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  Abstract  

 
The purpose of this study is to investigate to what extent skeptical attitudes towards the 

European Union is driven by materialistic-, postmaterialist values and populism in different 

parts of Europe. To achieve this aim, the study is based on multivariate regression analysis with 

data utilized from the European Social survey 2014. The findings show that cultural questions 

associated with TAN values, such as a nationalistic resistance towards immigration, have the 

best ability to predict EU-skepticism over economic questions related with a subjective 

placement on the political left-right scale, or populism associated with a lack of trust in the state 

of political governance. These findings suggest that the subjective left-right scale do not 

structure attitudes toward the European Union to a great extent. Instead, the results of this study 

are in line with scholars that argue that the TAN-GAL scale as well as populism have grown in 

importance, as these axes of competition are both more linked with opinions on EU. These 

results hold for all regions in Europe that are examined in this study, although particular strong 

effects are found in Germany, where populism and TAN values shape attitudes towards EU to 

the greatest extent.  

 

Keywords: EU-criticism, axis of party competition, TAN-GAL, Left-Right placement, 

Populism 
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1. Introduktion 
 

“We did it, we got our country back” 

 (BBC News 2016). 

  

Med dessa ord inleder Nigel Farage sitt tal på UKIPs (UK Independence Party) konferens efter 

att det stått klart att Storbritannien tänker lämna den Europeiska unionen (EU). Hans uttalande 

vittnar om det motstånd mot europeisering och globalisering som under en tid funnits i 

Storbritannien (Tournier‐Sol 2015:142). Farages tal anknyter till Marquands forskning som visar 

att nationalistiska, traditionella och auktoritära värderingar har fått ett uppsving i Europa 

(Marquand 2015:38-40). Framgångarna för UKIP (i form av Brexit), Front National i Frankrikem  

Österrikiska Frihetspartiet och Sverigedemokraterna under 2010-talet utgör exempel på radikalt 

formulerad högerkritik mot globaliseringen. Att dessa värderingar tycks ha blivit mer 

framträdande för att förklara EU-kritik står klart inte minst när partier såsom UKIP och Front 

National studeras. För både UKIP och Front National kritiseras EU för vad överstatligt samarbete 

innebär för nationalstaten. Dessa partier delar en bild av att EU-samarbetet alltsedan 

efterkrigstiden drivits av politiska eliter som förespråkat att fortsatt integration leder till 

bevarande av fred medan utdrivande av nationalism syftat till att förhindra krig i Europa. För 

UKIP innebär EU-utträdet en frigörelse sig från den påtvingade EU-lagstiftningen, ett 

återtagande av kontroll över nationella gränser mot världsomspännande invandring och en 

återgång till ett brittiskt samhälle som präglas av traditionella värderingar (Macmillan 2017:11).

 Vidare tycks framgångarna för högerpopulistiska EU-kritiker markera ett skifte i 

europeisk politik då motståndet mot globalisering, och europeisering i första hand förknippas 

med partier till vänster så sent som för 15 år sedan (Wijk 2002; Hooghe et al. 2002; Agenda 

2016). För vänsterpartier runt om i Europa har EU historiskt sett inneburit ett mångfacetterat 

problem. Ett problem har delvis varit att betrakta EU som ett nytt institutionellt ramverk för att 

bedriva socialistisk politik inom, eftersom unionen historiskt sett har prioriterat ekonomiskt 

samarbete framför politiskt, något som högern har förespråkat (Marks & Wilson 2000). Därtill 

har socialistiska partier beskrivit EU:s politiska system som ett ensidigt nyliberalt och 

kapitalistiskt projekt där företagens villkor är helt överordnade som princip. Detta i kombination 

med att EU betraktades som ett odemokratisk och toppstyrt system som saknat insyn ansågs 
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knappast förenligt med den demokratiska socialismens visioner (Wijk 2002). Detta till trots så 

verkar det som om vänsterkritiken mot EU har dämpats i samband med utvecklingen under 2000-

talet. I Sverige menar Anders Rosén (2006) att “Ut ur EU”-linjen  med tiden har blivit förbrukad 

och att vänsterkrafter som driver sitt agerande utifrån denna position snabbt blir marginaliserade. 

I Storbritannien menar Boris Kagarlitsky (2017:113) att arbetarpartiets partiledare Jeremy 

Corbyn fått överge sitt motstånd mot EU och vika sig för partipiskan i samband med 

Brexitomröstningen. Marks & Wilson (2000) hävdar att vänster-motståndet mot EU har dämpats 

i samband med att EU samarbetet har utvidgats till att innefatta mer socialpolitiska områden i 

kombination med att demokratiskt valda europaparlamentet fått mer inflytande.  

Andra forskare såsom Boris Kagarlitsky (2017) har istället pekat på att vänsterpartier i 

Europa verkar ha riktat om sitt fokus från klasskamp till att betona en strävan efter kulturella 

värderingar. Värderingar som forskare såsom Inglehart (1977), Flanagan (1987) och Kitschelt 

(1994), menar har fått ökad betydelse till följd av uppkomsten av nya samhällsfrågor och 

konfliktdimensioner de senaste decennierna. Magnus Hagevi (2015) riktar ljuset mot en ny 

framväxande åsiktsdimension mellan libertära värden och auktoritära värden som i allt större 

utsträckning tycks kunna förklara väljarnas röstningsbeteende. Dessa nya frågor tycks ha delat 

upp nationella partier i synen på EU och som kan mätas genom en allmän syn på nationell 

identitet snarare än genom en ekonomisk vänster-högerdimension (Hooghe et al. 2002).  

Högerpopulistiska partier tycks idag ha fångat upp och politiserat de nya 

samhällsfrågorna såsom invandring, mångkultur och nationalism samtidigt som de i allt större 

utsträckning gjort sig till talesmän för den EU-skeptiska opinionen. Emellertid har denna 

koppling tenderat att förhålla sig tvärtom i central- och östeuropa där partier som förespråkar 

traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar istället tenderat att vara mer vänster 

(Hooghe & Marks 2006; Rovny & Edwards 2012). Med detta i åtanke inställer sig frågan vilka 

värderingar som driver EU-kritik idag samt hur dessa varierar i Europa. I takt med att 

vänsterkritiken mot EU verkar ha avtagit är således forskningsfrågan som vägleder denna uppsats 

i vad mån kritik mot EU i allt högre utsträckning drivs av en högerpopulistisk agenda och 

opinion. Stämmer det att EU-kritik alltmer har kommit att associeras med nationalism och 

populism i Europa som Brexit indikerar?  
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1.2 Syfte och Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från European Social Survey 2014 studera i vilken 

mån kritiken av EU drivs av materialistiska vänster-höger värderingar, postmaterialistiska 

auktoritära-libertära värderingar samt populism.  

 

(a) I vilken mån drivs EU-kritik av postmaterialistiska värderingar i Europa? 

(b) I vilken mån drivs EU-kritik av materialistiska vänster-höger värderingar i Europa? 

(c) I vilken mån drivs EU-kritik av populistiska värderingar i Europa? 

(d) Hur ser de regionala skillnaderna av EU-kritik ut mellan länder i Europa?  

 

Disposition 

För att begripliggöra de idéströmningar som antas ligga bakom EU-kritiska åsikter 

uppmärksammar uppsatsen tre åsiktsdimensioner; en ekonomisk, en kulturell och en 

populistisk. I det teoretiska ramverket beskrivs först hur partipolitiken har gått från att vara 

endimensionell till att bli flerdimensionell, sedan definieras de tre åsiktsdimensionerna separat. 

De populistiska åsikterna kopplas i stor utsträckning till Peter Mairs anti-systemteori. I metod- 

och materialdelen presenteras uppsatsens tillvägagångssätt och operationaliseringen av de 

teoretiska begreppen till mätbara variabler. I resultatdelen presenteras de statistiska 

undersökningarna i tabellform för att utreda vilka åsikter som står sig starkast i att förklara EU-

åsikter. Sista delen summerar uppsatsens alla delar och drar slutsatser om resultaten. 

 

2.0 Teoretiskt ramverk 

I denna del beskrivs hur partipolitiken har gått från att vara endimensionell till att bli 

flerdimensionell, samt hur det kan kopplas till EU-kritik.  

 

Från ett endimensionellt till ett flerdimensionellt partisystem 

Den ideologiska och materialistiska vänster-högerskalan har historiskt sett dominerat som 

redskap för att kategorisera partiers positionering i politiken (Lindvall et al. 2017:64). Skalan 

har använts för att analysera den ekonomiska konflikten i samhället mellan arbete och kapital 

(Wheatley 2015:216). Ideologier såsom socialism, liberalism och konservatism skapades som 

motsatta angreppssätt till hur det industriella samhället skulle utformas och hur resurserna i 
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samhället skulle fördelas (Heywood 2012:16). Emellertid så har statsvetare såsom Inglehart 

(1977), Flanagan (1982) Herbert Kitschelt (1994) och Lisbeth Hooghe, Gary Marks & Caroline 

Wilson (2002) pekat på uppkomsten av nya samhällsfrågor rörande exempelvis livsstil, ekologi, 

mångkultur, nationalism och invandring som uppstått i samband med samhällsutvecklingen de 

senaste decennierna. I samband med stora omvälvande samhällsförändringar under 1900-talet 

såsom globalisering och europeisering växer nya sociala rörelser och värderingar fram som en 

reaktion mot den pågående ekonomiska-, kulturella- och politiska integrationen av människor 

och samhällen. Dessa värderingar växer fram som en naturlig följd av samhällets ekonomiska 

utveckling och frångår materiella behov och är istället mer postmaterialistiska (Heywood 

2012:18-19).  

 Inglehart (1977) noterar uppkomsten av postmateriella värden bland den yngre 

generationen som består av en värdeförändring mot utökat självförverkligande, individualism, 

normkritik, gränsöverskridande, auktoritetsuppror, fria livsstilsval och ett bejakande av 

globalisering, vilka sammantaget kan betecknas som libertära värderingar (Hagevi 2015:66). 

Flanagan (1982) pekar senare på att det har uppkommit en ny politik som en motreaktion mot 

de libertära värderingarna bland samhällsgrupper vars värderingar istället är mer auktoritära. 

Dessa individer innehar värderingar som istället betonar nationell gemenskap, stark 

invandringskritik, klara auktoriteter, traditionella normer samt hårdare straff för lagförbrytare 

Hagevi 2015:66). Härvid menar Hagevi (2015) utvecklas en värdebaserad konflikt mellan 

väljare som hyser libertära och auktoritära värderingar. I denna värdebaserade skiljelinje kan 

framväxten av exempelvis gröna miljöpartier placeras på den libertära sidan och radikala 

högerpopulistiska partier på den auktoritära sidan (Hagevi 2015:66-67). 

Detta har skapat ett behov av att komplettera den tidigare vänster-högerskalan med en 

ny politisk kompass för att orientera sig bland de positionsförflyttningar och ställningstaganden 

som förväntas råda i det politiska landskapet. Lisbeth Hooghe, Gary Marks och Caroline Wilson 

(2002) har utvecklat denna föreställning genom att dela in politiken i en ny dimension, nämligen 

en kulturell dimension som de hävdar samexisterar och överlappar med den traditionella 

vänster-högerskalan (Hooghe et al. 2002:976-977). Som framgår av SNS demokratirapport från 

2017 har TAN-GAL skalan kommit att användas allt oftare inom den svenska politiska 

debatten. Denna skala myntades ursprungligen  av Lisbeth Hooghe, Gary Marks, & Caroline 

Wilson (SNS Demokratirapport 2017:64) och som enligt Jonathan Wheatley har kommit att bli 
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en av det mest vanligt förekommande för att kartlägga det politiska landskapet i Europa 

(Wheatley 2015:217).  

 

Figur 1: Den politiska kompassen 

 

Kommentar: Den vertikala axeln visar positioneringen längs TAN-GAL skalan medan den horisontella axeln 

visar positionen längs vänster-högerskalan.  

 

Tidigare forskning visar att frågor relaterade till TAN-GAL, vänster-höger men även populism 

problematiserar olika områden av EU-samarbetet (Polk & Rovny 2017:359). Emellertid så har 

den allmänna opinionen inte alltid varit inkluderad i EU-frågan (Hutter & Grand 2014:1003). 

EU-politik har dels beskrivits som både mer framträdande för företag än för medborgare, dels 

som sui generis (dvs. av sitt eget slag) och ojämförbart med partipolitik i det nationella 

partisystemet. EU har även ansetts vara ett elitprojekt lett av i huvudsak etablerade mittenpartier 

som åtnjutit en bred enighet för fortsatt integration (Hooghe & Marks 2009). Dessa partier har 

emellertid visat sig vara mer positiva till samarbetet än vad medborgare överlag har varit (Polk 

& Rovny 2017:356), vilket har resulterat i att integration inom EU stegvis har politiserats och 
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inkluderat en mer skeptisk väljarkår (Green-Pedersen 2012:126). I takt med att EU-samarbetet 

har utvidgats genom mer maktöverföring till EU från medlemsländerna, samtidigt som folket 

åsikter inkluderats, utmanas EU i allt större utsträckning av den allmänna opinionen i både 

ekonomiska, kulturella och populistiska frågor (Hutter & Grand 2014:1003; Marks & Hooghe 

2009). Dessa åsikter är i realiteten inte helt separerade utan överlappar i vissa partier. 

Exempelvis kombinerar högerpopulistiska partier vanligen en högerorientering i ekonomin med 

TAN-värderingar och populistiska budskap, likaså har vänsterpartier kopplats till GAL-

värderingar. Därmed har GAL inom forskningen ibland beskrivits som framväxten av  ”nya 

vänstervärderingar” medan TAN beskrivits som framväxten av  ”nya högervärderingar” 

(Wheatley 2015:217). Emellertid har denna koppling tenderat att förhålla sig tvärtom i 

östeuropa på grund av det kommunistiska arvet (Marks et al. 2006).  

Under olika skeden av integrationsprocessen har motståndet mot EU drivits av olika 

åsikter. Det kulturella motståndet mot EU har framförallt drivits av TAN värden när samarbetet 

hotat att upplösa det nationella samhället, traditioner och identiteter (Hooghe & Marks 2002, 

2009). Det ekonomiska motståndet har i huvudsak drivits av den ideologiska vänstern som berör 

problemen kring EUs ekonomiska integration som ansetts kunna hota nationella välfärdssystem 

och prioriterat bort socialpolitiska mål som social trygghet (Polk & Rovny 2017:359). Det 

populistiska motståndet har historiskt sett återfunnits både på den ideologiska vänster- och 

högerkanten och berör framväxten av vad man menar är en klass av politiska eliter inom EU 

som bedriver politik och saknar förankring hos folket. I de kommande teoretiska delarna 

presenteras de ekonomiska, kulturella och populistiska åsiktsdimensionerna separat. 

 

2.1 Vänster-högerskalan 

Hagevi (2015) har beskrivit vänster-höger som en skala som i huvudsak fångar in “gammal 

politik”, och som fokuserar på den konflikt som uppstår kring samhällets ekonomiska 

fördelning. Den ekonomiska konflikten berör exempelvis statens roll i samhällsekonomin, 

ekonomisk jämlikhet och välfärdsfrågor baserat på motsättningar mellan arbete och kapital. 

Förutom att vänster-högerskalan fokuserar på statens roll i ekonomin, mäter skalan även 

ideologiska positioner och tankesystem som samtidigt fångar upp olika samhällsåskådningar 

(Heywood 2012:5,17). Vissa forskare hävdar dessutom att sociokulturella frågor i högre 

utsträckning har assimilerats in i vänster-höger skalan i samband samhällsutvecklingen och till 

följd av uppkomsten av nya frågor de senaste decennierna  (Elsas & Van der Brug 2015:195-
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199). Det som är relevant för denna studie är dock vad som historiskt sett har motsvarat vänster 

respektive höger på denna skala, vilket är den ekonomiska aspekten som beskrevs ovan. 

Som motpoler på vänster-högerskalan har socialism vanligen positionerats till vänster, 

konservatism till höger, medan liberalism placerat sig närmare mitten (Heywood 2012:16). 

Socialismen anser att staten mer eller mindre bör ha en reglerande och omfördelande roll i 

ekonomin för att jämna ut klasskillnader, medan konservatismen vanligen erkänner 

marknadsekonomin som ett instrument som kan bringa social ordning och stabilitet. Liberalism 

har vanligen placerat sig i mitten av spektrumet och förespråkar i högre grad en självreglerande 

marknadsekonomi fri från statlig inblandning. Med andra ord har en mer positiv syn på en fri 

och obehindrad marknadsekonomi vanligen kopplas samman med liberalism och positioner i 

mitten (Heywood 2012:17,24,85-86,97). 

Förutom att vänster-höger skalan i huvudsak fokuserar på ekonomiska frågor så fångar 

skalan även in ideologiska värderingar och samhällsåskådningar. Framträdande drag inom den 

socialistiska idétraditionen kretsar kring idéer om samarbete, jämlikhet och klasspolitik. Dessa 

idéer och värderingar kan sammanfattas som förespråkande av en kollektiv uppbyggnad av 

samhället. Den konservativa idétraditionen antar istället en mer organisk syn på samhället 

kombinerat med en mindre betoning på ekonomin. Istället läggs betoningar större på en starkare 

stat som upprätthåller politisk ordning, kontinuitet och stabilitet. Till skillnad från socialismen 

anammar konservativa en större motvilja inför hastiga förändringar av rådande strukturer. Inom 

den liberala idétraditionen är idéer såsom frihet, jämlikhet av rättigheter, valfrihet och tolerans 

framträdande. Dessa idéer och värderingar kan sammanfattas som en mer individualistisk 

uppbyggnad av samhället än både socialismen och konservatismen. Liberalismen förespråkar 

istället att staten bör ha en minimal roll i samhället som i huvudsak garanterar människor 

trygghet och säkerställer de grundläggande rättsprinciperna (Heywood 2012:24-27,84,100).  

För både vänster och höger innebär det att ju längre ut på skalan vi rör oss desto mer 

auktoritär blir den ideologiska positionen. Ju längre vi rör oss åt höger på skalan desto mer 

konservativ, traditionell, auktoritär och till och med fascistisk blir den ideologiska positionen. 

Ju längre vi rör oss åt vänster på skalan desto större blir motviljan till kapitalism och desto mer 

kommunistisk syn på uppbyggnaden av samhället. Ju närmare mitten vi rör oss på skalan desto 

mindre roll anses staten behöva ha både att påverka ekonomin men även människors levnadssätt 

(Heywood 2012:17). 
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Partier längst till vänster och höger tycks historiskt sett ha intagit de mest EU-negativa 

positionerna. När EU-samarbetet i huvudsak berörde ekonomiska integration kom motståndet 

framförallt från vänster medan motståndet i högre grad kommit från höger när EU-samarbetet 

fördjupats politisk. Integration inom EU har av vänsterpartier framförallt problematiserats av 

socioekonomiska frågor och högern av sociokulturella frågor (Elsas & Van der Brug 2015:195-

199).  

För partier längre till vänster formuleras EU-motståndet främst när EU-samarbetet 

vidrör socioekonomiska frågor som har med sociala utjämningssträvanden att göra. EU anses 

under decennier har förstärkt klassklyftorna genom ett villkorslös främjande av ett 

företagsvänligt klimat som har hotat de nationella välfärdssystemen. Därtill anses 

socialpolitiska mål såsom omfördelningspolitik, arbetsmarknadspolitik och löntagarnas villkor 

varit bortprioriterade värden. EU:s liberala struktur anses av vänstern ha lett till att den 

ekonomiska politiken mer tagit formen av reglering snarare än omfördelning (Bartolini 

2005:232-234). Jakten på att fullborda den inre marknaden har potentiellt sett kunna leda till en 

upptrappning av konkurrensen och en försämring av villkor och rättigheter för löntagare (Polk 

& Rovny 2017:359).  

För konservativa partier formuleras motståndet främst när EU vidrör sociokulturella 

frågor som har att göra med identitet och nationalism. Konservativa stödjer vanligen 

ekonomiskt samarbete inom EU i form av exempelvis internationell handel och den inre 

marknaden men de sätter samtidigt det nationella framför det internationella. Politisk 

integration inom EU har av den mer konservativa högern ansetts kunna hota 

suveränitetsprincipen genom mer maktöverföring till EU från nationalstaten. EU är 

problematiskt för konservativa eftersom överstatligt samarbete riskerar att splittra den sociala 

sammanhållningen av kultur, tradition, och identitet som hållit samman det nationella samhället 

(Elsas & Van der Brug 2015:195-199).  

 

2.2 TAN-GAL skalan 

I samband med samhällsutvecklingen under 1990- och 2000-talet har forskare blivit oeniga om 

vilka frågor vänster-höger skalan har fångat in och hur dessa kopplas samman med EU-kritik 

(Elsas och Van der Brug 2015:195). Hagevi (2015) menar att det har varit svårt för vissa 

väljargrupper att skapa sig en uppfattning om var de står på vänster-höger skalan, en oenighet 

som grundas i vad vänster respektive höger innebär på skalan. Elsas och Van der Brug (2015) 
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menar att skalan i allt större utsträckning kan förstås utifrån “nya” vänster- och 

högervärderingar som fångar in sociokulturella åsikter snarare än socioekonomiska. Därtill 

tycks väljare i allt större utsträckning rösta enligt nya frågor som inte förhåller sig till en tydlig 

ekonomisk politik på vänster-höger skalan. Nya frågor som har fångats upp av exempelvis 

gröna, feministiska och högerpopulistiska partier (Hagevi 2015:65). För att kartlägga den 

värdeförändring som har skett i Europa över tid har forskare omgrupperat väljare i mer libertära 

respektive auktoritära värderingar som delar upp det politiska systemet i ytterligare en 

åsiktsdimension. Genom att å ena sidan studera vänster-högerskalan och å andra sidan en 

auktoritär-libertär skalan är det möjligt att fånga in skillnader av värderingar som kan ha ökat i 

styrka men även se hur dessa skalor samexisterar och överlappar (Hagevi 2015:74,77).  

Jonathan Wheatley (2015) menar att TAN-GAL skalan i stor utsträckning konstrueras 

genom att hämta föreställningen om uppkomsten av “ny politik” introducerad av Flanagan 

(1977) och Inglehart (1987). Hooghe et al. (2002) sammanfattar GAL som en ändpunkt som 

kombinerar stöd för ekologism, deltagardemokrati och libertarianism (Wheatley 2015:217). I 

kontrast konstrueras TAN som den ändpunkt som kombinerar stöd för traditionella värderingar, 

motstånd mot invandring och försvar av det nationella samhället. Gemensamt för GAL-värden 

är att staten ska avstå från att ingripa i människors livsval och valmöjligheter, medan TAN-

värden berör uppfattningen att staten bör ha en stark roll att upprätthålla ordning och agera som 

en moralisk röst i samhället. Enligt Hooghe, Marks & Wilson så uppfattar partier och väljare 

som befinner sig närmare TAN en rad hot mot det nationella samhället, inte minst invandring, 

influenser av främmande kultur, samt överföring av makt till överstatliga eliter och 

internationella institutioner. EU anses av TAN-partier kombinera ett flertal av dessa hot och 

innebär överlag ett underminerande av den nationella suveränitetsprincipen och 

självbestämmandet (Hooghe et al. 2002:976-977).  

I västeuropa har TAN-partier historiskt sett bestått av radikala högerpopulistiska partier, 

medan i östeuropa av oreformerade kommunistpartier. En skillnad som till stor del förklaras av 

det kommunistiska arvet. Kommunismens styre skänkte mer ekonomisk jämlikhet som 

ekonomiskt system än marknadsekonomin men samtidigt innebar det en mer auktoritär regim 

som kuvade meningsskiljaktigheter och alternativa livsstilar (Hooghe, Marks 2006:160). 

Emellertid har detta regionala mönster tenderat att avta under 2000-talet i samband med att 

många forna Sovjetiska rådsrepubliker anslutit sig till EU och har kommit att etablera sig själva 

som allomfattande socialdemokratiska partier (Rovny and Edwards 2012; 69).  
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Även konservativa partier befinner sig vanligen på den mer moderata sidan av TAN, 

och även dessa partier värnar om en nationell kultur och suveränitet, samt motsätter sig 

internationellt styre och flera territoriella identiteter. Emellertid så har EU-samarbetet inneburit 

en splittring inom konservativa partier runt om i Europa mellan den konservativa och liberala 

falangen, varav den liberala har varit mer beredd att uppoffra TAN-värden för att uppnå 

ekonomisk integration inom EU. Konflikten inom det tyska CDU eller i det brittiska 

konservativa partiet har stått mellan mer EU-kritiska- och EU-vänliga fraktioner där segment 

av nationalism har konkurrerat med neoliberalism (dvs. fri marknad och privatisering av staten, 

i kontrast mot Keynesianismen och statens ingripande i samhället (Heywood 2012:50,58)). 

Dessa inre stridigheter har enligt Hooghe och Marks (2009) fjärmat konservativa partier från 

sin traditionella väljarkår (Hooghe & Marks 2009:17).  

Partier som befinner sig närmare GAL tenderar att vara sprungna ur den gröna rörelsen 

och sakna den grundliga motviljan mot europeiskt samarbete som återfinns vid ändpunkten 

TAN, utan drivs istället av en ambition att fokusera på särskilda politiska mål inom EU. De 

gröna och libertära partierna förespråkar en mer inklusiv globalisering som ser fördelarna med 

en integrera människor i överstatliga samhällen som präglas av mångfald, universella 

värderingar, mänskliga rättigheter och tolerans. Emellertid är gröna partier inte i huvudsak för 

ekonomisk globalisering eftersom detta riskerar att medföra en ökad materialism, konsumerism 

och miljöförstörelse (Heywood 2012: 278).  

GAL-partier tycks historiskt sett varit tvetydiga i sin syn på EU-samarbetet. EU-

samarbetet innebär å ena sidan en möjlighet att bedriva en mer omfattande miljöpolitik samt 

medför utökade valmöjligheter för individen att förflytta sig, å andra sidan riskerar EU att 

försvaga demokratin, trappa upp konkurrensen och beröva intressegrupper inflytande (Hooghe 

et al. 2002:977). En bestämmande faktor hos GAL-partier i synen på EU-samarbetet har varit 

om dessa partiet har varit mer orienterade mot ett reformistiskt eller fundamentalistiskt håll. 

Debatten inom de gröna partierna i Europa har under 2000-talet övergått till fördel för den mer 

reformistiska falangen. Den mer reformistiska falangen har i viss mån förbisett en del av EU:s 

tillkortakommanden såsom en alltför central styrning, samt bristen på demokrati och 

transparens i EU:s beslutsfattande, i syfte att principiellt betrakta EU som ett projekt för 

integration och uppbyggnad av ett multikulturellt europeiskt samhälle (Hooghe & Marks 

2009:17)   
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En annan bestämmande faktor hos GAL-partier tycks ha varit om dessa partier 

inkluderar radikala vänsteråsikter, något som tycks har påverkat synen på EU-samarbetet 

negativt. För partier som kombinerar stöd för GAL med en orientering till vänster har EU 

betraktats som problematiskt, detta eftersom EU:s politik anses ha främjat en villkorslös 

marknadsliberalism. GAL partier har i huvudsak visat sig vara EU-positiva när samarbetet har 

kunnat främja frågor såsom miljöpolitik, stärkandet av demokratin i Europarlamentet, samt ett 

utökat samarbete för en mera human och öppen flyktingpolitik (Hooghe et al. 2002:983-984). 

I nästa del presenteras Peter Mairs anti-systemteori. 

 

2.3 Antisystemteori 

Som tidigare nämnts har motståndet mot EU-åsikter drivits både i ekonomiska frågor utifrån 

vänster-högerskalan, men även enligt kulturella frågor på TAN-GAL-skalan. I kontrast till detta 

har forskaren Peter Mair (2013) utvecklat en föreställning om att EU-åsikter istället för att 

förstås genom vänster-högerfrågor eller specifika sakfrågor kan förstås utifrån hur EU har 

konstruerats som ett politiskt system. Peter Mair (2013) menar att EU:s politiska struktur har 

skapat grogrund för en så kallad anti-systemkritik, vilket hänger samman med en politisk trend 

som har skett i västvärldens demokratier allteftersom partipolitiken har förändrats. Mair 

argumenterar för i huvudsak två observerade trender som kännetecknar utvecklingen av politik 

i Europas demokratier. Dels har det skett en partiutveckling, där traditionella partier har förlorat 

sin organisatoriska roll, dels förändrade styrelsesätt i  Europas demokratier i samband med 

maktöverföringen till EU. Traditionella partier som tidigare representerat folket genom klass 

och ideologi, med en tydlig anknytning till massorganisationer och valkretsar, har kommit att 

avlägsnats från civilsamhället och förlorat sin organisatoriska roll. Denna process innebär att 

partidemokratin har förändrats. Partier har gått från att vara civilsamhällets aktörer, från att 

mobilisera väljare och kanalisera olika samhällsgruppers viljor i partiprogram, till att bli statliga 

aktörer, som i huvudsak fokuserar på att vinna val och att etablera fler länkar till statliga 

institutioner. Det avstånd som har bildats mellan partierna och väljarna, har samtidigt utvecklats 

till ett folkligt missnöje gentemot den parlamentariska demokratin och ett ifrågasättande av 

partiernas representativa roll. Denna del innebär att en likgiltighet har utvecklats bland 

medborgare i de demokratiska processerna. Detta märks i ett stadigt sjunkande valdeltagande, 

ett minskat antal partimedlemmar och en upplevd försvagad partiidentifikation. Mair refererar 

till fenomenet som åskådardemokrati som syftar till att medborgare har vänt ryggen åt 
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kollektiva former av politiskt engagemang, och i allt större utsträckning involverar sig i 

individuella former, såsom frivillighetsorganisationer och kortvariga politiska aktioner. 

Partiernas försvagade väljarbas och oberäkneliga väljare har samtidigt lett till att partier närmat 

sig staten som garant för ekonomiska subventioner och stabilitet, som kompenserar för minskat 

bidrag från partimedlemmar (Mair 2013:44,98). 

Den andra delen i Mairs observerade trender är ett relaterat politiskt fenomen som 

innebär förändrade styrelsesätt kopplat till EU-samarbetet. För ett medlemsland i EU innebär 

medlemskapet ett legitimerande av icke-politiska institutioner och ett accepterande av den 

moderna staten som reglerande och begränsad i sin kapacitet att bedriva politik och vara 

omfördelande. Detta blir ett problem för den representativa demokratin vars handlingskraft 

alltmer blir beskuren och en försämrad möjlighet att representera folkets intressen. Mair (2013) 

menar att avpolitisering har skett när nationella maktbefogenheter har delegerats från 

medlemsländerna till EU:s icke-folkvalda institutioner såsom Europeiska centralbanken, 

Europol eller Kommissionen. 

En annan inneboende problematik och utmaning för EU har enligt Mair varit att 

kombinera folklig förankrad demokrati med effektivitet, något som nödvändigtvis inte ansetts 

vara förenligt, vilket resulterat i att de huvudsakliga överstatliga institutionerna i EU är icke-

folkvalda. Vad som kallats för kommittologi, det omfattande system av kommittéer bestående 

av specialiserade sekretariat (så kallade “agenturer”) och neutrala experter har ansetts mer 

trovärdiga och effektiva att utfärda policy lösningar på komplexa problem än politiker. 

Europeiska Unionens råd och Kommissionen beslutar i huvudsak i sakfrågor bakom stängda 

dörrar, avskärmade från offentlig debatt och betänkanden. Ett politiserande av känsliga 

samarbetsområden i EU har potentiellt setts kunna inskränka och försvåra integrationsarbetet 

(Katz & Mair 2009:132-133). 

Till EU:s problematik hör även att det dels saknas en territoriell koppling till ett 

definierat demos (dvs. den röstberättigade delen av befolkningen i en stat), dels att det politiska 

systemet är annorlunda från det nationella. Till att börja med saknar EU ett homogent folk som 

associerar sig med en europeisk identitet framför en nationell. Identiteter förmedlas fortfarande 

genom nationalstatens distinkta politiska ramverk, som skapar en känsla av tillhörighet genom 

medborgarskap. För det andra är EU inte responsivt till demokratiska kanaler och organ. Det 

finns ingen tydlig maktdelningsprincip i EU mellan regering och opposition som kan jämföras 
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med partier och val som återfinns i västvärldens demokratier, vilket bidrar till att 

beslutsfattandet saknar folklig förankring (Mair 2013:137-142)  

Peter Mair menar att den opposition som håller på att utvecklas i ett apolitiskt och 

elitstyrt EU, kan förstås bortom ideologiska vänster-högerpositioner. Kritik riktar sig inte mot 

specifika sakfrågor eller enskilda politiker utan mot själva systemet i sig; en kritik av principer 

som har kommit att förknippas med en protest mot hur EU som politiskt system har kommit att 

konstruerats. Den opposition som har vuxit fram mot EU strävar efter att slå hål på den 

arbetskultur som karaktäriseras av tolerans och konsensus, och som präglade europeisk 

integration under efterkrigstiden. Denna arbetskultur drev det europeiska samarbetet framåt 

bland politiska eliter och fann brett stöd bland de ledande partierna samt som avsiktligt 

exkluderat allmänheten från politisk debatt (Katz & Mair 2009:110).  

Avsaknaden av debatt inom EU leder till en så kallad antisystemkritik som uppstår när 

medborgare finner sig i en känsla av förlorad kontroll över hur de blir styrda. Svårigheterna för 

medborgare kan vara att skilja mellan vad som är EU och nationellt, och likaledes att separera 

vilka beslut eller samarbetsformer som är mellanstatliga eller överstatliga. Mair hävdar att när 

vi talar om EU-kritik som en opposition av principer kan det likväl vara en kritik mot det 

nationella systemet eller styret. En uteslutning av opposition i ett politiskt system kan på sikt 

leda till en grogrund för mobilisering av en ny opposition med principer, som potentiellt sett 

kan exploateras av populistiska partier både till höger och vänster (Mair 2013:137-142). I 

nästkommande del presenteras en mer fördjupad genomgång av begreppet populism och hur 

det kopplas till EU-kritik.  

 

2.4 Populism  

Flera forskare har försökt förklara framväxten av populism och hur populistiska partier 

mobiliserar EU-kritiska åsikter. En av de mer inflytelserika forskarna Cas Mudde (2007) har 

definierat populism som en relativt tunn ideologi som delat upp samhället i homogena och 

antagonistiska grupper som ställs mot varandra (Polk & Rovny 2017:358). Mudde (2007) 

menar att populister delar upp samhället mellan å ena sidan folket som utgör den tysta 

majoriteten som åtnjuter fullständighet demokratisk legitimitet och suveränitet. Mot folket 

ställs den andra gruppen bestående av korrupta politiker som formar en politisk klass för sig, 

som upprätthåller en maktstruktur, ett s.k. etablissemang, som saknar folklig förankring och i 

hög grad motverkar att folkets åsikter förverkligas (Bonikowski & Gidron 2016:7).  
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Mycket av forskningen kring populism tenderar att fokusera på det glapp som har bildats 

mellan folket och de politiska makthavare till följd av att folket åsikter har uteslutits ur 

politiken. Några orsaker till att folkets åsikter har blivit uteslutna av de ledande mittenpartierna 

i EU-projektet dels beror på folkets åsikter inte anses rota sig i stabila åsikter (Hooghe & Marks 

2009:6-7) dels att dessa åsikter riskerar att äventyra det europeiska samarbetet (Mair 2013:132), 

men även splittra nationella partier i nya politiska frågor (Green-Pedersen 2012:126). Den kris 

beträffande representation som uppstått inom i EU har populistiska partier dragit har fördel av 

(Polk & Rovny 2017:360). I de allra flesta europeiska länder idag tycks den gamla traditionella 

vänster-höger skalan utmanas av populistiska budskap som driver föreställningen att folkets 

åsikter har blivit exkluderade från politiken (Mavrozacharakis et al. 2017:43).  

Fastän mycket av forskningen om populism har fokuserat på högerpopulistiska partier, 

visar framgången för vänsterpopulistiska Syriza i Grekland, Podemos i Spanien och 

femstjärnerörelsen i Italien att populism inte är begränsat till radikala högerpartier i Europa 

(Polk & Rovny 2017:360). Populism kan anta olika former och har både förankrats i mer 

socialistiska vänsterorienterade ideologier till mer konservativa högerorienterade ideologier. 

Populism kan även skilja sig vid att inneha en inklusiv till en mer exklusiv tolkning av “folket” 

(Roberts 2016:70-71).  

Vänsterpopulister anses generellt sett ha en mer inkluderande tolkning av begreppet 

”folket”, som inte definieras utifrån en nativistisk syn utan i huvudsak i socio-ekonomiska 

termer. Vanligt folk utgörs av medborgare som fallit offer för det kapitalistiska systemet 

influerat av neoliberalism, som drivits av politiska eliter, multinationella företag och 

storbankernas ekonomiska intressen (van Kessel 2016:82). I Spanien och Grekland växte 

vänsterpopulistiska partier fram som en reaktion med de åtstramningsåtgärder EU ålade 

länderna i samband med finanskrisen. För dessa partier utgör institutioner såsom IMF, 

Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken tillsammans en politisk elit som saknar 

förankring hos vanliga medborgare och deras bekymmer (Mavrozacharakis et al. 2017:40)  

 Högerpopulister tillämpar vanligen en snävare definition av begreppet folk än vad 

vänsterpopulister gör. I begreppet folk exkluderas vanligen människor som inte delar samma 

etniska bakgrund som majoritetsbefolkningen. Förutom en ideologisk kärna av nativitism och 

xenofobi hyser högerpopulister även auktoritära åsikter och en tro på mer strikt ordning och 

lagar. För högerpopulister problematiseras EU-samarbetet av institutioner och politiska eliter 

som anses driva en ambition att vilja främja invandring och integrering av människor i ett 
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överstatligt samhälle som suddar ut nationalstatens självbestämmande (Polk & Rovny 

2017:359).  

Sammantaget har populism beskrivits som en kameleont som “hakar” på andra 

ideologier i olika former (van Kessel 2016:82). Rovny (2017) hävdar att populistisk retorik och 

anti-elitistiska åsikter kan förstås som en underliggande mekanism som driver EU-kritik både 

bland partier till vänster och till höger men även kulturella TAN och GAL positioner (Rovny 

2017:365). Vad som emellertid är gemensamt för de olika inriktningarna är att populister 

vanligen strävar efter att vilja medla och förena folkets åsikter mot politiska eliter och etablera 

sig som folkets företrädare (Roberts 2016:70). Sammantaget symboliserar EU ett elitlettprojekt 

med framväxten av en politisk klass som delar överensstämmande åsikter som har mer 

gemensamt med varandra än med medborgare i Europa (Polk & Rovny 2017:360). Mot 

bakgrund av ovanstående avsnitt kommer nästa del att undersöka vilken åsiktsdimension som 

bäst kan förutsäga EU-kritik i Europa.  

 

3.1 Material  

Materialet som uppsatsen baseras på består av data hämtat från European Social Survey (ESS) 

2014 omgång 7. ESS utformar enkätundersökningar som behandlar frågor rörande attityder till 

bland annat politik, hälsa, invandring, uppfattad identitet, diskriminering och mänskliga värden. 

Frågeformuläret innehåller svar från respondenter bosatta i Österrike, Belgien, Tjeckien, 

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Israel, Litauen, 

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och 

Storbritannien. Urvalet baseras på tvärsnitt av populationen i varje land vid en viss tidpunkt och 

innehåller i denna undersökning data från år 2014. Svarspersonerna är 15 år eller äldre, bosatta 

i privata hushåll och har slumpmässigt och representativt valts ut för att generalisera resultaten 

till hela befolkningen. För länder med över två miljoner invånare har minst 1500 svarspersoner 

valts ut och för länder med mindre än två miljoner invånare har minst 800 svarspersoner valts 

ut.  
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Operationalisering av teoretiska begrepp 

I nedanstående avsnitt redogör jag för vilka variabler jag har valt att använda mig av för att 

operationalisera och testa graden av TAN-GAL, vänster-högerplacering och populism på EU-

åsikt.  

 

Beroende variabel 

En beroende variabel beskriver variationen i den egenskap hos analysenheterna som vi vill 

förklara (Esaiasson et al. 2017:51). För att besvara uppsatsens frågeställningar mäts åsikt om 

EU genom en beroende variabel som fångar in attityder gentemot EU-samarbetet. I frågan 

European Union:European Unification go further or gone too far ställd European Social 

Survey 2014 har respondenten fått ta ställning till om man anser att EU-samarbetet har gått för 

långt eller om det ytterligare bör fördjupas. I denna fråga har respondenten fått gradera sitt svar 

från 0-10, där 0 indikerar att man tycker att samarbetet redan gått för långt, medan 10 indikerar 

att man tycker att samarbetet ytterligare fördjupas. Med andra ord innebär högre värden (svar) 

på den beroende variabeln att svarspersoner är mer EU-positiva. Andra frågor i enkätformuläret 

som hade kunnat operationaliseras (översätta det teoretiska begreppet EU-åsikt, till det 

empiriska materialet), är variabeln förtroende för Europaparlamentet: Trust in European 

Parliament. Emellertid är denna variabel inte lika relevant då den enbart mäter förtroende för 

en institution inom EU och inte åsikter om hela samarbetet.  

Dessa två variabler kan heller inte samköras i en indexvariabel eftersom dessa 

tillsammans uppmäter en alltför låg internkorrelation. Med ett Cronbach Alpha värde på 0,52 

mäter dessa inte riktigt samma underliggande åsikt (Esaiasson et al. 2017:398-399). 

 

Oberoende variabler TAN-GAL, Vänster-Högerplacering och populism 

För att undersöka TAN-GAL, Vänster-Högerplacering och Populism har dessa teoretiska 

åsiktsdimensioner operationaliserats som separata oberoende variabler. Detta för att jämföra 

styrkan av de olika värderingarna för sig. För att få reliabla mått på de oberoende variablerna 

har svaren från ett antal olika enkätfrågor i European Social Survey kombinerats i index. En 

operationalisering av de teoretiska begreppen genom index anses vara ett mer tillförlitligt mått 

än enstaka variabler för sig. Om svaren hade använts från enbart en enkätfråga hade risken varit 

större att svaren är slumpmässiga och den empiriska indikatorn är felaktig. Därmed har intern- 

korrelationer mellan ett antal lämpliga variabler undersökts i statistiska dataprogrammet 
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Statistical Package for Social Sciences (SPSS) för att se om dessa mäter samma underliggande 

endimensionella begrepp. Ett sammanfattande mått på reliabilitet är Cronbach Alpha som 

varierar mellan 0 och 1, där 1 innebär högre interna korrelationer. En tumregel som ofta 

hänvisas till är att alfa-värden som är större än 0,7 indikerar god skalbarhet (Esaiasson et al. 

2017:398-399). Detta värde har således använts som gränsvärde i SPSS för att konstruera 

indexen. För att mäta åsiktsdimensionen TAN-GAL har uppsatsen valt att fokusera på värden 

såsom invandringsmotstånd, tradition och auktoritet som är centrala för TAN.  

Variablerna: Cultural life undermined or enriched by immigrants, Immigrants make 

country’s crime worse or better, Immigrants take jobs away in country or create new jobs, 

Immigrants make country worse or better to live och uppmäter tillsammans ett cronbach alpha 

värde på 0,72. Detta innebär att dessa variabler fångar in samma åsiktsdimension och kan slås 

samman till en indexvariabel och samköras i SPSS. I dessa frågor i European Social Survey har 

svarspersonerna behövt ta ställning genom att gradera sitt svar från 0-10 där 0 innebär det 

negativaste svaret och 10 det positivaste. Låga värden på TAN-GAL indexet indikerar således 

en TAN position medan höga värden i motsats betraktas som GAL.  

För att mäta en vänster-höger åsiktsdimension har variabeln Placement on left right 

scale valts att användas. Att skalan är subjektiv innebär att denna fråga mäter svarspersonens 

egen uppfattning om sin placering på skalan. Variabeln löper mellan 0 (längst åt vänster) och 

10 (längst åt höger) där 5 innebär en “mittenposition” (Hagevi 2015:63). Valet av subjektiv 

vänster-höger skala kan emellertid ifrågasättas, då vissa väljargrupper har haft svårt att placera 

sig enligt denna. Hagevi (2015) menar att väljare som placerar sig i mitten av skalan upplever 

en svagare identifikation än väljare som placerar sig längre till vänster respektive till höger, 

vilket lämnar uppsatsen med en viss osäkerhet om begreppsvaliditet. Med andra ord finns en 

bristande översättning av det teoretiska begreppet till det empiriska materialet (Esaiasson et al. 

2017:59). Emellertid har denna skala valts att användas framför en objektiv skala eftersom hur 

människor själva tycker i frågor har visat sig påverka hur de agerar politiskt, oavsett om dessa 

åsikter stämmer överens med deras objektiva placering (Esaiasson & Holmberg 1996:101). 

Variabeln för populism har konstruerats som en indexvariabel med bakgrund bland 

annat i Peter Mairs anti-systemteori och tidigare forskning kring populism. Populism variabeln 

mäter inte värden för vänster eller högerpopulism utan istället det som är gemensamt för båda 

inriktningar. Peter Mair (2013) menar att när människor kritiserar EU som ett politiskt system 

har människor svårt att skilja på vad som är nationellt och europeiskt. Således riktas denna 
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kritik ibland samtidigt mot människors egna nationella institutioner och styrelseskick, som kan 

sammanfattas som ett bristande förtroende över hur människor blir styrda (Mair 2013:140). 

Populism hävdar även att politiken har förlorat förankring till folket vilket har resulterat i ett 

demokratiskt underskott. Således har variabler som mäter huruvida människor anser att 

politikerna lyssnar på vad folket tycker, nöjdhet med demokratin, samt hur människor upplever 

sin förmåga att påverka politikens innehåll inkluderats. 

Indexvariabeln för populism slagits samman av 13 variabler: Political system allows 

people to have a say in what government does, Political system allows people to have influence 

on politics, Politicians care what people think, Able to take active role in political group, Easy 

to take part in politics, Trust in country’s parliament, Trust in the legal system, Trust in the 

police, Trust in politicians, Trust in political parties, Trust in European Parliament, How 

satisfied with the way democracy works in country, How satisfied with the national government. 

Samtliga av dessa variabelvärden löper mellan 0 (som mäter mest negativa åsikter) och 10 (som 

mäter mest positiva åsikter). Dessa variabler uppnår tillsammans en Cronbach Alpha värde på 

0,91 som ligger stadigt över gränsvärdet på 0,7 och kan därmed samköras i SPSS. Förtroende 

för Europarlamentet har även tagits med eftersom denna variabel mäter en annan åsikt än för 

hela EU. I datasetet har även gruppering av länder gjorts för att urskilja regionala skillnader 

mellan olika delar av Europa (se appendixtabell 5).  

 

Kontrollvariabler 

Påverkar verkligen respondentens ställningstagande i TAN-GAL frågor, vänster-

högerplacering eller populism uppfattningen om EU eller kan det vara så att det finns andra 

bakomliggande förklaringsfaktorer. För att kunna säga huruvida ett samband existerar mellan 

de oberoende- och den beroende variabeln förs kontrollvariablerna utbildning, kön och intresse 

för politik in Detta för att undersöka om effekterna av huvudsambandet kvarstår eller modifieras 

när jag för in kontrollvariabler samt för att utesluta att sambandet är spuriöst och skenbart 

(Esaiasson et al. 2017:393). Hagevi (2015) menar att socioekonomiska faktorer såsom kön och 

utbildning har inom forskningen visat sig tillhöra en mer stabilt erhållen egenskap som förklarar 

röstning. Den sociala skiljelinje som finns mellan kön kan därför appliceras och förväntas dela 

upp uppfattningar om EU. Exempelvis tenderar män i större utsträckning att rösta på 

populistiska partier både till höger och till vänster än kvinnor (Hagevi 2015:44; Spierings & 

Zaslove 2017:839). Åtminstone i en svensk kontext har Hagevi (2015) visat på att kvinnor 
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tenderar att rösta mer på gröna och feministiska partier än män. Högerpopulistiska partier 

kombinerar ibland en tämligen traditionell syn på könsroller och är anti-feministiska. I kontrast 

har EU kunnat betraktats som en drivande kraft för kvinnors frigörelse i Europa  (Spierings & 

Zaslove 2017:839). Därmed finns det anledning att tro att EU-kritik hos män i större 

utsträckning drivs av populism medan EU-kritik hos kvinnor istället drivs av andra åsikter. 

Variabeln Gender har lagts till som löper mellan 1 (man) och 2 (kvinna). Forskare har även 

pekat på att utbildning och politiskt intresse tillhör bland de mest avgörande faktorerna på 

individnivå för att förklara EU-åsikter. Människor som är både högre utbildade och politiskt 

intresserade och exempelvis följer politik mer aktivt i media har visat sig vara mer EU-positiva 

än de som har lägre nivå av politiskt intresse (Lelieveldt & Princen 2011). Även 

interaktionsvariabler har valts att ta med som ställer frågan under vilka förutsättningar gäller en 

given förklaring (Esaiasson et al. 2017:126) i  olika landskontexter (regioner) i Europa.  

 

3.2 METOD  

Multivariat regressionsanalys har valts ut för min studie för att undersöka hur väl mina 

oberoende variabler TAN-GAL, vänster-högerplacering och Populism kan förutsäga den 

beroende variabeln EU-åsikt. Denna metod har inom forskningen beskrivits som den mest 

kraftfulla analystekniken, eftersom tekniken möjliggör användningen av en mängd olika data 

och utsätter min beroende variabel för tuffa prövningar. Valet av kvantitativ statistisk analys 

baseras på att det är möjligt att gå igenom stora mängder datamaterial och svar från människor 

runt om i Europa, för att kartlägga hur vanligt förekommande ett visst svar är. Ambitionen är 

att i huvudsak beskriva vad som leder till EU-kritik i Europa och inte varför kritiken uppstår 

(Esaiasson et al. 2017:199,399).  

Det är främst tre statistiska mått som är av störst vikt i denna studie: B-koefficient, 

justerat R2 och signifikansnivå. B-koefficienten anger vilken effektstyrka de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln Y. Värdet på B-koefficienten anger vilken relation 

sambandet antar, med andra ord linjens lutning och riktningen på sambandet (Djurfeldt & 

Larsson 2010:264). Värdet av B-koefficienter kan i tabellerna utläsas som effekten av varje 

ökat steg av X på Y.   

Justerat R2 är ett statistiskt värde som anger hur mycket av variationen i den beroende 

variabeln som kan föras tillbaka på de oberoende variablerna, i denna studie vår förmåga att 

förutsäga EU-åsikter genom TAN-GAL, vänster-högerplacering, och populism. Exempelvis 
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kan två svarspersoner som svarar likadant på TAN-GAL ha olika EU-åsikter. Detta medför 

således en osäkerhet av vår prediktion som kan påvisas genom standardfel, (förkortat SEb), som 

anger hur mycket svarspersoner i genomsnitt avviker från det linjära sambandet. Ju större 

medelfel, desto större är spridningen av svaren vi har runt sambandets regressionslinje och desto 

lägre R2 värde får vi. Det justerade R2 värdet löper mellan 0 och 1, där 0 innebär att inga 

analysenheter sammanfaller med regressionslinjen, den oberoende variabeln förklarar således 

0% av variationen i den beroende variabeln (resten beror på andra faktorer). Värdet 1 innebär 

tvärtom att alla analysenheter sammanfaller med regressionslinjen, den oberoende variabeln 

förklarar således 100% av variationen i den oberoende variabeln (inga andra faktorer förklarar 

Y). I denna studie används justerat R2 istället för R2 som kompenserar för eventuella 

överskattningar som R2 kan göra när stickproven är små. Signifikansnivå anger hur pass 

statistiskt säkerställda resultaten är, med andra hur stor risken är att resultaten beror på slumpen, 

som en följd av osäkerheten i skattningar. För att mäta signifikansen används de konventionella 

gränsnivåerna  5% och 1% och visas i tabeller med hjälp av stjärnor följt av P-värde * = p<0.05. 

** = p<0.01 (Djurfeldt et al. 2010:160-161,259,261). P-värdet **p<0.01 innebär att risken för 

att resultaten beror på slumpen är mindre än 1% medan P-värdet *p<0.05 på motsvarande sätt 

betyder att risken för att slumpen spelar roll är mindre än 5%. 

Problem som kan uppstå med kvantitativ metod är exempelvis validitetsproblem, att 

undersökningen inte mäter det vi avser att mäta. Ett annat problem avser reliabilitetsproblem, 

att denna undersökning är replikerbar, med andra ord möjlig att återskapa och få samma resultat. 

Kvantitativa studier som baserar sig på standardiserade frågeformulär har enligt forskare 

tenderat att inneha en högre reliabilitet än kvalitativa studier men lägre validitet (Djurfeldt et 

al. 2010:104). Eftersom denna undersökning baseras på standardiserade frågor från European 

Social Survey 2014, antas tillförlitligheten i svaren och i SPSS som mätinstrument vara hög 

och ge samma resultat om samma datamängd skulle undersökas igen.   
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Analysmodeller 

 

 Oberoende variabler                            Beroende variabel 

 

 

Interaktionseffekter 
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4.0 Resultat 

I den här delen presenteras resultaten för de utförda statistiska undersökningarna i tabellform. I 

första sektionen visas skillnader av medelvärden i attityder gentemot EU, både som grupperade 

regioner men även mellan enskilda länder. Medelvärden kommer även att jämföras mellan 

regioner i form av TAN-GAL, vänster-högerplacering och populism. I andra sektionen 

presenteras de multivariata regressionsanalyserna på den beroende variabeln och i den tredje 

sektionen presenteras multivariata regressionsanalyser med interaktionseffekter. 

 

 Skillnader i EU-åsikt mellan regioner och länder: Medelvärde 

Som kan avläsas i tabell 1.1 så finner vi de mest EU-kritiska attityderna gentemot EU-

samarbetet i centrala Europa (Schweiz och Österrike) med ett sammantaget medelvärde på 4,09, 

tätt följt av Storbritannien och Irland med ett motsvarande värde på 4,16. Åt det andra hållet 

utmärker sig människor från södra Europa (Spanien och Portugal) för att vara mest EU-positiva 
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med ett sammantaget medelvärde på 5,59. När vi tittar på mätningen i tabell 1.2 som mäter 

skillnaden mellan enstaka medlemsländer tycks skillnader inom regioner i vissa fall vara 

förhållandevis stor. Exempelvis är människor i Österrike, med ett värde på 3,6 mer 

pessimistiska till att fördjupa det europeiska samarbetet än i Schweiz med motsvarande värde 

på 4,63. Samma mätning indikerar att människor från Storbritannien med ett värde på 3,76 har 

mer skeptiska attityder mot EU än Irland som når värdet 4,56. Bland länder från södra Europa 

är variationen mindre. Människor från Spanien utmärker sig för att vara som de mest EU-

positiva bland enskilda medlemsländer och når värdet 5,76 följt av Portugal som når värdet 

5,33. Detta resultat antyder att regionala variationer inte är sammanhängande överallt i Europa. 

 

 

Tabell 1.1 Medelvärde av attityder gentemot EU i olika regioner i Europa  

 

Kommentar: Variabeln: European Unification go further or gone too far löper mellan 0 (Unification already 

gone too far) och 10 (Unification go further) Medelvärde: 4,81 Standardavvikelse: 2,557 

 Källa: European Social Survey 2014 
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Tabell 1.2 Medelvärde av attityder gentemot EU i land för land i Europa  

 

Kommentar: Variabeln: European Union: European Unification go further or gone too far löper mellan 0 

(Unification already gone too far) och 10 (Unification go further)  Medelvärde: 4,87 Standardavvikelse: 2,576  

Källa: European Social Survey 2014 

 

Av Tabell 1.3 kan vi utläsa att TAN värderingar tycks vara mest framträdande i centrala 

Östeuropa, här når variabeln medelvärdet 3,88. I kontrast finner vi att länderna i norra Europa 

har lägst nivå av TAN som når medelvärdet 4,88. Ett liknande mönster kan vi urskilja av 

variabeln Populism som visar att människor i centrala Östeuropa som når medelvärdet 2,61 

upplever sämst möjligheter att påverka politiker och politikens innehåll och är minst nöjda med 

hur demokratin fungerar. I motsats upplever människor i norra Europa bäst möjligheter i samma 

frågor, här når variabeln medelvärdet 4,77. Bland andra regioner som upplever sämre 

möjligheter i dessa frågor tillhör södra Europa som når medelvärdet 2,68 och baltiska staterna 

som når medelvärdet 2,78. Den ekonomiska variabeln vänster-högerplacering visar ingen 

större variation mellan regioner då människor i hela Europa placerar sig nära mitten på skalan 

och värdet 5. Emellertid tycks människor placera sig något längre till vänster i södra Europa 

som når värdet 4,58 och längre till höger i Norra Europa som når värdet 5,37.  
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Tabell 1.3 Medelvärde av TAN-GAL, Vänster-högerplacering och populism utifrån region i EU 

 

Kommentar: TAN-GAL indexet löper mellan 0 (som sammanfattar ändpunkten för TAN) och 10 (som 

sammanfattar ändpunkten för GAL). Vänster-högerplacering löper mellan 0 (placering längst till vänster) och 10 

(placering längst till höger). Populismindexet löper mellan 0 (som sammanfattar: lägst politikerförtroende, sämst 

upplevd möjlighet till att påverka politikens innehåll och mest missnöjd med demokratin) och 10 (högst 

politikerförtroende, bäst upplevd möjligheter till att påverka politikens innehåll och mest nöjd med demokratin) 

Källa: European Social Survey 2014 

 

Tabell 1.4 Medelvärde av TAN-GAL, Vänster-högerplacering och populism utifrån enskilt land i 

Europa

 

Källa: European Social Survey 2014 

Kommentar: Se kommentar tabell 1.3 
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Multivariat regressionsanalys: Påverkar placering på TAN-GAL- , Vänster-högerskalan 

eller populism åsikt om EU 

I nedanstående tabeller visas de multivariata regressionsanalyserna på den beroende variabeln 

European Unification go further or gone to far. Tabell 2.1 innehåller deskriptiv statistik med 

antalet svarande, medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, maxvärde för alla variabler som 

använts i studien.  

 

Tabell 2.1 Deskriptiv statistik 

  Antal-

svarande 

Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 

Min Max 

TAN-GAL (Index)                    35253         4,45             1,514              1              10 

Vänster-högerplacering             35811            5.10             2,219              1                   10          

Populism (index)                       40069            3,45             2,06                1                   10 

Utbildningslängd          39856 12,95       3,893 0        50 

Kön                                            40180 1,53       0,499              1         2 

Politiskt intresse                       40089            2,58        0,923              1                    4 

Källa: European Social Survey 2014 

I Tabell 2.2 modell 1 till 3 kan vi utläsa att samtliga oberoende variabler är statistiskt 

signifikanta och var för sig positivt/negativt korrelerade med åsikt om EU i separata bivariata 

regressionsanalyser. Mätningen i modell 1-3 indikerar att TAN-GAL har den starkaste effekten 

på åsikt om EU bland de 3 oberoende variablerna med en positiv och signifikant värde på 0,622. 

Denna mätning antyder att för varje ökat steg på x-axeln mot GAL (1=ändpunkten för TAN 

och 10=ändpunkten för GAL) så ökar i genomsnitt den beroende variabeln European Union: 

Go Further or gone too far på y-axeln med 0,622 skalsteg på skalan (1=Already gone to far 

och 10=Go further). Med andra ord innebär detta att ju närmare TAN människor är i Europa 

desto mer EU-negativa är de. 

Vidare tycks variabeln Vänster-högerplacering ha en betydligt svagare effekt och 

förmåga att förklara åsikter om EU. Värdet -0,053 antyder att för varje steg svarspersoner 

placerar sig åt höger på skalan (1= längst till vänster) och (10= längst till höger) desto 0,053 

skalsteg negativare är deras åsikter om EU på den beroende variabeln. Den marginella 

skillnaden kan sammanfattas som att det inte ens skiljer 1 skalsteg på den beroende variabeln 

mellan människor som placerar sig längst till vänster och längst till höger. Emellertid innebär 
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detta resultat att ju längre människor i Europa placerar sig till höger desto mer EU-negativa är 

de. 

Även populism har en signifikant effekt på den beroende variabeln som är svagare än 

TAN-GAL men starkare än vänster-högerplacering. Värdet 0,348 i denna mätning innebär att 

för varje ökat steg på skalan (1=Politiker lyssnar inte på folket till 10=Politikerna lyssnar i hög 

grad på folket) så ökar stödet för EU med 0,348 skalsteg. Med andra ord innebär detta att ju 

mindre människor i Europa anser att politikerna lyssnar på folket desto mer EU-negativa är de. 

I modell 4 ser vi hur effekten av oberoende variablerna på den beroende variabeln påverkar 

varandra. Tvärtemot vad Rovny (2017) hävdar så försvagas inte effekt av TAN-GAL av 

populism. 

I modell 5 och 7 har hänsyn tagits till landskontext för att urskilja om vilket land 

svarspersoner är bosatta i spelar någon roll för att förklara EU-åsikter, därmed har kontroll för 

länder gjorts i dessa modeller (se appendixtabell 1). Det ökade justerade R2-värdet från 14,7 till 

21,0 i (modell 4 till 5) och från 14,9 till 21,2 i (modell 6 till modell 7) antyder att ett lands 

kontext har en inverkan för att förklara EU-åsikter. Landskontext tycks även innebära att 

variabeln för populism ökar. I modell 6 och 7 har även kontrollvariabler lagts till för att testa 

om effekten för de ursprungliga oberoende variabler kvarstår när kontroll gjorts för 

utbildningslängd, kön och politiskt intresse. I modell 6 finner vi att effekten av TAN-GAL, 

vänster-högerplacering och populism är nästintill oförändrad. Emellertid är effekten för 

utbildningslängd och kön inte signifikant, vilket lämnar oss med osäkerheten att effekten av 

dessa kontrollvariabler likväl kan vara 0. I modell 7 där kontroll även har gjorts för landskontext 

tillsammans med kontrollvariabler, kvarstår även här effekten av TAN-GAL och vänster-

högerplacering medan populism istället har ökat.  
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Tabell 2.2 Multivariat regressionsanalys: Påverkar TAN-GAL, vänster-högerplacering och Populism 

EU-åsikter 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5  Modell 6 Modell 7 

 b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) 

TAN-GAL Index 0,622** 

(0,009) 

  0,521** 

(0,010) 

0,490** 

(0,010) 

0,525** 

(0,010) 

0,492** 

(0,013) 

Vänster-höger 

placering 

 -0,053** 

(0,006) 

 -0,036** 

(0,006) 

-0,038** 

(0,006) 

-0,037** 

(0,006) 

-0,037** 

(0,006) 

Populism index   0,348** 

(0,007) 

0,191** 

(0,007) 

0,317** 

(0,009) 

0,202** 

(0,009) 

0,325** 

(0,009) 

Utbildningslängd      0,007 

(0,004) 

0,007 

(0,004) 

Kön (1=Man) 

(2=Kvinna) 

     -0,038 

(0,027) 

-0,020 

(0,026) 

Politiskt intresse      0,108** 

(0,016) 

0,094** 

(0,016) 

Konstant 2,095** 

(0,041) 

5,160** 

(0,035) 

3,386** 

(0,033) 

1,887** 

(0,059) 

1,778** 

(0,074) 

1,441** 

(0.095) 

1,458** 

(0,103) 

Justerad R2 
Antal fall 

Kontroll för land 

13,4 

33215 

NEJ 

2.0 

33514 

NEJ 

6,1 

36694 

NEJ 

14,7 

30787 

NEJ 

21,0 

30787 

JA 

14,9 

30547 

NEJ 

 

21,2 

30547 

JA 

Kommentar:  ** = p<0.01, * = p<0.05.  

Källa: European Social Survey 2014 
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I tabell 2.3 jämförs variationer av EU-åsikter mellan länder och regioner. I de separata 

modellerna 1-8 visar mätningarna att människor från Storbritannien och Irland norra- och 

centrala Europa är mest negativt inställda till EU när de oberoende variablerna för TAN-GAL, 

populism och vänster-högerplacering tillsammans med kontrollvariablerna hålls konstanta, 

(hålls vid sina medelvärden)  

Anmärkningsvärt i denna mätning är att norra Europa sticker ut som de negativaste till 

EU med tanke på att denna region uppmäter låga nivåer av TAN och populism i tabell 1.3. Vi 

kan därmed anta att andra faktorer i norra Europa kan förklara EU-åsikter än enbart TAN-GAL 

och populism. Å andra sidan är människor i södra Europa mest EU-positiva. Här uppmäts ett 

positivt och signifikant värde på 1,087 vilket innebär en ökning av den beroende variabeln med 

1,087 skalsteg. Även detta resultat indikerar att andra saker än populism kan förklara åsikter 

om EU, då södra Europa uppmäter höga nivåer av populism. Att Storbritannien är mest EU-

negativa tycks vara rimligt att tänka sig då denna region uppmäter höga nivåer av populism och 

TAN värden. 

I modell 9 jämförs resultaten för alla regioner med referenskategorin Tyskland. 

Tyskland har valts ut som referenskategori eftersom detta land uppmäter genomsnittliga värden 

på de oberoende- och beroende variablerna och därmed är relevant att jämföra med. I modell 9 

verkar det som om samtliga regioner förefaller mer negativa än i de separata modellerna 1–8. 

Vi kan dock inte uttala oss om vad det är som driver EU-kritik i dessa länder och regioner utan 

enbart hur dessa ställer sig till EU. Därför har uppsatsen valt att göra en interaktionsanalys med 

effekter mellan de oberoende variablerna och landskontext.  
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 Tabell 2.3 Multivariat regressionsanalys: Påverkar lands och regionskontext åsikt om EU? 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5  Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 

 b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) 

TAN-GAL 

Index 

0,535** 

(0,010) 

0,530** 

(0,010) 

0,523** 

(0,010) 

0,529** 

(0,010) 

0,523** 

(0,010) 

0,508** 

(0,010) 

0,524** 

(0,010) 

0,516** 

(0,010) 

0,505** 

(0,010) 

Vänster-

högerplacerin

g 

-0,039** 

(0,006) 

-0,031** 

(0,006) 

-0,035** 

(0,006) 

-0,036** 

(0,006) 

-0,038** 

(0,006) 

-0,031** 

(0,006) 

-0,037** 

(0,006) 

-0,042** 

(0,006) 

-0,035** 

(0,006) 

Populism 

index 

0,219** 

(0,009) 

0,250** 

(0,009) 

0,194** 

(0,008) 

0,199** 

(0,008) 

0,205** 

(0,008) 

0,232** 

(0,009) 

0,204** 

(0,009) 

0,220** 

(0,009) 

0,312** 

(0,009) 

Utbildningslä

ngd 

0,006 

(0,004) 

0,006 

(0,004) 

0,012* 

(0,004) 

0,007* 

(0,004) 

0,007* 

(0,004) 

0,014** 

(0,004) 

0,007** 

(0,004) 

-0,001** 

(0,004) 

0,006 

(0,004) 

Kön (1=Man) 

(2=Kvinna) 

-0,034 

(0,027) 

-0,042 

(0,027) 

-0,037 

(0,027) 

-0,039 

(0,027) 

-0,043 

(0,027) 

-0,025 

(0,027) 

-0,038 

(0,027) 

-0,035 

(0,027) 

-0,026 

(0,026) 

Politiskt 

intresse 

0,081** 

(0,016) 

0,105** 

(0,016) 

0,107** 

(0,016) 

0,107** 

(0,016) 

0,102** 

(0,016) 

0,109** 

(0,016) 

0,108** 

(0,016) 

0,093** 

(0,016) 

0,076** 

(0,016) 

Centrala 

östuropa 

 

0,571** 

(0,040) 

       0,241** 

(0,057) 

Norra Europa  -0,729** 

(0.035) 

      -0,968** 

(0,053) 

Storbrittanien 

och Irland 

  

 

-0,716’’* 

(0,042) 

     -0,921** 

(0,058) 

Benelux 

länder 

   0,214** 

(0,044) 

    -0,170** 

(0,059) 

Baltiska 

länder 

    0,315** 

(0,048) 

   0,005 

(0,063) 

Södra Europa      1,087** 

(0,052) 

  0,762** 

(0,066) 

Frankrike       0,151* 

(0,059) 

 -0,101 

(0,071) 

Centrala 

Europa 

       -0,872** 

(0,047) 

-1,153** 

(0,062) 

Konstant 1,406** 

(0,096) 

1,432** 

(0,095) 

1,568** 

(0,096) 

1,501** 

(0,096) 

1,520** 

(0,096) 

1,231** 

(0.096) 

1,500** 

(0,096) 

1,729** 

(0,096) 

1,508 

(0,103) 

Justerat R2 
Antal fall 

 

15,5 

30547 

 

16.1 

30547 

 

15,7 

30547 

 

15,0 

30547 

 

15,0 

30547 

16,1 

30547 

 

14,9 

30547 

 

15,8 

30547 

19,9 

30547 



 

 

 

33  

 

 
Kommentar:  ** = p<0.01, * = p<0.05.  

Källa: European Social Survey 2014 

 

 

3. Multivariat regressionsanalys med interaktion: Påverkar placering på TAN-GAL, 

Vänster-höger åsikt om EU beroende på land? 

 

I tabell 3.1 har de tre oberoende variablerna TAN-GAL, vänster-högerplacering och populism 

skapats som interaktionsvariabler med variablerna för länder och regioner i Europa. Detta har 

gjorts för att undersöka vilken effekt dessa variabler har i var och en av dessa länder och 

regioner. Tyskland är återigen det land där effekterna av estimaten i det separata modeller 

jämförs med.  

I modell 2 ska vi inte tolka de negativa B-koefficienterna som att det inte finns ett 

samband mellan TAN-GAL och EU-åsikt i dessa regioner, utan enbart att effekten är svagare i 

dessa regioner jämfört med Tyskland (Djurfeldt & Barmark 2009:143). I samtliga regioner 

innebär effekten av ett ökat steg mot GAL mindre EU-positiva åsikter och TAN mindre EU-

negativa åsikter jämfört med i Tyskland  (se appendixtabell 2). 

I modell 3 kan vi på motsvarande sätt se hur effekten för populism är svagare i samtliga 

regioner jämfört med Tyskland (se appendixtabell 3).  

I modell 4 kan se hur vänster-högerplacering istället pekar åt olika håll. Högerpositioner 

tenderar att driva EU-positiva åsikter i norra Europa, centrala Östeuropa, och Baltiska stater. 

Hade regionerna Benelux och Frankrike uppnått signifikanta värden hade dessa resultaten pekat 

i samma riktning. I motsats tenderar högerpositioner i centrala Europa, Storbritannien och 

Irland och södra Europa att leda till mer EU-negativa åsikter. Därmed stödjer detta tidigare 

forskning som menar att regionala skillnader mellan östra- och västeuropa övertid har avtagit.  
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Tabell 3.1 Multivariat regressionsanalys: Påverkar grad av TAN-GAL, vänster-högerplacering och 

populism EU-åsikter, med interaktionseffekter mellan landkontext och oberoende variabler 

  

 

Modell 1 

Interaktion 1 

(TAN-GAL) 

Modell 2  

Interaktion 2 

(Populism) 

Modell 3 

Interaktion 3 

(Vänster-Höger) 

Modell 4 

 b(SEb) b(SEb) b(SEb) b(SEb) 

TAN-GAL Index 0,528** 

(0,010) 

0,561** 

(0,010) 

0,537** 

(0,010) 

0,533** 

(0,010) 

Vänster-högerplacering -0,028* 

(0,006) 

-0,014 

(0,006) 

-0,021* 

(0,006) 

-0,135** 

(0,013) 

Populism index 0,079** 

(0,009) 

0,155 

(0,008) 

0,131** 

(0,020) 

0,067** 

(0,009) 

Institutionell tillit 0,188** 

(0,009) 

0,168** 

(0,009) 

0,174** 

(0,009) 

0,173** 

(0,009) 

Kön (1=Man) (2=Kvinna) -0,023 

(0,027) 

-0,028 

(0,027) 

-0,044 

(0,009) 

-0,029 

(0,027) 

Politiskt intresse 

 

 

Centrala Östeuropa 

 

 

Centrala Europa 

 

 

Norra Europa 

 

 

Storbritannien och Irland 

 

 

Benelux 

 

 

Baltiska länder 

 

 

Södra Europa 

 

 

Frankrike 

0,085** 

(0,017) 

0,071** 

(0,017) 

 

-0,315** 

(0,035) 

 

0,022 

(0,038) 

 

-0,314** 

(0,032) 

 

-0,268** 

(0,034) 

 

-,193** 

(0,039) 

 

-0,193** 

(0,042) 

 

-0,316** 

(0,040) 

 

-0,230** 

(0,044) 

0,070** 

(0,017) 

 

-0,393** 

(0,034) 

 

-0,107* 

(0,036) 

 

-0,141** 

(0,024) 

 

-0,372** 

(0,028) 

 

-0,210** 

(0,029) 

 

-0,103* 

(0,037) 

 

-0,423** 

(0,033) 

 

-0,106* 

(0,038) 

0,071** 

(0,017) 

 

,055* 

(0,027) 

 

-,148** 

(0,022) 

 

0,106** 

(0,027) 

 

-,100** 

(0,024) 

 

0,008 

(0,030) 

 

0,124** 

(0,032) 

 

-0,054 

(0,031) 

 

0,004 

(0,033) 

Konstant 1,962** 

(0.107) 

1,757** 

(0,141) 

1,502** 

(0,113) 

2,376** 

(0.109) 
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Justerat R2 

Antal fall 

 

20,2 

29866 

 

20,8 

30172 

 

20,7 

30172 

 

20,6 

30171 

 

 

Kommentar:  ** = p<0.01, * = p<0.05. 

Källa: European Social Survey 2014 

Referenskategori: Tyskland 

 

Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att undersöka i vilken mån EU-kritik drivs av postmaterialistiska-

, materialistiska vänster-höger- och populistiska värderingar i Europa. Uppsatsen finner stöd att 

besvara frågeställningarna både i de separata biviariata regressionsanalyserna, men även i de 

multivariata regressionsanalyserna med kontrollvariabler och länder. 

   Svar på fråga a) är att postmaterialistiska värderingar kopplade till TAN-GAL har i denna 

studie visat sig ha den starkaste effekten på EU-åsikter bland de över 30 000 svarande från 21 

europeiska länder. Nationalistiska åsikter som mäts genom ett motstånd mot invandring kopplat 

till kultur och brott och straff tycks vara den främsta orsaken till att människor är negativa till 

EU. Vid ändpunkten för TAN är människor i genomsnitt 5 skalsteg mer EU negativa än vid 

ändpunkten för GAL. 

    Svar på fråga b) är att ekonomiska frågor kopplade till människors subjektiva placering på 

vänster-höger skalan i liten utsträckning kan förklara EU-åsikter. På denna skala skiljer det inte 

ens 1 skalsteg av åsikt om EU mellan människor som placerar sig längst till vänster respektive 

längst till höger.  

   Svar på fråga c) finner uppsatsen stöd för att populism är en betydande faktor för att förklara 

åsikt om EU. Människor som bland annat har lågt politikerförtroende, upplever dåliga 

möjligheter till att påverka politikens innehåll och är minst nöjda med demokratin är drygt 3 

skalsteg EU-negativare än människor som svarar mest positivt på dessa frågor.  

    Svar på fråga d) så har denna studie visat att människor i Storbritannien och Irland 

tillsammans med norra- och centrala Europa är mest negativa inställda till EU, medan 

människor i södra Europa är mest positivt inställda. Interraktionseffekter mellan landkontext 

och effekten av TAN-GAL och Populism visar på ungefär samma styrka i hela Europa. 

Emellertid tycks det som om referenskategorin Tyskland, som det olika estimaten i regionerna 

utgår från, sticker ut som det land där dessa frågor i högre grad kan förklara både positiva och 

negativa EU-åsikter. Vidare indikerar interaktionseffekten för subjektiv väster-högerplacering 

att vänsterpositioner i Norra Europa, Centrala Östeuropa, och Baltiska stater tenderar att driva 
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EU-negativa åsikter, omvänt innebär högerpositioner Centrala Europa, Storbritannien och 

Irland och Södra Europa mer kritiska åsikter mot EU. Ett resultat som stödjer tidigare forskning 

som hävdat att distinkta regionala skillnader mellan Öst- och Västeuropa övertid har avtagit.  

  Sammantaget skänker studien stöd till Peter Mairs (2013) anti-systemteori och andra 

forskare som hävdat att det finns ett samband mellan motstånd mot EU och missnöje med hur 

det egna styrelseskicket, institutioner och demokratin fungerar. Emellertid går resultaten emot 

forskare såsom Jan Rovny (2017) som har hävdat att sambandet mellan TAN-GAL och EU-

åsikter i huvudsak kan förklaras genom underliggande populistiska och anti-elit attityder. 

Studiens resultat visar att effekten av TAN-GAL kan förstås oberoende av populism.  

Att en subjektiv vänster-högerskala i liten utsträckning kan förklara vad människor 

tycker om EU kan hämta möjliga förklaringar inom tidigare forskning. En tänkbar förklaring är 

att uppkomsten av att nya samhällsfrågor och en värdeförändring har skett och ökat i styrka, 

som i större utsträckning kopplas till globalisering och europeisering. En annan förklaring har 

att göra med att det vänsterpolitiska motståndet mot ekonomisk integration i EU har dämpats 

och fokus har riktats om från socioekonomiska frågor till sociokulturella frågor. En tredje 

förklaring innebär den vaghet som en subjektiv vänster-högerskala medför. Magnus Hagevi 

hävdat att osäkra individer som med låg identifikation med skalan i stor grad tenderar att placera 

sig i mitten, vilket skulle kunna förklara den marginella variation som förekommer i Europa i 

denna enkätundersökning från 2014. Van Elsas och Van der Brug (2015) har även pekat på att 

betydelsen av vänster-högerskalan har förändrats och associeras inte längre i samma 

utsträckning med ekonomiska frågor utan istället med kulturella frågor. Att tala om att skalan 

skulle ha spelat ut sin roll för att förklara åsikter om EU är emellertid att dra på för höga växlar. 

Det skulle även kunna vara så att frågan om svarspersonens subjektiva vänster-högerplacering 

är en alldeles för vagt mått. Framtida forskning bör således inrikta sig på att konstruera index 

och mäta ekonomiska frågor utifrån en mer objektiv skala.  

          Slutligen kan förmågan att förutsäga EU-åsikter sägas vara en komplicerad uppgift, då 

regressionsanalyserna i denna studie förklarar cirka 20 % av varför människor tycker som dem 

gör kring EU. Ekonomiska, kulturella och populistiska åsikter har historiskt sett 

problematiserats olika områden om europeisk integration. Men även andra faktorer förväntas 

spela roll för att kunna förutsäga EU-åsikter. Detta då regioner såsom Norra Europa är mest 

EU-kritiska i denna mätning och uppmäter lägst nivå av populism och minst nivåer 
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av TAN. Tvärtom är Södra Europa mest EU-positiva och uppmätt högst nivå av populism och 

högre nivåer av TAN.  

 Denna studie finner emellertid stöd i att kunna förklara styrkan av tre åsiktsdimensioner 

i 21 länder i Europa, vilket är av vikt för framtida studier om vad som driver den EU-kritiska 

strömningarna.  
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Appendix 

 

Appendixtabell 1: Landspecifika effekter på EU-åsikter från multivariat regressionsanalys i tabell 2.2 

 Effekt av landskontext på EU-åsikter  
 

 Modell 5 Modell 7 

Österrike -1,206** 

(0,073) 

-1,258** 

(0,070) 

Belgien -0,016 

(0,072) 

-0,035 

(0,071) 

Schweiz  -0,911** 

(0,077) 

-0,987** 

(0,077) 

Tjeckien -0,223** 

(0,071) 

-0,192** 

(0,072) 

Danmark -0,291** 

(0,076) 

-0,390** 

(0,076) 

Estland -0,212** 

(0,072) 

-0,224** 

(0,072) 

Spanien 0,701** 

(0,071) 

0,876** 

(0,075) 

Finland -1,097** 

(0,068) 

-1,227** 

(0,068) 

Frankrike -0,337** 

(0,071) 

-0,218** 

(0,071) 

Storbritannien -1,365** 

(0,068) 

-1,301** 

(0,068) 

Ungern 0,134 

(0,079) 

0,148 

(0,078) 

Irland -0,567** 

(0,070) 

-0,505** 

(0,071) 

Litauen 0,365** 

(0,076) 

0,435** 

(0,077) 

Nederländerna -,318** 

(0,077) 

-,385** 

(0,070) 

Norge -1,066** 

(0,074) 

-1,230** 

(0,078) 

Polen 0,510** 

(0,080) 

0,780** 

(0,082) 
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Portugal 0,415** 

(0,086) 

0,592** 

(0,087) 

Sverige -1,275** 

(0,073) 

-1,336** 

(0,073) 

Slovenien 0,594** 

(0,091) 

0,780** 

(0,092) 

Justerat R2 

Antal fall 

 

18,8 

30769 

20,2 

30171 

Kommentar:  ** = p<0.01, * = p<0.05. 

Källa: European Social Survey 2014 

Referenskategori som de andra estimaten utgår från är Tyskland 

 

 

 

 

Appendixtabell 2: Interraktionseffekt TAN-GAL i Tyskland jämfört med övriga Europa 
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Appendixtabell 3: Interraktionseffekt Populism i Tyskland jämfört med övriga Europa 

 

 

Appendixtabell 4: Interraktionseffekt Vänster-Högerskalan i Tyskland jämfört med övriga 

Europa 
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Appendixtabell 5: Dummyvariabler för regioner och länder 

Dummyvariabler Länder som ingår i regionerna 

Centrala östeuropa Polen, Tjeckien, Ungern, Slovenien 

Centrala Europa Schweiz och Österrike 

Norra Europa Norge, Sverige, Danmark, Finland 

Storbritannien och Irland Storbritannien och Irland 

Benelux länder Belgien och Nederländerna 

Baltiska länder Estland och Litauen 

Södra Europa Spanien och Portugal 

Frankrike Frankrike 

Tyskland (referenskategori) Tyskland (referenskategori) 
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