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Abstract 

The debate on populism is and has been a contested phenomenon. Mostly, scholars 

focus on defining populism and explaining its development during the two past 

decades. What is still an unexplored area is why populist parties succeed in gaining 

electoral support in some countries and fail in others. Despite the consequences of 

the financial crisis of 2008, a right-wing populist party has failed to gain electoral 

support in Spain. The aim of this case study is to search for potential explanations 

to the lack of support of a right-wing populist party in Spain. Through a micro-level 

analysis, potential right-wing populist attitudes are searched for in the Spanish 

population, relying on demand-side and supply-side factors. The main hypotheses 

are that there is nor a demand for right-wing populist parties among the people, nor 

a supply for them in the Spanish political arena.  The study shows on high levels of 

political distrust among the Spanish citizens. However, further studies are required 

to look into the demand- and supply-sides of the Spanish political system and, 

perhaps, in that way, be able to explain the lack of a right-wing populist party.     

 
 

Nyckelord: populism, right-wing populism, demand- and supply- side factors, 
ideational approach.  
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1 Inledning 

 
 
Högerpopulistiska fästen växer sig allt starkare i Europa, från Rassemblement 

National i Frankrike till Sverigedemokraterna i Sverige. Däremot finner vi i 

Spaniens fall inte bara en avsaknad av ett stort nationellt högerpopulistiskt parti, 

utan ser istället sedan det allmänna valet år 2015 ett betydande stöd för ett 

vänsterpopulistiskt parti.  

Litteraturen om populism fokuserar i första hand på högerextrem sådan. 

Populism, i sig, definieras i denna uppsats i samma linje som Cas Muddes (2007) 

definition av begreppet: en tunncentrerad ideologi som ’plockar upp’ politiska 

ståndpunkter från vänster-högerskalan. Enligt Michael Freeden (1998: 750), är en 

tunncentrerad ideologi en ideologi ”som godtyckligt skiljer sig från bredare ideella 

sammanhang, genom avsiktligt borttagande och ersättning av begrepp". Således 

finns populism, enligt Mudde (2007), i tre distinkta ideologiska former: social, 

neoliberal och högerextrem sådan. Den ideologiska formen blir en så kallad 

’värdideologi’ (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 99).  

Efterfrågan av populism manifesteras under specifika förhållanden. Stora, 

dramatiska policymisslyckanden agerar som trampolin för aktiveringen av 

populistiska attityder bland befolkningen. De avsevärda följderna av finanskrisen 

som började år 2008 och avslöjandet av etablerade partiers systematiska korruption 

används som förklaringar för det plötsliga och betydliga stödet för, bland annat, 

vänsterpopulistiska Podemos i Spanien (Mudde & Kaltwasser 2017: 100).  

Vad som kvarstår outforskat inom akademin är varför populism ter sig i olika 

ideologiska former, liksom varför vänsterpopulistiska partier nått framgång i det 

annars högerdominerande populistiska Europa eller, snarare, varför 

högerpopulistiska partier inte når framgång. Det är den sistnämnda luckan i 

forskningen som den föreliggande uppsatsen ämnar fylla.  

I denna studie kartläggs potentiella förklaringar till avsaknaden av ett stort 

högerpopulistiskt parti i Spanien genom att studera opinionsmätningar utförda av 
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Spaniens centrum för sociologisk forskning (Centro de Investigaciones 

Sociológicas [CIS]) mellan år 2004 och 2018.  

Orsakerna till att populistiska partier når framgång undersöks ofta utifrån 

efterfrågan – med fokus på missnöje – och utbud – som, i sin tur, delas upp i interna 

och externa utbudsdimensioner. Den interna utbudsdimensionen innefattar det 

högerpopulistiska partiets interna organisationsförmåga. Den externa 

utbudsdimensionen fokuserar på, bland annat, strukturer av politisk möjlighet. Då 

tidigare forskning ofta undersöker orsakerna till högerpopulistiska partiers 

framgång separat – alltså genom att studera antingen efterfrågan eller utbud – 

förespråkar akademin på senare år att dessa två dimensioner bör studeras 

gemensamt (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017) då dimensionerna inte är 

konkurrerande utan snarare är beroende av varandra. Därmed utgår studien från 

teorier inom båda dimensioner.  

  

  

1.1 Uppsatsens syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att lokalisera potentiella förklaringar till 

avsaknaden av ett stort stöd för ett högerpopulistiskt parti i Spanien. Detta genom 

att studera eventuella högerpopulistiska attityder hos det spanska folket i sin helhet. 

Studien är därmed på mikronivå.   

För att ämna uppnå uppsatsens syfte utgår den från och vägleds av teorier 

om vad som främjar högerpopulistiska partiers framgång. Uppsatsens frågeställning 

är: Varför finns det inte ett stort högerpopulistiskt parti i Spanien?  

Då det valda fallet behandlas som ett avvikande fall kan studien möjligen 

leda till en bättre förståelse för vad som påverkar och förhindrar högerpopulismens 

utveckling och stärka – eller försvaga – de argument som teorierna, vilka 

presenteras i uppsatsen, lägger fram. Uppsatsen blir därmed av teoriprövande natur. 

För att uppnå syftet ska följande hypoteser prövas:  

H1: det finns inte en efterfrågan av högerpopulistiska partier hos det 

spanska folket. 
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 H2: det finns ingen plats för högerpopulistiska partier på den spanska 

politiska marknaden. 

 

 
 

1.2 Från demokratiseringsprocess till 
missförtroendeförklaring 

 

I detta avsnitt sammanfattas Spaniens demokratiska politiska bakgrund. Detta för 

att underlätta läsarens förståelse för forskningsfrågans natur. Här redogörs det även 

för de principiella spanska partierna samt för de existerande högerpopulistiska 

partierna på den spanska politiska arenan.  

 

En ny demokrati 
När Francisco Franco dog år 1975 påbörjades den spanska övergången till 

demokrati efter fyrtio år av fascistisk diktatur. Det första allmänna valet i den nya 

demokratin hölls år 1977. Regeringsmakten tillsattes av ett centerparti, Unión del 

Centro Democrático (UCD), med Adolfo Suárez som president.  

Året därefter, 1978, hölls ett referendum för att godkänna den spanska 

konstitutionen. En viktig del inom denna var att erkänna regionala territoriums 

autonomi, i kontrast till Francodiktaturens centralistiska och icke-toleranta position 

gentemot regional kultur i form av exempelvis förbud av bland annat det katalanska 

språket. I kontrast till Francodiktaturens centralistiska position och icke-tolerans 

gentemot regional kultur och språk fastställdes genom konstitutionen 1978 att den 

syftar till att skydda, bland annat, kulturer, traditioner och språk för ”alla folk i 

Spanien”, och därmed erkänns att nationen Spanien utgörs av flera nationaliteter 

(Utrikespolitiska institutet [UI] 2018: 7). Likaså ser vi inom 

demokratiseringsprocessen medlemskap i EU och Nato (UI 2018: 5).  

Året efter en misslyckad militärkupp år 1981 vinner det socialdemokratiska 

partiet, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), det allmänna valet och sitter i 
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regeringsställning fram till 1996 (UI 2018: 7). Under detta styre utvecklas och 

fördjupas det regionala självstyret i Spaniens 17 autonoma regioner (Comunidades 

Autónomas).  

 Därefter har regeringsmakten skiftat mellan PSOE och det konservativa 

högerpartiet Partido Popular (PP), som sammanlagt, fram till nyligen, fått närmre 

80 procent av rösterna (Ministerio del Interior1 2000; 2004; 2008; 2011). Vad som 

ledde till uppluckrandet av tvåpartisystemet redogörs för nedan.  

 

 

Finanskrisen och ’los indignados’ – uppluckrandet av tvåpartisystemet 
Efter finanskrisens djupa konsekvenser, såsom hög arbetslöshet (den steg över 26 

procent), bruttonationalproduktens (BNP) fall och en stor statskuld, genomfördes 

hårda åtstramningar. Detta innebar bland annat stora nedskärningar inom välfärden 

(UI 2018: 13-4).  

Som respons på åtstramningspolitiken och den avslöjade politiska 

korruptionen inom, framförallt, det konservativa partiet Partido Popular (PP), 

började den 11:e maj år 2011 stora protester av de så kallade ’los indignados’ (på 

svenska kan detta översättas till ’de förbannade’) (UI 2018: 14).  

Från denna sociala rörelse föddes vänsterpopulistiska partiet Podemos. I 

samband med Europaparlamentsvalet år 2014 kunde ett nytt politiskt landskap 

förutspås: det spanska tvåpartisystemet skulle luckras upp. I det allmänna valet året 

därefter bekräftades spekulationen och partisystemet splittrades i fyra stora partier 

– PP, PSOE, Podemos och liberala Ciudadanos.  

 

 

Mot missförtroendeförklaring 
Trots det nya politiska klimatet lyckades en regering inte bildas och det spanska 

folket kallades till nyval år 2016. PP erhöll en simpel majoritet och regeringsmakten 

med 31,27 % av rösterna och 126 mandat i det spanska parlamentet (Ministerio del 

Interior 2016).  

                                                                                                                                                   
 
1 Spanska inrikesdepartementet  



 

 5 

 Som ett resultat av ett antal korruptionsskandaler som PP anklagats för att 

vara inblandat i lämnade PSOE in en missförtroendeförklaring mot 

premiärministern Mariano Rajoy den 25 maj 2018. Denna godtogs av parlamentet 

och Pedro Sánchez, PSOE:s partiledare, svors in som premiärminister (Stothard 

2018).   

 

Högerpopulistiska partier i Spanien 
Den högerpopulistiska partifamiljen är i Spanien i hög grad fragmenterad och har 

aldrig erhållit mer än 0,5 procent av rösterna sammanlagt. Alonso & Rovira 

Kaltwasser (2015: 23) definierar partierna Democracia Nacional (DN) och España-

2000 (E-2000) som högerpopulistiska partier på nationell nivå. Vidare bildades år 

2016 partiet VOX av före detta medlemmar i PP, som också beskrivs som ett 

högerpopulistiskt parti (BBC 2018; Barber 2019). Däremot erhöll partiet endast 0,2 

procent av rösterna i parlamentsvalet 2016.  
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2 Teoretiskt ramverk 

“There is a dominant Hugo Chávez or Sarah Palin inside all of us. The 

question is how he or she gets activated.” 

Kirk Hawkins (2017) 

 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Förklaringar för 

vad som påverkar högerpopulistiska partiers framgång delas ofta upp i två 

dimensioner:  efterfrågan och utbud (Mudde 2007; Rydgren 2007; Van der Brug et 

al. 2005). Den förstnämnda dimensionen är viktig för att förstå högerpopulistiska 

attityder hos folket och stödet för dessa partier från första början (Muis & 

Immerzeel 2016: 3). Utbudsdimensionen delas upp i interna (Mudde 2007) och 

externa faktorer (Arzheimer & Carter 2006; Mudde 2007). I denna studie ska fokus 

ligga på externa faktorer, som behandlar teorier om politisk möjlighet, då den 

förstnämnda fokuserar på högerpopulistiska partiers interna organisatoriska 

förmåga, och således hamnar utanför uppsatsens syfte (för avgränsningar, se 3.4).  

   

2.1 Efterfrågan  

För att en politisk aktör ska kunna bli framgångsrik måste det finnas en efterfrågan 

efter dennes budskap (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 99).  Hawkins et.al (2017) 

föreslår det ’idémässiga tillvägagångssättet2’ för att studera populism på mikronivå. 

Denna strategi grundas i tron att populistiska idéer och attityder ligger latent hos 

alla och att dessa kan aktiveras genom en kontext av konkreta förhållanden, såsom 

i fall av betydliga korruptionsskandaler och policymisslyckande (Hawkins et.al 

2017: 277; Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 100).  

Detta leder oss vidare till frågan: vad är då dessa idéer och attityder?  

                                                                                                                                                   
 
2 Egen översättning av engelskans ’ideational approach’ 
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I enlighet med det idémässiga tillvägagångssättet ser vi att en nyckelfaktor för 

aktiveringen av högerpopulistiska attityder är den allmänna känslan att det politiska 

systemet är oemottaglig – det vill säga att folket upplever att den politiska eliten 

inte lyssnar på folkets krav (Meléndez & Rovira Kaltwasser 2017: 3). Som Mudde 

och Rovira Kaltwasser (2017: 101) poängterar är det inte ett sammanträffande att 

en stor del av den högerpopulistiska väljarbasen i Europa består av den ”nativa” 

arbetarklassen som inte längre känner sig representerad av de etablerade partierna. 

Vi kommer här in på den del av litteraturen som menar att högerpopulistiska 

partier främst utgör en möjlighet för väljaren att protestera mot etablissemanget, de 

demokratiska institutionerna och deras funktion – det vill säga att väljarna inte är 

ideologiskt bundna till det högerpopulistiska partiet per se, utan röstar på partiet i 

fråga på grund av missnöje (Mudde 2007: 227). Om vi utgår från att det främsta 

motivet är att straffa den politiska eliten är ett stigmatiserat parti, såsom ett 

högerpopulistiskt sådant, ett attraktivt val (Van der Brug et.al. 2005: 541).  

Fortsättningsvis tillskrivs den främlingsfientliga positionen i 

migrationsfrågor som en viktig orsak till att stödja ett högerpopulistiskt parti 

(Mudde 2007: 139-41; Van der Brug et.al 2005). Således förväntas frågor om 

migration och etnisk mångfald vara viktiga för en möjlig högerpopulistisk väljarbas 

(Akkerman et.al 2016). I ett flertal studier som grundas i opinionsmätningar kopplas 

höga värden av antimigrationsattityder ihop med stöd för högerpopulistiska partier 

(se Rydgren 2008; Van der Brug et.al. 2005; Norris 2005).  

Vidare poängteras en stark auktoritetstro som en viktig faktor till att stödja 

ett högerpopulistiskt parti. Som Mudde (2007: 145-7) påpekar är exempelvis lag 

och ordning och tradition vägande för den högerpopulistiska väljarbasen.  

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att en anti-etablissemangskänsla 

inte i sig leder till ett ökat stöd av populistiska partier. En minskad tro på det 

politiska systemet kan likaväl resultera i att den misstänksamme inte röstar alls 

(Meléndes & Rovira Kaltwasser 2017: 11). En fertil grogrund inom 

efterfrågedimensionen är alltså nödvändig men inte tillräcklig (Mudde 2007: 230-

1; Van der Brug et.al. 2005). Att studera folkets attityder är en förutsättning för att 

förstå väljarbeteende i allmänhet och högerpopulistiska ståndpunkter i synnerhet, 

men för att få en större bild av vad som kan tänkas orsaka ett partis (icke-)framgång 

bör vi gå igenom utbudsdimensionen. Denna presenteras nedan.  
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2.2 Utbud 

Först och främst är det viktigt att nämna att högerpopulistiska partier är just partier 

och konkurrerar därför, likt andra, på den politiska marknaden. Därför är en 

nyckelfaktor i utbudsdimensionen konkurrensen inom partisystemet (March & 

Rommerskirchen 2012: 44; Mudde 2007: 237), liksom att det i första hand finns en 

plats för ett nytt parti på den politiska marknaden (Van Kessel 2013: 195). Som 

nämnt i introduktionen av detta kapitel delas utbudsdimensionen upp i interna och 

externa faktorer. Nedan fokuseras det på den externa utbudsdimensionen.  

Vi ser två distinktioner när det gäller nya partiers framgång: genombrott –

att i första hand bli en del av det politiska systemet – och uthållighet – att överleva 

i det politiska systemet (Mudde 2007: 201). En liknande beskrivning görs av Van 

der Brug et.al (2005) genom att särskilja partiers valpotential (det antal möjliga 

väljare som anser partiet i fråga vara attraktivt) och valframgång (den reella 

framgången i valet i form av röster). Jag fokuserar i denna studie på vad som gynnar 

och missgynnar genombrottet av högerpopulistiska partier och, därmed, deras 

valpotential. Detta då ett högerpopulistiskt parti inte anses finnas på den spanska 

politiska marknaden.  

Vidare ser vi att högerpopulistiska partier – som anti-etablissemangsrörelser 

– menas kunna nå genombrott när de etablerade partierna inte behandlar frågor som 

en stor andel av väljarna anser vara viktiga (Mudde 2007: Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017: 105). Det är endast när väljare avfärdar de etablerade partierna 

som de är redo att anmana en ny politisk identitet och, därmed, en högerpopulistisk 

sådan (Meléndez & Rovira Kaltwasser 2017: 2). När de etablerade partierna 

dessutom konvergerar ideologiskt, och på så vis står nära varandra i typiska 

kärnfrågor i den traditionella vänster-högerskalan, kan populistiska aktörer 

argumentera för att ’alla partier är likadana’. Denna diskurs användes exempelvis 

av Rassemblement National, genom att beskriva de etablerade franska partierna som 

the ”Gang of Four” (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 105).  

I samma linje, hindras populistiska partiers genombrott av etablerade partier 

som har liknande positionering som det högerpopulistiska partiet i dess kärnfrågor 

(Hawkins et.al. 2017: 273).  
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Att ett högerpopulistiskt parti inte lyckas nå genombrott behöver inte betyda 

att väljarna inte anser partiet vara attraktivt, utan kan innebära att väljaren anser att 

ett annat parti är mer attraktivt. Detta förklaras av Van der Brug et.al (2005: 544-5) 

genom en orsakskedja som involverar två steg. Det första steget handlar om 

väljarens utvärdering av samtliga partier i form av vilka partier väljaren anser vara 

de mest attraktiva och vilket parti den skulle dra mer nytta av att lägga sin röst på. 

Det andra steget innefattar beslutet av vilket parti väljaren i slutändan röstar på, 

vilket är starkt kopplat till hur partikonkurrensen ser ut på den politiska marknaden 

och, mer specifikt, till vilken grad ett högerpopulistiskt parti konkurrerar med det 

största etablerade högerpartiet i systemet.  
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3 Metodologiska överväganden 

 

3.1 Forskningsdesign 

Den föreliggande studien är en kvalitativ fallstudie av Spanien. Uppsatsen ämnar 

inte hitta en korrelation eller samband mellan olika variabler. Uppsatsen syftar 

istället till att studera och observera tendenser hos den spanska befolkningen som 

skulle kunna vara potentiella förklaringar (Larsson 2011: 7) till den spanska 

avsaknaden av ett stort högerpopulistiskt parti.  Med stort stöd menas att ett parti är 

representerat i det spanska parlamentet (Mudde & Rovira Kalwasser 2017: 98). 

Uppsatsen har till mål att beskriva en företeelses kvaliteter (Teorell & Svensson 

2007: 265), varför en kvalitativ metod anses vara lämplig.  

 Uppsatsens analys är på mikronivå, då objektet som studeras är den spanska 

befolkningens möjliga högerpopulistiska attityder. Detta genom att studera 

opinionsmätningar utförda av Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

 För att utföra en djupgående analys behandlas komponenterna som studeras 

som processen mellan 1) förutsättningarna för att ett högerpopulistiskt parti ska 

utvecklas och 2) den faktiska närvaron av ett högerpopulistiskt parti på den politiska 

marknaden. Som nämnt ovan innebär detta att jag inte söker en korrelation mellan 

(X) förutsättningar och (Y) närvaro, utan ämnar observera vad som händer emellan 

dessa två (George & Bennet 2005: 145).  

 Studiet av högerpopulism är inom akademin ofta av jämförande och 

extensiv natur. Trots detta är enstaka fallstudier inte sällsynta. Däremot använder 

sig dessa studier av kvantitativa metoder, genom bland annat multivariatanalys av 

ett flertal olika variabler (se Bernhard & Hängglii 2018: 517–19). Likaså fokuserar 

dessa studier ofta på ett existerande högerpopulistiskt partis väljarbas (se Meléndez 

& Rovira Kaltwasser 2017; Spruyt et.al 2016; Akkerman et.al 2014). Då ett stort 

stöd för ett högerpopulistiskt parti inte existerar i Spanien kan en partispecifik 
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väljarbas inte observeras. Detta förklarar ytterligare valet av kvalitativ metod. 

Grundläggande för den kvalitativa metoden är, enligt Larsson (2011: 12), att 

beskriva ”människors sätt att uppfatta sin omvärld” (original i kursiv), vilket 

sammanfattar uppsatsens ändamål väl: uppsatsen avser att studera möjliga 

högerpopulistiska attityder – eller uppfattningar – hos det spanska folket i sin 

helhet.  

Som George & Bennett (2005: 119) menar krävs en specifik försiktighet när 

det ämnas beskriva tendenser utifrån en enstaka fallstudie. Därmed är precision och 

exakthet nödvändigt för att undvika ’konceptsträckning3’, och i sin tur förhindra att 

mäta sådant som ligger utanför studiens räckvidd. Detta utvecklas vidare nedan.  

 

3.2 Vad är högerpopulism? 

  

I följande avsnitt ska uppsatsens fundamentala begrepp, ”högerpopulism”, 

definieras. Detta görs genom att redogöra för hur akademin definierar begreppet, 

om än med fokus på Cas Muddes (2007) definition. Först behandlas populism 

separat, för att sedan gå vidare till definitionen av högerextrem sådan.  

 

Populism 
Definitionen av populism är en pågående debatt (se Mudde 2007: 11; Mudde & 

Rovira Kalwasser 2013: 493; Meléndez & Rovira Kalwasser 2017: 1-2). Vissa 

forskare behandlar populism som en diskurstyp eller strategi (Sola & Rendueles 

2017: 103) och andra behandlar fenomenet som en ideologi. Denna uppsats utgår 

från en minimal definition av begreppet (Mudde 2007: 15).  

En fundamental beståndsdel inom populismen är synen på samhället som 

uppdelat i två antagonistiska grupper, folket och den korrupta eliten, liksom i att 

politik bör grundas i folkets volonté générale (Mudde 2007: 63).  

Den föreliggande studien utgår från definitionen av populism som en tunn-

centrerad ideologi (Mudde & Rovira Kaltwasser 2013: 493). Med detta menas att 

                                                                                                                                                   
 
3 Från engelskans ’concept stretching’  
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populism i sig självt inte fungerar utan bör använda sig av så kallade 

’värdideologier’ för att nå ut med sitt budskap, som nämnt i uppsatsens inledning. 

Således finns populism i distinkta former; exempelvis vänster- och högerpopulism.  

Det vill säga, de olika nyanserna av populism har samma utgångspunkt. I samtliga 

former utgås det från att det finns två antagonistiska grupper, som nämnt ovan. 

Skiljaktigheterna består av, framförallt, hur folket definieras och vem som ingår i 

gruppen. Med detta sagt kan vi gå vidare till definitionen av högerpopulism.  

 

Högerpopulism 
Forskare ger fenomenet olika etiketter såsom ’extremhögern’ (e.g. Arzheimer et.al 

2006; Lubbers et.al 2002), antimigrationspartier (Van der Brug et.al 2005) och 

populistiska extrema högern (Mudde 2007) trots att samtliga refererar till samma 

typ av partier, såsom Rassamblement National i Frankrike och Frihetspartiet (FPÖ) 

i Österrike (Muis & Imerzeel 2016).  I den föreliggande studien kommer 

’högerpopulism’ användas för att beskriva fenomenet.  

 Cas Mudde (2007) beskriver tre beståndsdelar som del av 

högerpopulismens kärnideologi: nativism, auktoritetstro och populism.   

 Nativism grundas i tron att endast medlemmar av den nativa gruppen bör ta 

del av nationen, liksom i att icke-nativa personer och idéer hotar den homogena 

nationalstaten (Mudde 2007: 19). Högerpopulisten använder sig av en 

etnonationalistisk diskurs och anser att nationalstaten endast bör bestå av den 

”nativa ” befolkningen (Mudde 2007: 141).  

 För ett högerpopulistiskt parti är lag och ordning vägen till frihet. Samhället 

bör struktureras upp utifrån strikta regler och att rättsstatsprincipen bör 

upprätthållas till varje pris (Mudde 2007: 145-9). Ofta yttras detta genom att 

högerpopulistiska partier åberopar vikten av strängare straff mot kriminella och en 

starkare poliskår.  Det är detta som samlas under beståndsdelen auktoritetstro.  

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att den mest påtagliga skillnaden 

mellan traditionella högerextrema partier och populistiska sådana är att den 

förstnämnda använder sig av öppen anti-demokratisk diskurs, medan 

högerpopulistiska partier inte är emot demokrati per se, utan kritiserar vissa 

beståndsdelar inom den liberala demokratin (Mudde 2007: 31; Alonso & Rovira 

Kaltwasser 2015: 27).  
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3.3 Val av fall: varför Spanien? 

I detta avsnitt redogörs det för varför Spanien anses vara ett bra fall för att undersöka 

vad som kan tänkas ligga bakom att högerpopulistiska partier inte når framgång och 

därför pröva de teorier som studien grundas i.  

Jag påstår att Spanien är ett avvikande fall utifrån två aspekter, om än 

sammanflätade sådana.  

På grund av de enorma socioekonomiska konsekvenserna av finanskrisen i 

Spanien, såsom hög arbetslöshet, skulle fallet kunna menas vara ett bra exempel av 

så kallade ’förlorare av globalisering’. Det är just denna grupp, förlorarna, som 

länge har menats vara högerpopulistiska partiers främsta väljarbas (se Hawkins et.al 

2017: 271; Mudde 2007: 202-4). Mot förmodan har högerpopulistiska partier inte 

nått framgång i landet, trots den europeiska trenden.  

Dessutom, och kanske framförallt, bryter Spanien trenden ytterligare genom 

befintligheten av ett framstående vänsterpopulistiskt parti. Det vill säga, populism 

har lockat väljare, men inte i högerform, i kontrast till den stora majoriteten av 

resten av populistiska partier i Europa. På detta sätt anses fallet vara avvikande.  

 

3.4 Avgränsningar 

 
”En fullständig beskrivning av världen tar lika stor plats som världen själv” 

(Nørretranders 1993: 427) tycks vara ett bra citat för att påvisa behovet av en 

avgränsning. Som det nämns i 3.1 utförs en kvalitativ undersökning med fokus på 

att observera det spanska folkets attityder och uppfattningar. Således ska studien 

inte observera politiska aktörers beteenden eller studera de existerande 

högerpopulistiska partiernas interna verksamhet. Därför anses det lämpligaste sättet 

att uppnå uppsatsens syfte att pröva efterfråge- och utbudsmodellen på mikronivå.  

Det lämpligaste sättet att undersöka avsaknaden av ett stöd för ett 

högerpopulistiskt parti anses vara att undersöka utvecklingen av det spanska folkets 

högerpopulistiska attityder genom tid och rum. Dessvärre har jag själv 

begränsningar i tid, utrymme och resurser, vilket medför en oundviklig avgränsning 
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i sig självt. Tidsperioden som uppsatsen undersöker är därför mellan 2004 och 2018. 

Detta dels för att ämna kartlägga ett innan och ett efter finanskrisen 2008 och dels 

för att komma så nära i tid som möjligt. På så vis kan vi se en utveckling (Teorell 

& Svensson 2007: 265) inom ramen av vad som behandlas som katalysatorn 

(Mudde 2007: 205), alltså finanskrisen. Vidare är delar av uppsatsens undersökta 

opinionsmätningar endast i samband med Spaniens allmänna val. Då valet innan 

finanskrisens utbrott ägde rum år 2004 anses detta vara av relevans för 

kartläggningen. Emellertid har vissa valda frågor inte undersökts under den 

önskvärda tidsperioden vilket har mynnat ut i att vissa komponenter undersöks 

under en ännu mer begränsad tidsperiod. Däremot anses detta inte vara en fara för 

uppsatsens syfte, då en utveckling genom tid ändå kan tydas.  

Uppsatsens fokus ligger inte heller på att kartlägga tendenser utifrån 

exempelvis kön, sysselsättning, socioekonomisk bakgrund eller ålder. Då syftet är 

att studera tendenser hos den spanska befolkningen i sin helhet, anses detta inte vara 

ett problem.   

 

 

3.5 Material och materialdiskussion 

Nedan presenteras uppsatsens material, vilket utgörs av opinionsmätningar. Detta 

följs sedan av en diskussion kring det valda materialet.  

 

Material 
Det material denna studie analyserar hämtas från opinionsmätningar som utförts av 

Spaniens centrum för sociologisk forskning (Centro de Investigaciones 

Sociológicas [CIS]). De valda komponenterna från opinionsmätningarna har 

upprepats under flera tidpunkter, vilket låter oss följa det spanska folkets attityders 

utveckling över tid. Frågor hämtade från CIS opinionsmätningar kategoriseras 

utifrån populism, nativism och auktoritetstro, samt utifrån ubtudsdimensionen, med 

fokus på hur respondenterna uppfattar den spanska politiska marknaden.  Dessa 

sorteras i linje med tidigare studier i ämnet.  
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 Helheten av data som hämtats från CIS (2017) opinionsmätningar utgör en 

representation av den spanska befolkningen över 18 år, med stickprov från Spaniens 

samtliga autonoma regioner. CIS opinionsmätningars urval är runt 2500 individer 

vid samtliga tillfällen, med undantag från vissa undersökningar där urvalet ökar till 

ungefär 6000 respondenter. Därav anses dessa vara en bra representation av det 

spanska samhället.  

 I de flesta frågeformulär är svarsalternativen fasta. I andra finns det inte ett 

förutbestämt svarsalternativ, utan respondenterna uttrycker fritt svaret på frågan. 

Detta är fallet i frågan ’vilket anser du vara Spaniens främsta problem?’.  Därefter 

klassificeras svaren, genom en kodningsprocess, för att grupperas till gemensamma 

ämnen, såsom ’arbetslöshet’ och ’invandring’.  

   

Materialdiskussion   

De flesta studier i ämnet använder sig av originella opinionsmätningar som 

genomförts explicit för deras undersökningars syfte – alltså att mäta populistiska 

och högerpopulistiska attityder. Likaså mäter tidigare studier oftast inte populistiska 

attityder under en tidsperiod utan begränsar analysen till endast ett år (se Akkerman 

et.al. 2014: 1330; Bernhard & Hänggli 2018: 516). Detta är inte fallet i min egna 

undersökning då sekundärkällor är undersökningens underlag. Befintliga, mer 

allmänna opinionsmätningar används för att söka högerpopulistiska attityder på 

mikronivå i Spanien. Detta kan uppfattas som olyckligt då dessa opinionsmätningar 

inte aktivt ämnar mäta högerpopulistiska attityder. Emellertid bör detta inte vara ett 

problem för uppsatsens syfte, då det med en noggrann konceptualisering av de olika 

begreppen kan uppnås en bild av vilka befintliga högerpopulistiska tendenser 

existerar, eller inte existerar, i Spanien. 

   

3.6 Mätbarhet  

För att pröva det teoretiska ramverket på Spanien bör vi först fastställa hur 

mätningen ska ske. För detta krävs en konceptualisering av de olika delarna som 

tagits upp i det teoretiska ramverket. Uppsatsens konceptualisering av populistiska 

attityder grundas i tidigare studiers operationalisering av konceptet (se Akkerman 
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et.al 2014; Hawkins et.al  2017; Bernhard & Hänggli 2018). Detta för att möjliggöra 

en så precis mätning av högerpopulistiska attityder som möjligt.  

Nedan presenteras en sammanställning av studiens variabler (tabell 1), 

vilket sedan följs av konceptualiseringen av respektive komponent. 

 

Tabell 1. Variabler.  
Efterfrågan 

Populism  

o Bedömning av Spaniens politiska situation. 

o Attityder gentemot politiker.  

o Bedömning av det främsta problemet i Spanien: ’politiker, politiska partier och politiken’.  

Nativism 

o Syn på antalet invandrare i Spanien. 

o Grad av överensstämmelse med påståendet ’invandrare tar det spanska folkets jobb’.  

o Syn på invandrares kultur och traditioner. 

o Grad av nationalism.  

o Bedömning av det främsta problemet i Spanien: ’invandrare’.  

Auktoritetstro 

o Bedömning av det främsta problemet i Spanien: ’medborgarosäkerhet’ och ’terrorism, 

ETA4’.  

Utbud 

o Självplacering på vänster-högerskalan (1-10).  

o Känsla av tillhörighet med ett politiskt parti eller koalition.  

o Öppenhet för ett potentiellt högerpopulistiskt parti.  

o Uppfattning av Partido Populars ideologiska placering på vänsterhöger-skalan (1-10).  

o Andel som med all säkerhet aldrig skulle rösta på Partido Popular.  

Övrigt 

o Bedömning av Spaniens främsta problem: ’arbetslöshet’, ’bostäder’, ’ekonomiska 

problem’, ’sjukvård’, ’utbildning’.  

Källa: egen sammanställning utifrån valda frågor från opinionsmätningar utförda av CIS.  

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
4 Euskadi ta Askatasuna (ETA) var en separatistisk terrorgrupp som bildades i Baskien under Francodiktaturen 
som en respons mot icke-toleransen mot baskisk kultur och det baskiska språket. Terrordåd begicks och väpnad 
kamp fördes fram till år 2011 då gruppen lade ned sina vapen (UI 2018: 7). 
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3.6.1 Efterfrågan 

 

I följande avsnitt kategoriseras frågor hämtade från CIS opinionsmätningar utifrån 

populism, nativism och auktoritetstro.  Dessa sorteras i linje med de ovannämnda 

studierna.  

 

Populism 
För att mäta populism studeras i förstahand antietablissemangskänslor och politiskt 

missnöje.  

 

- Bedömning av det spanska politiska klimatet. Respondenten ges svarsalternativen 

’väldigt dåligt’, ’dåligt’, ’bra’ samt ’väldigt bra’ på frågan: hur bedömer du det 

spanska politiska klimatet? Resultaten hämtas från eftervalsundersökningar år 

2008, 2011, 2015 och 2016. Antalet respondenter är runt 6100 samtliga undersökta 

år.  

 

- Attityder gentemot politiker mäts genom respondenters svar på följande frågor: 1) 

Politikerna bryr sig inte om människor som jag, 2) Oavsett vem som har makten 

söker denne alltid sina egna personliga intressen. Dessa hämtas från 

eftervalsundersökningar år 2008, 2011, 2015 och 2016. Antalet respondenter är runt 

6100 samtliga undersökta år. Det hade varit önskvärt att ha information från valet 

innan finanskrisens utbrott, men dessa frågor ställdes inte i eftervalsundersökningen 

det året.  

 

 

Nativism 
Graden av nativism bedöms genom att studera attityder gentemot invandrare och 

utländsk kultur bland den spanska befolkningen. Detta mäts i den föreliggande 

studien genom följande frågor som är en del av CIS studie av attityder gentemot 

migration år 2008 till 20175: 

 

                                                                                                                                                   
 
5 Med undantag från år 2013 
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- Syn på antalet invandrare i Spanien:   

Genom denna fråga kan vi betrakta den årliga utvecklingen av respondenternas syn 

på antalet invandrare i Spanien. Respondenten ges fyra svarsalternativ: 1) För få; 

2) acceptabel; 3) hög; och, 4) för hög på frågan ’hur värderar du antalet invandrare 

i Spanien?’.  

 

- Grad av överensstämmelse med påståendet att ’invandrare tar det spanska folkets 

jobb’. Respondenten ges sex möjligheter: att vara ’väldigt överens, överens, inte 

överens, inte alls överens, jag vet inte eller inget svar’ med det nämnda påståendet.  

 

- Syn på invandrares kultur och traditioner. 

Genom att mäta graden av överensstämmelse med påståenden om invandrares 

kultur och traditioner kan vi följa utvecklingen av främlingsfientlighet i Spanien. 

Respondenten ställs frågan ’ofta har invandrare som kommer till Spanien en kultur, 

ett språk och traditioner som skiljer sig från de spanska. Gällande detta, vilket av 

följande påståenden är du mest överens med?’ Respondenten ges tre 

svarsalternativ: 1) invandrare borde glömma sin kultur och sina traditioner och 

anpassa sig till de spanska; 2) invandrare borde bara få bevara de aspekter av sin 

kultur och sina traditioner som inte stör resten av det spanska folket; och, 3) trots 

att de lär sig vår kultur och våra traditioner är det bra att invandrare också bevarar 

sin kultur och sina traditioner.   

 

Vidare mäts nativism genom graden av nationalism bland respondenterna. Detta för 

att komplettera komponenten ’etnonationalism’. 

 

-  Graden av nationalism mäts genom data från CIS mellan år 2006 och 2018. 

Respondenten bes att svara på ’vilket alternativ som representerar dess känslor 

bäst’, nationell gentemot regional identitet. Respondenten ges följande fem 

svarsalternativ: 1) jag känner mig bara spansk; 2) jag känner mig mer spansk än 

(demonym); 3) jag känner mig lika spansk som (demonym); 4) jag känner mig 

mindre spansk än (demonym); och, 5) jag känner mig bara (demonym) 
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Vidare har jag även valt att studera graden av högerpopulistiska attityder bland det 

spanska folket indirekt genom att inkludera resultaten på frågan ’vilket av följande 

anser du vara det största problemet i Spanien? Och det andra? Och det tredje?’. 

Jag väljer att ta med de ’problem’ som under någon punkt mellan år 2004 och 2017 

angivits av fler än 10 % av respondenterna. Detta dels då det ger en övergripande 

bild av vilka frågor som är viktigast för det spanska folket över tid och dels för att 

vissa återkommande variabler kan tolkas utifrån nativism, auktoritetstro och 

populism.  

De frågor som angivits av fler än 10 % av respondenterna är: ’arbetslöshet’, 

’bostäder’, ’ekonomiska problem’, ’invandring’, ’korruption och bedrägeri’, 

’medborgarosäkerhet’, ’politiker, politiska partier och politiken’, ’sjukvård’, 

’utbidlning’, ’terrorism, ETA’.  

 

3.6.2 Utbud 

 
Den politiska kontexten skulle kunna undersökas genom en granskning av de 

etablerade partiernas faktiska ideologiska ståndpunkt i vissa frågor. Dock grundas 

studien i en analys på mikronivå och kommer således mätas genom hur väljarna 

uppfattar det politiska systemet. Van der Brug et.al (2005) undersöker 

förutsättningarna för högerpartiers framgång på mikronivå genom ett antal olika 

variabler. I linje med deras studie väljs följande variabler för uppsatsen:  

 

- Självplacering på vänster-högerskalan. Detta mäts mellan år 2006 och 2018. 

Respondenten bes placera sig själv på en vänster-högerskala (1-10). 

 

- Tillhörighetskänsla med ett parti eller en koalition. Respondenten bes svara på 

frågan ’känner du tillhörighet med ett parti eller en koalition?’ varpå den ges 

svarsalternativen ’ja’, ’nej’ och ’jag vet inte’. Resultaten hämtas från 

eftervalsundersökningar från år 2008, 2011 och 2016.  

 

- Acceptans för ett potentiellt högerpopulistiskt parti mäts genom en serie av 

opinionsmätningar utförda av CIS mellan år 2008 och 2017 där respondenten svarar 
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på huruvida de skulle tycka det är acceptabelt med ett potentiellt främlingsfientligt 

parti. Respondenten ges, förutom ’jag vet inte’ och ’inget svar’, fyra svarsalternativ: 

1) mycket acceptans; 2) ganska mycket acceptans; 3) lite acceptans; och, 4) ingen 

acceptans.  

 
 

- Positionen av det högerpopulistiska partiets främsta etablerade konkurrent. Detta 

mäts genom att hämta medelvärdet av svaren från opinionsmätningar utförda av 

CIS mellan år 2004 och 2017 där respondenterna placerar Partido Popular på en 

skala från 1 (extremvänster) till 10 (extremhöger).  

 

- Andel som med all säkerhet aldrig skulle rösta på Partido Popular. Respondenten 

bes ange med vilken sannolikhet den skulle rösta på Partido Popular på en skala 0-

10. Endast den andel som angivit 0 – det vill säga att den med all säkerhet aldrig 

skulle rösta på Partido Popular – tas med i sammanställningen av resultatet. De 

undersökta åren är mellan 2006 och 2018. 
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4 Resultat  

 
I följande kapitel presenteras resultaten av fallet Spanien utifrån det teoretiska 

ramverkets strukturella uppdelning i efterfrågan- och utbudsdimensioner. Först 

presenteras efterfrågedimensionen. Detta följs sedan av utbudsdimensionen.  

 

4.1 Efterfrågedimensionen i fallet Spanien 

 
 

 
Figur 1. Bedömning av Spaniens politiska situation.  

 
 

Noter: alternativen ’väldigt bra’, ’jag vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort. 2008 (N=6083); 
2011 (N=6082); 2015 (N=6242); 2016 /N=6175) 
Källa: CIS. Preelectoral y postelectoral (för- och eftervalsundersökning) 2008, 2011, 2015, 2016 
 
 
Med utgångspunkt i figur 1 tycks det spanska folket inte visa på tillfredsställelse 

med det politiska systemet något av åren. Det antalet som faktiskt anser den 
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politiska situationen vara bra år 2008 (15,8 %) sjunker till 4,9 % år 2011. År 2016, 

senaste allmänna valet, låg värdet på 2,7 % av totalen.  

 Antal respondenter som anser att Spaniens politiska situation är väldigt 

dålig fördubblas mellan 2008 och 2011 (11 % respektive 20 % av totalen). År 2016 

är värdet ännu högre: 28,6 % av respondenterna svarar väldigt dålig på frågan.  

 Antalet som anser situationen vara dålig ökar från 23,7 % år 2008 till 39, 7 

% år 2016.  

 

 

 

Figur 2. Grad av överensstämmelse med påståenden om politiker. 

 
Noter: alternativen ’jag vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort vid sammanställningen. 2008 

(N=6082); 2011 (N=6081); 2015 (N=6242); 2016 (N=6175) 

Källa: CIS, preelectoral y postelectoral (för- och eftervalsundersökning) 2008, 2011, 2015, 2016 

 

Som figur 2 tyder på har andelen respondenter som angivit att de är ’överens’ med 

påståendet ’politiker bryr sig inte så mycket om vad människor som jag tycker’ varit 

högt samtliga år (2008, 2011, 2015 och 2016). Främsta utvecklingen ser vi i andelen 

som är ’mycket överens’ med påståendet, som ökar från 15,6 % år 2008 till 35,2 % 

år 2016.  

 Vi ser samma trend när det gäller påståendet ’oavsett vem som sitter i 

makten söker hen sina egna intressen’. Runt 40 % av respondenterna anger att de 
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är ’överens’ med påståendet samtliga år. De som är ’mycket överens’ med 

påståendet ökar från 16,5 % år 2008 till 36,5 % år 2016.  

 

 

 

 

Figur 3. Synen på antalet invandrare i Spanien. 

 
Noter: alternativen ‘jag vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort vid sammanställningen. 2008 
(N=2768); 2009 (N=2836); 2010 (N=2800); 2011 (N=2838); 2012 (N=2464); 2014 (N=2477); 
2015 (N=2470); 2016 (N=2460); 2017 (N=2455) 
Källa: CIS, Actitudes ante la inmigración, 2008-2017 
 
 
 
I enlighet med figur 3 ser vi en minskning av antalet respondenter som anser antalet 

invandrare i Spanien vara ’för högt’. År 2008 ansåg 46,1 % av respondenterna att 

antalet invandrare var ’för högt’ gentemot år 2017 då antalet respondenter som 

svarade samma låg på 29,3 %. Likaså ökar toleransen: antalet respondenter som 

svarade ’acceptabelt’ år 2008 ökar till 27,5 % år 2017. Emellertid förblir antalet 

respondenter som anser antalet invandrare vara ’högt’ i stort sett oförändrat: 30, 9 

% år 2008 kontra 31,8 % år 2017. 
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Figur 4. Grad av överensstämmelse med påståendet: ’invandrare tar det spanska 
folkets jobb’.  

Noter: alternativen ’jag vet inte’ och ’inget svar’ inte har tagits med. 2008 (N=2768); 2009 
(N=2836); 2010 (N=2800); 2011 (N=2838); 2012 (N=2464); 2014 (N=2477); 2015 (N=2470); 
2016 (N=2460) 
Källa: CIS, Actitudes ante la inmigración 2008-2017 
 

 

Trots utvecklingen vi ser i figur 3 mot vad som skulle kunna tolkas som en 

större/högre tolerans för invandrare ser vi, i enlighet med figur 4, att antalet 

respondenter som är ’överens’ med att invandrare tar det spanska folkets jobb 

förblir högt och relativt oförändrat över tid. Däremot ökar antalet som är ’väldigt 

överens’ med påståendet från 19,9 % år 2008 till sitt högsta värde år 2010 med 31,3 

%. Därefter sjunker antalet respondenter som ger detta svarsalternativet. År 2017 

ligger värdet på 19,8 %.  
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Figur 5. Överensstämmelse med påståenden om invandrares kultur och 

traditioner.  

 

 
Noter: alternativen ‘jag vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort. 2008 (N=2768); 2009 (N=2836); 

2010 (N=2800); 2011 (N=2838); 2012 (N=2464); 2014 (N=2477); 2015 (N=2470); 2016 

(N=2460); 2017 (N=2455).  

Källa: CIS, Actitudes ante los inmigrantes 2008-2017 

 

Om vi tittar på det spanska folkets attityder gentemot invandrares kultur och 

traditioner (se figur 5) finner vi en låg total icke-tolerans: antalet respondenter som 

tycker att invandrare borde glömma sin kultur och sina traditioner och anpassa sig 

till de spanska överskrider inte 10,7 % något av åren.  Däremot är det många 

samtliga år som anser att invandrare bara borde få bevara de aspekter av sin kultur 

och sina traditioner som inte stör resten av det spanska folket. Efter 2011 ser vi dock 

en minskning av värdet från 53, 8 % år 2011 till 44,9 % år 2017. Under samma 

tidsperiod ökar andelen som anger det mer toleranta svarsalternativet ’trots att de 

lär sig av vår kultur och våra traditioner, är det bra att invandrarna också bevarar 

sin kultur och sina traditioner’ från 33, 5 % år 2011 till 44,9 % år 2017.  
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Figur 6. Känsla av nationalism: nationell och regional identitet.  

 
Noter: respondenten placerar in sin regionala identitet, exempelvis katalansk eller baskisk. 2006 

(N=3192); 2008 (N=6083); 2009 (N=3459); 2011 (N=6082); 2012 (N=2480); 2013 (N=2485); 

2014 (N=2477); 2015 (N=2495); 2016 (N=2466); 2017 (N=2476). 

Källa: CIS, serie: Sentimiento Nacionalista (II) 2006-2018 

 

 

När det gäller spanska folket nationella identitet ser vi inte en enhetlig sådan (se 

figur 6). Samtliga undersökta år har majoriteten av respondenterna (över 50 %) 

svarat att de känner sig lika mycket spanska som ’regionala’. År 2006 svarar 8,6 % 

att de bara känner sig spanska. År 2014 har värdet nästan fördubblats, då 17,6 % av 

respondenterna gav det svarsalternativet. Värdet minskar till 14,7 % år 2018.   

 Värdet av de som identifierar sig själva som ’bara regionala’ håller sig 

någorlunda stabilt under samtliga år (värdet varierar mellan ca. 4,5 och 7 %). 

Däremot minskar antalet respondenter som känner sig mindre spanska än regionala 

under tidsperioden. År 2006 angav 17,8 % det svarsalternativet gentemot 9,3 % år 

2018.  
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Figur 7. Bedömning av det främsta problemet i Spanien.  

 
Noter: 2004 (N=2458); 2005 (N=2491); 2006 (N=2481); 2007 (N=2472); 2008 (N=2488), 2009 

(N=2489); 2010 (N=2480); 2011 (N=2483); 2012 (N=2480); 2013 (N=2466); 2014 (N=2477); 

2015 (N=2495); 2016 (N=2466); 2017 (N=2476). 

Källa: CIS, serie: Percepción de los principales problemas de España.  

 

Den andel respondenter som anser ’arbetslöshet’ vara Spaniens främsta problem går 

inte under 38, 6 % något av åren. Vi ser en ökning från 38, 6 % av respondenterna 

som anger ’arbetslöshet´ år 2007 till 72,5 % år 2008. Högsta värdet på andel 

respondenter som anger ’arbetslöshet’ finner vi år 2011 med 82 % av 

respondenterna.  

 Andelen som anser att främsta problemet rör ’bostäder’ ökar från 15,6 % år 

2004 till sitt högsta värde, 29, 7 % av respondenterna, år 2007. Därefter minskar 

värdet. År 2017 anger 1 % av respondenterna ’bostäder’ som det främsta problemet.  
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 När det gäller ’ekonomiska problem’ ökar andelen av respondenterna som 

anger detta som Spaniens främsta problem från 11,2% år 2004 till 54,5 % år 2008, 

då det når sitt högsta värde. Värdet minskar till 22,4 % år 2010 för att sedan öka till 

50,4 % år 2011. Detta minskar sedan till 22,9 % år 2017.  

 Andelen respondenter som anger ’invandring’ vara det främsta problemet i 

landet ökar från 17,8 % år 2004 till 38, 3 % år 2006, då detta problem får sitt högsta 

värde. Andelen som anger ’invandring’ minskar stadigt till det lägsta värdet 1,9 % 

år 2014, för att sedan öka till 3, 8 % året därefter. År 2016 och 2017 överskrider 

inte andelen 3,2 %.  

  Andelen respondenter som anger ’korruption och bedrägeri’ är 

jämförelsevis låg fram till 2011 då värdet ökar till 6 %. Året därefter ökar andelen 

som anger ’korruption och bedrägeri’ till 17, 1 %. Andelen ökar till sitt högsta värde 

år 2014 då 60 % av respondenterna anger detta som det främsta problemet. År 2015, 

2016 och 2017 minskar andelen till 38,8 %, 36, 7 % och 31, 7 %, respektive.  

 Högsta värde på den andel respondenter som anger ‘medborgarosäkerhet’ 

finner vi år 2005 med 21,5 procent. Därefter minskar värdet stadigt till dess lägsta 

värde år 2014 då 1,9 % av respondenterna anger det som Spaniens främsta problem. 

Därefter ökar andelen till 3,2 % år 2016 och minskar igen året därefter till 2,3 % av 

respondenterna.   

 Fortsättningsvis ser vi en ökning av andel respondenter som anger 

’politikerna, politiska partier och politik’. År 2004 anger 10, 5 % detta gentemot år 

2012 då 29,8 % tycker detta är det främsta problemet.  

Andel respondenter som anger ‘sjukvård’ befinner sig under 10 % 

samtliga år fram till år 2012, då 12,9 % av respondenterna anger detta som det 

främsta problemet. Högsta värdet finner vi år 2016 med 13,7 %. Året därefter 

minskar andelen till 9,9 %. 

Vi ser en liknande trend när det gäller den andel som anger 

’utbildning’ som det främsta problemet. Andelen som anger detta som problem ökar 

genom åren. Högsta värde finner vi år 2016 (13,5 % av respondenterna).  

År 2004 ansåg flest av respondenterna (55,1 %) att ETA:s terrorism 

var det främsta problemet i Spanien. Däremot minskar detta genom åren. Det bör 

tilläggas att ETA lade ned sina vapen år 2011 (UI 2008: 7), vilket med högst 

sannolikhet förklarar den kraftiga minskningen. 
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4.2 Utbudsdimensionen i Spanien 

 
 
Figur 8.  Självplacering på vänster-högerskalan 

Noter: alternativen ‘jag vet inte’ och ‘inget svar’ har tagits bort vid sammanställningen. 2006 
(N=2481); 2007 (N=2472); 2008 (N=2487); 2009 (N=2489); 2010 (N=2480); 2011 (N=2483); 
2012 (N=2480); 2013 (N=2466); 2014 (N=2477); 2015 (N=2495); 2016 (N=2466); 2017 
(N=2476); 2018 (N=2974).  
Källa: CIS, serie: autoubicación ideológica 2006-2018  
 
De respondenter som placerar sig längst till höger (9–10) är 1,7 % år 2006. Vi ser 

en ökning till 4,91% år 2011. Detta sjunker dock därefter och når sitt lägsta värde 

år 2013 med 1,1 %.  År 2018 ligger värdet på 2,7 %. 

Om vi jämför med andra änden av skalan (1–2) är värdet betydligt högre 

samtliga år. I början av de mätta åren är det 6,2 % av respondenterna som placerar 

sig på den vänstra änden. Antalet ökar sedan stabilt (förutom några nedgångar): år 

2018 placerar 11% sig själva på den änden. 
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Figur 9. Tillhörighetskänsla med ett parti eller en koalition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter: alternativen ‘jag vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort vid sammanställningen. 2008 
(N=6083); 2011(N=6082); 2016 (N=6242) 
Källa: CIS, serie: existencia de cercanía/proximidad a algún partido político o coalición 2008, 2011, 
2016 
 
 
 
I enlighet med figur 9 ser vi att känslan av tillhörighet med ett parti eller koalition 

2008, 2011 och 2016 förblir tudelad och variationen är liten. Värdet av de 

respondenter som menar att de känner tillhörighet minskar från 52,9 % till 49,6 %, 

från år 2008 till 2016.  
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Figur 10. Acceptans för ett potentiellt främlingsfientligt parti.  

Noter: alternativen ’vet inte’ och ’inget svar’ har tagits bort vid sammanställningen av resultatet. 
2008 (N=2768); 2009 (N=2836); 2010 (N=2800); 2011 (N=2838); 2012 (N=2464); 2014 
(N=2477); 2015 (N=2470); 2016 (N=2460); 2017 (N=2455).  
Källa: CIS, Actitudes ante la inmigración 2008-2017 

 
Andelen respondenter som har angivit att de inte skulle ha någon acceptans (se 

’ingen acceptans’) för ett potentiellt främlingsfientligt parti är runt 30 % samtliga 

undersökta år. Högst värde för alla år har svarsalternativet ’lite acceptans’ med över 

35 % av svaren. Alternativet ’ganska mycket acceptans’ ökar från 14, 9 % år 2008 

till 17, 6 % år 2017. Alternativet ’mycket acceptans’ överskrider inte 3,2 % under 

någon tidpunkt.  
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Figur 11. Uppfattning av PP:s ideologiska placering (1-10) 

Noter: 2004 (N=2489); 2005 (N=2479); 2006 (N=2481); 2008 (N=2481); 2009 (N=2478); 2010 

(N=2472); 2011 (N=6082); 2012 (N=2484); 2013 (N=2476); 2014 (N=2480); 2015 (N=2493); 

2016 (N=2491); 2017 (N=2487) 

Källa: CIS, serie: escala ideológica (1-10) de partidos políticos: PP (nacional) 2006-2017 
 

Som figur 11 tyder på placeras det konservativa partiet PP på den högre änden av 

vänster-högerskalan (1-10) samtliga undersökta år. Dessutom flyttar partiet sig mer 

till höger under åren, i enlighet med respondenternas uppfattning av partiet. År 2004 

får PP ett medelvärde av 7,66 i skalan. År 2017 ligger värdet på 8,22.  
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Figur 12. Andel som med all säkerhet aldrig skulle rösta på Partido Popular. 

Noter: 2006 (N=2481); 2007 (N=3716); 2008 (N=2481); 2009 (N=2478); 2010 (N=2472); 2011 
(N=2478); 2012 (N=2484); 2013 (N=2476); 2014 (N=2469); 2015 (N=2479); 2016 (N=2490); 
2017 (N=2490); 2018 (N=2485) 
Källa: CIS, serie: Probabilidad de votar a un determinado partido político: PP (nacional) 2006-2018 
 
 
 
Trots att andelen respondenter som menar att de med all säkerhet aldrig skulle rösta 

på Partido Popular är relativ hög under samtliga år ser vi efter 2011 en kraftig 

ökning. Exempelvis ligger värdet på 36, 2 % år 2006, på 39, 6 % år 2011 och 57, 6 

% år 2015. År 2018 påstår 59 % att de med all säkerhet aldrig skulle rösta på Partido 

Popular.   
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras uppsatsens resultat utifrån det teoretiska ramverket. För 

tydlighetens skull diskuteras först efterfråge- och utbudsdimensionerna separat. 

Detta följs sedan av en avslutande diskussion där uppsatsens slutsatser presenteras. 

Därefter förs en reflektion kring framtida studier.  

5.1 Finns det en efterfrågan av högerpopulistiska 
partier? 

Utifrån uppsatsens resultat kan vi tyda starka antietablissemangskänslor bland 

respondenterna, vilket i enlighet med det teoretiska ramverket är en nyckelfaktor 

för aktiveringen av högerpopulistiska attityder (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 

101). Under de undersökta åren ökar andelen som anser den politiska situationen 

vara ’dålig’ och ’väldigt dålig’ (se figur 1).  

Likaså ser vi vad som kan tydas som en ökad känsla av att den politisiska 

eliten inte lyssnar på folkets krav (Meléndez & Rovira Kaltwasser 2017:3) då 

andelen som är ’väldigt överens’ med påståendena ’politiker bryr sig inte så mycket 

om vad människor som jag tycker’ och ’oavsett vem som sitter i makten söker hen 

sina egna intressen’ fördubblas under de undersökta åren (se figur 2).  Detta 

understryks vidare när vi tittar på ökningen av andelen som anger ’politiker, 

politiska partier och politiken’ som Spaniens främsta problem (se figur 7).  

  Vidare kan även ökningen av de som anser ’korruption och bedrägeri’ (se 

figur 7) vara landets största problem tyda på ett ökat missnöje bland befolkningen. 

Korruptionsskandaler anses, i enlighet med det idémässiga tillvägagångssättet 

(Hawkins et.al 2017: 277; Mudde & Rovira Kaltwasser 2017:100), vara en 

katalysator för ett ökat stöd för högerpopulistiska partier. Fram till 2011 är det få 

som anger detta som problem, för att sedan öka stadigt fram till 2014 då 60 % av 

respondenterna anser detta vara landets största problem.  
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 Vi kan således tyda en antietablissemangskänsla hos den spanska 

befolkningen. Denna har varit relativt hög sedan innan finanskrisens utbrott, men 

vi ser en tydlig ökning av samtliga studerade komponenter.  

Då studiens syfte är att kartlägga potentiella förklaringar till avsaknaden av 

ett stort högerpopulistiskt parti, och ett sådant inte är aktuellt, kan vi inte heller tyda 

tendenser på om väljarna straffar den politiska eliten eller ej (Van der Brug et.al. 

2005: 541).  

Då jag har valt att inte inkludera faktorer såsom vad respondenten röstar på 

kan vi inte studera aspekter såsom om antietablissemangskänslor är kopplat till att 

rösta på ett visst parti. Exempelvis skulle det vara av intresse att undersöka hur 

många av de respondenter som visar på politiskt missnöje som sympatiserar med 

vänsterpopulistiska Podemos. Vidare skulle det även vara intressant att studera hur 

många som inte röstar i de allmänna valen, då den missnöjde med det politiska 

systemet kanske inte röstar alls (Meléndes & Rovira Kaltwasser 2017: 11). 

Fortsättningsvis ser vi ett tudelat resultat när det gäller nativistiska 

ståndpunkter. I figur 3 ser vi en betydande minskning av andelen respondenter som 

anser antalet invandrare i Spanien vara för högt. Däremot anser runt 30 % av 

respondenterna att antalet invandrare är ’högt’ samtliga år. I både figur 4 och figur 

5 ser vi en ökning av de icke-toleranta alternativen fram till 2010 och 2011, 

respektive, där värdet sjunker.  

Det mest slående resultatet inom nativism är möjligen nedsvinget av antalet 

som anser ’invandring’ vara det främsta problemet i Spanien (se figur 7). År 2006 

ansåg 38, 3 % av respondenterna att detta var landets största problem. Åtta år senare 

ansåg endast 1,9 % av respondenterna detta.   

Huruvida frågor om migration och etnisk mångfald är viktiga för en spansk 

möjlig högerpopulistisk väljarbas (Akkerman et.al 2016) är svårt att tyda. Trots att 

vi i enlighet med vissa delar av resultatet skulle kunna tyda en ökad tolerans 

gentemot invandrare under åren (speciellt utifrån figur 7), är det andra delar som 

möjligen tyder på tendenser av ’nativistiska attityder’.   

Vi kan inte heller tolka en enhetlig identitet hos det spanska folket (se figur 

6), vilket kan tyckas försvåra att en möjlig etnonationalistisk diskurs når fram till 

folket.  

För att en fertil grogrund för ett potentiellt högerpopulistiskt parti ska kunna 

öka i stöd bör befolkningen vilja ha en ökad auktoritet. Dessvärre har 
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’auktoritetstro’ inte undersökts som en egen komponent. Emellertid kan vi utifrån 

figur 7 se att andelen respondenter som anger ’medborgarosäkerhet’ som landets 

främsta problem minskar under de undersökta åren. År 2006, precis innan 

finanskrisens utbrott, anser 21,1 % av respondenterna att detta är landets största 

problem vilket, redan år 2009, minskade till 11, 8 % av totalen. År 2012, 

exempelvis, är det endast 2,8 % som anger ’medborgarosäkerhet’ som landets 

största problem.  

   

 

 

5.2 Finns det ett utbud på den politiska marknaden? 

 

Huruvida etablerade partier behandlar de frågor som en stor andel av väljarna anser 

vara viktiga eller ej (Mudde 2007: Mudde & Rovira Kalwasser 2015: 105) har 

denna uppsats inte studerat. Däremot ser vi att en stor del av respondenterna, och 

därmed väljarbasen, inte känner tillhörighet med ett parti eller koalition (se figur 9).  

 För att ett högerpopulistiskt parti ska kunna nå genombrott menas det att det 

bör finnas plats för ett nytt parti i den politiska marknaden (Van Kessel 2013: 195). 

Två aspekter skulle, potentiellt, kunna tyda på att en sådan plats inte har funnits: 

För det första ser vi att den andel respondenter som inte skulle ha någon acceptans 

samt lite acceptans för ett potentiellt främlingsfientligt parti utgör en majoritet under 

samtliga undersökta år (se figur 10). För det andra placeras Partido Popular på den 

höger änden av vänster-högerskalan (1-10) samtliga undersökta och förflyttas, 

dessutom, längre åt höger under årens gång (se figur 11). Notera även att betydligt 

fler placerar sig själva på den vänstra änden av skalan än de som placerar sig på den 

högra änden (se figur 8).  

 Uppsatsen har visserligen inte studerat hur det socialdemokratiska partiet, 

PSOE, uppfattas av väljarna. Däremot kan vi möjligen påstå att partierna inte 

uppfattas konvergera ideologiskt (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017: 105), då PP 

placeras långt till höger.  
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 I enlighet med det teoretiska ramverket är det svårt för ett nytt parti att nå 

genombrott om väljarna är nöjda med ett annat parti (Mudde 2007: Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017: 105). Trots att andelen som med all säkerhet aldrig skulle rösta 

på PP är relativt hög i början av de undersökta åren, ökar andelen som anger detta 

svarsalternativ. Det senaste undersökta året – 2018 – är det 59 % som menar att de 

’med all säkerhet aldrig skulle rösta på Partido Popular’, vilket kan visa på en trend 

mot att allt färre väljare är trogna till partiet. 

 Emellertid kan andelen respondenter som angivit att de aldrig skulle rösta 

på PP varit väljare som föredrar andra partier. Vi kan därmed inte avgöra hur många 

av respondenterna som faktiskt är före detta PP-väljare. Vi kan således inte heller 

spekulera kring huruvida dessa väljare kan utgöra en potentiell väljarbas för ett 

högerpopulistiskt parti. Däremot ser vi att missnöjet med partiet ökar genom åren 

vilket, i sin tur, kan innebära att partikonkurrensen på den politiska marknaden 

minskar. Detta kan gynna ett potentiellt högerpopulistiskt parti då det inte längre, i 

samma grad, konkurrerar med det etablerade högerpartiet på den politiska 

marknaden (Van der Brug et.al. 2005: 544–5).  

 För att få en tydligare bild av hur det spanska folket uppfattar den politiska 

marknaden bör vi ta hänsyn till hur de andra etablerade partierna värderas. Detta för 

att kunna studera partikonkurrensen (March & Rommerskirchen 2012: 44) mer 

nyanserat. Däremot menar en stor del av respondenterna att de inte känner 

tillhörighet med ett parti eller en koalition vilket, i samband med 

antietablissemangskänslorna vi kan tyda i efterfrågedimensionen, kan tyckas tyda 

på en öppenhet för nya partier.  Dessutom ökar andelen av befolkningen som skulle 

ha ’ganska mycket acceptans’ för ett potentiellt främlingsfientligt parti (se figur 10).  

5.3 Avslutande diskussion och slutsats 

 

Det spanska folket tycks uppleva att det politiska systemet är oemottagligt och visar 

en ökad misstro gentemot politiker. Samtidigt som antietablissemangskänslorna 

ökar ser vi också att många nativistiska komponenter minskar. Detta kan förklara 

eventuellt icke-existensen av ett stort stöd för ett högerpopulistiskt parti. Det är svårt 
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att tyda en enhetlig nationell identitet hos det spanska folket, vilket sannerligen 

försvårar en etnonationalistisk diskurs. Hur ska man definiera folket i ett land med 

många folk?  

 En intressant tendens, om än otillräcklig för att dra en slutsats, är att de 

frågor som inte hamnar under komponenterna nativism och auktoritetstro i figur 7 

är de som ökar i värde. Exempelvis ansens sjukvård och utbildning, efter 2011, vara 

större problem än invandring och medborgarosäkerhet. Att utifrån detta påstå att 

det finns en efterfrågan av typiska välfärdsfrågor framför högerpopulistiska idéer, 

är långsökt. Däremot är det en tråd som i framtida studier bör dras i.  

 Huruvida hypotes 1 – det finns inte en efterfrågan av högerpopulistiska 

partier hos det spanska folket – stämmer eller ej är svårt att tyda. Trots att vi tyder 

en allmän minskning av nativistiska ståndpunkter hos det spanska folket ser vi en 

ökad antietablissemangskänsla. En nyckelfaktor för aktiveringen av 

högerpopulistiska attityder är den allmänna känslan att det politiska systemet är 

oemottagligt (Meléndez & Rovira Kaltwasser 2017: 3). Därför kan ett 

högerpopulistiskt parti tyckas ha goda möjligheter hos det spanska folket. Däremot, 

som nämnt i det teoretiska ramverket, kan en antietablissemangskänsla likaväl leda 

till att väljaren inte röstar alls. Vi kan utifrån uppsatsens resultat understryka att 

antietablissemangskänslor finns och att det, därav, möjligen finns en efterfrågan av 

ett alternativ till etablissemanget, men det behöver inte per se innebära att det finns 

en efterfrågan av högerpopulistiska partier.  

 Vidare ser vi att den politiska marknaden, utifrån de tendenser befolkningen 

visar, blir alltmer öppen för ett möjligt högerpopulistiskt parti i form av att allt fler 

menar att de aldrig skulle rösta på Partido Popular. Däremot tyder resultatet på att 

PP förblir ett högerparti, enligt folkets uppfattning. Det kan därför vara svårt för ett 

högerpopulistiskt parti att mena att ”alla partier är likadana”.  

 Precis som med H1 är det svårt att tyda huruvida hypotes 2 – det finns ingen 

plats för högerpopulistiska partier i den spanska politiska marknaden – stämmer 

eller ej. Vad vi kan se, utifrån uppsatsens resultat, är att högerpopulistens främsta 

konkurrent, PP, blir mindre attraktivt i väljarens ögon. Således kan vi eventuellt se 

en tendens mot ett uppluckrande av den politiska marknaden.  

 Uppsatsen kan därmed inte svara på frågeställningen ’varför finns det inte 

ett stort högerpopulistiskt parti i Spanien?’.  
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5.4 Reflektioner och framtida studier  

 
Under uppsatsarbetets gång har relevanta aspekter inom den spanska politiska 

arenan förändrats. I det autonoma valet i Andalusien i december 2018 erhöll 

högerpopulistiska partiet VOX 10, 97 % av rösterna (El País 2018) och sitter, 

numera, i det regionala parlamentet i Andalusien med 12 mandat. 

 Vidare ska det hållas allmänna val till parlamentet den 28 april 2019. Enligt 

den senaste opinionsmätningen utförd av CIS (2019) – i februari 2019 – skulle VOX 

erhålla 5, 9 % av rösterna och, på så vis, komma i besittning av mandat i det spanska 

parlamentet.  

Detta innebär de att ett högerpopulistiskt parti tagit sig in i den 

spanska politiska marknaden. Huruvida detta endast tyder på valpotential eller även 

innebär en möjlig valframgång (Van der Brug et.al 2005) kvarstår att se. Emellertid 

ser vi, utifrån uppsatsens resultat, att VOX största konkurrent, Partido Popular, 

minskar i graden av attraktivitet under de undersökta åren. Utifrån den orsakskedjan 

som Van der Brug et.al. (2005: 544-5) presenterar ser vi att det andra steget – det 

vill säga det steget som innefattar beslutet av vilket parti väljaren i slutändan röstar 

på, som är starkt kopplat till hur partikonkurrensen ser ut i den politiska marknaden 

- möjligen innebär en lägre tröskel för ett högerpopulistiskt parti i dag än vad det 

gjorde det senaste valet år 2016.  

 Av intresse för framtida studier är att fortsätta studera varför det tagit så 

lång tid för ett högerpopulistiskt parti att nå framgång, förutsatt att VOX kommer 

in i det spanska parlamentet.  

 Förslagsvis kan nya delar av akademin utforskas: har möjligen Spaniens 

fascistiska bakgrund haft en inverkan i den sena ankomsten av ett (stort) 

högerpopulistiskt parti? Som vi ser i figur 8 är det betydligt färre som placerar sig 

själva på den högre änden av vänsterhöger-skalan än de som placerar sig på den 

vänstra änden. Kan det eventuellt finnas en stigmatisering av alltför 

högerorienterade ståndpunkter?  

 Vidare bör framtida studier även lägga fokus på att studera den interna 

utbudsdimensionen och, på så vis, undersöka hur de existerande högerpopulistiska 

partiers interna organisation, ledarskap och uppbyggnad har sett ut (och ser ut). Att 
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ett högerpopulistiskt parti inte nått framgång i Spanien kan, likaväl, bero på att dessa 

partier inte kunnat nå ut med sitt budskap på grund av partiinterna angelägenheter.  

 Vidare uppmanar jag framtida uppsatsskrivare att studera strukturer av 

politisk möjlighet utifrån ett partiperspektiv. För att få en klar bild av hur 

partikonkurrensen på den politiska marknaden har sett ut under de undersökta åren 

krävs en studie av partiernas faktiska ståndpunkter i vissa frågor: förslagsvis genom 

att använda sig av The Manifesto Project för att på så vis kunna kartlägga huruvida 

de etablerade partierna tar upp sådana frågor som akademin menar vara viktiga för 

potentiella högerpopulistiska väljare. Då denna uppsats undersökt den politiska 

marknaden utifrån mikronivå bör detta vidgas till en mer omfattande analys. En 

fertil grogrund må finnas eller ej, men för att ett högerpopulistiskt parti ska kunna 

nå framgång bör en stark utbudsdimension kunna tydas (Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017: 97).  

 Önskvärt skulle vara att föra en längre studie – både i form av tid och 

utrymme – för att kunna kombinera mikro-, meso- och makronivå. Att endast 

studera högerpopulistiska tendenser på individnivå hos den spanska befolkningen i 

sin helhet har inte givit oss möjlighet att generalisera resultaten, vilket inte heller 

var ambitionen i denna studie.  

Vi vet ännu inte vilka av respondenterna – utifrån bland annat kön, 

sysselsättning, socioekonomisk bakgrund och ålder – som visar på, exempelvis, 

politiskt missnöje. Vi vet inte heller om det är de som visar på politiskt missnöje 

som även visar på nativistiska attityder. Detta är något framtida forskning bör 

kartlägga för att uppnå en större förståelse för den potentiella högerpopulistiska 

väljarbasen i Spanien.  

 Avslutningsvis vill jag även uppmana framtida skribenter att på djupet 

undersöka den vaga tendensen som kunde tydas i figur 7 angående ökningen av 

befolkningen som anser typiska välfärdsfrågor vara det största problemet samtidigt 

som de nativistiska minskade. Kan en sådan trend tydas i andra länder? En 

jämförande studie är ett krav för att avgöra huruvida detta kan vara av relevans för 

att förstå högerpopulismens icke-framgång och, framförallt, för att kunna förklara 

detta.  
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