). Därför bör 

detta vara gynnsamt för RHP-partier oavsett den nationella kontext de befinner sig i. Den andra 

hypotesen lyder därför: 

 

H2: RHP-partier som i sina manifest betonar korruption och maktmissbruk bland etablerade 

partier och institutioner når framgångar i val, oberoende den nationella kontext partiet verkar 

inom. 
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Exkluderande nationalism 
Den exkluderande nationalismen innebär en föreställning om att staters infödda grupper är de 

enda rättmätiga till nationalstaten. Alla icke-nativa element, idéer och grupper av annan 

etnicitet eller religiositet ses som fundamentalt skadliga för den homogena gruppen (Mudde 

2010: 1173; Loxbo 2019: 94). Nationalismen opererar genom att framställa sig själv som ett 

modernt projekt med syftet att lösa upp och förvandla traditionella samhälleliga lojaliteter till 

förmån för nya identiteter. Detta genom vad som tros vara en återspegling av autentiska och 

kulturella värderingar som är utvalda ur vad som uppfattas vara ett gemensamt förflutet 

(McClintok 2011: 77). Nationalismen är ett kulturellt system där sociala skillnader både 

uppfinns och realiseras (McClintok 2011: 73). Det resulterar i att den exkluderande 

nationalismen alltid finns representerad när RHP-partiers värderingar översätts till policy. Den 

huvudsakliga fokusen läggs alltid på att skydda in-gruppen mot ut-gruppen. Vilket görs genom 

begränsningar för den sistnämnda. På detta sätt rättfärdigas restriktioner för migranter, 

flyktingar och asylsökande tillsammans med obligatoriska integrationsprogram och andra 

assimilerande åtgärder som språkkrav och förbud av att öppet utöva vissa religioner (Norris et 

al. 2019: 8; van der Brug et al. 2013: 56).  

 

Den RHP-partifamiljen har lyckats påverka migrationsfrågan genom att politisera den ökade 

invandringen tillsammans med mobiliseringen av främlingsfientliga idéer. Vilket har hindrat 

mainstreamalternativen från att ignorera frågan (Lutz 2019: 519). När de andra partierna tillslut 

tar strid mot RHP-partier om invandringen resulterar det i ett förhöjt fokus på frågan, som 

gynnar migrationskritiska partier. Samtidigt kan en restriktiv hållning från etablerade partier 

resultera i legitimeringen av den RHP-partifamiljens radikalare ställningstagande (Loxbo 2019: 

100). Däremot finns det en stor variation i den exkluderande nationalismens effekt. Effekten 

påverkas av ett partis nationella kontext eftersom det ofta antas att länder med hög generell tillit 

kännetecknas av en hög tolerans mot andra människor (Loxbo 2014: 68). Den preventiva 

effekten kommer från att individer med hög generell tillit är toleranta mot människor som är 

olika dem själva och anser att främmande människor öppnar upp mer möjligheter än vad det 

innebär risker (Uslaner 2002: 33). Sverige brukar i ett jämförande perspektiv beskrivas som 

ogenomtränglig mark att bryta för RHP-partier, då en hög generell tillit ses som en barriär mot 

främlingsfientlighet (Loxbo 2014: 68). Detta i jämförelse med länder som uppvisar märkbart 

mindre generell tillit som Schweiz, Österrike, Italien och Tyskland (Delhey et al. 2005: 315). 

Alltså borde en mer uttalad exkluderande nationalistisk policypreferens resultera i en starkare 
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positiv effekt i de länder som har en lägre generell tillit, jämfört med länder som har en hög 

generell tillit.  

 

Oavsett variationen i tillit, är det denna del i den ideologiska kärnan som ligger till grund för 

att alla RHP-partier i Europa har som huvudförslag att kraftigt minska invandringen, motverka 

mångkultur och kräva assimilering av minoritetskulturer (Loxbo 2019: 94). Lutz (2019: 517) 

instämmer att det är den restriktiva migrationspolitiken och motståndet mot multikulturalism 

som är orsaken till deras valframgångar. Därtill är det utefter positionen gällande denna fråga 

som väljarna tenderar att rösta på dem (van der Brug 2013: 71). RHP-partier skildrar den ökade 

invandringen som det absolut största hotet mot den nationella identiteten (Rydgren 2013: 4). 

Utsatta och marginaliserade grupper beskylls ofta vara orsaken till försämringar i samhället, 

istället för de politiska partierna eller den sittande regeringen (Knigge 1998: 257). Den 

exkluderande nationalismen är en idé som kommer till uttryck genom direkt motstånd mot 

mångkultur där RHP-partier är de främsta företrädarna. Därför lyder den tredje hypotesen: 

 

H3: RHP-partier som i sina valmanifest betonar exkluderande nationalism når framgångar i 

val, oberoende den nationella kontext partiet verkar inom. 

 

Europeiska Unionen  
Den exkluderande nationalismen kan också komma till uttryck genom EU-skepsis och en 

fortsatt integration av den Europeiska Unionen (EU). EU har generellt sett alltid åtnjutit ett brett 

stöd hos den allmänna opinionen, men framför allt hos EU:s politiska elit. Det har länge funnits 

ett konsensus mellan de två ovannämnda grupperna, men som under de senaste 20 åren har 

minskat. Detta är en effekt av unionens ökade påverkan på medlemsländernas nationella politik. 

EU:s fortsatta riktning och integration har nu blivit ett återkommande inslag inom 

medlemsstaternas nationella politiska debatter (Rohrschneider et al. 2016: 139). Under tiden 

som den politiska eliten har stått enade i den här frågan har den allmänna opinionens skepsis 

växt och ignorerats (Conti 2018: 362-3).  

 

Det starkaste motståndet mot en fortsatt integration hittas i utkanterna på höger/vänster-spektret 

(Conti 2018: 371; De Vries et al. 2009: 6). Även om det inte är deras placering på just 

höger/vänster-skalan som påverkar nivån av EU-skepsis; utan den radikala ideologiska 

hållningen som de populistiska partierna besitter. Trots den homogena EU-negativa profilen 

bland höger- och vänsterpopulistiska partier ser motiven bakom motståndet väldigt olika ut 



Filip Andersson  Kandidatuppsats 

   11(35) 
 

(Plaza-Colodro et al. 2018: 3). Orsaken till den negativa inställningen till EU bland RHP-partier 

bottnar i deras ideologiska kärna, där försvaret av den nationella suveräniteten och identiteten 

är av yttersta vikt (De Vries et al. 2009: 5). Tostes (2011: 83) och Plaza-Colodro et al. (2018: 

12) instämmer, eftersom RHP-partier inte nödvändigtvis motsätter sig den ekonomiska 

integrationen som vänsterpopulistiska partier grundar sitt motstånd i, utan betonar istället hotet 

av den sociala och politiska integrationen. RHP-partier är således de främsta beskyddarna av 

konventionella traditioner och det nationella sättet att leva. De vill skydda ”oss” mot hoten av 

”Europeiska värderingar” (Norris et al. 2019: 7). I stark kontrast drivs motståndet på 

vänstersidan av EU:s neoliberala karaktär och dess positiva effekt på ekonomisk osäkerhet (de 

Vries et al. 2009: 6; Plaza-Colodro et al. 2018: 12).  

 

EU-skepsis har ett flertal definitioner, men kan enkelt definieras som ett kontinuerligt 

ställningstagande av politiska partier mot EU:s fortsatta integration. Det är en medveten strategi 

som är rotad i partiernas ideologi, som sträcker sig från ett extremt motstånd till ett enormt stöd 

för vidare integration (de Vries et al. 2009: 9). Eftersom RHP-partier främst mobiliserar 

motståndet mot EU kring försvarandet av den nationella suveräniteten och identiteten (de Vries 

et al. 2009: 22) menar Tostes (2011: 95) att en fortsatt utbyggnad av EU resulterar i ett ökat 

stöd för RHP-partier, orelaterat till de ekonomiska fördelarna som en fortsatt integration 

innebär.  

 

EU-skepsisen är en tudelad policypreferens som bör vara mer gynnsam bland de länder som 

traditionellt sett har varit mer skeptiska till EU, till exempel Sverige och Danmark. Lika viktigt 

är att beakta RHP-partiers konkurrens från mainstreampartier, där bland annat Storbritannien 

och Frankrike har konservativa partier med en EU-skeptisk profilering. Det resulterar i att RHP-

partier får konkurrens och inte är de enda uttalade EU-skeptiska partierna. I jämförelse mot de 

länder där mainstreampartierna intar en positiv inställning till EU vilket RHP-partier istället 

antas gynnas av då de svarar på en ignorerad efterfrågan (Ray 2007: 170; Conti 2018: 362-3). 

Trots en tudelning bland RHP-partier är EU-skepsisen ett policyuttryck av den ideologiska 

kärnans tre grundteman där den nationella suveräniteten och identiteten upplevs vara hotad av 

EU. En EU-negativ profilering är en konsekvens av den nya politiska skiljelinjen, där dess 

multidimensionella institutioner och Europeanization torgförs som ett hot mot nationsstaten, 

dess kultur och suveränitet (Tostes 2011: 81). En kontinuerlig EU-skeptisk profil bör alltså vara 

gynnsam för partifamiljen eftersom de reagerar på en tidigare ignorerad efterfråga bland 
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väljarna (Tostes 2011: 83) samtidigt som den representerar partifamiljens ideologiska kärna. 

Därför lyder undersökningens fjärde hypotes:  

 

H4: RHP-partier som i sina manifest har en kontinuerligt negativ EU-preferens gynnas i 

valkampanjer, oberoende nationell kontext. 

 
Välfärden  
Mycket av den tidigare forskningen kring partifamiljens policypåverkan har endast fokuserat 

på deras huvudsakliga domän – migration och integration – på de övriga policyområdenas 

bekostnad (Röth et al. 2018: 325). Forskningen indikerar att partierna nu har intresserat sig för 

socio-ekonomiska frågor, som ett resultat av deras ökade stöd från arbetarklassen som i  

minskad utsträckning identifierar sig med vänsterpartier. När RHP-partier uppnår 

parlamentarisk- eller regeringsrepresentation tvingas de till engagemang i andra frågor utanför 

deras politiska kärnområde (Röth et al. 2018: 325). RHP-partier har breddat och tydliggjort sina 

andra policypreferenser och är inte längre endast engagerad i migrationsfrågan (Röth et al. 

2018: 325 & 329). Även om engagemanget alltid ger tydligt uttryck för den ideologiska kärnan.   

 

Många RHP-partier lämnade under 1990-talet sin neo-liberala hållning till ekonomiska frågor 

och intar nu en ekonomisk mittenposition och ibland till och med lite mer till vänster. Detta 

ökar attraktiviteten till arbetarklassen, som tenderar att hålla fast i de traditionella 

välfärdslösningarna (Rydgren 2013: 1-2 & 4; Fenger 2018: 202; Röth et al. 2018: 327). Trots 

detta tvingas många gånger RHP-partier inta vaga positioner gällande socio-ekonomiska 

frågor (Fenger 2018: 188). Det är en konsekvens av att deras två största väljargrupper, den 

lägre medelklassen och arbetarklassen, står i stark kontrast till varandra gällande de 

ekonomiska frågorna. Men de hittar en gemensam grund i sina värderingar kring den 

kulturella skiljelinjen (Afonso 2015: 275; Fenger 2018: 188). Detta tvingar partifamiljen till 

vaga socio-ekonomiska positioner, eller åtminstone en status-quo position, vilket blir allt mer 

komplicerat desto närmre regeringsmakten de faktiskt kommer (Afonso 2015: S.275).  

 

Den vanligaste preferensen gällande välfärd bland partifamiljen är en välfärdschauvinistisk syn, 

eftersom det ger välfärden en nationalistisk dimension (Afonso 2015: 275; Fenger 2018: 196). 

Inom välfärdschauvinismen är alla socio-ekonomiska problem relaterade till den exkluderande 

nationalismen. Välfärden ska endast vara tillgänglig till medborgarna eller ”de egna” (Fenger 

2018: 190 & 192). Tillskrivandet av en nationalistisk dimension möjliggör ett kulturbaserat 
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system som låter människors ursprung avgöra tillgången till nationalstatens resurser 

(McClintock 2011: 74). Som en följd av detta kan RHP-partier behålla en status-quo position 

gällande välfärden. Vilket möjliggör en oförändrad välfärdssituation bland kärnväljarna och 

istället utsätts ut-gruppen för nedskärningar och minskade rättigheter. På det sättet kan det 

RHP-partiets reella position gällande välfärden förbli oförändrad (Afonso 2015: 277). 

 

Även denna policypreferens påverkas av den nationella kontexten. Det finns stora skillnader 

mellan länder huruvida invånarna ser välfärden som statens uppgift. I Frankrike finns det en 

tradition av social solidaritet och social trygghet, jämfört med Storbritannien där färre ser staten 

som ansvarig för den sociala tryggheten (Dalton 2019: 108). Trots allt har betydelsen av 

arbetarklassen som väljargrupp ökat tillsammans med den tidigare forskningens antydan till 

vad som är den vinnande kombinationen av policypreferenser (se Rydgren 2013: 2; van der 

Brug et al. 2013: 71), därför lyder den femte hypotesen: 

 

H5: RHP-partier som i sina valmanifest betonar upprätthållandet och utbyggnaden av statlig 

välfärd, tillsammans med auktoritära värderingar och exkluderande nationalism når 

framgångar i val. Detta helt oberoende den nationella kontext som de verkar inom.  
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Material 
RHP-partiers policypreferenser och deras effekt på partiernas framgångar kommer att 

analyseras med hjälp av en tidsseriedata från Comparative Manifesto Project2. Materialet 

bygger på kvantitativa innehållsanalyser av RHP-partiers valmanifest och sträcker sig mellan 

åren 1990-2018. Idéer, policys och problem som partierna verbalt uttrycker kodas som 

kvasimeningar som sedan delas in i 56 olika kategorier inom sju huvudsakliga policydomäner 

(Budge et al. 2001: 217). Utifrån detta kan information inhämtas huruvida ett parti betonar 

vikten av en fråga i relation till andra frågor som uttrycks i valmanifestet. Om en stor andel 

kvasimeningar i ett valmanifest berör ett specifikt policyproblem antas partiet bakom manifestet 

se det policyproblemet som ett viktigt problem att betona. Detta som en del i deras strategi för 

att nå framgångar i val. Valmanifest används för att analysera policypreferenser eftersom de 

ses som centrala dokument som avspeglar ett partis ideologi, med en klar överblick av dess 

idéer vid ett specifikt tillfälle och tid. Detta tillsammans med CMP:s kodning möjliggör 

jämföranden över tid och mellan länder, oavsett kulturella och socioekonomiska skillnader 

(Budge et al. 2001: 215-6).  

Operationalisering  
För att undersöka vilken eller vilka policypreferenser som gör RHP-partier framgångsrika och 

jämföra dem mellan länder, används en komparativ statistisk metod. Eftersom syftet är att 

undersöka och jämföra RHP-partiers framgångar i flera länder3 kommer den beroende variabeln 

att vara andelen röster i val för partierna. Studien bygger vidare på den existerande forskningen 

och dess centrala antaganden om partiernas ideologiska kärna och policypreferenser som gör 

partierna framgångsrika i val (se: Mudde 2010; Rydgren 2013; van der Brug et al. 2013; Afonso 

2015; Röth et al. 2018: 327). Det studien ämnar tillföra är en djupare förståelse om vilka 

policypreferenser som har effekt i alla länder över tid. 

 

Den första delen av den ideologiska kärnan, auktoritära värderingar, operationaliseras genom 

tre olika kategorier som tenderar att förekomma simultant i partimanifest (Cronbach´s Alpha = 

 
2 För vidare info se: https://manifesto-project.wzb.eu/information/documents/information 
3 Länder och partier inkluderade i studien: Frieheitliche Partei Österreiches (FPÖ) (Österrike); Vlaams  Blok 
(VB) (1980–2004) and Vlaams Belang (VB) (2005–2014) (Belgien); Fremskridtspartiet (Frp) (1980–1999) and 
Dansk Folkeparti (DF) (2000–2014) (Danmark); Suomen maaseudun puolue (Finnish Rural Party; SMP) (1980–
2003) and Perussuomalaiset  (True Finns; PS) (2004–2014) (Finland); Front National (FN) (Frankrike); 
Alternative für Deutchland (AfD) (Tyskland); Chrysí Avgí (Golden Dawn; XA) (Grekland); Lega Nord (LN) 
(Italien); List Pim Fortuyn (LPF) (2000–2006) and Partij voor de Vrijheid (PVV) (2006–2014) (Nederländerna); 
Fremskrittspartiet (Frp) (Norge); Ny Demokrati (NyD) (1991–1994) and Sverigedemokraterna (SD) (2006–
2014) (Sverige); and Schweizerische Volkspartei (SVP) (Schweiz).  
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0.7). Den första är kategorin per6014 som ser den nationella livsföringen som positivt och 

understryker till exempel: stöd för nationella idéer, generell stolthet i medborgarskap, 

patriotism, nationalism och ser positivt på tillbakadragandet av civila rättigheter för att skydda 

nationalstaten (Volkens et al. 2019: 18-9). Per 601 kopplas till  de auktoritära värderingarnas 

betoning på gruppkonformitet, att traditioner värderas över nymodigheter, nativister över 

migranter och patriotism över kosmopolitism. Betoningen på konformitet resulterar i skapandet 

av ”vi” mot ”dem” som identifieras genom nationalitet och medborgarskap (Norris et al. 2019: 

72). Den andra är per603 Traditionell moralitet: positivt, som understryker vikten av förbud, 

censurering och förtryck av immoraliteten och opassande beteende, underhållandet och 

stabiliteten av den traditionella familjekonstellationen, och ett stöd till religiösa institutioner 

och dess roll i samhället (Volkens et al. 2019: 18-9). Per 603 kopplas till de auktoritära 

värderingarnas betoning i att staten ska tillåtas att aktivt bryta in och begränsa icke-traditionella 

livsstilar och ingripa mot dem som inte konfirmerar till gruppen samt vars värderingar upplevs 

vara ett hot (Norris et al. 2019: 72). Den sista per605 Lag och ordning, berör positiva 

omnämnanden av ett strikt upprätthållande av lag samt ett tuffare agerande mot inhemsk 

brottslighet. Detta inkluderar ett ökat stöd och resurser till polisen, tuffare attityder inom 

rättsväsendet och vikten av inrikes säkerhet (Volkens et al. 2019: 18-9). Den tuffare synen på 

lag och ordning hänger ihop med de auktoritära värderingarnas tro på det strikta auktoritära 

samhället, där kränkningar mot auktoriteten bestraffas hårt (Mudde 2010: 1174).   

 

Populismen grundas i CMP:s per304 Korruption, som baseras på uttalanden om behovet av att 

eliminera politisk korruption och maktmissbruk tillsammans med klientelistiska strukturer 

(Volkens et al. 2019: 13). Detta eftersom olika politiska skandaler, speciellt korruption, har 

resulterat i ett stort missnöje bland väljarna, vilket är en bidragande faktor till samhällsgruppers 

minskade tillit till det politiska systemet, institutioner och mainstreampartier. Dessutom är detta 

en expanderande möjlighetsstruktur för RHP-partier (Rydgren 2005: 422). Därför kan denna 

variabel kopplas till populismens uppdelning i det ”rena folket” mot den ”korrupta eliten” 

(Mudde 2007: 1175). Dessutom menar Knigge (1998: 251) att RHP-partier förenas i sitt 

motstånd mot de traditionella partierna och i deras försök att underminera den rådande politiska 

ordningens legitimitet. Detta görs genom att torgföra hur de nuvarande politikerna och politiken 

som förs är direkt farlig för landet (Knigge 1998: 251). 

 

 
4 Per… refererar till namnet på kodningen i CMP:s kodhanbok (se Volkens et al. 2019). 
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Den tredje och sista delen i den ideologiska kärnan, exkluderande nationalism (nativismen), 

operationaliseras genom CMP:s kodkategori per608 Multikulturalism: negativt, som 

understryker behovet av att upprätthålla och uppmuntra kulturell integration samt ambitionen 

att skapa ett kulturellt homogent samhälle (Volkens et al. 2019: 20). Denna kategori är nära 

sammankopplad med nativismens idé om att stater endast ska innehålla en inhemsk homogen 

majoritet. Samt att icke nativa idéer och personer ses som fundamentalt skadliga för den 

homogena nationsstaten (Mudde 2007: 1174). 

 

Övriga variabler operationaliseras på följande sätt: EU-skepsis (per110)  negativ inställning 

till EU som inkluderar referenser till opposition mot specifik policy och nettobidrag till EU:s 

budget (Volkens et al. 2019: 12). Operationaliseringen kopplas ihop med den enkla 

definitionen av EU-skepsis, som ett kontinuerligt negativt ställningstagande av politiska 

partier mot EU (de Vries et al. 2009: 9). Positiv inställning till välfärd operationaliseras 

genom per503 Jämlikhet: positivt, där social rättvisa och bortskaffandet av klasser ses som 

viktigt; och per504 Välfärdsstatens expansion, där utbyggnaden av statlig välfärd ses som 

viktigt och bör expandera, upprätthållas och underhållas (Volkens et al. 2019: 17-8). Vilket 

återspeglar Heywoods (2017: 51) definition av välfärdsstaten, i vilket staten har det primära 

ansvaret för medborgarnas sociala välfärd, genom tillhandahållandet av statlig sjukvård, 

förskola och liknande service. Det är traditionella välfärdslösningar som en av RHP-partiers 

viktigaste väljargrupp, arbetarklassen, tenderar att hålla fast vid (Röth et al. 2018: 327).  

 

Studien förankras i den existerande forskningen genom inkluderandet av tidigare förklarande 

variabler av RHP-partiers framgångar. De tidigare framgångarna har förklarats av deras neo-

liberala policypreferens (se Afonso 2015: 275; Röth et al. 2018: 326-7). Neo-liberalismen 

karaktäriseras av sin tro på den fria marknaden och marknadsfundamentalism (Heywood 2017: 

47 & 83). Neo-liberalismen operationaliseras genom CMP:s per401 Fri marknadsekonomi, som 

grundas på välvilliga uttalanden om den fria marknaden samt fri marknadskapitalism som 

ekonomisk modell (Volkens et al. 2019: 14).  

 

Vidare inkluderas variabler gällande ekonomisk otrygghet där framförallt den ekonomiska 

globaliseringen och liberaliseringen har varit de drivande faktorerna bakom RHP-partiers 

framgångar, tillsammans med den ökade otryggheten på arbetsmarknaden (Norris et al. 2019: 

135). Dessa faktorer operationaliseras genom OECD-data om ökad arbetslöshet, en ökad 
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statsskuld, ökad nettomigration samt ett etablerat index för att mäta ekonomisk globalisering.5 

Variablerna relaterar till tesen om förlorarna av moderniseringen, där stödet för RHP-partier 

förklaras av att individer som tidigare har skyddats av nationella gränser, som i takt med 

moderniseringen har försvagats, ser detta som ett hot till deras sociala status och trygghet 

(Norris et al. 2019: 136; Knigge 1998: 255-6). Dessutom beskylls ofta utsatta och 

marginaliserade grupper för att vara orsaken till samhällets förändringar, istället för de politiska 

partierna eller den sittande regeringen (Knigge 1998: 257). Därför antas dessa faktorer gynna 

RHP-partier. 

 

Vidare inkluderas två typer av polarisering i partisystemet. En polarisering innebär en 

”kontrasterande tudelning av ett […] politiskt system längs strukturella, kulturella eller 

ideologiska skiljelinjer” (Grindheim 1997 :203). Det innebär en stor ideologisk distans mellan 

partier som resulterar i ett gynnsamt klimat för radikalism och RHP-partier. Motsatsen till detta 

blir istället ett ideologiskt närmande - konvergens (Caramani 2014: 224). Den första typen av 

polarisering är längs med höger/vänster-dimensionen, eftersom tidigare forskning har påstått 

att väljarna röstar på RHP-partier utefter deras höger/vänster-position och migrationspolicys. 

Partikonkurrensen har setts som endimensionell där RHP-partier främst konkurrerar med andra 

högerpartier (van der Brug et al. 2013: 55). Därför bör en polarisering i partisystemet längs med 

höger/vänster-dimensionen vara gynnsam. Denna variabel mäter de inkluderade partiernas 

position gällande den klassiska höger/vänster-skiljelinjen (-1=vänster och +1=höger) genom att 

vara kodat på ett sätt där den mäter partiernas ställningstagande till skiljelinjen. Polariseringens 

motsats inkluderas i kodningen och innebär att bägge effekterna mäts, 0=fullständig konvergens 

och 2=fullständig polarisering. En konvergens i partisystemet längs med höger/vänster-

skiljelinjen operationaliseras med hjälp av tolv stycken CMP-kategorier6.  

 

Den fortsatta forskningen resulterat i en argumentation för att RHP-partier inte primärt 

konkurrerar längs med den ekonomiska skiljelinjen, utan tillsammans med de gröna partierna 

 
5 Ekonomisk globalisering sträcker sig från 0-100, där ett högre värde indikerar en högre nivå av globalisering. 
Indexet består av: det långväga flödet av varor, kapital och tjänster, likväl information och perceptioner som 
medföljer globalhandel. Detta kombineras till ett mått som mäts av det reella flödet av handel och investeringar, 
och restriktioner på handel och kapital. För mer info se: https://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/wiso/awi/professuren/intwipol/datasets.html.  
6 Högerskalan: per401 Fri marknadsekonomi, per402 Stimulans: positivt, per407 Protektionism: negativt, per414 
Ekonomisk ortodoxi, per505 Begränsning av välfärden & per702 Fackföreningar: negativt (Volkens et al. 2019: 
15-6, 18 & 20). Vänsterskalan: per403 Marknadsreglering, per404 Ekonomisk planering, per412 Kontrollerad 
ekonomi, per413 Nationalisering, per415 Marxistisk analys & per701 Fackföreningar: positivt (Volkens et al. 
2019: 14, 16 & 20). 
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har introducerat en ny dimension. Där auktoritära värderingar (TAN) ställs mot libertära (GAL) 

(van der Brug et al. 2013: 56). Därför inkluderas en polarisering i partisystemet längs med 

GAL/TAN-dimensionen, som en ytterligare förklarande faktor till RHP-partiers framgångar. 

Denna polarisering  bör vara gynnsam för partierna, eftersom den skapas genom att TAN sätts 

i kontrast mot GAL som främst torgförs av de gröna partierna, vilket resulterar i en polarisering 

längs med den icke-materiella skiljelinjen (GAL/TAN). Polariseringen är gynnsam för bägge 

partifamiljerna eftersom frågorna får ökad uppmärksamhet och skiftar fokus bort från andra 

politiska skiljelinjer (Loxbo 2019: 101). GAL/TAN-polariseringen är kodad enligt samma 

princip som höger/vänster-skiljelinjen. För att få fram en position längs med denna skiljelinje 

summeras alla dimensioner som rör GAL för att sedan subtraheras med summan av TAN:s 

dimensioner. Partiernas positioner sträcker sig från -1 till +1, där den första indikerar en 

fullständig GAL-position och den sista en fullständig TAN-position. Ett värde av 0 innebär att 

partierna intar en mittenposition. Denna variabel består utav tio stycken CMP-kodkategorier7.  

 

Nationella kontexter operationaliseras genom de länder som ingår i tidsserien, där varje land 

representerar en unik kontext. Människor väljer att rösta på ett typ av parti av olika anledningar 

beroende på vilket land de befinner sig i, vilket exemplifieras genom att vissa länder har 

karakteriserats av en stark partiskhet av social klass, som i Storbritannien. Jämfört med 

Frankrike som utöver social klass har karakteriserats av en stark partiskhet till religion (Dalton 

2019: 158). Dessutom avspeglar varje stats politiska system ett samhälles unika politiska 

konflikter som format nationalstaten (Demker 2019: 36). Mot denna bakgrund antas varje land 

bereda en unik kontext som innebär olika möjligheter och begränsningar för vilka av partiernas 

policypreferenser som gör dem framgångsrika.  

  

 
7TAN: per109 Internationalism: negativ, per602 nationell livsföring: positivt, per603 Traditionell moral: positivt, 
per 605 Lag och ordning & per608 Multikulturalism: negativt (Volkens et al. 2019: 11, 18-20). GAL: per107 
Internationalism: positivt, per602 Nationell livsföring: negativt, per607 Multikulturalism: positivt, per501 
Skyddandet av miljön & per416 Anti-tillväxtekonomi (Volkens et al. 2019: 11, 17 & 19-20). 
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Metod 
Relationerna mellan variablerna kommer att undersökas genom regressionsmodeller. En teknik 

som tillåter studien att beskriva hur RHP-partiers andel röster i nationella val (beroende 

variabel) påverkas av en eller fler andra variabler (betoning på välfärd, EU-skepsis och 

auktoritära värderingar), där de sistnämnda kan ses som orsaker till den förstnämnda 

(Stolzenberg 2004: 166). 

 

Med hjälp av den valda metoden kan ett statistiskt samband mellan variablerna etableras och 

undersökas (Djurfeldt et al. 2018: 140). Vilket tillåter studien att jämföra och dra slutsatser för 

orsak och verkan mellan RHP-partiers valframgångar och olika policypreferenser (Esaiasson et 

al. 2017: 99). Samtidigt kan undersökningen testa och utveckla brett generaliserbara resultat 

över en variation av olika förhållanden. Simultant kan studien hitta och identifiera oväntade 

eller avvikande fall till vad som tidigare har generaliserats som den vinnande kombinationen 

av policypreferenser. Alternativt hitta nya policypreferenser som har en positiv effekt på RHP-

partiers framgångar i valkampanjer, som dessutom är oberoende partiernas nationella kontext  

(Newton et al. 2016: 383).  

 

Den första modellen undersöker om det finns ett samband mellan RHP-partiers andel röster i 

nationella val och exkluderande nationalism, auktoritära värderingar, populism, EU-skepsis och 

en positiv inställning till statlig välfärd. I Modell 2 utförs kontroll för andra förklarande 

variabler. Den tredje och sista modellen inkluderar samtliga variabler från Modell 1 och 2 

tillsammans med kontroll för den nationella kontexten. Genom att jämföra de tre modellerna 

menar jag att det blir möjligt att urskilja och jämföra vilka policypreferenser som gör 

partifamiljen framgångsrik samt hur policypreferenserna påverkas av den nationella kontexten. 

Efter Tabell 1 som innehåller regressionsmodellerna, presenteras Tabell 2 som innehåller 

deskriptiv statistik för variablerna. Tillsammans kan värdena i Tabell 1 och 2 användas för att 

räkna ut effekten i procentandel röster som en policypreferens resulterar i.  
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Empirisk genomgång 
Under de senaste 20 åren har RHP-partiers stöd ökat och vi kan se en övergripande uppåtgående 

trend för andelen röster som de har fått i val sedan 1990 (se Diagram 1). Den uppåtgående 

trenden indikerar att RHP-partiers stöd förväntas att fortsätta öka. De är således en partifamilj 

att räkna med. Diagram 2 redovisar det genomsnittliga röststödet mellan 1990-2018 för varje 

RHP-parti i respektive land. Där syns en stor variation i framgångarna mellan partierna och de 

olika länderna som de är verksamma i. Österrike, Schweiz och Norge sticker ut med de tre mest 

framgångsrika RHP-partierna. Det finns alltså en stor variation mellan länderna och respektive 

RHP-partis framgångar.  

 

 

Diagram 1:  
 

 
Kommentar: diagrammet är baserat på medelvärdet av RHP-partiers valresultat mellan 1990-2018 och visar en 
tydligt uppåtgående trend i väljarstöd för RHP-partier. 
Källa: Comparative Manifestos Project  
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Diagram 2: 

 
 
Kommentar: Diagrammet visar genomsnittet i röststöd mellan 1990 och 2018 för varje RHP-parti i respektive 
land, där vi kan se en stor variation i andelen röster mellan de inkluderade länderna. 
Källa: Comparative Manifestos Project 
 

Den multivariata regressionsanalysen (Tabell 1) jämför och undersöker policypreferensernas 

effekt på RHP-partiers framgångar i valkampanjer. Tabell 1 tillåter jämförelsen av vilken eller 

vilka oberoende variabler som har störst effekt på RHP-partiers valframgångar (Djurfeldt et al. 

2018: 315). Hypoteserna kommer att prövas i kronologisk ordning och i analyserna kommer 

det läggas ett extra fokus vid fem olika värden. Det första är b-koefficienten, som visar hur 

mycket RHP-partiers andel röster förändras när x (oberoende variabler) ökar eller minskar. 

Utifrån detta värde kan sambandet mellan variablerna och RHP-partiers andel röster utläsas, 

huruvida effekten är positivt eller ej. Det andra värdet är den förklarade variansen (R2). Detta 

värde beskriver den totala variationen i vår beroende variabel som är möjlig att förklara med 

hjälp av det linjära sambandet. Vi kan med hjälp av detta värde göra prediktioner samt avgöra 

hur starkt sambandet mellan variablerna är (Djurfeldt et al. 2018: 160). Det tredje värdet är 

regressionsstandardfelet (SEb), som mäter de punkterna som ligger utanför vår regressionslinje 

(Djurfeldt et al. 2018: 161). Slutligen läggs vikt vid huruvida variabeln är statistiskt signifikant 

eller ej. Eftersom studien använder sig utav ett urval vill vi veta om observationerna avspeglar 

förhållanden i populationen eller beror på slumpfaktorer. Om värdet beror på slumpfaktorer, 

kan det inte betraktas med statistisk säkerhet och värdet kan därmed förkastas (Djurfeldt et al. 

2018: 183). Enligt en vedertagen konvention inom samhällsvetenskapen ses 5 procent som en 
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övre gräns, där en signifikans nivå på 1 procent eller till och med 0.1 procent är att föredra 

(Djurfeldt et al. 2018: 186). Denna uppsats kommer att använda sig utav följande nivåer på 

statistisksignifikans (* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01). Till sist kommer värdet på 

standardavvikelsen, som presenteras i Tabell 2, att användas tillsammans med värdet på b-

koefficienten i regressionsanalysen för att räkna ut den exakta effekten i procentandel röster av 

en standardavvikelses ökning i de oberoende variablerna. 

 
Tabell 1: Multipelregressionsanalys 

Kommentar: Tabellen redovisar ostandardiserade regressionskoefficienter (b) jämte standardfel (SEb) och andel 
förklarad varians (R2). Modell 2 inkluderar tidigare förklarande orsaker till RHP-partiers framgångar i val. 
Modell 3 gör kontroll för länder, där Österrike är satt som konstant p.g.a. FPÖ:s stora valframgångar. 
Statistisk signifikans:* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
Källa: Comparative Manifestos Project & OECD data.  
 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 

b SEb b SEb b SEb 

Auktoritära värderingar  .167* .098 .170* .093 .166* .093 

Korruption (Populism)  .106 .569 .735 .517 .741* .440 
Exkluderande  nationalism .060 .221 -.255* .217 -.260 .228 
EU-skepticism .004 .116 -.044 .108 .012 .094 

Positiv till välfärd .186 .137 .098 .141 -.047 .137 
Neo-liberalism (Positiv till 
marknadsekonomi) 

  .041 .174 -.268* .144 

Ökad arbetslöshet   -1.231*** .325 -.439 .289 
Ökad statsskuld   .010 .030 .010 .033 
Ökad ekonomisk globalisering   -.042 .128 .080 .143 
Ökad migration 
H/V polarisering 
GAL/TAN polarisering 

 
 
 

 
 
 

-4.488** 
1.347 
6.722** 

.000 
2.602 
2.613 

-9.128 
-.446 
6.584*** 

.000 
2.333 
2.069 

Belgien     -10.660*** 2.982 
Danmark     -5.736* 3.345 
Finland     -9.336** 3.690 
Frankrike 
Tyskland 

 
 

 
 

 
 

 
 

-8.377** 
-11.971*** 

3.609 
3.697 

Grekland     -13.006*** 4.062 
Italien 
Nederländerna 
Norge 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

-8.963** 
-11.095*** 
4.458 

3.641 
3.130 
3.264 

Sverige     -11.191*** 3.146 
Schweiz     2.796 3.326 
Storbritannien      -17.012*** 3.450 
Konstant 5.303*** 1.730 9.116 10.776 4.753 11.138 

Justerat R2 .041 .358 .679 

Antal observationer 78  78 78 
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Tabell 2: Deskriptiv statistik 

Kommentar: Tabellen presenterar deskriptiv statistik för samtliga variabler.  Först presenteras antal observationer, 
sedan min-värde, max-värde, medelvärde och slutligen standardavvikelse.  
Källa: Comparative Manifestos Project & OECD data. 
 

Genom att jämföra resultaten i de tre modellerna i Tabell 1 ser vi effekterna av de olika 

policypreferenserna på RHP-partiers framgångar i nationella val och hur de påverkas av andra 

förklarande faktorer, samt deras nationella kontext. Att b-koefficienterna för majoriteten av 

länderna är negativa beror på att Österrike är satt som konstant. Som vi kan se i Diagram 2 har 

Österrike ett av de mer framgångsrika RHP-partiet, dess höga värde över snittet resulterar i 

negativa b-koefficienter för de övriga länderna.  

 

Effekten av de auktoritära värderingarna i Modell 1-3 är genomgående positiv. Resultatet 

uppvisar statistiskt signifikans i samtliga modeller, vilket innebär att det finns en statistisk 

säkerhet i förklaringsförmågan (Djurfeldt et al. 2018: 183).  I Modell 1-3 kan vi se en marginell 

variation i värdet på b-koefficienten. De genomgående positiva värden på b-koefficienten 

innebär det att det finns ett robust positivt samband mellan de auktoritära värderingarna som 

policypreferens och framgångar i valkampanjer. Detta helt oberoende den nationella kontext 

 Variabelvärden  
Variabler N Min. Max. Mean Std. 

Deviation 
RHP-andel röster 
(oberoende) 

377 .000 29.385 9.189 7.808 
 

Auktoritära värderingar 
 377 .000 48 14.174 10.598 

Korruption (populism) 
 377 .000 21.113 .912 1.805 

Exkluderande nationalism 377 .000 16.184  
3.238 4.720 

EU-skepsis 
 377 .000 35 3.893 7.749 

Positiv till välfärd 
 377 .000 38.095 7.11 6.589 

Positiv till 
marknadsekonomi 377 .000 24.843 4.355 5.741 

Ökad arbetslöshet 
 377 .5225389 27.500 7.347 3.517 

Ökad statsskuld 
 377 16.1015511 191.417 77.288 34.733 

Ökad ekonomisk 
globalisering 
 

376 49.5076408 90.151 76.694 7.480 

Ökad migration 
 78 -161799 2659698 349707.74 498168.443 

H/V-polarisering 
 377 .243551373 1.78314412 1.005 .400 

GAL/TAN-polarisering 
 377 .371265918 2 1.318 .352 
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som partierna faktiskt är verksamma inom. B-koefficientens effekt, i Modell 3, innebär en 

ökning i väljarstöd på 0.166 procentenheter för varje enhet de går åt en starkare betoning på 

auktoritära värderingar. Effekten av en standardavvikelses ökning i auktoritära värderingar 

innebär en positiv effekt på 1.75 procentenheter. Alltså ökar röststödet med 1.75 procentenheter 

för varje standardavvikelses ökning i denna variabel. Observationerna i Modell 1-3 är i linje 

med den tidigare forskningens påstående (se Rydgren 2013: 2; van der Brug et al. 2013: 71; 

Afonso 2015: 275) om de auktoritära värderingarnas betydelse för RHP-partiers valframgångar. 

Alltså kan H1 med hjälp av resultatet i Tabell 1 bekräftas. Betydelsen av de auktoritära 

värderingarna grundar sig i samhällsutvecklingen som har observerats bland de ekonomiskt 

utvecklade demokratierna. Två stora grupper har växt fram med helt skilda uppfattningar om 

vad som bör vara samhällets primära mål, jämfört med en eller två generationer bakåt i tiden. 

Mixen av motstridiga värderingar och prioriteringar skapar en potential för förändringar i den 

politiska opinionen och beteendet, samt spänningar mellan nya och gamla skiljelinjer. 

Motståndet mot de nya värderingarna (libertära) har realiserats i formen av RHP-partier där de 

är de främsta företrädarna för den konservativa motreaktionen (Dalton 2019: 93-4 & 104). Den 

genomgående positiva effekten förklaras av att det är RHP-partier som är de främsta 

företrädarna för de auktoritära värderingarna i samtliga Västeuropeiska länder (Dalton 2019: 

141).   

 

Betoningen av korruption och maktmissbruk bland de etablerade partierna och institutionerna 

har en positiv effekt för RHP-partier. Men det är först i Modell 3 som variabeln uppvisar 

statistisk signifikans. Vilket innebär att resultaten i Modell 1-2 bör betraktas med försiktighet, 

eftersom resultatet inte är statistiskt säkerställt (Djurfeldt et al. 2018: 183). Den stora 

spridningen runt regressionslinjen, höga SEb värden, i Modell 1 indikerar att det är en mycket 

stor framgångsfaktor i vissa länder. Den positiva effekten av b-koefficienten i Modell 3 innebär 

att en betoning på bekämpandet av korruption och klientelistiska strukturer resulterar i en 

ökning med 0.74 procentenheter för varje enhet ett parti väljer att betona populism. En 

standardavvikelses ökning i denna variabel ger istället en effekt av 1.33 procentenheter. Den 

positiva effekten i Modell 3, som dessutom är statistiskt säkerställd, innebär att variabeln har 

en positiv effekt oavsett den nationella kontext partiet är verksamt inom. H2 kan därför 

bekräftas. Alltså når RHP-partier som i sina manifest betonar korruption och maktmissbruk 

bland etablerade partier och institutioner framgångar i val. Detta oberoende den nationella 

kontext partiet är verksam inom. 
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Den exkluderande nationalismen som är den tredje delen i RHP-partiers ideologiska kärna visar 

ett motstridigt resultat. I Modell 1 kan vi notera att det finns ett positivt samband (b=0.060). 

Den stora spridningen runt regressionslinjen (SEb=0.221) indikerar att det finns en starkare 

positiv effekt i några av de inkluderade länderna. Nativismen uppnår ingen statistisk signifikans 

i Modell 1, vilket innebär att resultatet måste betraktas med försiktighet (Djurfeldt et al. 2018: 

183). I Modell 2 är effekten istället negativ och statistiskt signifikant. Vidare i Modell 3 är 

effekten fortsatt negativ, men med förlorad statistiska signifikans. Att den statistiska 

signifikansen från Modell 2-3 försvinner innebär att förändringen i b-koefficienten saknar 

hållbarhet i sin förklaringsförmåga, resultatet kan alltså inte betraktas med statistisk säkerhet 

(Djurfeldt et al 2018: 183). Effekten av den exkluderande nationalismen i Modell 3 betraktas 

varsamt på grund av den statistiska osäkerheten. Oavsett detta innebär värdet på b-koefficienten 

att RHP-partier tappar 0.26 procentenheter i väljarstöd för varje enhet de går åt mer nativism. 

Effekten av en standardavvikelses ökning resulterar i att RHP-partier förlorar 1.22 

procentenheter i väljarstöd, för varje standardavvikelses ökning i variabeln. Mot denna 

bakgrund kan H3 förkastas. Det finns ingen positiv effekt av den exkluderande nationalismen 

som policypreferens för RHP-partier, som är oberoende den nationella kontext som partierna 

verkar inom. Detta beror på den exkluderande nationalismens betydelse för RHP-partier (se 

Carter 2005). Eftersom variabeln inte särskiljer graden eller typen av exkluderande nationalism. 

Detta har enligt Carter (2005: 61) stor betydelse. Hennes undersökning redogör för vilken typ 

av exkluderande nationalism partierna har och hur det påverkar deras framgångar. Huruvida 

den är biologiskt rasistisk eller har undergått en modernisering. Carters (2005: 63) omfattande 

studie redogör för att typen av xenofobi har betydelse. Något som denna variabel inte tar i 

beaktning, vilket resulterar i den negativa effekten.  

 

Nästa variabel, en kontinuerligt EU-skeptisk profilering, uppvisar ingen statistiskt signifikans. 

Vilket innebär att resultatet inte kan betraktas som statistiskt säkerställt (Djurfeldt et al 2018: 

183). I Modell 1 har variabeln en svag positiv effekt (b=0.004), dock är effekten så pass lågt 

skiljt från noll att vi inte där heller kan betrakta det med statistisk säkerhet (Djurfeldt et al. 

2018: 265). Dock indikerar spridningen runt regressionslinjen (SEb=0.116) att variabeln har en 

stark positiv effekt i några av de inkluderade länderna. Vilket Modell 2 och 3 fortsatt visar på 

grund av den genomgående stora spridningen runt regressionslinjen. Effekten av b-

koefficienten i Modell 3 innebär att ett parti som intar en EU-skeptisk profil får ett ökat stöd 

med 0.012 procentenheter för varje enhet de ökar sin EU-skepsis. Effekten av en 

standardavvikelses ökning i EU-skepsis, blir istället att väljarstödet ökar med 0.09 
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procentenheter. Även om Tabell 1 har visat att en EU-skeptisk profil har en positiv effekt för 

RHP-partiers framgångar i valkampanjer måste H4 förkastas. På grund av bristande statistisk 

signifikans i samtliga modeller. Vilket innebär att förklaringsförmågan är svag och förändringar 

i b-koefficienten kan inte betraktas med statistisk säkerhet (Djurfeldt et al 2018: S. 183).  

 

Välfärden som policypreferens har en positiv effekt i Modell 1 och 2. Dock med en minskad 

effekt i den sistnämnda. I Modell 3, med kontroll för länder, får variabeln istället en negativ 

effekt. Detta innebär att variabeln har en positiv effekt i några av de inkluderade länderna. Det 

negativa värdet på b-koefficienten i Modell 3 innebär att RHP-partier som är positiva till välfärd 

förlorar 0.047 procentenheter i väljarstöd. Effekten av en standardavvikelses ökning blir att 

RHP-partier tappar 0.30 procentenheter av väljarstödet för en standardavvikelses ökning i 

välfärdsvariabeln. Alltså visar det motstridiga resultatet i Tabell 1 att välfärden inte håller för 

en positiv effekt för RHP-partier, som är oberoende den kontext partierna verkar inom. Alltså 

kan H5 förkastas. Dessutom innebär frånvaron av statistisk signifikans att värdena inte kan 

betraktas som statistiskt säkerställda (Djurfeldt et al. 2018: 183). Resultatet hänger ihop med 

Daltons (2019: 108) redogörelse för variationen mellan länder om vad som anses av 

medborgarna vara statens primära uppgift. Vilket resulterar i att välfärden som policypreferens 

inte är oberoende partiernas nationella kontext. 

 

Variabeln positiv till marknadsekonomi inkluderades på grund av att den tidigare ansetts vara 

den policypreferens som RHP-partier nått framgångar i val på (se Afonso 2015: 275; Röth et 

al. 2018: 327). Vi kan se i Modell 2 att det finns en positiv effekt (b=0.41) för partiernas 

framgångar. Regressionsstandardfelet (SEb=0.174) innebär att det finns en spridning runt 

regressionslinjen, med andra ord har variabeln en stark positiv effekt i några av de inkluderade 

länderna. Den positiva effekten i Modell 2 innebär att för varje enhet som RHP-partier väljer 

att betona marknadsekonomi ökar stödet med 0.041 procentenheter. En standardavvikelses 

ökning i denna oberoende variabel resulterar i en positiv effekt på 0.23 procentenheters ökning 

i andelen röster. Dock visar resultatet i Modell 2 ingen statistisk signifikans och resultatet måste 

således betraktas med försiktighet. Förändringen i Modell 3 till en negativ effekt, innebär att 

den positiva effekten inte är oberoende partiernas nationella kontext. Istället resulterar en neo-

liberal policypreferens hos RHP-partier i en minskning med 0.268 procentenheter för varje 

enhet de väljer att gå åt det marknadsliberala hållet. En standardavvikelses ökning i variabeln 

(i Modell 3) resulterar i en negativ effekt på 1.5 procentenheter. Effekten i Modell 3 kan 

betraktas med säkerhet, eftersom effekten påvisar statistisk signifikans. Resultatet är i linje med 
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tidigare ifrågasättanden om den neo-liberala karaktärens positiva effekt  på RHP-partiers 

framgångar i valkampanjer (se Röth et al. 2018: 327). Den delvis positiva effekten orsakas av 

partiernas skiftande bakgrunder, där en del partier har rötter från mer liberala och populistiska 

nyliberala partier, till exempel PVV i Holland, Danskt Folkeparti i Danmark och 

Fremskrittspartiet i Norge (Loxbo 2019: 93).  

 

Vidare är effekten av en ökad arbetslöshet genomgående negativ för RHP-partiers röststöd. 

Effekten av b-koefficienten i Modell 3 blir att en ökad arbetslöshet innebär en minskning med 

nästan 0.44 procentenheter (b=-0.439) för varje enhet som arbetslösheten ökar. Den statistiska 

signifikansen försvinner dock i Modell 3 vilket innebär att effekten inte kan betraktas med 

säkerhet (Djurfeldt et al. 2018: 183). Effekten av en standardavvikelses ökning i denna variabel 

innebär en negativ effekt på 1.5 procentenheter i väljarstöd för RHP-partier. Arbetslöshet kan 

vara gynnsam för RHP-partier, men endast om den kombineras med en hög nivå av invandring 

(Golder 2003: 460). En ökad arbetslöshet kan ha effekt på grupp- eller individnivå men är inte 

en förklarande faktor på makronivå (Knigge 1998: 266 & 268). Vilket orsakas av att samhällets 

mest marginaliserade, gällande social klass och utbildning, tenderar att inte rösta alls 

(Bornschier et al. 2013: 26). Norris et al. (2019: 167) tillägger att det egentligen är den 

ekonomiska otryggheten som driver RHP-partiers framgångar, inte arbetslösheten i sig självt. 

Den typiske RHP-väljaren har låg utbildning och tillhör arbetarklassen (Bornschier et al. 2013: 

26). 

 

Effekterna av en ökad ekonomisk statsskuld och ekonomisk globalisering måste betraktas med 

försiktighet eftersom de inte uppvisar någon statistisk signifikans (Djurfeldt et al. 2018: 183). 

Oavsett har den förstnämnda variabeln en positiv effekt. Effekten av b-koefficienten resulterar 

i att stödet för RHP-partier ökar med 0.010 procentenheter för varje enhet som statsskulden 

ökar. En ökad ekonomisk globalisering har i Modell 2 en negativ effekt, där effekten av b-

koefficienten resulterar i en minskning med 0.042 procentenheter för varje enhet som variabeln 

ökar. I Modell 3 blir effekten istället positiv och resulterar i ökning i väljarstöd på 0.080 

procentenheter för RHP-partier. Alltså har den ekonomiska globaliseringen en positiv effekt i 

vissa av de länderna som har inkluderats.  

 
Vidare kan vi se en genomgående negativ effekt av en ökad migration. Detta i sig har inte en 

positiv effekt till RHP-partiers framgångar. Resultatet förklaras av att det inte är antalet 

migranter i sig som bidrar till ökat stöd utan den allmänna opinionens uppfattning om 
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invandringen. En uppfattning som påverkas av personliga erfarenheter och medias 

porträttering. Det finns en risk att allmänheten missförstår i vilken utsträckning som den etniska 

mångfalden, brottsligheten och arbetslösheten faktiskt sträcker sig (Norris et al. 2019: 181). 

Knigge (1998: 270-1) instämmer och menar att immigration i sig inte är ett ensamt problem, 

utan ett symboliskt politiskt problem frånkopplat från ekonomiska problem. Där migration kan 

ses som en valmaximerande policypreferens som egentligen reflekterar en mer generell oro. 

Variabeln har en genomgående negativ effekt, men förlorar sin statistiska signifikans i Modell 

3. Vilket gör att resultatet i Modell 3 måste betraktas med försiktighet (Djurfeldt et al. 2018: 

183). Oavsett detta innebär effekten av b-koefficienten i Modell 3 att en ökad migration 

resulterar i att RHP-partier förlorar 9.128 procentenheter i väljarstöd för varje enhet som 

migrationen ökar.  

 

Sedan kan vi se att en polarisering i partisystemet längs med den traditionella höger/vänster-

dimensionen har ett motstridigt resultat. I Modell 2 noterar vi först en positiv effekt, som i 

Modell 3 växlar till en negativ. Detta innebär att det finns en positiv effekt av en höger/vänster-

polarisering i några av de inkluderade länderna. Modell 3 visar en negativ effekt på 0.44 

procentenheter i förlorat väljarstöd för varje enhet partisystemet går åt en polarisering. En 

standardavvikelses ökning i variabeln resulterar i en negativ effekt på 0.17 procentenheter i 

väljarstöd. Den negativa effekten förklaras av att denna typ av polarisering riktar fokus bort 

från RHP-partiers huvudsakliga frågor, eftersom de primärt inte konkurrerar längs med denna 

dimension (van der Brug et al. 2013: 55; Spies et al. 2011: 1058). Istället gynnas 

mainstreampartierna som traditionellt sett har äganderätt på frågor rörande den ekonomiska 

skiljelinjen. Dock uppvisar variabeln ingen statistisk signifikans och dess värden måste 

betraktas med försiktighet (Djurfeldt et al. 2018: 183). 

 

Avslutningsvis kan vi se att en polarisering i partisystemet längs med GAL/TAN-dimensionen, 

i motsats till ovannämnda variabel, är oerhört betydelsefull för RHP-partier. Variabeln har en 

genomgående positiv effekt. Värdet på b-koefficienten i Modell 3 innebär att RHP-partier får 

ett ökat stöd i val med 6.5 procentenheter. Tilläggas kan att resultatet i Modell 2 och 3 kan 

betraktas med statistiskt säkerhet (Djurfeldt et al. 2018: 183). Om partisystemet istället skulle 

ta en standardavvikelses ökning mot en polariseringen längs med GAL/TAN innebär det en 

ökning på 2.3 procentenheter för varje standardavvikelses ökning i denna variabel, i Modell 3. 

Den positiva effekten av denna variabel förklaras av att polariseringen ger ökad uppmärksamhet 

för den icke-materiella skiljelinjen, vilket gynnar både RHP-partier men också de gröna 
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partierna (Loxbo 2019: 101). Polariseringen resulterar också i att legitimera de radikala 

policypreferenserna som RHP-partierna har (Spies et al. 2011: 1058).  

 

Sammanfattningsvis kan vi utefter Modell 3 se om RHP-partier har policypreferenser som i 

valkampanjer resulterar i framgångar, samt om dessa preferenser i sådana fall är oberoende den 

nationella kontext partierna verkar inom. De prediktioner som kan göras utefter Modell 3 kan 

göras med nästan 68 procents säkerhet. Då vi har en uppmätt förklarad varians (R2) på 0.679, 

som indikerar den totala variationen i RHP-partiers framgångar som är möjlig att förklara med 

hjälp av modellen (Djurfeldt et al. 2018: 160). Vi kan notera att vi får en större förklarad varians 

av RHP-partiers röster som vi kan föra tillbaka på policypreferenserna och de övriga oberoende 

variablerna från Modell 1 jämfört med Modell 2-3. Ökningen i den förklarade variansens 

förklaras av det ökade antalet variabler som inkluderats (Djurfeldt et al. 2018: 318).  

Slutsats 
Genom användandet av data från Comparative Manifest Project har uppsatsen prövat och 

jämfört RHP-partiers policypreferenser, med syftet att undersöka om partifamiljen har en 

gemensam vinnande formel i valkampanjer. Samt om dessa policypreferenser i sådana fall är 

oberoende den nationella kontext partiet verkar inom. 

 

H1 som bygger på idén om att samhälleliga motsättningar längs med den kulturella skiljelinjen 

(GAL/TAN) resulterar i ett kulturkrig står fast. RHP-partiers profilering som de främsta 

företrädarna av de auktoritära värderingar har en positiv effekt för partiernas valframgångar. 

Detta oavsett den nationella kontext de verkar inom. Resultatet i Tabell 1 styrker Bornschier et 

al. (2013: 27) påstående om att RHP-partiers väljare inte består av den ekonomiska 

förändringens förlorare, utan av den kulturella förändringens. Vilket resulterar i att de 

auktoritära värderingarna har en positiv effekt över tid, även med kontroll för de olika länder i 

vilka partierna verkar. Resultatet har dessutom visat att en polarisering i partisystemet längs 

med GAL/TAN-dimensionen har en stark positiv effekt för RHP-partier framgångar i 

valkampanjer. Detta eftersom som det ytterligare förstärker de auktoritära värderingarnas 

betydelse, genom att skifta den politiska uppmärksamheten bort från den traditionella 

ekonomiska skiljelinjen (Loxbo 2019: 101). 

 

H2 bygger på den populistiska delen i RHP-partifamiljens ideologiska kärna. Resultatet visar 

att betoningen av bekämpandet av korruption, maktmissbruk och klientelistiskt beteende bland 
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etablerade partier har en positiv effekt på RHP-partiers röststöd. En positiv effekt som sker 

oavsett den nationella kontext partiet verkar inom. Men på grund av att variabeln inte uppvisar 

någon genomgående statistiskt signifikans, utan endast i Modell 3, tillsammans med en stor 

spridning runt regressionslinjen som indikerar att det har en större påverkan i vissa av de 

inkluderade länderna har hypotesen ett begränsat stöd. 

 

Det motstridiga resultatet gällande den exkluderande nationalismens effekt på RHP-partiers 

valframgångar gör att H3 förkastas. Resultatet är en effekt av en bristfällig typologi där olika 

grader av exkluderande nationalism inte har tagits i beaktning. Eftersom graden av 

modernisering och förnyelse av ideologin har betydelse för RHP-partiers framgångar (se Carter 

2005: 61). 

 

Partifamiljens kontinuerligt negativa ställningstagande mot EU:s fortsatta integration (H4) 

uppvisar ingen statistisk signifikans och förkastas på grund av de svaga och icke-signifikanta 

effekterna i Tabell 1. Den sista hypotesen (H5) undersökte om det tidigare påstådda 

framgångbringande receptet (Se Rydgren 2013: 2; van der Brug et al. 2013: 71) har en positiv 

effekt för partifamiljen. H5 behandlade välfärdens påstådda positiva effekt som policypreferens 

och kan i denna studie förkastats. Främst på grund av välfärdens tudelade effekt. I Tabell 1 

visar variabeln först en positiv effekt, men med kontroll för länder en negativ effekt.  Alltså har 

välfärden som policypreferens en positiv effekt för RHP-partier, men endast i vissa länder. 

Detta tillsammans med avsaknaden av statistisk signifikans gör att resultatet måste betraktas 

med försiktighet och hypotesen förkastas. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att den nationella kontexten har en bestämmande roll i vilka 

policypreferenser som är framgångsbringande. Eftersom vi kan se att välfärden och den 

exkluderande nationalismen (nativism) har en positiv effekt för RHP-partiers framgångar i 

valkampanjer men endast i några av de inkluderade länderna. Detta på grund av att länders 

politiska systems återspeglar unika politiska konflikter som har format respektive lands 

politiska system (Demker 2019: 36). Den kombination av policypreferenser som är oberoende 

RHP-partiers nationella kontext innehåller en stark betoning på auktoritära värderingar 

tillsammans med en betoning på att eliminera politisk korruption och maktmissbruk 

tillsammans med klientelistiskt beteende (populism). RHP-partiers stöd förstärks dessutom av 

en polarisering i partisystemet längs med GAL/TAN-skiljelinjen. Eftersom det skiftar fokus 

bort från den traditionella skiljelinjen och ökar den politiska betydelsen av de auktoritära 
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värderingarna i den politiska debatten. Framtida forskning kring detta skulle dock kräva en 

tydligare typologi gällande exkluderande nationalism för att kunna ta med effekten av en mer 

moderat eller moderniserad nativism. Det samma gäller för populism, där en förbättrad typologi 

skulle innebära ett förtydligande av populismens effekt och inte endast betoningen på att 

eliminera den politiska korruptionen tillsammans maktmissbruk.   
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