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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingens avsikt är att undersöka tre högerextremistiska partiers framgång i val på det politiska systemets premisser, nämligen det belgiska
Vlaams Blok (VB), det nederländska Centrumdemocraten (CD) och det tyska Republikaner (REP). Dessa tillhör alla den s.k. 'kärnfamiljen' av
högerextremistiska partier i dagens Europa.
Studien tar sin utgångspunkt i en analysram, vari det politiska systemet är indelat i partisystemvariabler och variabler som relaterar till det
politiska systemets institutionella strukturen. De förra inkludera bl.a. partisystemets fragmentering, kartellisering, ideologiska polarisering jämte
väljarrörlighet, medan de institutionella strukturerna inkluderar t.ex. det politiska systemets komplexitet, federala strukturen, valsystem och
juridiska begränsningar som kan påverka högerextremistiska partiers framgång i val. Undersökningen utgörs av fallstudier av de tre partiernas
framgång i val på det politiska systemets premisser. Utgångspunkten i en generell teoretisk referensram möjliggör dock en systematisk analys i
de tre fallstudierna, likväl som ett jämförande perspektiv på undersökningens resultat.
I avhandlingen finner jag att undersökningens olika politiska system de facto skapar olika förutsättningar för de tre högerextremistiska partierna
att nå framgång i val. Dock visar avhandlingen på att somliga systemaspekter tar sig annorlunda uttryck än den teoretiska diskussionen
föranledde oss att anta. Därtill visar undersökningen att det belgiska politiska systemet är gynnsamt för het Vlaams Blok med avseende på nästan
alla systemaspekter som undersöktes. Däremot kombinerar de nederländska och tyska systemen flertalet karakteristika som begränsar eller
förtrycker de Centrumdemocratens och die Reublikaners möjligheter till framgång i val. Det tyska systemet visar sig vara det system som
begränsar ett högerextremistiskt partis framgångar mest, vilket i sig inte beror på antalet begränsande karakteristika, utan snarare på att flertalet
systemaspekter har en än mera genomgripande effekt i Tyskland än motsvarande aspekter i Nederländerna.
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