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Abstract 
The aim of this thesis is to analyse the extent to which European electorates have 

opinions that are in agreement with the three cornerstones of right-wing populist 

ideology. In today’s research, it’s indicated that there’s a contradiction in current 

findings. Whereas voting for radical right-wing populists almost is perceived of as 

pathological deviancy, support for these parties is rising all over Europe. The thesis uses 

Cas Mudde’s theory to operationalize three key features of populist radical right 

ideology – nativism, populism and authoritarianism to explore the magnitude of this 

support. The study is based on a statistical analysis with mean value analysis of 20 

European countries and regression analysis, which utilizes data from the European 

Social Survey from 2014. In the regression analysis, eleven control variables are added 

with the aim of investigating whether personal qualities affect the result or if it’s only 

differences between countries that contribute to the result of the thesis. The regression 

analysis show that a combination of the control variables together with the country 

variables have the biggest affect on the populist right ideology in Europe. The findings 

of the thesis show that support for all three key features of the right-wing populist 

ideology are wide-spread in Europe. However, some countries distinguish themselves 

more than others. Among the countries where support is most widespread are the 

Eastern European countries Hungary, Slovenia, Poland and Portugal. On the other hand, 

although levels of support are still high, opinions that are in agreement with right-wing 

populism are much less widespread in economically developed countries in North 

Western Europe, like Sweden, Norway, Denmark, Switzerland and Germany. 
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1  Inledning 
Europe is an idea. This idea distinguishes our continent from other parts of the globe in which, at 

least to some extent, different ideas, values, and standards prevail. What Europe stands for is the 

desirability of a tolerant and open society rooted in the notion of solidarity, such that no one is 

stigmatized or excluded on the basis of race, class, religion, or gender. In this way, unity can 

exist in the face of cultural diversity. We must do all that is in our power to defend this model 

against each and every attack launched by right-wing populists and extremists.1 

Martin Schulz, Europaparlamentets talman 2012-2016 
 

Den politiska utvecklingen tycks i många avseenden motsäga Martin Schulz’s 

föreställning, i citatet, om vad som är Europa. I valet 2014 ökade Sverigedemokraterna 

(SD) starkt och blev det tredje största partiet i Sverige. Därmed har partiet vuxit från 

knappt 20 000 röster i valet 19982 till drygt 800 000 i 2014 års val3. Runt om i Europa 

kan vi se liknande valframgångar för andra högerpopulistiska partier, till exempel 

visade valet till Europaparlamentet 2014 stora valframgångar för flera av de europeiska 

högerpopulistpartierna. Resultatet var väntat men ändå högre än vad många 

opinionsundersökningar hade visat4. Sverigedemokraterna är således inte ensamma om 

att ha gjort en uppseendeväckande och explosiv ökning i valmanskåren, då likasinnade 

partier – som omväxlande kallas för högerpopulistiska, högerradikala, högerextrema 

eller invandringskritiska, har gjort samma ökning. Emellertid finns det skillnader mellan 

dessa partier i Europa5, men de har alla gemensamt att de har uppnått framgång. 

Exempel på andra högerpopulistpartier som har gjort stora framsteg är Freiheitliche 

Partei Österreichs (som hädanefter benämns som FPÖ) i Österrike, Front National i 

Frankrike, Framskritspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i Danmark6.  

Kai Arzheimer undersökte i en studie från 2008 om vad det är som motiverar 

väljare att rösta på högerpopulistpartier i Västeuropa, då det tidigare rådde en viss 

osäkerhet i ämnet.7 Hans resultat i studien var att röstning på högerpopulistiska partier i 

ett urval Europeiska länder, har sitt ursprung i arbetslöshet och invandring. I 

Arzheimers urval av länder är det, förutom i Italien, negativa uppfattningar och känslor 
                                                   
1 Schulz, 2013, s.369 
2 Valmyndigheten, 2016  
3 ibid, 2014 
4 Kallis, 2014, s.8 
5 Sannerstedt, 2015, s.399 
till exempel ses ungerska Jobbik som extremt främlingsfientligt, grekiska Gyllene Gryning som 
nyfascistiskt medan franska Front National och svenska Sverigedemokraterna försöker att tona ned denna 
retorik och vara mer som de andra partierna, 
6 van der Brug & Fennema, 2007, s.474-475  
7 Arzheimer, 2008, s.2  
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mot invandrare som är orsaken till framgången för högerpopulistpartierna. Dessa åsikter 

är kopplade till att högerpopulisternas väljare upplever att de konkurrerar med 

invandrare om exempelvis lågbetalda arbeten och sociala förmåner.8 

Anders Sannerstedt (2015) har studerat Sverigedemokraternas väljare och anser, 

i likhet med Arzheimer, att det som är gemensamt för dessa partier är strävan att minska 

invandringen och minska flyktingmottagandet, då de tror att invandring är något som 

leder till kulturklyftor som skadar samhället. Sammanfattningsvis menar Sannerstedt att 

de väljare som röstar på exempelvis SD tillhör en avgränsad och homogen väljargrupp.9 

Denna bild förstärks av forskning som gjorts av Marie Demker (2014), som 

visar att svenska medborgares attityder till invandring och invandrare har blivit öppnare 

och mer positiva sedan 1980-talet.10 Undersökningar gjorda åren 1994, 1999, 2004 och 

2011 av SOM-institutet visar att svenskarna sedan 1990-talet har blivit allt mindre 

negativa till flyktingmottagande – detta visas såväl i Valundersökningen som i SOM-

undersökningar. Andelen som tycker att det är ett dåligt förslag att ta emot färre 

flyktingar ökade från 16% 1992 till 31% 2011. Det är emellertid fler som är negativa till 

att ta emot fler flyktingar än de som är positiva till det. Dock anser numera en dryg 

tredjedel av svenskarna att det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar.11 

I motsats till den forskning som Arzheimer, Sannerstedt och Demker har gjort, 

som antyder att röstning på högerpopulistpartier är begränsat till homogena och 

marginaliserade grupper, menar den nederländske statsvetaren Cas Mudde (2010) att 

den populistiska radikalhögerns ideologi inte i grunden är olik de konventionella 

ideologierna, som traditionellt sett har präglat västvärlden.12 Mudde menar att 

radikalhögern har växt fram som en följd av kriser i globaliseringens och det 

postindustriella samhällets efterföljd13. Dock argumenterar han samtidigt för att stödet 

som finns för den populistiska radikalhögerns kärnfrågor är väsentligt mycket större än 

vad många tror. Exempelvis utgår Mudde från Eurobarometern och menar att det finns 

utbredda nativistiska stämningar i Europa – något som är en av tre ideologiska 

hörnstenar i högerpopulismen. De ytterligare två är auktoritarism och populism. Dessa 

opinioner är enligt Mudde inte samma sak som rasism, utan är så pass spridda och att de 

                                                   
8 ibid, s.28-29 
9 Sannerstedt, 2015, s.406  
10 Demker, 2014, s.75 
11 ibid, s.88-90 
12 Mudde, 2010, s.1181  
13 ibid, s.1167  
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i verkligheten delas av majoriteter eller stora minoriteter i Europa. Således kan dessa 

opinioner ses som ”mainstream”-opinioner då de är så pass utbredda i Europas länder.14 

Sammantaget går Muddes forskning, som hävdar att radikalhögerns åsikter i 

praktiken delas av majoriteten av befolkningen, på tvärs med den forskning som hävdar 

att toleransen ökar och att högerpopulistiska opinioner är begränsade till homogena och 

marginaliserade grupper av förlorare. Trots detta saknas i dagsläget systematiska studier 

som visar utbredningen av högerpopulistiska opinioner i dagens Europa. Det finns 

således två olika forskningslägen om detta idag och de motsätter sig varandra, då de tar 

var sin sida i ämnet.  

Med denna bakgrund skapas en forskningslucka som ligger till grund för den 

övergripande frågeställning som kommer att vägleda denna uppsats: Hur utbrett är 

stödet för de högerpopulistiska profilfrågorna – nativism, populism och auktoritära 

värden – och hur varierar dessa attityder mellan Europas länder? 

 

2  Syfte och frågeställningar 
Syftet för denna uppsats är att utifrån den nyss nämnda övergripande frågeställningen 

undersöka hur utbrett stöd det finns i befolkningarna i 20 olika europeiska länder för de 

högerpopulistiska sakfrågorna. Dessa länder är Österrike, Belgien, Schweiz, Tjeckien, 

Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, 

Irland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien, och de 

är utvalda för att skapa en så representativ bild som möjligt över högerpopulismen i 

Europa – därför har både öst- och västländer valts ut för studien. 

För att undersöka stödet kommer Cas Muddes teori om de tre hörnstenarna i den 

högerpopulistiska ideologin att operationaliseras och analyseras. Genom att jämföra hur 

dessa tre ideologiska hörnstenar i högerpopulismen varierar mellan länder, med kontroll 

för variabler som ofta antas förklara röstning på denna typ av partier, kommer 

uppsatsens syfte att uppfyllas. För att möjliggöra detta kommer en omfattande statistisk 

undersökning från 2014 års European Social Survey (ESS) med 37 000 svarande att 

användas som material. 

 

 

                                                   
14 ibid, s.1176 
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För att leva upp till syftet kommer uppsatsen att besvara följande 

frågeställningar: 

•   Hur varierar stödet mellan länder för de högerpopulistiska sakfrågorna om 

kontroll sker för variabler på individnivå? 

•   Vilka länder utmärker sig, både mer och mindre, jämfört med andra länder? 

•   Stämmer Cas Muddes teori om att de opinioner som utgör kärnan i den 

högerpopulistiska ideologin är väl utbredda i Europa, utifrån ESS databas från 

2014? 

 

Grunden för denna uppsats är som framgår ovan data från European Social 

Survey som är en statistisk databas från 2014. Den syftar till att kartlägga olika 

attityder, beteenden och uppfattningar hos över 37 000 respondenter i 21 olika länder i 

Europa. Databasen är baserad på ett brett urval av olika europeiska länder och individer, 

vilket gör att undersökningen enkelt kan användas till att analysera ett mönster och 

jämföra länderna sinsemellan.  

 

2.1  Disposition 

Denna uppsats är disponerad på följande sätt med en första del där en kort bakgrund om 

den aktuella situationen för högerpopulistiska partier i Europa presenteras. Därefter 

redovisas Cas Muddes teori om de tre hörnstenarna som den högerpopulistiska 

ideologin bygger på, vilket är det teoretiska ramverket för uppsatsen. Bakgrunden 

tillsammans med teorin inkluderar samtidigt tidigare forskningen som är relevant för 

frågeställningarna i denna uppsats.  

 I nästa avsnitt presenteras uppsatsens material och därefter dess metoder. I 

sammanhanget presenteras också uppsatsens avgränsning och hur teorin har 

operationaliserats till mätbara variabler i den statistiska undersökningen. Därefter 

presenteras de statistiska resultaten i tabellform, både i form av medelvärdes- och 

regressionsanalyser. I uppsatsens sista del sammanförs de statistiska resultaten med en 

diskussion där slutsats och svar på uppsatsens frågeställningar presenteras.  
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3  Tidigare forskning om högerpopulism 
“The decisive answer to the challenge of the populist far right has to come from 'the 

people' - from the citizens, from the voters”15 

 

Uppkomsten av högerpopulistiska partier i Europa efter 1980-talet startade med 

nederländska Vlaams Blok, franska Front National och österrikiska FPÖ. Dessa partier 

blev de ideologiska och politiska pionjärerna och starten för en ny våg av 

högerpopulistisk politik. Till följd av deras framgång och av 1980- och 90-talets 

invandring, skapades likasinnade partier som italienska Lega Nord, tyska Die 

Republikaner och svenska Sverigedemokraterna.16 Samtidigt ställdes forskare inför en 

paradox. Hur kunde det komma sig att många västeuropéer lade sin röst på 

högerpopulistiska partier när Västeuropa grundar sig på ideal och tankar om mänskliga 

rättigheter med lika värde och pluralism? Svaret var väljare som kallades för 

modernitetens förlorare, vilka bestod av utsatta grupper som bildats på grund av 

osäkerhet, rädsla och okunskap. Dessa var ofta unga arga män med låg utbildning och 

dåliga framtidsutsikter som ansåg att sina egna misslyckanden berodde på minoriteter.17  

Efter kalla kriget och terrorattackerna 11 september, bildades ett flertal andra 

högerpopulistiska partier som sedan växte. Där bland annat danska Danske Folkeparti, 

finska Sannfinländarna, brittiska UKIP, ungerska Jobbik och grekiska Gyllene Gryning. 

Under tiden hade ett antal redan etablerade högerradikala partier genomgått ett flertal 

ideologiska förändringar och skapat en starkare antiimmigrationsinriktning.18 Jens 

Rydgren menar att radikala högerpopulistiska partier blandar inslag från den 

parlamentariska högerextremismen med populism. Gemensamt för de alla är att de 

lyfter fram invandrarmotståndet och skepticismen till ett mångkulturellt samhälle som 

den viktigaste samhällsfrågan.19  

Till följd av framväxten av högerpopulistiska partier under sent 1900-tal, visar 

en studie gjord av Andreas Johansson Heinö (2016), att populistiska partier i Europa 

aldrig har haft så pass stort stöd som de har idag. I genomsnitt röstar en femtedel av 

européerna på ett höger- eller vänsterpopulistiskt parti. Efterfrågan på populistiska 

partier i Europa har ökat sedan 2000. Idag finns inte ett enda land som går helt emot den 

                                                   
15 Pelinka, 2013, s.21 
16 Kallis, 2014, s.11 
17 Loxbo, 2015a, s.140 
18 Kallis, 2014, s.11 
19 Rydgren, 2004, s.18 
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rådande trenden. Som en följd av den pågående flyktingkrisen växte populistiska partier 

ännu mer och 2015 hade de sitt mest framgångsrika år. Idag finner man regeringar som 

styrs av bland annat populistiska partier i nio euroepiska länder och i ytterligare två 

agerar de som parlamentariskt stöd. Således är var tredje europeisk regering beroende 

av, eller består av en koalition med, auktoritära populistpartier. Johansson Heinö menar 

att denna politiska utveckling är den största förändringen av det politiska landskapet i 

Europa sedan kommunismens fall och i Västeuropa handlar det om den största 

förändringen sedan demokratins genombrott.20  

Johansson Heinö argumenterar för att populistiska partier till allra största del är 

kritiska till EU och Nato, dock är de ofta positiva till Ryssland och Putin. Likväl är de 

ofta negativa till globaliseringens framväxt och skeptiska till frihandel. I likhet med det 

Mudde ser som en av hörnstenarna i den högerpopulistiska ideologin – auktoritarism, – 

vill högerpopulistiska partier se starkare polis och militär. De har oftast en traditionell 

syn på familjen, religion och framförallt nationen. Fortsättningsvis använder sig 

partierna av ett revolutionärt språkbruk då de gärna ser snabba och dramatiska 

förändringar i samhället.21  

Christina Schori Liang menar att ett gemensamt problem hos högerpopulistiska 

partier är rädslan för ett utvidgat Europa. Exempelvis var utvidgningen av EU med åtta 

östeuropeiska länder under 2000-talets mitt, sett som ett nytt ”big bang”. De flesta 

högerpopulistiska partier har stått bakom integrationen av Central- och Östeuropa men 

motsatt sig ett ”big bang” av EU-medlemskap. För många av dem representerar EU ett 

politiskt problem. De anser till exempel att EU saknar en demokratisk ansvarighet. 

Högerpopulistiska partier argumenterar ofta för att makten ligger hos Ministerrådet och 

inte hos det folkvalda Europaparlamentet.22  

Grekland, Italien och Portugal är enligt en studie länder som har drabbats hårt av 

den ekonomiska krisen, vilket har bidragit med förödande sociala konsekvenser, dock 

skiljer sig radikalhögern tydligt mellan länderna.23  Exempelvis är högerpopulismen i 

Portugal svag eller obefintlig. Tidigare forskning förklarar detta då landet har, i likhet 

med Spanien och Grekland, haft erfarenhet av en auktoritär höger under 1900-talet.24  

Tills nyligen har Danmark, ett land med högt utvecklade liberala traditioner och 

standarder och i vilket det högerpopulistiska partiet Dansk Folkeparti haft inflytande på 

                                                   
20 Johansson Heinö, 2016, s.4 
21 ibid, s.11-12 
22 Schori Liang, 2007, s.10-11 
23 Melzer & Serafin, 2013, s.6 
24 Marchi, 2013, s.149 
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regeringens beslutsfattanden, fram tills 2013 varit ett av de mest framgångsrika 

exemplen där högerpopulismen vunnit framgång. I samma studie visas att utvecklingen 

idag av radikalhögern är särskilt oroande i Ungern.25 Ungerns främsta högerpopulistiska 

parti, Jobbik, fick ett väljarstöd på drygt 17% i valet 2010. Vidare fick det största 

Ungerska partiet, Fidesz, som har högerpopulistiska inslag, 53% av rösterna.26 Detta 

visar hur väl utbredd högerpopulismen är i Ungern. 

 

4  Uppsatsens teoretiska ramverk 
Som teoretiskt ramverk för uppsatsen kommer främst den nederländske statsvetaren Cas 

Mudde teori om de tre hörnstenarna i den högerpopulistiska ideologin att användas. 

Muddes teori bygger också på tidigare forskning som är relevant för uppsatsen. 

 

4.1  De tre ideologiska hörnstenarna i högerpopulismen 

Cas Mudde hävdar att Europa utan tvekan har blivit mindre öppet till invandring de 

senaste åren. Likaså har Europas länder blivit mindre tillmötesgående och mer negativa 

till de utomeuropéer som redan bor här. Detta kan troligen kopplas till att Europa 

fokuserar mer på säkerhet och nationella intressen nu än tidigare. Mudde menar att 

utvecklingen bottnar i att spänningar uppstår i det multikulturella samhället, EU:s 

tillväxt och de terroristattacker som inträffar runt om i världen. Till exempel var både 

Spaniens före detta premiärminister José María Aznar och Storbritanniens före detta 

premiärminister Tony Blair väldigt pådrivande för att göra EU:s invandringspolitik 

striktare.27  

   

Mudde menar att det paradigm som länge har dominerat forskningen om 

radikala högerpopulistpartier, som han kallar ’the normal pathology’,  syftar till att 

klargöra att de populistiska högerradikala värderingarna i grunden skiljer sig från 

västvärldens demokratiska värderingar. Dock menar detta forskningsperspektiv att det 

finns det en viss potential för ideologin och att den kan nå ett stöd på omkring 10-15% 

av medborgarna i väst.28 Inom paradigmet ’normal pathology’ ses ofta den populistiska 

radikalhögern som extrem och fascistisk eller som en följd av kriser. Enligt detta 

                                                   
25 Melzer & Serafin, 2013, s.6-7 
26 Minkenberg, 2013, s.9 
27 Mudde, 2011, s.10  
28 Mudde, 2010, s.1170 
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perspektiv på högerpopulistiska partier borde efterfrågan på denna typ av ideologi vara 

låg i väljarkåren.29 Mudde intar dock ett annat perspektiv och skriver: 

 
Populist radical right ideas are not alien to the mainstream ideologies of western democracy and 

populist radical right attitudes are not just shared by a tiny minority of the European population. 

In fact, the populist radical right is better perceived as a pathological normalcy, […] – well 

connected to mainstream ideas and much in tune with broadly shared mass attitudes and policy 

positions.30 

 

Enligt citatet ovan argumenterar alltså Mudde för att den populistiska radikalhögern är 

kopplat till mainstream-opinioner och som i praktiken delas av en stor del av 

européerna. 

Mudde argumenterar för att det finns tre olika faktorer som krävs för den 

populistiska radikalhögerns ideologi. Den första av dem är nativism vilket innebär att 

stater ska exklusivt bebos av medlemmar av en viss ursprungsbefolkning som kommer 

från samma nation. De som inte härstammar från den nationen, men bor i staten, hotar 

den homogena nationalstaten. Dessa typer av tankar är emellertid inget 

högerpopulisterna har hittat på utan har sitt ursprung i västnationer och särskilt i USA. 

Historiskt och ideologiskt har nativism en tydlig koppling till den historiskt etablerade 

idén om en nationalstat och varje stat ska bara ha en nation. Mudde hänvisar till 

exempel som Slovakien där deras konstitution börjar med ”We, the Slovak nation […]” 

och i Rumäniens konstitution vilken anför ”[t]he foundation of the state is based on the 

unity of the Romanian people […]”. Likaså har Irlands konstitution spår av nativism. 

Mudde argumenterar även för att om stater i Europa inte är uttalat nativistiska så 

påminns invånarna ständigt om den nationella identitet genom flertalet antydningar, 

som till exempel självständighetsdagar, nationaldagar, historielektioner i skolan etc. 

Dessa påminnelser är inte klart uttalade, men de påminner ändå om att nativism är 

närvarande i vårt samhälle.31 Nativismen består av en kombination av nationalism och 

främlingsfientlighet,32 dock poängterar Mudde att nativism inte är detsamma som 

rasism men det kan ges samma betydelse i enkätsvar från respondenter då det kan 

uppfattas som samma begrepp.33  

 

                                                   
29 ibid, s.1172 
30 ibid, s.1178 
31 ibid, s.1173-1174 
32 Mudde (2007) s.22 
33 Mudde (2010) s.1175 
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Den andra faktorn är populism vilket Mudde ser som en ideologi som delar in 

samhället i två grupper. Den ena gruppen är ’det rena folket’ och den andra gruppen 

representerar den ’korrupta eliten’ som hävdar att politiken ska vara i form av ’la 

volonté genèrale’- alltså den allmänna folkviljan. Demokrati bygger på folkets röst och 

att landets regering är av folket och för folket. Detta skapar en viktig infallsvinkel för 

nationens institutioner där populism bygger på demokratins löften. Folket är då en 

homogen moralisk enhet och populister kräver då att den gemensamma känslan ska ha 

företräde och inte begränsas av institutionella begränsningar som kan ses som 

odemokratiska.34  

 

Den tredje faktorn är auktoritära värden, eller auktoritarism som Mudde kallar 

det, vilket innebär en tro på ett striktare samhälle där överträdelser straffas hårt av 

myndigheterna. Detta kopplar Mudde till konservatismen. Auktoritarism är en viktig 

aspekt för både sekulära och religiösa tankar.35 Således hävdar Mudde att ordning i 

samhället är grunden till frihet enligt högerpopulismen och därmed skapas en koppling 

till auktoritarism. Han menar att den högerpopulistiska uppfattningen är att samhället 

ska vara strukturerat enligt strikta regler och att lagar ska upprätthållas för att ordning 

ska finnas och upprätthållas. Högerpopulismen ser dock att det är viktigt att bevara en 

ordentlig skillnad mellan demokrati och diktatur samt att demokratin ska vara kvar. 

Således önskar alla högerpopulistiska partier en nolltolerans mot brott och för detta 

önskas fler poliser med bättre utrustning och lön samt med mer kompetens.36  

 

Statsvetaren Karl Loxbo menar att istället för att stoppa invandringen helt, har 

fokus hos högerpopulistiska partier gått till att kritisera den aktuella 

invandringspolitiken.37 Loxbo menar att det som förenar radikala högerpopulistiska 

partier är att de alla strävar efter att antingen stoppa eller kraftigt begränsa invandringen 

till landet. Utöver detta skiljer partierna sig mycket rörande deras ideologiska bakgrund. 

Loxbo menar att i dagens Europa endast finns ett fåtal partier som faktiskt kan ses som 

fascistiska – till exempel ungerska Jobbik – och nationalsocialistiska – exempelvis 

grekiska Gyllene Gryning. Dessa två extrema partier bör ses mer som en egen grupp, då 

de skiljer sig mycket från andra högerpopulistiska partier.38 Loxbo hävdar vidare att 

                                                   
34 ibid, s.1175 
35 ibid, s.1174 
36 Mudde, 2007, s.145-146 
37 Loxbo, 2015a, s.138 
38 ibid, s.136 
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väljarnas opinioner, alltså deras efterfrågan på högerpopulisternas politik, är en 

nödvändig men inte tillräcklig förklaring till radikala högerpopulistiska partiers 

framgångar. Emellertid måste tillräckligt stora väljargrupper instämma med 

huvudbudskapet, men opinionerna i sig är inte en självklar garanti för framgång.39  

Vilka är det då som röstar på högerpopulistiska partier förutom som vissa 

forskare hävdar är homogena grupper av ”förlorare”? Enligt Loxbo var dessa ofta unga 

arga män med låg utbildning och dåliga framtidsutsikter40. Pippa Norris 

överensstämmer med Loxbo och hävdar att män med lägre utbildning är 

överrepresenterade bland högerpopulistiska partiers väljare i ett dussintal Europeiska 

länder. I hennes studier är skillnaden exempelvis störst i Tjeckien och Italien. Front 

National har som exempel försökt ändra denna bild, i hopp om ett resultat där de får fler 

kvinnliga väljare, genom att anställa fler kvinnor och ha en kvinnlig partiledare. Dock 

domineras ännu de flesta högerpopulistiska partier av män.41 Norris undersökte även 

genom ESS från 2002 om vilka som främst representerar de högerpopulistiska väljarna. 

Resultatet var då som tidigare nämnt, att stödet var betydligt starkare hos den äldre 

generationen och hos män i allmänhet. Väljare från etniska minoriteter var få. Det fanns 

också ett starkare stöd hos de som upplevt arbetslöshet och dem som inte ansåg sig vara 

särskilt religiösa.42 Norris fann även att i nästan alla av de undersökta länderna, förutom 

i Ungern, Italien och Israel, var stödet större hos de med låg utbildning. Stödet visade 

sig också vara dubbelt så starkt på landsbygden än i städerna.43 Dessa grupper av 

människor överensstämmer då mer än andra grupper om de tre hörnstenarna för den 

högerpopulistiska ideologin. 

 

5  Material 
Uppsatsens material baseras på den senaste enkäten och databasen från European Social 

Survey (ESS) 2014. ESS är en enkät från flera europeiska länder där data samlas in och 

presenteras vartannat år. Enkäten mäter attityder, tankar och beteendemönster hos ett 

slumpmässigt urval av befolkningen i mer än 30 europeiska länder.44 I enkäten från 

2014 finns data från 21 länder45. Dessa länder är Österrike, Belgien, Schweiz, Tjeckien, 

                                                   
39 ibid, s.141 
40 ibid, s.140 
41 Norris, 2005, s.144-145 
42 ibid, s.139 
43 ibid, s.141-143 
44 European Social Survey, 2016a 
45 European Social Survey, 2016b 
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Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, 

Irland, Israel, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien. 

Avgränsningen i denna uppsats är gjord till 20 länder då Israel är borttaget då de inte 

tillhör Europa. Respondenterna utgör ett representativt urval av befolkningen. För att 

göra den bästa möjliga jämförelsen över länder, måste alla länder använda sig av ett 

sannolikhetsurval genom slumpen. Detta innebär att alla medborgare över 15 år som har 

ett eget privat hushåll, måste ha en chans att bli utvalda att delta i undersökningen.  

Syftet med ESS är att kartlägga hur politiska och sociala förändringar ter sig hos 

den europeiska befolkningen. ESS kartlägger attityder till exempelvis politik, 

immigration, religion och hälsa. I ESS 2014 tillfrågades drygt 37 000 respondenter i 21 

länder.46 

 

Tabell 1.1: Deskriptiv statistik över respondenter i 20 europeiska länder 
Land N Motsvarande % 

Österrike 729 2,1 

Belgien 930 2,7 

Schweiz 693 2 

Tjeckien 893 2,6 

Tyskland 7 016 20,3 

Denmark 466 1,4 

Estland 111 0,3 

Spanien 3 957 11,5 

Finland 456 1,3 

Frankrike 5 361 15,5 

Storbritannien 5 297 15,4 

Ungern 845 2,5 

Irland 359 1 

Litauen 251 0,7 

Nederländerna 1 398 4,1 

Norge 418 1,2 

Polen 3 633 10,5 

Portugal 698 2 

Sverige 800 2,3 

Slovenien 176 0,5 

Totalt 34 486 100,0 

 

                                                   
46 European Social Survey, 2016c 
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Tabell 1.1 visar hur antalet respondenter i de olika länderna varierar och deras 

motsvarighet i procent samt det totala antalet respondenter i studien, när Israel har tagits 

bort.  

 

6  Metod 
Metoden för denna uppsats är en statistisk kvantitativ metod genom statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) då uppsatsen ämnar att analysera 

enkätsvaren från ESS. För studien har två olika statistiska undersökningar gjorts, den 

första är medelvärde för respektive variabel som omgjorts till index och det andra är 

regressionsanalys som använts för att låta variationer mellan länder och 

kontrollvariablerna förklara de beroende variablerna (de tre hörnstenarna för 

högerpopulism). 

 

Då länderna i ESS alla består av ett representativt urval skiljer sig antalet 

respondenter bland de olika länderna. Antalet respondenter är alltså baserat på hur stor 

befolkning respektive land har men de har ändå liknande urvalsstorlek, trots att antalet 

respondenter skiljer sig åt. Exempelvis har Slovenien som är ett av de minsta länderna i 

undersökningen endast 176 tillfrågade respondenter, medan Tyskland har 7016 

respondenter vilket motsvarar en femtedel av det totala antalet respondenter i 

undersökningen. För att ändå göra de statistiska analyserna så jämna som möjligt 

används så kallad viktning. Viktning innebär att de undersökningsenheter som är över- 

eller underrepresenterade i efterhand kompenseras med en vikt som motsvarar dess 

relativa andel av populationen. Tack vare detta visas då en rättvisande bild av 

populationen och risken för bias (snedvridning), det vill säga att vissa länder blir 

överrepresenterade, minskar.47   

 

6.1  Medelvärdesanalys 

Medelvärde är det statistiska centralmått som är vanligast för kvantitativa variabler. Det 

är ett välkänt mått som innebär summan av alla observerade värden delat med antalet 

observationer. Medelvärdet ses som ett abstrakt värde som motsvaras av reella 

observationer. Dock finns det en motsägelse för medelvärdet, då det inte alltid, på grund 

av hur spridningen ser ut i urvalet, ger den mest representativa bilden. Således finns en 

                                                   
47 Djurefeldt et al., 2010, s.124 
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negativ aspekt med centralmåttet och det är att det kan enkelt influeras av avvikande 

värden och extremvärden. Ibland tas extremvärden bort men då kan det ges missvisande 

resultat på grund av det. Då kan medelvärdet kompletteras med medianvärdet.48 I denna 

uppsats varierar de beroende variablerna som mest på en skala på 0-10, alltså existerar 

inga extremvärden i denna studie. För att svara upp till syftet är dessutom jämförelser av 

medelvärden ett nödvändigt steg. 

 

6.2  Regressionsanalys 

På grund av att medelvärdesanalys är osäker används den mer träffsäkra statistiska 

metoden regressionsanalys för studien. Regressionsanalys är en väldigt flexibel och 

kraftfull teknik, då den klarar av att använda många olika typer av data i analysen samt 

att den kan utföra analyser på många variabler i en och samma analys. I en 

regressionsanalys visas en konstant och regressionskoefficienten b, som då är 

lutningskoefficienten. Konstanten ger oss svar på estimeringen av den beroende 

variabeln som vi kallar y när den oberoende variabeln x förändras med ett steg. b talar 

alltså om hur stor förändringen är på vår beroende variabel, som en enhets förändring i 

den oberoende variabeln producerar. I en regressionsanalys är det viktigt att noga veta 

hur variablerna är kodade, vilket närmare förklaras när de beroende och oberoende 

variablerna presenteras. Om fler än två variabler används kallas analysen för multivariat 

regressionsanalys. Syftet är då att estimera effekten på den beroende variabeln när flera 

variabler kontrolleras för varandra. Detta görs för att se påverkan av flera faktorer och 

då vilka de är, alltså effekten av fler än en oberoende variabel på en beroende variabel.49 

I denna studie är syftet att jämföra hur spridda opinioner som driver högerpopulistiska 

partiers valframgångar är i olika europeiska länder, alltså spridningen av de tre 

grundstenarna i den högerpopulistiska ideologin. För att möjliggöra detta införs en rad 

kontrollvariabler på individnivå som enligt litteraturen på området är avgörande för att 

förklara röstning på högerpopulistpartier. Om studien trots dessa kontroller visar sig att 

ländervariabler är statistiskt signifikanta kan slutsatsen vara att det finns säkerställda 

skillnader i opinioner mellan länder.50  

Anledningen till att regressionsanalys utförs är att vi vill utvidga kunskapen om 

                                                   
48 ibid, s.59-60 
49 Esaiasson et al., 2012, s.381-382 
50 Djurfeldt et al., 2010, s.319 
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det statistiska sambandet mellan x och och y, som visas av korrelationskoefficienten r. I 

en vanlig korrelationsanalys kan x och y ändra plats utan att r kommer att förändras. 

Genom en regressionsanalys tar analysen ett steg närmare en orsaksanalys, då den 

undersöker hur stor del av variationen av y som beror på x samt om denna variation är 

slumpmässigt eller om den kan appliceras på populationen i stort. I en regressionsanalys 

får vi dessutom ett mått på den förklarade variansen, R2 . Om R2 > 0 så finns det ett 

beroende mellan x och y och detta förklaras om vi tittar på b. I en multivariat analys 

testas flera variabler och då får man ta reda på vilken som är signifikant genom att testa 

dem var för sig.51  

Om samband saknas i en regressionsanalys är både R2 och r lika med noll, 

alternativt nära noll.52 De tre viktigaste värdena i en statistisk regressionsanalys är b-

koefficienten, signifikansnivån och adjusted R2. b-koefficienten anger hur linjens 

lutning är och om sambandet som finns är positivt eller negativt. Om det finns ett 

minustecken framför b betyder det att det finns ett negativt samband – alltså om x som 

är den oberoende variabeln ökar så minskar y som är den beroende variabeln. Tvärtom 

gäller då om det är ett positivt b-värde, eftersom det finns ett positivt samband när x 

ökar och y ökar. Om det däremot inte finns något samband mellan de oberoende och 

beroende variablerna så är linjen vågrät.53 b-värdet visar således hur stor påverkan ett 

skalsteg på den oberoende variabeln har på den beroende variabeln. Om det i studien 

finns flera oberoende variabler – vilket det gör i detta fall – används adjusted R2 i.54 I 

denna studie anger b-värdet ländernas genomsnitt i jämförelse med en referenskategori. 

Ett viktigt steg i analysen är om dessa värden förändras eller om signifikanta skillnader 

försvinner när vi kontrollerar för variabler och uppmätta b-värden på individnivå.  

Tack vare regressionsanalys är det betydligt enklare att undersöka sambandet 

mellan två variabler, dock finns det en osäkerhet för estimaten. Måttet på osäkerhet 

längs regressionslinjen kallas standardfel. Desto starkare ett samband är ju närmare 

ligger värdena linjen, vilket innebär att standardfelet är litet. Om värdena däremot är 

spridda längs med linjen är sambandet svagare samtidigt som standardfelet är större.  

Slutligen används p-värdet som är måttet för statistisk signifikans. p-värdet ska 

då vara under 0,05 för att ses som statistiskt signifikant till 95% nivån, helst så nära 0 
                                                   
51 ibid, s.262 
52 ibid, s.263 
53 ibid, s.158 
54 ibid, s.160-161 
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som möjligt. Syftet med p-värdet är att risken ska vara så liten som möjligt att det 

observerande sambandet beror på slumpen. Därför ska värdet vara under 0,05 då det i 

fem fall av 100 finns en risk att det är slumpen som spelar in.55 

 

6.3  Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till 2014 års European Social Survey (ESS) och till 20 länder i 

Europa vilka är Österrike, Belgien, Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, 

Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, Irland, Litauen, Nederländerna, 

Norge, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien. I variablerna som denna uppsats 

använder sig av förekommer svar från drygt 34 000 respondenter.  

 Länderna motiveras utifrån att uppsatsens syfte är att undersöka hur utbrett stöd 

det finns i Europa för de högerpopulistiska sakfrågorna, därmed har alla länder, utom 

Israel, valts ut. Länderna i studien har valts ut för studien med syftet att skapa ett så 

brett urval som möjligt av Europas länder. Studien är inte begränsad till endast EU:s 

medlemsländer. I och med att studien är komparativ bland Europas länder är syftet att 

analysera så pass stor bredd av länderna som möjligt. Detta för att skapa ett så 

representativt urval som möjligt av Europas länder. 

 

6.4  Operationalisering 

Att operationalisera innebär att göra en omvandling från den teoretiska definitionen till 

en mätbar indikator.56 För att undersöka hur utbredda opinionerna är som 

högerpopulistiska partier i Europa skapar en framgångsrik politik på, kommer Muddes 

teori att användas genom att operationalisera nativism, auktoritarism och populism till 

variabler som går att finna i databasen.  

 

                                                   
55 ibid, s.186 
56 Esaiasson et al., 2012, s.55 
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6.4.1  Beroende variabel 

För att studera den teoretiska definitionerna bör det finnas likvärdiga variabler för 

nativism, populism och auktoritarism..57 De tre variablerna är motiverade utifrån teorin 

då de är operationaliserade till variabler för den statistiska undersökningen. 

 
Kommentar: Oberoende variabel (x) är det som påverkar och förklarar den beroende 

variabeln (y). 

 Den första variabeln som operationaliseras är nativism. I ESS 2014 finns tre 

variabler som kan kopplas till nativism och för att undersöka om de undersöker ungefär 

samma sak används måttet Cronbachs alfa som går mellan 0 och 1. Detta görs för att 

undersöka hur variablerna korrelerar internt. Desto högre värde alfa-värde, ju högre 

internkorrelationer och desto större möjlighet och sannolikhet att variablerna faktiskt 

mäter samma underliggande endimensionella begrepp. Detta alfa-värde bör vara högre 

än 0,7 för att anses mäta samma underliggande begrepp.58 De tre variablerna i ESS är 

”Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from majority”, ”Allow 

many/few immigrants from poorer countries in Europe” och ”Allow many/few 

immigrants from poorer countries outside Europe”. I dessa tre variabler har 

respondenterna graderat sina svar på en skala på 1-4, där 1 indikerar något som kan ses 

som väldigt låg främlingsfientlighet och 4 är motsatsen där det indikerar mycket högt 

främlingsfientlighet. (1= allow many to come and live here, 2 = allow some, 3 = allow 

few och 4 = allow none). Den första variabeln undersöker om få eller många individer 

från samma ras/etnicitet som majoriteten i landet ska tillåtas tillträde till landet (Allow 

many/few immigrants of different race/ethnic group from majority). Den andra 

variabeln undersöker om länder ska tillåta många eller få invandrare som kommer från 

fattigare länder i Europa (Allow many/few immigrants from poorer countries in 

                                                   
57 ibid, s.50 
58 ibid, s.388 
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Europe). Den tredje variabeln undersöker om länder ska tillåta många eller få 

invandrare från fattiga länder utanför Europa (Allow many/few immigrants from poorer 

countries outside Europe). När ett Cronbachs alfa-test görs på dessa tre variabler får de 

ett värde på 0,923 vilket visar att de tre variablerna anger en och samma åsiktdimension. 

Alltså har respondenterna oftast svarat på liknande sätt i dessa tre frågor.59 Dessa tre 

variabler omkodas till ett index som kallas Nativism och skalan går från låg (1) till hög 

(4)– alltså ju högre upp på skalan, desto mer nativistisk är respondenten.  

  

Det andra indexet som konstrueras operationaliserar den andra ideologiska 

hörnstenen – populism. I ESS 2014 kan man finna tre variabler som kan kopplas till 

detta; ”Trust in country’s parliament”, ”trust in politicians” och ”trust in political 

parties”. Dessa tre variabler varierar på en skala 0-10 där 0 indikerar att det inte finns 

något förtroende alls, vilket då ses som det mest populistiska, och 10 där högsta möjliga 

förtroende finns och då den lägsta populismen. (0 = no trust at all […] 10 = complete 

trust). Den första variabeln undersöker om respondenten har förtroende för landets 

parlament (trust in country’s parliament). Den andra undersöker om man litar på 

politikerna i landet (trust in politicians). Den tredje ämnar att undersöka förtroendet för 

politiska partier (trust in political parties). Precis som för det tidigare nämnda indexet 

nativism, görs ett Cronbach’s alpha-test där testet visar värdet 0,902 vilket indikerar att 

variablerna till största del samma åsiktsdimension. Dessa tre variabler bildar ett index 

som benämns Populism. Indexet varierar precis som innan från lågt (0) till högt (10)– 

där det lägsta är så populistisk respondenten kan vara med lägst förtroende för det 

politiska systemet.  

 

För att operationalisera den tredje ideologiske hörnstenen – auktoritarism – har 

en enskild variabel använts och därmed har inte ett index skapats. Variabeln som har 

undersökts är ”Important to live in secure and safe surroundings” och den varierar från 

1-6 där 1 anger den högsta graden av instämmande och 6 anger den lägsta (1 = Very 

much like me, 2 = like me, 3 = somewhat like me, 4 = a little like me, 5 = not like me, 6 

= not like me at all). Respondenterna har alltså svarat på hur viktigt de anser att det är 

viktigt att leva i trygga och säkra omgivningar. Denna variabel kopplas till Muddes 

auktoritarism, då det innebär att överträdelser från lagar ska straffas och att 

myndigheternas lagar är viktiga samt att det är viktigt med säkerhet och trygghet i 

                                                   
59 ibid, s.388 
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samhället. Fortsättningsvis i uppsatsen översätts orden i variabeln ”safety” och 

”security” till trygghet då det ses som en mer lämplig översättning till svenska. 

Mudde argumenterar för att de som överträder myndigheternas regler ska 

straffas hårdare. Likväl att samhället ska vara i ordning och reda och att lagarna ska vara 

striktare. Denna variabel är lämplig då den visar på hur pass viktigt det är för 

respondenten att samhället den lever i är tryggt.  

 

6.4.2  Oberoende variabel - länder 

Den oberoende variabeln är det som ska förklara den beroende variabeln.60 I denna 

uppsats är det olika europeiska länder som ska förklara hur utbredda opinioner är som 

högerpopulistiska partier bygger sina valframgångar på samt elva ”kontrollvariabler” 

som presenteras i nästa del. 

För att senare kunna göra en multivariat regressionsanalys behöver länderna vara 

omkodade från förkortning av namnet på land till siffror. Varje land har därmed 

omkodats från variablen ”country” till enskilda variabler och så kallade 

dummyvariabler, där landet som är i fokus har variabelvärdet 1 och de resterande har 

variabelvärdet 0. Detta gäller för alla 20 länders variabler.61 Således kan alla variabler få 

två värden, 0 och 1. Variabeln har värdet 1 när analysenheten har egenskapen som är 

intressant att undersöka (alltså landet i fokus) och i andra fall 0 (alla resterande länder 

som inte är i fokus). Följaktligen finns endast ett steg på variabeln och därmed är 

variabeln i intervallskala, då alla steg är lika långa. Tack vare att det endast finns ett steg 

på variabeln, fungerar den väl för regressionsanalyser.  

 

6.4.3  Oberoende variabler – kontrollvariabler på individnivå 

 För studien ingår elva stycken ”kontrollvariabler” som befinner sig på 

individnivå. Dessa är också till för att förklara den beroende variabeln på individnivå. I 

studien kommer en multivariat regressionsanalys som tidigare nämnts att göras. Då är 

syftet att uppskatta effekterna av vad fler än en oberoende variabel har på en enda 

beroende variabel. Till exempel på hur fler än en faktor påverkar en variabel. Därför 

inkluderas ett antal förklaringsfaktorer i regressionsanalysen, då som kontrollvariabler.62  

 De elva kontrollvariablerna för studien baseras på tidigare forskning om vilka 

individuella attribut som är betydelsefulla för att förklara röstning på den populistiska 

                                                   
60 ibid, s.51 
61 Djurfeldt et al., 2010, s. 321 
62 Esaiasson et al., 2012, s.382 
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högern.63 Variablerna är ”kön”, ”politiskt intresse”, ”religion”, ”nöjdhet med livet”, 

”vänster/högerskala”, ”generell tillit”, ”nöjd med demokrati”, ”acceptans till HBTQ”, 

”tillhör minoritetsgrupp”, ”bostadsort” och ”utbildning”. De ursprungliga 

variabelnamnen från ESS finns summerade  i bilagan.  

 

”Kön”-variabeln varierar från 1 till 2 där 1 representerar man och 2 representerar 

kvinna. ”Politiskt intresse” beskriver hur intresserad respondenten är av politik, där 

skalan går från 1-4 där 1 beskriver väldigt intresserad och 4 visar inget som helst 

politiskt intresse. ”Religion” redogör för hur religiös personen är där skalan går från 0 

till 10 där 0 står för inte alls religiös och 10 står för väldigt religiös. Variabeln som 

representerar ”nöjdhet med livet” beskriver hur nöjd respondenten generellt är med livet 

och den varierar från 0 till 10, där respondenten valt 0 om den är extremt missnöjd och 

10 om den är extremt nöjd med livet i allmänhet. Nästa kontrollvariabel är 

”vänster/högerskala” som respondenten placerar sig mellan 0 och 10 beroende på ens 

politiska ståndpunkt. I detta fall står 0 för vänster och 10 för höger. ”Generell tillit” 

innebär ett ställningstagande angående att man kan lita på de flesta personer eller att 

man inte kan vara för försiktig om vem man litar på. Variabeln varierar från 0 till 10 där 

0 innebär att man kan inte vara för försiktig och 10 visar att de flesta människor kan 

man lita på. ”Nöjd med demokrati” innefattar hur nöjd respondenten är med hur landets 

demokrati fungerar. Variabeln har variabelvärden som går från 0 till 10, där det lägsta 

visar ett extremt missnöje och 10 visar att respondenten är extremt nöjd med landets 

demokrati. Variabeln ”acceptans till HBTQ” visar hur respondenten anser att HBTQ-

personer ska få leva sitt liv som de önskar och den varierar från 1 till 5, där det lägsta 

innebär att respondenten håller med fullt ut och 5 redogör för att respondenten inte 

håller med alls. ”Tillhör minoritetsgrupp” redovisar för om personen är del av en av 

landets minoritetsgrupper och den variabeln har endast två värden – 1 som ja och 2 som 

nej. ”Bostadsort” presenterar var respondenten bor med flera olika variabelvärden, den 

går från 1 till 5, där 1 representerar stor stad och 5 står för landsbygd. Mellan 1 och 5 

finns även olika bostadsorter som varierar från stor stad till landsbygd. Den sista 

kontrollvariabeln är ”utbildning” som är kodad från 0 till 7, där 0 innefattar en 

utbildning som inte går att ange som ISCED (International Standard Classificaton of 

                                                   
63 Loxbo 2015a; 2015b. 
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Education, ett internationellt system för beteckningar på utbildningsnivåer, utvecklat av 

Unesco64). Variabeln varierar sedan upp till 7 som innebär master-nivå och högre. 

 

 Dessa variabler har valts ut då de förhoppningsvis kan förklara ytterligare på 

individnivå hur högerpopulismen varierar mellan individer och olika länder. Loxbo 

använder till exempel liknande kontrollvariabler såsom kön, utbildning, bostadsort, 

politiskt intresse, åsikt om demokratin och vänster- och högerorientering i sin studie om 

Sverigedemokraterna som framgångsrikt enfrågefokus.65  

De elva kontrollvariablerna har även valts ut då de enligt den tidigare nämnda 

forskningen som till exempel Arzheimer, Sannerstedt och Norris har gjort, visat sig ha 

påverkan på den högerpopulistiska väljarkåren. Exempelvis har väljarna erfarenhet av 

arbetslöshet, har lågbetalda yrken, har manlig överrepresentation, är inte särskilt 

religiösa och är boende på landsbygden samt att de representerar en homogen och 

avgränsad grupp i samhället. Därför finns det viktiga förklaringar till vilken grad 

människor instämmer till de tre ideologiska hörnstenarna för högerpopulismen och 

dessa kontrollvariabler agerar då som förklaringar. Exempelvis kan dessa 

kontrollvariabler ha någon sorts påverkan på de beroende variablerna och utgör som en 

ytterligare förklaringsfaktor för studien. Demker argumenterar även för att det finns 

studier av samhällsvetare, som visar att vilken typ av utbildning och personens kön, har 

agerat som förklaringar till hur främlingsfientlig en person är.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
64 UNESCO, 2011, s. 6 
65 Loxbo, 2015b, s.182 
66 Demker, 2014, s.108 



 

21 

6.5  Studiens beroende och oberoende variabler 

Tabell 2.1: Deskriptiv statistik över variabler 

 N (antal 

respondenter) 

Medelvärde  Standard-

avvikelse  

Min Max 

Nativism 33 916 2,89 0,83 1 4 

Populism 34 284 3,65 2,24 0 10 

Auktoritarism 33 907 2,37 1,25 1 6 

Kön 34 481 1,52 0,500 1 2 

Politiskt intresse 34 427 2,52 0,918 1 4 

Religion 34 303 4,4 3,118 0 10 

Nöjdhet med livet 34 417 7,13 2,166 0 10 

Vänster/högerskala 31 187 4,96 2,150 0 10 

Generell tillit 34 439 4,99 2,287 0 10 

Nöjd med demokrati 33 608 5,12 2,546 0 10 

Acceptans till HBTQ 33 814 1,89 1,069 1 5 

Tillhör minoritetsgrupp 34 039 1,95 0,218 1 2 

Bostadsort 34 418 2,98 1,128 1 5 

Utbildning 34 227 3,76 1,894 0 7 

Denna tabell visar hur många respondenter som har svarat på respektive variabel samt 

dess medelvärde och standardavvikelse för alla oberoende och beroende variabler – 

förutom länderna. Min och max står för variablernas variabelvärde och vad deras lägsta 

respektive högsta variabelvärden är. Den deskriptiva statistiken visar alltså olika värden 

för alla beroende och oberoende variabler, förutom dummyvariablerna för länderna, 

som har använts i studien. I bilagan redogörs för vad variablerna kallas i ESS och hur 

deras variabelvärden varierar från högt till lågt eller lågt till högt. 
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7  Resultat 
I denna del kommer resultaten från de olika statistiska analyserna att presenteras i 

tabellform.  

I den första sektionen presenteras analysen av hur medelvärden för de tre 

högerpopulistiska hörnstenarna: nativism, populism och auktoritarism  varierar mellan 

de 20 deltagande länderna. I den andra sektionen av resultatdelen redovisas de 

multivariata regressionsanalyserna med kontroll- och ländervariabler tillsammans. 

För de statistiska resultattabellerna har tre statistiska modeller skapats för 

respektive beroende variabel – nativism, populism och auktoritarism. Modell 1 

inkluderar endast de elva kontrollvariablerna där deras effekt på respektive beroende 

variabel visas, utan att länder inkluderas. Modell 2 presenterar endast landvariablerna 

(dummyvariablerna) för att visa hur länderna i genomsnitt skiljer sig på de beroende 

variablerna. I modell 3 sammanförs sedan kontrollvariablerna med landvariablerna för 

att se om kontrollvariablerna och länderna tillsammans har någon ytterligare påverkan 

på de beroende variablerna. Samtlig kodning av variablerna, förutom av länderna 

eftersom de endast varierar mellan 0 till 1, finns i bilagan. 
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Skillnad mellan länder och oberoende variabler: medelvärde 

 
Kommentar: Nativism varierar från 1-4, där 1 anger lägsta nativismen och 4 högsta 

nativismen. Medelvärde: 2,39. Standardavvikelse: 0,83 

Källa: European Social Survey 2014 

Vid jämförelse av respektive lands medelvärde för nativism är det tydligt att Ungern, 

Tjeckien och Estland är de länderna som är minst toleranta mot att människor från andra 

länder. Ungern och Tjeckien är de enda länderna som bara tillåter ett fåtal utlandsfödda 

att bosätta sig i länderna. Det framgår att denna politik har stöd i befolkningarna i dessa 

länder, vilket syns på medelvärden över 3 på den 4-gradiga skalan. Ungrare och tjecker 

vill alltså i väldigt stor utsträckning att deras länder endast bebos av den ursprungliga 

befolkningen. 

  Ungern har ett medelvärde på 3,16, där ett värde nära 1 står för att tillåta många 

från andra länder att flytta till landet och 4 för ett väldigt restriktivt mottagande av 

personer från andra länder. Detta index kan kopplas till tolerans då de länder som enligt 

undersökningen ses som nativistiska inte är särskilt toleranta till att utlandsfödda 

bosätter sig i landet. Ungern är det land i Europa som är mest nativistiska och därmed 

förmodligen det landet som är minst tolerant till att utrikesfödda kommer till Ungern för 

att bosätta sig. 
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Tabell 3.1: Medelvärde för nativism
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Sverige, Norge och Tyskland är i stället de länderna i Europa som är minst 

nativistiska. Sverige som är det enda land med ett medelvärdet under 2 (1,7) framstår 

dessutom som mest tolerant i hela Europa.  

Medelvärdet för alla länder i analysen är 2,39 vilket nästan visar en mittpunkt 

mellan variabelvärdena ”allow some” och ”allow few”. Polen och Spanien är de 

länderna som har samma eller nästintill samma medelvärde som Europas medelvärde 

för nativism. Fortsättningsvis kan detta nativistiska medelvärde för Europa ses som att 

befolkningen i länderna generellt sett är ganska restriktiva till att utrikesfödda ska 

mottas i Europa. Det är för dem viktigt att majoriteten av befolkningen i det egna landet 

ska komma från det egna landet och inte från något land utanför Europa. Det är dock 

viktigt att understryka att det råder stor skillnad i nativismen och i och med det stor 

skillnaden mellan toleransen i det mest nativistiska landet (Ungern) och det i minst 

nativistiska landet (Sverige). 
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Kommentar: Populism varierar från 0-10, där 0 anger lägsta tillit till politiker, landets 

parlament och politiska partier – alltså hög populism och 10 anger den högsta tilliten och 

lägsta populismen. Medelvärde: 3,65. Standardavvikelse: 2,24  

Källa: European Social Survey 2014 

I tabell 3.2 jämförs medelvärdet för populism. Här framgår att de tre länderna 

Slovenien, Portugal och Polen är de som har minst tillit till landets parlament, politiker 

och partier. Det verkar alltså som att populism har starkast stöd i dessa länder . De har 

ett medelvärde under 2,42 på skalan, som varierar från 0-10 där 0 är ingen som helst 

tillit och 10 visar högsta möjliga tillit. Därmed har respondenterna i dessa länder nästan 

inget förtroende alls för det politiska systemet i sina länder. Av de tre är Slovenien det 

landet som är mest populistiskt och som har minst förtroende till landets politiska 

system, då de har ett medelvärde på 2,22.  

 Återigen är Norge och Sverige, men också Schweiz,  de länder som är minst 

populistiska och som har högst förtroende för det politiska systemet och politikerna i 

sina länder. De har alla variabelvärden över 5,42, vilket är betydligt högre än snittet för 

alla länder i undersökningen, som är 3,65. Länderna i undersökningen har alla ett lågt 

förtroende till ländernas politiska system då medelvärdet är under 4 på den 10-gradiga 

skalan. Norge är det land i Europa där populismen har lägst stöd, med ett medelvärde på 

5,78. Det råder alltså en stor skillnad enligt resultatet som tabellen visar, mellan det 

mest populistiska landet, Slovenien, och det minst populistiska landet, Norge. 
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Tabel 3.2: Medelvärde för populism
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Kommentar: Auktoritarism varierar från 1-6, där 1 anger högsta samhörighet med påståendet: 

”det är väldigt viktigt att leva i ett tryggt samhälle” och 6 anger minsta samhörighet med 

påståendet. Medelvärde: 2,37. Standardavvikelse: 1,25 

Källa: European Social Survey 2014 

Analysen av auktoritarism baseras dock inte på ett index. Medelvärdesanalysen för 

auktoritarism visar dock att respondenterna i Ungern, Slovenien och Polen anser att det 

är viktigast att leva i ett tryggt samhälle. Dessa är länderna där respondenterna känt 

störst samhörighet med påståendet om huruvida det är viktigt att det råder trygghet i 

samhället. Dessa tre länder placerar sig alla under 1,9 på den 6-gradiga skalan där 1 

indikerar att det är väldigt viktigt att leva i ett tryggt samhälle och 6 minst viktigt att bo 

i ett tryggt samhälle. Ungern är det land i Europa där medborgarna tycker att samhällets 

trygghet är viktigast och landet har medelvärdet 1,77. 

Sverige, Norge, Nederländerna och Danmark är länderna i Europa där 

respondenterna anser att det är mindre viktigt med trygghet i samhället. De har ett lägsta 

variabelvärde på minst 2,78 – alltså mer än ett skalsteg högre än Ungern. Dock ligger de 

fyra länderna ganska nära Europas medelvärde som är 2,37. Således kan man se att 

Europas länder har ganska lika åsikter om trygghet i samhället, dock finns det vissa som 

utmärker sig mer än andra. Sverige är det land i Europa där respondenterna tycker det är 

minst viktigt med trygghet i samhället och det enda land som placerar sig över 3 på 

skalan.  
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7.1 Resultat från regressionsanalysen 

Som tidigare nämnts är syftet med regressionsanalysen att finna det statistiska 

sambandet mellan x och y. Likaså att visa vilken effekt den oberoende variabel har på 

den beroende variabeln. I denna uppsats är de oberoende variablerna länderna och 

kontrollvariablerna och de beroende variablerna är de tre hörnstenarna för den 

högerpopulistiska ideologin. I alla regressionsanalyser för de tre beroende variablerna är 

Tyskland referenskategori. Alla andra länder och värden i regressionsanalysen jämförs 

då med Tyskland. En orsak till varför Tyskland är referenskategori är att det har det 

största antalet respondenter i studien samtidigt som dess respondenter uppvisar litet stöd 

för de tre hörnstenarna i högerpopulismen. 
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Tabell 4.1: Multivariat regressionsanalys: Nativism 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Oberoende 

variabler 

b 

(SEb) 

b 

(SEb) 

 

b 

(SEb) 

 Kön 0,026** 

(0,009) 

 0,012 

(0,008) 

 Politiskt intresse 0,087*** 

(0,005) 

 0,072*** 

(0,005) 

 Religion -0,019*** 

(0,001) 

 -0,010*** 

(0,001) 

 Nöjdhet med 

livet 

-0,022*** 

(0,002) 

 -0,018*** 

(0,002) 

 Vänster/höger-

skala 

0,075*** 

(0,002) 

 0,070*** 

(0,002) 

 Generell tillit -0,035*** 

(0,002) 

 -0,044*** 

(0,002) 

 Nöjd med 

demokrati 

-0,041*** 

(0,004) 

 -0,038*** 

(0,02) 

 Acceptans till 

HBTQ 

0,149*** 

(0,004) 

 0,150*** 

(0,005) 

 Tillhör 

minoritets-grupp 

0,107*** 

(0,020) 

 0,181*** 

(0,020) 

 Bostadsort 0,013** 

(0,004) 

 0,014*** 

(0,004) 

 Utbildning -0,063*** 

(0,002) 

 -0,062*** 

(0,002) 

 Österrike  0.464*** 

(0,009) 

0,306*** 

(0,029) 

 Belgien  0,369*** 

(0,028) 

0,263*** 

(0,025) 

 Schweiz  0,229*** 

(0,032) 

0,219*** 

(0,030) 

 Tjeckien  0,890*** 

(0,028) 

0,565*** 

(0,029) 
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 Tyskland  Referens- 

kategori 

Referens- 

kategori 

 Danmark  0,323*** 

(0,038) 

0,429*** 

(0,035) 

 Estland  0,628*** 

(0,076) 

0,379*** 

(0,076) 

 Spanien  0,286*** 

(0,016) 

0,095*** 

(0,016) 

 Finland  0,491*** 

(0,038) 

0,429*** 

(0,036) 

 Frankrike  0,352*** 

(0,014) 

0,166*** 

(0,014) 

 Storbritannien  0,481*** 

(0,014) 

0,381*** 

(0,014) 

 Ungern  1,095*** 

(0,029) 

0,643*** 

(0,030) 

 Irland  0,467*** 

(0,043) 

0,285*** 

(0,044) 

 Litauen  0,493*** 

(0,052) 

0,111 

(0,059) 

 Nederländerna  0,239*** 

(0,023) 

0,285*** 

(0,022) 

 Norge  0,005 

(0,040) 

0,062 

(0,036) 

 Polen  0,298*** 

(0,16) 

-0,142*** 

(0,017) 

 Portugal  0,481*** 

(0,032) 

0,073** 

(0,031) 

 Sverige  -0,373*** 

(0,030) 

-0,304*** 

(0,027) 

 Slovenien  0,339*** 

(0,061) 

-0,026 

(0,064) 

 Konstant 2,101*** 

(0,050) 

2,093*** 

(0,009) 

1,845*** 

(0,050) 

 Justerat R2: 0,205 0,091 0,262 

 Antal fall 29 450 33 916 29 450 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Källa: European Social Survey, 2014 
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För att pröva om det finns ett eventuellt samband i en regressionsanalys finns det två 

tillvägagångssätt. Det ena är genom att beräkna R2-värdet och det andra är genom b-

koefficienten. b-koefficienten visar då linjens lutning i ekvationen. Om R2-värdet är 

större än 0 visar det dels att det finns ett samband och beroende mellan x och y, och dels 

visar värdet hur mycket av variationen i y som förklaras av x.67   

 Resultatet som presenteras i modell 3 i tabell 4.1 visar hur utbredd nativismen är 

i Europas länder när vi beaktar effekten av kontrollvariablerna. Tyskland är som tidigare 

nämnts referenskategorin i analysen som alla länder jämförs med, likaså konstanten som 

innebär värdet den beroende variabeln – nativismen, får när de oberoende variablerna är 

0.  

I modell 1 visas ett justerat R2-värdet som innebär att alla kontrollvariablerna i 

modellen kan förklara 20,5% av variationen av nativism. I modell 2 sänks R2-värdet och 

visar att endast 9,1%  av variationen i nativism beror på skillnader mellan Europas 

länder.  I modell 3 visas skillnader mellan länder när kontrollvariablerna beaktas och här 

höjs R2-värdet till 26,2%. Tillsammans kan således länderna och kontrollvariablerna i 

modell 3 förklara en större del variationen i nativism än i modell 1, där endast 

kontrollvariablerna ingick. I alla modeller är R2-värdet högre än 0, alltså finns ett 

beroende mellan x och y.  

I modell 2, där endast länder jämförs, har alla länder, utom Norge, en signifikant 

skillnad jämfört med Tyskland som är referenskategori. Dessa skillnader är signifikant 

på 95%-nivån, till och med på 99% säkerhet.  

Precis som tabell 3.1 visar även  regressionsanalysen i tabell 4.1 att länderna 

Ungern, Tjeckien och Estland har högst värde på b-koefficienten, vilket innebär att de 

har högsta värdet på den beroende variabeln nativism. För t.ex. Ungern som har en 

positiv signifikant b-koefficient (1,095***) gäller följande: Jämfört med Tyskland som 

referenskategori, ökar nativism med 1,095 skalsteg om vi byter fokus till Ungern. 

Variabeln varierar från 1 till 4 där 1 står för lägsta grad av nativism. Om man gör en 

jämförelse med Sverige, så har Sverige en negativ signifikant b-koefficient (-0,373***). 

vilket innebär att Sverige är 0,373 skalsteg mindre nativistiskt än Tyskland. Sverige är 

också det enda landet där värdet minskar jämfört med Tyskland, för de andra länderna 

ökar de och alltså kommer de närmare variabelvärdet 4 och är mer nativistiska.  

Norge som enligt medelvärdesanalysen var ett av de minst nativistiska länderna, 

ligger väldigt nära 0 i värdet för dess b-koefficient som inte är statistiskt signifikant. Det 

                                                   
67 Djurfeldt et al., 2010, s. 262 
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i innebär att slumpen kan skapa skillnaden mellan Norge och Tyskland. Därmed bör 

sannolikheten för en slumpmässig skillnad vara så liten som möjligt..68 Eftersom 

Tyskland är referenskategorin i analysen presenteras dess värde i form av konstanten i 

modell 2. När denna granskas framgår det att Tyskland tillsammans med Sverige och 

Norge de minst nativistiska länderna enligt medelvärdesanalysen. 

I modell 3 visas en ganska markant skillnad från modell 1 och 2 när 

kontrollvariablerna och länderna tillsammans analyseras. De flesta kontrollvariablerna 

ändrar då värde från modell 1 vilket visar att det finns en påverkan när de kombineras 

med länderna. Om man jämför med tidigare nämnda Ungern, har de minskat till 

0,643*** vilket innebär att när de kombineras med kontrollvariablerna som är variabler 

på mer individnivå, så minskar nativismen från 1,095 till 0,643 skalsteg när nativismen 

ökar med ett skalsteg. På individnivå är den viktiga förändringen att skillnaden mellan 

män och kvinnor, som är signifikant i modell 1(män är mer nativistiska än kvinnor), 

försvinner i modell 3. Det innebär att det inte finns några skillnader i nativism och vi 

beaktar Europa i sin helhet. 
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Tabell 4.2: Multivariat regressionsanalys: Populism 

 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Oberoende 

variabler 

b 

(SEb) 

b 

(SEb) 

 

b 

(SEb) 

 Kön 0,087*** 

(0,020) 

 0,053** 

(0,019) 

 Politiskt intresse -0,284*** 

(0,012) 

 -0,253*** 

(0,011) 

 Religion 0,026*** 

(0,003) 

 0,049*** 

(0,003) 

 Nöjdhet med 

livet 

0,037*** 

(0,005) 

 0,032*** 

(0,005) 

 Vänster/höger-

skala 

0,015*** 

(0,005) 

 0,014** 

(0,005) 

 Generell tillit 0,179*** 

(0,005) 

 0,151*** 

(0,005) 

 Nöjd med 

demokrati 

0,460*** 

(0,004) 

 0,422*** 

(0,004) 

 Acceptans till 

HBTQ 

0,010 

(0,010) 

 0,060*** 

(0,010) 

 Tillhör 

minoritets-grupp 

-0,230*** 

(0,046) 

 -0,061 

(0,045) 

 Bostadsort -0,013 

(0,009) 

 -0,025*** 

(0,008) 

 Utbildning -0,013 

(0,005) 

 -0,002 

(0,005) 

 Österrike  -0,443*** 

(0,08) 

-0,080 

(0,067) 

 Belgien  0,035 

(0,071) 

0,467*** 

(0,057) 

 Schweiz  1,181*** 

(0,081) 

0,491*** 

(0,067) 

 Tjeckien  -0,769*** 

(0,073) 

-0,065 

(0,065) 

 Tyskland  Referens- Referens- 
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kategori kategori 

 Danmark  0,975 *** 

(0,098) 

0,239** 

(0,079) 

 Estland  -0,557** 

(0,196) 

-0,046 

(0,171) 

 Spanien  -1,656*** 

(0,041) 

-0,648*** 

(0,036) 

 Finland  0,602*** 

(0,099) 

0,442** 

(0,080) 

 Frankrike  -1,204*** 

(0,037) 

-0,259*** 

(0,031) 

 Storbritannien  -0,536*** 

(0,037) 

-0,157*** 

(0,031) 

 Ungern  -1,094*** 

(0,075) 

0,145** 

(0,068) 

 Irland  -0,843*** 

(0,111) 

-0,300*** 

(0,099) 

 Litauen  -1,172*** 

(0,132) 

-0,281** 

(0,131) 

 Nederländerna  0,663*** 

(0,060) 

0,581*** 

(0,049) 

 Norge  1,446*** 

(0,103) 

0,805*** 

(0,082) 

 Polen  -2,059*** 

(0,042) 

-1,185*** 

(0,039) 

 Portugal  -1,915*** 

(0,081) 

-0,507*** 

(0,071) 

 Sverige  1,092*** 

(0,076) 

0,674*** 

(0,062) 

 Slovenien  -2,111*** 

(0,156) 

-0,485*** 

(0,144) 

 Konstant 1,042*** 

(0,113) 

4,333*** 

(0,024) 

1,074*** 

(0,112) 

 Justerat R2: 0,435 0,168 0,473 

 Antal fall 29 712 34 284 29 712 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Källa: European Social Survey, 2014 
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I tabell 4.2 har en regressionsanalys gjorts för indexet för populism. Indexet 

varierar från 0-10 där 0 visar minsta möjliga tillit till politiker och det politiska 

systemet. I dessa tre modeller visas som tidigare en modell med endast 

kontrollvariabler, en modell med endast länder och den tredje modellen med alla 

oberoende variabler kombinerat – detta för att visa hur de beroende variablerna kan 

förklara populismen i Europa. I modell 1 visas ett justerat R2-värde på 0,435 vilket 

innebär att kontrollvariablerna kan förklara hela 43,5% av variationen av populism. 

Detta R2-värde sänks betydligt i modell 2, där skillnader mellan länderna endast 

förklarar 16,8% av variationen av populism. I modell 3 när länder- och kontrollvariabler 

kombineras visas den den högsta förklarade variansen hittills i modellerna på 47,3%.  

I modell 2 visas att konstanten visar statistisk signifikant på 99%-nivån med ett 

värde på 4,333***, vilket då är värdet för Tyskland.  Slovenien, Portugal och Polen 

fortsätter att utmärka sig inom genom att signifikant avvika från Tyskland. Slovenien 

har det lägsta värdet (-2,111***) och det är likaså statistiskt signifikant precis som 

nästan alla länder är förutom Belgien och Estland. I modell 3 visar de flesta länderna en 

väldigt stor skillnad från modell 2 i värde för b-koefficienten. Till exempel går 

Slovenien från -2,111*** till -0,485*** när kontrollvariablerna läggs till. Nu är 

skillnaden jämfört med Tyskland endast 0,485 skalsteg när populismen ökar ett steg, 

vilket är en stor skillnad från modell 2 utan kontrollvariablerna. Detta visar även att, i 

jämförelse med Tyskland, har kontrollvariablerna en stor effekt på populismen i 

länderna. Stödet för populism beror alltså i stor grad på vem respondenten är och inte 

primärt vilket land personen bor i.   
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Tabell 4.3: Multivariat regressionsanalys: Auktoritarism 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Oberoende 

variabler 

b 

(SEb) 

b 

(SEb) 

 

b 

(SEb) 

 Kön -0,209*** 

(0,015) 

 -0,218*** 

(0,015) 

 Politiskt intresse -0,060*** 

(0,009) 

 -0,045*** 

(0,009) 

 Religion -0,036*** 

(0,002) 

 -0,032*** 

(0,003) 

 Nöjdhet med 

livet 

-0,001 

(0,004) 

 0,003 

(0,004) 

 Vänster/höger-

skala 

-0,025*** 

(0,003) 

 -0,032*** 

(0,003) 

 Generell tillit 0,062*** 

(0,003) 

 0,055*** 

(0,003) 

 Nöjd med 

demokrati 

-0,008** 

(0,003) 

 -0,018*** 

(0,003) 

 Acceptans till 

HBTQ 

-0,072*** 

(0,007) 

 -0,029*** 

(0,008) 

 Tillhör 

minoritets-grupp 

0,083** 

(0,034) 

 0,151*** 

(0,034) 

 Bostadsort 0,014** 

(0,006) 

 0,005 

(0,006) 

 Utbildning 0,047*** 

(0,004) 

 0,046*** 

(0,004) 

 Österrike  -0,496*** 

(0,047) 

-0,425*** 

(0,050) 

 Belgien  0,003 

(0,042) 

0,040 

(0,043) 

 Schweiz  -0,191*** 

(0,048) 

-0,116** 

(0,051) 

 Tjeckien  -0,123 

(0,046) 

-0,079 

(0,051) 

 Tyskland  Referens- Referens- 



 

36 

kategori kategori 

 Danmark  0,310*** 

(0,058) 

0,237*** 

(0,060) 

 Estland  -0,204 

(0,117) 

-0,173 

(0,130) 

 Spanien  -0,470*** 

(0,024) 

-0,443*** 

(0,027) 

 Finland  -0,021 

(0,059) 

-0,035 

(0,061) 

 Frankrike  0,258*** 

(0,022) 

0,314*** 

(0,024) 

 Storbritannien  -0,103*** 

(0,022) 

-0,056** 

(0,024) 

 Ungern  -0,693*** 

(0,046) 

-0,592*** 

(0,054) 

 Irland  -0,361*** 

(0,066) 

-0,348*** 

(0,075) 

 Litauen  -0,370*** 

(0,078) 

-0,330*** 

(0,099) 

 Nederländerna  0,316*** 

(0,036) 

0,325*** 

(0,038) 

 Norge  0,459*** 

(0,061) 

0,421*** 

(0,062) 

 Polen  -0,564*** 

(0,025) 

-0,339*** 

(0,030) 

 Portugal  -0,059 

(0,048) 

0,144*** 

(0,054) 

 Sverige  0,605*** 

(0,046) 

0,545*** 

(0,047) 

 Slovenien  -0,642*** 

(0,094) 

-0,618*** 

(0,109) 

 Konstant 1,042*** 

(0,113) 

2,468*** 

(0,015) 

2,521*** 

(0,085) 

 Justerat R2: 0,055 0,063 0,100 

 Antal fall 29 400 33 907 29 400 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Källa: European Social Survey, 2014 
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Tabell 4.3 visar en multivariat regressionsanalys för auktoritarismen. Variabeln 

varierar från 1-6, där den högsta nivån av auktoritarism är 1 och den lägsta nivån är 

värdet 6.  

I modell 1 visas ett justerat R2-värde på 0,055 som innebär att 5,5% av 

variationen av auktoritarism kan förklaras genom kontrollvariablerna. I modell 2 när 

länderna analyseras kan det justerade R2-värdet på 0,063 förklara 6,3% av variationen, 

vilket innebär skillnader mellan länderna i sig har större förklaringskraft på 

auktoritarism än vad kontrollvariablerna har. När länder och kontrollvariabler 

kombineras i modell 3, kan 10% av variationen i variabeln auktoritarism förklaras. 

Detta innebär att kontrollvariablerna i kombination med länderna har den största 

förklaringen på auktoritarism. Det här är något som är gemensamt för alla tabeller där 

förklaringskraften ska redogöras för. I alla tabeller har den analyserade 

högerpopulistiska hörnstenen förklarats som mest när kontrollvariablerna analyserats i 

kombination med länderna. Alltså innefattar den största förklaringen för respektive 

beroende variabel när länderna kombineras med individspecificerade oberoende 

kontrollvariabler. 

Vid en jämförelse av kontrollvariablerna mellan modell 1 och 3, finns det inte 

väldiga skillnader mellan dem. De skillnader som existerar är små. ”Generell tillit” 

varierar från 0,062*** till 0,055*** vilket från början innebär att för varje steg på den 

beroende variabeln, ökar den generella tilliten positivt med 0,062 skalsteg. När länderna 

adderas i modellen till analysen minskar det till 0,055 skalsteg. Detta visar en ytterst låg 

skillnad, men den förekommer ändå. 

I modell 2 och 3 är det inte lika många av länderna som tidigare tabeller som är 

statistiskt signifikanta. I modell 2 visar konstanten ett statistiskt signifikant värde på 

99%-nivån och värdet 2,468.  

 Ungern, Slovenien och Polen utmärker sig här i modell 2 och 3 genom att ha 

negativa b-koefficienter. Dock är de inte ensamma om det, utan har sällskap av ett 

flertal andra länder. I modell 2 har Ungern 0,693 skalsteg mer auktoritarism än 

Tyskland. Auktoritarismen ökar således då skalan går från hög till låg. Ungern är alltså 

mer auktoritärt för varje ökande skalsteg som görs hos den oberoende variabeln, även 

fastän värdet minskar per skalsteg. Likväl i modell 2 för Sverige, som är det land med 

det lägsta värdet för auktoritarism genom b-koefficienten, ökar auktoritarismvärdet med 

0,605 skalsteg. Det råder samma likhet mellan Sverige och Ungern att landet blir 
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antingen mer eller mindre auktoritärt tvärtemot om vad värdet visar. Även fast Sveriges 

auktoritarismvärde ökar så minskar auktoritarismen då skalan som sagt varierar från hög 

auktoritarism (värde 1) till låg auktoritarism (värde 6). 

 Vid analys av modell 3 av exempelvis det tidigare nämnda Ungern och Sverige, 

har Ungern fått en lägre b-koefficient på -0592***, vilket innebär en minskning från 

tidigare. Med de individanpassade kontrollvariablernas påverkan, visar det sig att 

Ungern har minskad auktoritarism när kontrollvariablerna läggs till. Sverige får en b-

koefficient på 0,595***, likväl en minskning sedan tidigare. I Sveriges fall ökar istället 

auktoritarismen när en analys görs tillsammans med kontrollvariablerna. Skillnaden 

mellan Ungern och Sverige är markant då det skiljer nästan ett skalsteg för b-

koefficienten mellan dem. Som tidigare nämnt är detta i jämförelse med Tyskland då det 

är referenskategorin för analysen.  

 

7.1  Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur utbrett väljarstöd det finns i 20 europeiska 

länder för de högerpopulistiska sakfrågorna utifrån ESS 2014 års databas. Med 

utgångspunkt från medelvärdes- och regressionsanalyser, har det visat sig att det är 

stödet för högerpopulismen är väl utbrett i Europa. Sverige framstår emellertid i alla 

analyser som det land i Europa där den högerpopulistiska ideologin  – i form av 

nativism, populism och auktoritarism – har minst stöd. Sverige får dessutom ofta 

sällskap av andra skandinaviska länder som Norge och Danmark men även andra 

europeiska länder som har en stark ekonomi som Tyskland och Schweiz.  

 De länder som enligt undersökningarna visat sig ha högst stöd för alla 

högerpopulismen tre grundpelar är Ungern som utmärker sig i alla undersökningar. 

Polen, Portugal, Slovenien och Tjeckien är också länder som utmärker sig i detta 

avseende. Portugal har inget högerpopulistiskt parti som andra europeiska länder har, 

men utmärker sig trots detta i de statistiska undersökningarna. Det innebär att 

förutsättningarna för ett sådant parti kan tolkas som goda i Portugal. Grannen Spanien 

befinner sig i de flesta fall runt medelvärdet för Europa. Anledningen till att Spanien 

och Portugal, som inte har några framgångsrika högerpopulistiska partier, utmärker sig 

genom utbrett stöd för högerpopulism kan vara att de, som enligt tidigare forskning 

visat på, har en historia av högerauktoritär politik.69 Dessa är också länder som har 

påverkats mycket negativt av den ekonomiska krisen. Att Ungern visat sig vara ett av de 
                                                   
69 Marchi, 2013, s.149 
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mest högerpopulistiska länderna är ingen nyhet, då högerpopulistiska partiet Jobbik har 

uppnått stor framgång i Ungern samtidigt som premiärminister Viktor Orbán, som är 

partiledare för Fidesz, tydligt har profilerat sig på denna typ av frågor. 

 Stödet för de högerpopulistiska frågorna varierar mellan Europas länder. Både 

medelvärdes- och regressionssanalyserna visar dock att stödet är ganska jämt fördelat 

över Europas länder, med vissa länder som utmärker sig mer och mindre. För nativism 

tycks den vanliga uppfattningen i Europa vara att få och utvalda grupper ska tillåtas 

komma till Europas länder. Populismen, operationaliserat som missnöje med det 

politiska system, visar sig också vara spridd i Europa då systemtilliten generellt är låg. 

Det framstår också som viktigt för européer att leva i ett tryggt samhälle. En samlad 

analys av dessa tre sakfrågor visar att stödet för högerpopulismens tre ideologiska 

grundpelare är mycket spritt i Europa. De högerpopulistiska opinionerna är utbredda 

och länderna är relativt jämna i sina opinioner för dessa frågor med vissa länder som 

utmärker sig mer och mindre.  

 När de mer individfokuserade kontrollvariablerna visar sin effekt på de 

högerpopulistiska hörnstenarna visar det att de har stor påverkan. En kombination av  

länder- och individvariablerna visar att det ger störst påverkan på de högerpopulistiska 

hörnstenarna. Jämförelsen mellan länder förklarar delar av högerpopulismens variation, 

men förklaringen förbättras avsevärt när kontrollvariablerna adderas i analysen. 

Efter analys av både regression- och medelvärdesanalysen, ges starkt stöd för 

Cas Muddes teori om att högerpopulismen inte är en extrem avvikelse utan till stor del 

baserat på opinioner som är ”mainstream”. I Europa finns det ett utbrett stöd för de 

högerpopulistiska sakfrågorna. Att Europa har blivit mer öppet och tolerant tycks 

således inte reflekteras i de opinioner som har studerats i denna uppsats. Det generella 

medelvärdet för Europa visar en utbredd opinion om högerpopulism, med undantag för 

vissa länder och i synnerhet Sverige. 

Det gemensamma för de länder som utmärker sig genom att ha en stark 

högerpopulistisk opinion är att de är östländer med tidigare kommunistiskt styre som 

också har varit mer utsatta för den ekonomiska krisen som började 2008. För 

östländerna finns ofta ett missnöje mot demokratin och ett tydligt inslag av korruption. 

En ökning av nationalism efter det tidigare kommunistiska styret kan ha haft en 

påverkan på dagens politik och därmed på den nya högerpopulismen. 

 Österrike är ett land som ofta diskuteras i dagens media apropå sitt 

framgångsrika högerpopulistiska parti FPÖ . Trots dessa framgångar befinner sig 
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Österrikes värden i de flesta av uppsatsens undersökningar runt medelvärdet för Europa. 

Det här gäller även Frankrike som också har ett framgångsrikt högerpopulistiskt parti, 

som efter varje val de senaste åren har fått goda resultat.  

En möjlighet till ett annat resultat från uppsatsen är om en nyare utgåva av ESS 

databas legat till grund för uppsatsen, då opinionerna möjligtvis har ändrats sedan 

flyktingkrisen kom till Europa 2015. Den medförde att flera länder, inklusive det 

toleranta Sverige, stängde sina gränser vilket kan ha givit en påverkan på stödet för 

högerpopulismen hos befolkningen. 

 För framtida forskning kan förslagsvis ytterligare statistiska studier göras, då 

regressionsanalyser med interaktionseffekter. Exempelvis då med en analys av ett urval 

av mer intressanta och utmärkande länder tillsammans med vissa av de 

kontrollvariablerna för att se dess effekt. Likaså kan även länder som inte har medverkat 

i denna studie användas, till exempel använda en nyare utgåva av databasen. Även för 

att se om flyktingkrisen har påverkat opinionen och stödet för högerpopulism i Europa. 

 

Avslutningsvis, visar denna uppsats att stödet för de högerpopulistiska profilfrågorna – 

nativism, populism och auktoritarism, är utbredda i Europa och har ett stöd i stora delar 

av Europas befolkning. Därmed kan de frågeställningarna i uppsatsens inledning anses 

vara besvarade. Det har, för det första, framgått att stödet för högerpopulismen är stort i 

alla länder i Europa, även om vi kontrollerar för variabler på individnivå (frågeställning 

1) För det andra har uppsatsen visat att den högerpopulistisk opinionen är mest utbredd i 

forna öststater, i synnerhet Ungern, och minst utbredd i välmående nordeuropeiska 

stater och då särskilt Sverige (frågeställning 2). För att återknyta till Cas Muddes teori 

har uppsatsen, för det tredje, visat att högerpopulismen i Europa inte en tillfällig 

utmaning i vårt samhälle. Den kan snarare kan ses som ett permanent hot då opinionen 

är väl utbredd och inte visar tecken på att minska. Troligtvis kommer stödet endast att 

öka och Europa får då en ännu mer tydlig representation av högerpopulism. 
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Bilaga 

Kodning av variabler 

Kön: gender, (1 = male, 2 = woman) 

Politiskt intresse: How interested in politics (1=very interrested, 2= quite interested, 

3=hardly interested, 4=not at all interested) 

Religion: How religious are you (0=not at all religious […] 10=very religious) 

Nöjd med livet i helhet: How satisfied with life as a whole (0=extremely dissatisfied 

[…] 10=extremely satisfied) 

Vänster/Högerskala: Placement on left right scale (0=left […] 10=right) 

Generell tillit: Most people can be trusted or you can't be too careful (0=you can't be 

too careful […] 10=most people can be trusted) 

Nöjd med landets demokrati: How satisfied with the way democracy works in 

country (0= extremely dissatisfied […] 10=extremely satisfied) 

Acceptans till HBTQ: Gays and lesbians free to live life as they wish (1= agree 

strongly […] 5=disagree strongly) 

Tillhör minoritetsgrupp: Belong to minority ethnic group in country (1=yes, 2=no) 

Bostadsort: Domicile, respondent's description (1=a big city, 2= suburbs or outskirts 

of big city, 3=town or small city, 4=country village, 5=farm or home in countryside 

Utbildning: Highest level of education, ES – ISCED (0=not possible to harmonise 

into ES-ISCED, 1=ES-ISCED I , less than lower secondary, 2= ES-ISCED II, lower 

secondary, 3= ES-ISCED IIIb, lower tier upper secondary, 4= ES-ISCED IIIa, upper 

tier upper secondary, 5= ES-ISCED IV, advanced vocational, sub-degree, 6= ES-

ISCED V1, lower tertiary education, BA level, 7= ES-ISCED V2, higher tertiary 

education, >= MA level) 

(ISCED = International Standard Classification of Education) 

Index Nativism: Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from 

majority, Allow many/few immigrants from poorer countries in Europe, Allow 

many/few immigrants from poorer countries outside Europe (1=allow many to come 
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and live here, 2= allow some, 3= allow few och 4= allow none) 

Index populism: Trust in country’s parliament, Trust in politicians, Trust in political 

parties (0=no trust at all […] 10=complete trust) 

Auktoritarism: Important to live in secure and safe surroundings (1=very much like 

me, 2=like me, 3=somewhat like me, 4=little like me, 5=not like me, 6=not like me at 

all 
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