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Sammanfattning 

I denna uppsats studerar vi orsaker till att folk röstar på vänsterpopulistiska partier. 

Vi gör detta genom att använda data från European Social Survey (ESS) över 

väljarbeteende i fem europeiska länder och logistisk regression. Till skillnad från 

tidigare studier om populism och högerpopulism finner vi att ekonomiska faktorer 

har större förklaringskraft än kulturella i att förklara benägenhet att rösta 

vänsterpopulistiskt. Vi argumenterar för att detta beror på att vänsterpopulismen i 

grunden är inkluderande, vilket gör att deras väljare inte borde motsätta sig dagens 

progressiva värden om samkönade äktenskap och mångkultur. Somliga forskare 

innan oss har beskrivit populism som en kulturell backlash mot dessa värden, men 

med vårt resultat menar vi att denna slutats inte bör gälla för vänsterpopulism. 

 

Nyckelord: vänsterpopulism, logistisk regression, vänsterpartier, väljarbeteende, 

ESS 

Antal ord: 7854
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1 Inledning 

Runt om i västvärlden idag möter väljare politiker som talar om det korrupta 

etablissemanget, den ljugande median, vikten av sunt förnuft och att vanligt folk 

ska bestämma igen. Populism har blivit ett populärt begrepp för att fånga upp detta 

fenomen, redan 2004 sade Cas Mudde att vi nu lever i populismens era, en 

populistisk Zeitgeist. På senare tid har diskussionen trappats upp ännu mera, 

framförallt i samband med Donald Trumps presidentskap och folkomröstningen om 

Brexit år 2016. 

Begreppets ökade popularitet speglas såväl i samhällsdebatt som i forskning. 

Flera vetenskapliga artiklar och böcker har släppts på området där forskare 

diskuterar vad populism är (se Aslandi 2015; Mudde & Rovira Kaltwasser 2017), 

vad konsekvenserna av populism är (se Huber & Schimp 2017) och vad orsakerna 

bakom det är (se Oesch 2008; Inglehart & Norris 2016). Överlag verkar forskningen 

dock vara inriktad på högerpopulism (Stavrakis & Katsambekis 2014: 138), vilket 

är olyckligt då begreppet kan fånga tendenser i partier till höger och vänster. 

Somliga menar även att distinktionen mellan höger- och vänsterpopulism är central 

för att förstå hur populismen ter sig (Garcia Augustin 2020). 

 I denna uppsats vill vi göra ett bidrag till den intensiva forskning som sker på 

förklaringsmodeller av populism. Varför växer populism i vissa länder och i andra 

inte? Forskningen lyfter här fram två stora teorier. Den ena belyser ekonomiska 

faktorer och menar att globaliseringens förlorare röstar populistiskt för att de känner 

osäkerhet över ekonomin och sina jobb. Den andra belyser kulturella faktorer och 

ser populism som en motreaktion mot att progressiva värden så som feminism, och 

HBTQ-frågor tagit större plats. 

De studier som gjorts på området pekar mot att kulturella faktorer spelar större 

roll, men få studier verkar ha i vilken grad detta gäller för vänsterpopulism. Vår 

hypotes är att vänsterpopulism torde vara mer beroende av ekonomiska faktorer. 

Detta motiverar vi på två grunder. För det första har vänsterpopulism en 

inkluderande tolkning av folket, vilket omfattar invandrare, kvinnor och människor 

som identifierar sig som HBTQ, vilket inte står i konflikt till de liberala värden som 

blivit populära i väst idag. Att se vänsterpopulism som en kulturell motreaktion 

känns därför intuitivt fel. För det andra pekar fallstudier på att vänsterpopulismens 

ökade framfart i Europa på senare tid sammanfaller med finanskrisen 2008 som 

innebar ökad arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och lägre tillväxt (se Sola & 

Rendules 2017). 

Med hjälp av data från ESS runda 8 och logistisk regression finner vi stöd för 

att missnöje med ekonomin och attityder om ojämlikhet i landet leder till att folk 

röstar vänsterpopulistiskt, även missnöje med EU spelar in. Vi finner inte stöd för 

att kulturella faktorer såsom åsikter om homosexuella eller invandrare skulle spela 

någon roll. 



 

 2 

I resterande del av avsnitt 1 diskuterar vi lite olika sätt att konceptualisera 

populism och preciserar uppsatsens syfte, frågeställning och de avgränsningar som 

gjorts. Vi motiverar även studier av populism. I avsnitt 2 presenterar vi ett urval av 

den forskning som gjorts på området. I avsnitt 3 presenterar vi det teoretiska 

ramverket som kommer användas för att studera populism och förtydligar vad vi 

menar med vänsterpopulism. Vi kommer också att tydliggöra de ekonomiska och 

kulturella förklaringsmodellerna bakom populism.  I avsnitt 4 beskriver vi vårt 

material, operationalisering och val av metod. I avsnitt 5 presenteras resultatet av 

regressionsanalyserna som vi för en diskussion kring i avsnitt 6. 

1.1 Vad är populism? 

Vid det här laget är det snarare regel än undantag att akademiska texter om populism 

påbörjar sin diskussion kring hur svårdefinierat begreppet är och huruvida det är 

användbart (García Agustín 2020; Stavrakis & Katsambekis 2014; Laclau 2005; 

Panizza 2005), denna uppsats är inget undantag. Begreppet är omdiskuterat inom 

forskning såväl som i samhället, och vi kommer i den här sektionen kort redogöra 

för de utmaningar begreppet står inför idag. Därefter diskuterar vi några 

konkurrerande synsätt som finns inom forskningen. 

Det är i sig inget anmärkningsvärt att forskare gnabbas i detaljerna kring hur 

politiskt laddade fenomen ska definieras och konceptualiseras. I detta fall tycks det 

stora problemet ligga i diskrepansen mellan begreppets vardagliga bemärkelse och 

vad akademin åsyftar (jfr Bale et al. 2011). I samhällsdebatten används populism 

ofta som ett epitet med negativ klang. Det förknippas med politiker som har ”enkla 

lösningar på svåra problem” eller opportunism. Begreppets inneboende betydelse 

medför att få politiker eller partier vill kalla sig för populistiska, men använder det 

gärna för att beskriva politiska motståndare. Denna vaga förståelse för vad 

begreppet egentligen betyder medför att det används inkonsekvent och utan logiska 

mönster i samhällsdebatten (Bale et al. 2011). 

På grund av att begreppet är så pass svårdefinierat har många forskare i ämnet 

tagit problematiska genvägar, Ernesto Laclau (2005: 3) sammanfattar detta väl. 

Laclau menar att istället för att ge tydliga definitioner har forskare pratat om de 

attribut som kännetecknar populism. Exempelvis att populism präglas av en 

tudelning av samhället i ett hederligt folk och en korrupt elit och ett uttryck för 

folkviljan. Detta må vara relevanta beskrivningar av populism men de lämnar 

ursprungsfrågan obesvarad: Vad är populism ett fall av? 

Laclau är en av de mest inflytelserika teoretikerna på området, och han ser 

populism framförallt som en diskurs. Han menar att populism är politik i dess 

renaste form, det är ett sätt att inkludera folk som tidigare varit exkluderade i 

politiken. Han menar att populism fungerar som en utmanare till den liberala 

demokratin och strävar att införa radikal demokrati. (Laclau 2005; Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017) 

En annan inflytelserik forskare är Cas Mudde, han definierar populism som en 

ideologi. Definitionen lyder: 
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[populism is] an ideology that considers society to be ultimately separated 

into two homogeneous and antagonistic groups, “the pure people” versus “the 

corrupt elite”, and which argues that politics should be an expression of the 

volonté générale (general will) of the people. (Mudde 2004: 543) 

Mudde tydliggör även senare att populism bör betraktas som en tunn ideologi 

eftersom den inte är lika konsistent och välutvecklad som tjocka ideologier, 

exempelvis liberalism och socialism. Populismen kan i sig inte användas för att 

göra analyser av samhället som leder till komplexa och meningsfulla lösningar, utan 

den arbetar alltid tillsammans med en huvudideologi. Han menar således att 

populism kan komma i olika former, beroende på om den kombineras med vänster- 

eller högerideologi. Det gemensamma för alla former av populism är att 

populisterna uttalar sig för att representera folket, de ska se till att folkets vilja styr 

politiken ”igen” och att deras motståndare tillhör den korrupta eliten som inte vill 

folkets bästa. (Mudde & Rovira Kaltwasser 2017) 

För att tydliggöra vad som inte är populism menar Mudde & Rovira Kaltwasser 

(2017) att populism kan kontrasteras med elitism och pluralism. Elitism gör likt 

populism en dikotom analys av samhället i två grupper, folket och eliten. Men detta 

synsätt menar att folket är den problematiska gruppen som bör kuva sig för elitens 

vilja. Det pluralistiska synsättet däremot motsäger sig att samhället består av två 

homogena grupper. Istället menar man att samhället består av flera olika grupper 

med överlappande intressen. Vissa författare menar att pluralism är en vital del för 

en fungerande demokrati, och menar att den inneboende antipluralismen i populism 

gör den inkompatibel med liberal demokrati (Müller 2016). 

Ytterligare ett synsätt är att förstå populism som en politisk strategi. Detta 

synsätt menar då att populism är en strategi som används av enstaka politiska ledare 

för att bibehålla sin maktposition. Genom att skapa en länk mellan sig själva och 

folket så kan de legitimera att sitta kvar länge vid makten. (Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017: 2-6). 

Listan över möjliga definitioner kan göras längre, och det är inte fastställt vilken 

definition som är mest användbar. Men att se populism som en ideologi eller diskurs 

tycks vara de dominerande synsätten, och överlag verkar forskare ha nått konsensus 

över att populism handlar om idéer kring folkets vilja mot eliten (Rooduijn & 

Akkerman 2017: 194). 

Vi kommer i den här uppsatsen att följa Muddes definition av populism som en 

ideologi, implikationerna av detta diskuterar vi i sektion 4.1.1. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det tycks finnas en lucka i forskningen om orsaker till vänsterpopulism som vi vill 

fylla (se avsnitt 2). Syftet med uppsatsen är att studera orsaker bakom 

vänsterpopulism, för att se huruvida detta skiljer från den forskning som gjorts om 

högerpopulism och populism generellt. Uppsatsen är således en förklarande sådan 

och ämnar testa alternativt utveckla de teorier som finns om orsaker bakom 

populism. 
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Frågeställningen för uppsatsen lyder: 

 

• Varför röstar folk på vänsterpopulistiska partier? 

 

Så som frågeställningen är formulerad tydliggörs det att vi inte avser att studera 

varför populistiska idéströmningar blivit vanligare utan varför partier som 

klassificerats som vänsterpopulistiska får stöd i form av röster, se sektion 4.1.1 för 

vidare diskussion kring detta. 

Vidare så täcker vårt material endast 5 länder i Europa under året 2018, vilket 

således är vår avgränsning i tid och rum. Denna avgränsning grundar sig främst på 

tillgänglighet i data, men viss generaliserbarhet går att argumentera för eftersom 

detta urval täcker en stor variation av många av de vänsterpopulistiska partierna 

som forskare pekar ut i Europa. Vi tror inte att resultaten kan generaliseras utanför 

Europa. 

Som nämnt så finns en tydlig inomvetenskaplig koppling i uppsatsens syfte, 

men har ämnet någon relevans för samhället i övrigt? Vi är inte de första att ställa 

denna kritiska fråga. Eftersom populismbegreppet inte har en enhetlig definition i 

forskningen, än mindre i samhället, har flera forskare frågat sig hur forskning på 

området ska kunna användas. Populism verkar ju kunna betyda lite vad som helst? 

Vi ställer oss i ledet med alla de forskare som menar att populism, trots dess 

tvetydighet, fångar något riktigt intressant i samhället idag. Forskning om populism 

kan hjälpa oss förstå framgångarna hos Donald Trump och Bernie Sanders, 

förändringen i Labour under Jeremy Corbyn, regeringsbildningen i Italien mellan 

högerpopulistiska Lega Nord och vänsterpopulistiska Femstjärnerörelsen. 

Populism påverkar samhället i grunden runt om i västvärlden, och det är anledning 

nog att studera det. 

Vad gäller studier av vänsterpopulism så menar vi likt García Agustín (2020) 

att vår förståelse av populism kan och bör fördjupas med den klassiska vänster-

höger skalan. Vi tror också att studier av vänsterpopulism är intressanta för att förstå 

hur dagens vänsterrörelse utvecklas. 
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2 Tidigare forskning 

Sedan populistiska partier växte fram i Europa på 80-talet har det släppts tusentals 

artiklar och böcker på området (Mudde 2004). Populism är dock inte ett nytt 

fenomen. Det kan spåras till ryska agrarpartier på 1800-talet och de har funnits i 

Latinamerika större delen av 1900-talet. All den mängd forskning som gjorts på 

området verkar vara präglad av sin kontext i tid och rum (Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017), att föra en uttömmande diskussion kring dessa resultat är en svår 

uppgift men här kommer ett axplock av de bidrag som finns vad gäller orsaker till 

populism. Fokus har lagt på studier som är gjorda i Europa, definierar populism 

som en ideologi och fokuserar på efterfrågan av populism. Detta för att få största 

möjliga relevans till vår studie. 

Det har gjorts ett flertal studier som ämnar förklara varför högerpopulistiska 

partier växer. En sådan studie är Oesch (2008) som studerar varför arbetare röstar 

på högerpopulistiska partier i Västeuropa. I sin studie lyfter han fram ekonomiska 

och kulturella faktorer som potentiella orsaker. Rent metodologiskt så väljer han ut 

fem länder i Västeuropa med tillräckligt stora högerpopulistiska partier och utför 

landsseparata regressionsanalyser med hjälp av data från European Social Survey 

(ESS). Han finner att kulturella faktorer tycks vara de mest robusta orsakerna till 

att arbetare väljer att rösta högerpopulistiskt. 

Resultatet i Oeschs studie liknar det som Inglehart & Norris (2016) kom fram 

till. De studerar orsaker till att folk röstar populistisk, också med hjälp av data från 

ESS, men gör en gemensam analys för alla länder. De finner att kulturella faktorer 

spelar störst roll i att rösta populistiskt. Äldre, outbildade människor röstar på 

populistiska ledare som talar om traditionella värden och för en nationalistisk 

retorik. Inglehart & Norris drar då slutsatsen att populismens framväxt idag är en 

kulturell reaktion mot dagens liberala värden.  

Kritik har dock riktats mot denna slutsats, i alla fall i vilken grad den bör gälla 

för vänsterpopulism eftersom deras data till övervägande del består av 

högerpopulism (Santana & Rama 2018). Inglehart & Norris (2016) visar dock 

medvetenhet om denna begränsning och föreslår att framtida forskning bör se skilja 

vänster- från högerpopulism. 

En studie som fokuserar på vänsterpopulism är Santana & Rama (2018) som 

studerar vad som får väljare att rösta på vänsterpopulistiska partier istället för icke-

populistiska partier till vänster. De studerar 9 europeiska länder med data från 

European Election Survey, enligt dem själva har ingen lika stor jämförande studie 

av vänsterpopulisms gjorts innan dem. Denna studie gör också en gemensam analys 

för alla länder likt Inglehart & Norris, med hjälp av efterstratifiering och 

landspecifika effekter. Resultatet pekar på att människor som känner ekonomisk 

osäkerhet är mer benägna att rösta vänsterpopulistiskt än på icke-populistiska 

partier till vänster. Dock finner de också att, likt ovan nämnda studier, kulturella 
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attityder kan spela in. Mer precist så finner de att folk som är emot invandring är 

mer benägna att rösta vänsterpopulistiskt. Detta resultat är ytterst intressant, men 

bör förstås i ljuset av att deras studie sätter vänsterpopulistiska partier i relation med 

icke-populistiska partier till vänster.  

Rooduijn (2017) använder också ESS likt Oesch och Inglehart & Norris för att 

se vad som förenar de som röstar populistiskt, och han finner att detta inte är mycket 

alls. Stora skillnader finns mellan väljare till vänster- och högerpopulistiska partier. 

Vad gäller invandringskritiska åsikter så finner han bara detta hos högerpopulistiska 

väljare. 

Om vi släpper orsaker till att rösta på populism, så pekar dessa studier i olika 

riktningar vad gäller vem som röstar populistiskt. Santana & Rama (2018) visar, att 

unga, utbildade människor röstar vänsterpopulistisk, medan Oesch (2008) och 

Inglehart & Norris (2016) pekar på att äldre, outbildade människor röstar 

högerpopoulistiskt, respektive populistiskt. 

Överlag kan vi konstatera att forskning pekar på att ekonomi och kultur kan 

vara intressanta orsaker till populism. Det verkar även finnas skillnader mellan 

orsaker till vänster- och högerpopulism som är värda att titta på. Forskare lyfter 

också återkommande fram att högerpopulism länge har dominerat forskningen om 

populism. 
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3 Teori 

Vi kommer i den här uppsatsen behandla populism som en ideologi, detta enligt 

Muddes (2004) definition som presenterades tidigare. En av fördelarna med 

begreppet är att vi får ett användbart teoretiskt ramverk för att studera varför 

populism växer. Mudde & Rovira Kaltwasser (2017: 97) menar att vi kan studera 

utbud och efterfrågan på populism, vilket då handlar om orsaker till att folk 

efterfrågar populism och i vilken grad det finns trovärdiga aktörer som kan fånga 

upp denna efterfrågan. En tredje kategori i studiet av populism som ideologi är 

enligt Inglehart & Norris (2016) de institutionella reglerna, såsom valsystem med 

mera. 

I den här studien kommer vi fokusera på efterfrågan av populism, detta redogörs 

mer utförligt för i nästa del. 

3.1 Efterfrågan på populism 

När man pratar om efterfrågan på populism lyfter litteraturen fram flera tänkbara 

orsaker. Dessa kan vara korruptionsskandaler, ekonomiska kriser, 

legitimitetsbrister i den representativa demokratin med mera (Mudde & Rovira 

Kaltwasser 2017). Somliga menar dock att efterfrågan på populism kan delas upp i 

två delar: ekonomiska faktorer och kulturella faktorer (Norris & Inglehart 2016; 

Oesch 2008). 

3.1.1 Ekonomiska faktorer 

En vanlig förklaringsmodell bakom populism har sedan länge varit missnöje med 

ekonomin. Detta kan i sin tur ta sig uttryck på lite olika sett, och vi menar att dessa 

kan delas upp i interna och externa dimensioner.  

Flera författare lyfter fram att globaliseringen idag har lett till ökad handel och 

konkurrens mellan stater, vilket i sin tur leder till löneförändringar och att företag 

flyttar sin verksamhet till länder med billig arbetskraft. Denna process har i viss 

mån gynnat storföretagen, konsumenter och arbetare som kan jobba i en 

internationaliserad miljö. Dock har det skett på bekostnad av de arbetare som inte 

kan ta del av dessa nya möjligheter. Dessa tillhör ofta under- eller arbetarklassen i 

samhället och har lägre utbildning. För att motverka denna utveckling menar teorin 

om ekonomisk osäkerhet att dessa grupper röstar populistiskt för att skydda sina 

intressen genom protektonistiska policies. (Inglehart & Norris 2016) 
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Å andra sidan kan vi se att globaliseringen idag också leder till inhemsk 

konkurrens om jobb, till följd av invandring i olika former. Detta leder också till, 

enligt vissa grupper, en orättvis fördelning av resurser i form av sociala förmåner. 

Dessa två saker leder i sin tur till att arbetarklassen röstar på partier som begränsar 

invandring för att säkra sina jobb och på partier som förespråkar restriktioner 

gentemot hur sociala förmåner delas ut (Oesch 2008). 

Kort och gott menar dessa teorier att människor som känner osäkerhet över sina 

jobb och ekonomin kommer rösta populistiskt. Detta leder oss till följande tre 

hypoteser. 

 

Hypotes 1. Folk som är missnöjda med ekonomin är mer benägna att rösta på 

vänsterpopulistiska partier. 

 

Hypotes 2. Folk som anser att ekonomisk ojämlikhet är ett problem är mer benägna 

att rösta på vänsterpopulistiska partier. 

 

Hypotes 3. Folk som anser att invandrare försämrar ekonomin är mer benägna att 

rösta på vänsterpopulistiska partier. 

3.1.2 Kulturella faktorer 

En annan förklaring till det växande stödet bakom populismen sägs vara den 

progressiva utvecklingen västvärlden har haft sedan slutet av andra världskriget. 

Den progressiva utvecklingen som har skett kännetecknas av värderingar, vilket 

bland annat stödjer värderingar av diverse former av sexualitet, HBTQ rättigheter, 

samkönade äktenskap, diverse familjestrukturer, sekulära värderingar, 

multikulturalism och stöd för organisationer som förespråkar större internationellt 

samarbetet såsom EU och FN. (Inglehart  & Norris 2016) 

I teorin utgår man därmed från antagandet att denna utveckling har utlöst en 

negativ reaktion hos människor som identifierar sig med traditionella och religiösa 

värderingar. Detta verkar gälla för högerpopulism, men vi menar att 

vänsterpopulismen bör avvika från detta. Detta får stöd från bland annat Kallis 

(2018) som menar att vänsterpopulismen vuxit fram som ett försvar mot dagens 

nyliberala ekonomi. Vidare har vänsterpopulismen en mera inkluderande definition 

av folket än högerpopulismen, se 4.1.2 för vidare diskussion. 

 

Hypotes 4. Folk som är emot samkönade äktenskap är mindre benägna att rösta på 

vänsterpopulistiska partier. 

 

Hypotes 5. Folk som anser att nationella identiteten hotas av multikulturalismen är 

mindre benägna att rösta på vänsterpopulistiska partier. 

 

Hypotes 6. Folk som är emot kosmopolitiska värderingar är mindre benägna att 

rösta på vänsterpopulistiska partier. 
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4 Fall, material och metod 

Operationalisering är den process där man tilldelar det teoretiska ramverket mätbara 

operationella indikatorer för att kunna pröva studiens hypoteser (Esaiasson et al.  

2017). Detta är vad vi kommer diskutera i detta avsnitt. Först redogör vi för hur 

vänsterpopulistiska partier kan definieras, och därefter hur vi kan klassificera dem 

i verkligheten. Därefter beskriver vi hur vi operationaliserar de ekonomiska och 

kulturella faktorerna som diskuterades tidigare, vi gör detta genom ett antal 

enkätfrågor från ESS. Till sist diskuterar vi vårt val av metod som vi kommer 

använda för att testa våra hypoteser genom våra operationella indikatorer. 

 

4.1 Vad är vänsterpopulism? 

I denna del diskuterar vi begreppet vänsterpopulism. Vi går igenom vad valet av 

definition får för implikationer, hur vi definierar vänsterpopulism och hur vi valt ut 

de partier som räknas som vänsterpopulistiska. 

4.1.1 Tunn ideologi 

Som klargjort finns det konkurrerande definitioner av populism, vi kommer dock i 

denna uppsats följa definitionen från Mudde (2004). Detta gör vi av tre anledningar. 

För det första så har Muddes definition varit väldigt inflytelserik, vilket gör att vi 

har mycket forskning med samma definition att koppla an till. För det andra får vi, 

som tidigare nämnt, ett användbart ramverk för att studera populismens framväxt. 

För det tredje ger det ideologiska synsättet oss ett logiskt sätt att mäta populism på, 

vilket således kan stärka uppsatsens validitet. 

Att behandla populism som en ideologi medför att vi inte kan förstå populism 

som en gradfråga, det är istället en dikotom variabel. Detta betyder att vi kan dela 

upp alla politiska partier i världen i två kategorier, de som är populistiska och de 

som inte är det. Antingen har partiet en svartvit bild av samhället och sätter folkets 

suveräna vilja högst, eller så har de inte det. Detta synsätt gör det tämligen enkelt 

för oss att studera varför folk röstar på populistiska partier, givet att någon redan 

har gjort denna klassindelning. (Aslandi 2015) 

I viss mån begränsar detta synsätt oss eftersom flera forskare poängterat att vissa 

partier är mer populistiska än andra (t.ex March 2017), och detta hade varit 

intressant att ta hänsyn till. Men med ett ideologiskt synsätt menar Aslandi (2015) 

att det är djupt problematiskt. Genom att däremot studera populism som en diskurs 
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så kan denna gradskillnad förstås teoretiskt. Man kan då studera hur partiledare talar 

(t.ex Hawkins et al. 2019) och mäta hur ofta de säger laddade ord eller likartat, det 

handlar då inte om att mäta en ideologisk övertygelse. 

Dock hade vi ställts inför en svår utmaning om vi i slutändan ändå vill dela upp 

alla partier i populister och icke-populister, hur populistisk diskurs måste de föra 

för att vara populistiska? Att sätta en gräns här skulle potentiellt kunna leda till en 

godtycklig klassifikation mellan populister och icke-populister, vilket då kan styra 

våra resultat. 

4.1.2 Vänsterpopulism 

Nu när vi rett ut ideologibegreppet kan vi påbörja diskussionen om vad som 

utmärker just vänsterpopulism. García Agustín (2020) definierar vänsterpopulism 

som; 

Left-wing populism is defined as the combination of the populist impetus of 

expanding representation (through the appeal to “the people” against the 

elites) and higher participation and of the left tradition to promote equality and 

social justice. (García Augustín 2020: 10) 

Vänsterpopulism är således vänsterpolitik kombinerat med populism. Detta kan 

man ju nästan ana på förhand, men vad innebär det i praktiken? Om vi först 

kontrasterar vänsterpopulism med högerpopulism så kan vi se en tydlig skillnad i 

hur folket definieras. Folket är en konstruktion, och vänsterpopulismen har ofta en 

inkluderande definition av folket. Folket omfattar både män och kvinnor, 

invandrare och folk med olika läggningar och könsidentiteter (García Agustín 

2020). Detta står i tydlig kontrast till högerpopulism som lägger fokus på etnicitet i 

skapandet av folket, således exkluderas exempelvis invandrare. Utöver hur folket 

definieras kan vi skilja höger- från vänsterpopulism genom vilka andra politiska 

åsikter de håller, höger-vänster skalan står sig fortfarande, och detta speglas tydligt 

i partiers manifest. Exempelvis är vänsterpopulistiska Podemos manifest väldigt 

likt övriga partier till vänster i Spanien (Sola & Rendules 2017).  

Detta för oss till nästa fråga, hur skiljer sig vänsterpopulism från vanliga partier 

till vänster. I vänstern finns sedan länge en tradition av att i samhället se en konflikt 

mellan två grupper, detta likt populism. Denna konflikt har dock varit strikt 

klassbaserad, vilket nödvändigtvis inte gäller för populism. När vänsterpopulister 

talar om folket så omfattar det inte bara arbetare. (García Agustín 2020) 

Vidare så är vänsterpopulister generellt kritiska till globalisering och 

överstatlighet, detta för att de menar att demokrati bäst kan genomföras på nationell 

nivå när makten ligger koncentrerad hos folket. Detta fokus på staten eller nationen, 

kan i viss grad skilja dem mot dess icke-populistiska motparter. (García Agustín 

2020; jfr. Santana & Rama 2018: 566) 

Att skilja populister och icke-populister till vänstern åt är dock svårt. Många fall 

finns i gråzonen (Santana & Rama 2018; García Agustín 2020), och studier har 

påvisat att ju radikalare partier är desto mer sannolikt är det att de är populistiska 

(Rooduijn & Akkerman 2017). Vi kommer i denna uppsats inte göra någon egen 
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typologi över vänsterpopulister i Europa, utan kommer att följa de indelningar som 

ett antal tongivande forskare på området har gjort. Detta diskuterar vi i nästa del. 

4.1.3 Vänsterpopulistiska partier i Europa 

Genom den politiska historien har det vuxit fram olika former av 

vänsterpopulistiska partier i Europa som alla på sätt och vis haft olika agendor och 

uttrycksformer. Vidare har dessa anpassats efter kontext i de olika miljöer de vuxit 

fram i. Detta gör det svårt att klassificera vilka partier som är vänsterpopulistiska, 

och vilka som inte är det. 

Studien av Santana & Rama (2018) kommer vara vår utgångspunkt för 

typologin över vänsterpopulistiska partier i Europa. De gör inte heller en egen 

indelning, utan sammanställt tidigare forskares resultat och väljer de partier som de 

flesta verkar vara överens om. De beskriver det själva som en konservativ typologi. 

Vi anser att detta är en bra approach. En annan typologi går att finna hos Timbros 

Authoritarian Populism Index (2020), men den verkar vara mer inkluderande. 

Exempelvis så menar García Agustín (2020) att danska Enhedslisan är i gråzonen 

mellan popoulism och icke-populism, och Santana & Rama (2018) avstår därför för 

att inkludera den, medan Timbro inte gör det. 

Santana & Rama (2018) utgår också från Cas Muddes (2004) definition av 

populism som en tunn ideologi. De redogör dock inte för hur de skiljer vänster- från 

högerpopulism. 

En utmaning står dock i att alla de länder som Santana & Rama (2018) har med 

i sin typologi inte finns med i det datamaterial vi kommer utgå ifrån i denna uppsats. 

Nedan redovisas de länder som finns med i deras typologi, och i vårt datamaterial 

som kommer diskuteras i sektion 4.2. 

Tabell 1: Vänsterpopulistiska partier i Europa 

Land Parti Valresultat Röstandel 

i ESS 

 

Spanien Podemos (2014) 8,65%  

(2016) 

10.2%  

Irland Sinn Fein (1905) 13,82% 

(2016) 

7.5%  

Italien Femstjernerörelsen 

(2009) 

23,79% 

(2013) 

8.9%  

Nederländerna Socialist Party 

(1971) 

9,70% 

(2012) 

5.9%  

Estland Estonian Center 

Party (1991) 

24,80% 

(2015) 

13.9%  

Kommentar: Efter partinamn skrivs året ut som de grundades. De valresultat som redovisas är de som hölls 

närmst i tid innan, eller året, som enkäten genomfördes.  

Således är studien av Santana & Rama (2018) central för vår studie, och vår 

studie bygger i viss mån vidare på det dem gjorde. Visst hade man kunnat göra 
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listan kortare, men då hade vi tappat i generaliserbarhet, och i statistik vill man ofta 

ha så många fall som möjligt för kunna använda metoderna. Listan hade också 

kunnat göras längre, men vi anser likt Santana & Rama (2018) att ett konservativt 

urval är mer lämpligt. 

De fall vi har med kommer alla från demokratiska länder i Europa, vilket också 

sätter gränsen för hur mycket våra resultat kommer att kunna generaliseras. 

Eftersom de vänsterpopulistiska partier vi har med har olika bakgrunder hoppas vi 

kunna generalisera för all vänsterpopulism i Europa. I tabellen ovan kan det utläsas 

att vissa vänsterpopulistiska partier vi har med har funnits länge, medan andra är 

nyare. Somliga har alltså gradvis blivit vänsterpopulistiska och andra har skapats 

som det. Det ska också nämnas att vi i princip har med många av de tydligaste 

utpräglade vänsterpopulistiska partierna i Europa vilket är anledning nog att kunna  

göra anspråk på generalisering. De fall vi inte har med är bland annat SYRIZA i 

Grekland, Citizens Alliance i Cypern, Peoples Party i Rumänien, Direction i 

Slovakien. Dessa är alla klassificerade som vänsterpopulistiska enligt Santana & 

Rama (2018). Vi har heller inte med La France Insoumise i Frankrike som enligt 

andra forskare är viktig vänsterpopulistisk aktör i Europa idag (Ivaldi (2019). 

Samtliga av dessa fall har exkluderats för att de inte har varit med i det datamaterial 

vi använder oss av. 

4.2  Material 

För att testa våra hypoteser kommer vi använda data från European Social Survey 

(ESS) som primärmaterial. ESS genomför enkätstudier över flera länder runt om i 

Europa där de ställer respondenterna frågor om människors attityder, hur de röstar, 

deras utbildning med mera. Detta gör det användbart för samhällsvetenskaplig 

forskning, och som tidigare nämnt har flera andra studier om populism använt ESS 

(se Oesch 2008; Inglehart & Norris 2016; Rooduijn 2017). Detta påvisar materialets 

användbarhet och ger det trovärdighet. 

ESS utför sina studier vartannat år. För varje ”runda”, i varje land, är 

stickprovsstorleken minst 800 respektive 1500 för små och stora länder. Dessa 

respondenter är i sin tur utvalda  baserat på slumpmässiga urval där varje respondent 

i populationen har en känd sannolikhet att bli invald. Detta tillvägagångssätt gör att 

resultaten kan generalisas och representera varje land som är med i studien 

(Esaiasson 2017). (ESS 2020) 

Vi kommer i vår studie använda oss av runda 8 av ESS, denna studie 

genomfördes 2016. 

    Vad finns det för fördelar med detta datamaterial? Något som talar för ESS är att 

de är transparenta och öppna med hur de går tillväga, deras metodologi. Vidare ger 

den en aktuell bild av respondenterna i respektive land eftersom den uppdateras 

ofta. Det är även positivt att de använder sig av slumpmässiga urval, detta gör att 

studien kan representera befolkningen i de olika länderna. Därtill präglas ESS av 

ett gränsöverskirande samarbete med forskare från flera olika länder. Till sist är 
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datamaterialet gratis för icke kommersiellt bruk, vilket kan betraktas om att de i 

grunden har ett allmänintresse. (ESS 2020) 

    Vilka nackdelar finns det med ESS? En svaghet är att alla länder inte är 

involverade i alla rundor. Detta innebär att man generellt inte kan genomföra 

undersökningar på alla europeiska länder under samma tidsperiod. Inte heller har 

de med samma frågor för varje runda, detta gör det svårt att använda svar från olika 

rundor. Detta gör att vi vid val av runda har behövt välja mellan den runda med 

mest lämpliga fall eller den med bäst lämpade frågor – en avvägning mellan extern 

och intern validitet. (ESS 2020) 

Nedan tar vi upp vilka frågor från ESS enkät som vi kommer använda i vår 

analys, och kopplar dem till våra hypoteser. 

4.2.1 Ekonomiska faktorer 

Ekonomiska förklaringen som menar på att ekonomisk missnöjdhet är orsaken 

bakom populismens framväxt kommer operationaliseras  genom att hitta relevanta 

indikatorer som bör uppvisa tendenser på ekonomisk osäkerhet och missnöje över 

hur resurser är fördelade i enlighet med våra hypoteser. 

Hypotes 1. ”Folk som är missnöjda med ekonomin är mer benägna att rösta på 

vänsterpopulistiska partier.” operationaliseras med följande fråga: ”On the whole 

how satisfied are you with the present state of the economy in [country]?”. 

Svarsalternativ på denna fråga är utformade på en skala 0-10, där lägsta värdet 

betyder att respondenten är väldigt missnöjda med ekonomin och högsta värdet 

motsvarar att man är väldigt nöjd. Responsen på denna fråga bör belysa 

svarspersonens inställning till landets ekonomiska situation. 

Hypotes 2. ”Folk som anser att ekonomisk ojämlikhet är ett problem är mer 

benägna att rösta på vänsterpopulistiska partier” operationaliseras med frågan 

”Please say to what extent you agree or disagree with each of the following 

statements. The government should take measures to reduce differences in income 

levels”, där svarsalternativen är på en skala 1-5. Lägsta värdet i skalan menar på att 

staten bör ta åtgärder för att minska löneskillnader och högsta värdet menar på att 

staten inte ska ha inflytande på lönestrukturen.  

Hypotes 3. ”Folk som anser att invandrare försämrar ekonomin är mer 

benägna att rösta på vänsterpopulistiska partier” operationaliseras med en relativt 

bred fråga som vi anser bör fånga upp den generella attityden hos respondenterna 

angående invandrings påverkan på ekonomin. Frågan som valdes lyder: ”Would 

you say it is generally bad or good for [country]'s economy that people come to live 

here from other countries?”  Med svarsalternativen 0-10 där lägsta värdet innebär 

att respondenten anser invandring är dåligt för ekonomin och högsta värdet menar 

på att invandring har en positiv påverkan på ekonomin. 

4.2.2 Kulturella faktorer 
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För att operationalisera kulturella förklaringen som påstås ligga bakom 

populismens framväxt, har vi försökt operationalisera denna teori genom att 

hitta lämpliga variabler som kommer åskådliggöra traditionella, konservativa och 

nationella tendenser hos respondenterna. 

Hypotes 4. ”Folk som är emot samkönade äktenskap är mindre benägna att 

rösta på vänster populistiska partier.” har vi valt att operationalisera med följande 

fråga som vi anser lämpligast speglar attityden för dessa värderingar hos 

respondenterna: ”Please say to what extent you agree or disagree with each of the 

following statements. Gay men and lesbians should be free to live their own life as 

they wish”. Svarsalternativ är formade på en skala 1-5 där lägsta värdet betyder att 

de starkt håller med påståendena och den högsta värdet att de är starkt emot 

påståendet. Svaret på denna frågan torde ge oss en godtycklig uppfattning för 

respondenternas åsikter gällande samkönade äktenskap. 

Hypotes 5. ” Folk som anser att nationella identiteten hotas av 

multikulturalismen är mindre benägna att rösta på vänster populistiska partier.” 

som fokuserar på multikulturalismen, har vi valt operationalisera likt Norris och 

Inglehart (2016) med följande fråga ”Would you say that [country]'s cultural life is 

generally undermined or enriched by people coming to live here from other 

countries?”  Med svarsalternativen 0-10 där lägsta värdet 0 innebär att landets 

kultur blir underminerad av nyanlända människor som invandrar från andra länder 

och med högsta värdet 10 som menar att landets kultur blir berikad av nya kulturer. 

Denna fråga bör belysa respondenternas opinion om multikulturella värderingar. 

Hypotes 6 ” Folk som är emot kosmopolitiska värderingar är mindre benägna 

att rösta på vänster populistiska partier.” har vi mätt med följande fråga ”Now 

thinking about the European Union, some say European unification should go 

further. Others say it has already gone too far. Using this card, what number on 

the scale best describes your position?” Liksom andra frågeenkäter, är 

svarsalternativen utformade på en skala 0-10 där lägsta värdet menar att 

europeisering har gått för lång och högsta värdet menar på att det borde gå längre. 

Svaret på denna fråga bör med hög precisering indikera respondenternas 

värderingar som berör kosmopolitiska värderingar, då europeiska enandet bör 

kompromissa nationella suveräniteten. 

4.2.3 Övriga variabler 

Utöver de teoretiskt kopplade variablerna kommer vi kontrollera för kön och ålder, 

detta likt ovan nämnda studier (se Santana & Rama 2018; Oesch 2008; Inglehart & 

Norris 2016). 

4.3 Metod 

Syftet i vår uppsats är som tidigare nämnt att förklara varför människor väljer att 

rösta på vänsterpopulistiska partier, och se ifall det skiljer sig åt från högerpopulism 
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och populism generellt. Således kommer vår beroende variabel att vara binär. 

Antingen röstar personen på ett vänsterpopulistiskt parti, eller så gör den inte det. I 

sådana här situationer går det inte att använda vanlig regressionsanalys eftersom 

den modellen antar att den beroende variabeln är normalfördelad och kan ta alla 

reella tal. Ett alternativt tillvägagångssätt är att använda sig av logistisk regression 

och anta att den beroende variabeln är binomialfördelad. (Sheather 2009) 

Detta är vad som brukar kallas för en sannolikhetsmodell, eftersom det vi nu 

förklarar är sannolikheten att händelsen inträffar. Modellen vid en förklarande 

variabel skrivs ut som följande: (Sheather 2009) 

 𝑔(𝜇) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝜇

1−𝜇
) = β0 + β1𝑥,  (1) 

 𝜇 = 𝑔−1(β0 + β1𝑥) =
𝑒β0+β1𝑥

1+𝑒β0+β1𝑥.  (2) 

Låt β0 och β1 vara modellens intercept respektive koefficient och 𝜇 

sannolikheten att rösta på ett vänsterpopulistiskt parti. Transformationen 𝑔(∙) är 

länken mellan det vi vill förklara och våra förklarande variabler, i detta fall 

använder vi en logit transformation. Logit transformationen är populär vid 

regression av binär data eftersom sambandet mellan  𝜇 och 𝑥 sällan är linjärt och 

att transformationen garanterar att 𝜇 skattas till ett tal mellan 0 och 1, vilket är 

viktigt eftersom att sannolikheter bara kan ta tal mellan 0 och 1. (Agresti 2007: 70ff; 

Hedeker 2005) 

När koefficienterna för logistisk regression skattas så är de oftast svårtolkade. 

För att skattningarna ska kunna tolkas som sannolikheter måste de ju transformeras 

genom inversen till logit transformationen (se ekvation 2). För att göra 

koefficienterna tolkningsbara kan dock följande mellansteg nyttjas: (Sheather 

2009) 

 𝑒𝑥𝑝 (𝑙𝑜𝑔 (
𝜇

1−𝜇
)) = 𝑒𝑥𝑝(β0 + β1𝑥),  (3) 

 (
𝜇

1−𝜇
) = 𝑒β0+β1x = 𝑒β0(𝑒β1)

𝑥
.  (4) 

Den första termen i ekvation (4) är oddsen för att rösta på ett vänsterpopulistiskt 

parti. Genom att sätta koefficenterna i exponenten till 𝑒 kan vi alltså tolka hur de 

påverkar oddset. Mer exakt kan vi tolka hur stor procentuell förändring som sker i 

oddset för varje förändring som sker i våra förklarande variabler. Ofta brukar 𝑒β1 

benämnas för oddskvoten och beskriver förändringen i oddset när allt annat hålls 

konstant. (Sheather 2009) 

Logistisk regression kräver dock, likt vanlig regression, att observationerna är 

oberoende från varandra. Så är inte fallet i denna uppsats eftersom respondenterna 

kommer ifrån olika länder, och svarar troligtvis olika beroende på vissa lokala 

kontext. Denna variation måste vi fånga upp för att uppfylla modellantagandena, 

och detta kan vi göra på tre olika vis. (Sheather 2009) 

Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av flernivåmodeller. Denna typ 

av modeller går under många olika namn men handlar i princip om att man har en 
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kategorivariabel för länder, och ser den som en slumpvariabel. Värdena som 

variabeln kan ta ses då som ett urval av en större mängd värden, i detta fall blir de 

fem länder vi har ett urval från en större mängd länder. Vad detta låter oss göra är 

att vi då kan tilldela varje land ett eget intercept, som fångar upp variationen mellan 

länder. (Agresti 2007) 

Denna metod kan dock vara problematisk ifall antalet länder är för få. Hur 

många länder man ska ha råder viss osäkerhet över, men att bara ha fem länder som 

i vår uppsats kan potentiellt ge en ”bias”. Ett annat tillvägagångssätt är därför att 

också ha en kategorivariabel för länder, men att man istället för att se den som en 

slumpvariabel ser den som bestämd, de länder vi har med är intressanta i sig och 

ses inte som ett urval. Detta tillvägagångssätt är populärt i sammanhang när antalet 

länder är få. 

Ett tredje tillvägagångssätt som är vanligt när antalet länder är få är att använda 

sig av klustrade medelfel. Vad detta innebär är att man först gör en vanlig (logistisk) 

regression på datamaterialet, och därefter vid hypotesprövningen av koefficienterna 

korrigerar medelfelen så att beroendestrukturerna inom länder tas hänsyn till. 

(Berger et al. 2017) 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av samtliga tre metoder för att utesluta 

att resultaten beror på modellval. Ytterligare modellvalidering kommer göras 

genom att undersöka multikollinearitet med hjälp av VIF värden. Multikollinearitet 

innebär att de oberoende variablerna är högt korrelerade och kan innebära att 

koefficienterna i modellen skattas dåligt, och VIF är ett mått på detta. För att 

jämföra modeller kommer AIC användas, något kortfattat är det ett mått på hur väl 

en modell kan förklara nya observationer relativt andra modeller. Desto lägre AIC 

desto bättre modell. (Sheather 2009) 

Vidare kommer vi i samtliga modeller att använda oss av poststratifiering enligt 

de rekommendationer som skaparna av ESS ger ut. Vi kommer vikta alla 

observationerna med variabeln pspweight som korrigerar för sannolikheten att varje 

respondent i materialet kommer med i urvalet, och korrigerar så att 

underrepresenterade grupper i termer av ålder, utbildning och kön tar större plats. 

(Lynn & Anghelescu 2018) 

Alla beräkningar genomförs i programvaran R. För att genomföra 

flernivåmodeller används paketet lme4 av Bates et al. (2015), för klustrade medelfel 

används paketet sandwich av Berger et al. (2017), VIF värden beräknas med paketet 

car av Fox & Weisberg (2019), utöver dessa används vissa av standardpaketen i R. 
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5 Resultat 

 

Nedan redovisas resultatet från de tre metoder som applicerats på datamaterialet. 

För varje metod har vi skapat fyra modeller där den första modellen enbart består 

av kontrollvariabler, den andra modellen de ekonomiska faktorerna, den tredje de 

kulturella faktorerna och den fjärde samtliga variabler. 

Tabell 2: Resultat från flernivåmodell. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Intercept -2.324***   0.955*** -2.143*** -1.034*** 

     

Kontrollvariabler     

Kön 0.171* 0.179* 0.125’ 0.141’ 

Ålder 0.004* 0.004’ 0.005 0.004* 

     

Ekonomi      

Nöjdhet  -1.77***  -0.171*** 

Ojämlikhet  -0.279***  -0.268*** 

Invandring  0.019  -0.003 

     

Kultur     

HBTQ   -0.031 -0.015 

Invandring   0.006 0.033’ 

EU   -0.048** -0.024 

     

Slumpeffekt 0.32 0.278 0.349 0.274 

Observationer 10,988 10,374 9,915 9,605 

AIC 6,314 5,911 5,852 5,545 

Kommentarer: För samtliga bestämda variabler presenteras riktningskoefficent följt av signifikansmått, för 

slumpeffekten presenteras endast dess skattade standardavvikelse. 

Signifikansmått: ’<0.100, *<0.050; **<0.010; ***<0.001 

 

Resultatet från flernivåmodellen visar att män är mer benägna att rösta på 

vänsterpopulistiska partier än kvinnor, och att sannolikheten att rösta 

vänsterpopulistiskt ökar desto äldre respondenterna är.  I både modell 2 och 4 är 

variablerna för ekonomisk nöjdhet och attityder om ojämlikhet signifikanta. 

Koefficienterna är negativa, men så som variablerna är skapade betyder detta att 

desto mer missnöjd man är, desto större sannolikhet är det att rösta 

vänsterpopulistiskt och att desto mer man håller med om att staten måste reducera 

ojämlikhet, desto mer benägen är man att rösta vänsterpopulistiskt. 

Vad gäller invandringsfientliga åsikter så finner vi inte att detta tycks variera 

med benägenhet att rösta vänsterpopulistiskt. Vare sig det gäller hur invandring 
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påverkar ekonomin eller landets kultur. Inte heller verkar attityder kring HBTQ 

frågor påverka. 

Attityder om EU har en signifikant påverkan i modell 3, men inte i modell 4. 

Detta tolkar vi som att EU kan ha en påverkan, men att det kanske inte spelar så 

stor roll när man kontrollerar för ekonomiska attityder. Det verkar inte som att icke-

signifikansen beror på multikollinearitet eftersom samtliga VIF värden understiger 

5, vilket är en vedertagen gräns (Sheather 2009). 

Denna modell kan dock ge över- eller underskattningar på grund av att antalet 

länder är så pass få. Nedan redovisas resultaten från de två andra metoderna som är 

mer robusta vid få fall. 

Vad gäller fixed effect modellen så verifierar den resultatet från modellen ovan, 

med skillnaden att modell 4 i detta fall påvisar en signifikant effekt från EU 

attityder. Koefficienten är negativ vilket betyder att missnöje med europeiseringen 

ökar sannolikheten att rösta vänsterpopulistiskt. 

Den sista modellen med klusteranpassade medelfel bekräftar de övriga två 

metodernas resultat, men med skillnaden att EU här också har en signfikant 

påverkan i den modell 4, samt att invandringskritiska attityder tycks ha en påverkan 

i modell 4.  

Vad gäller VIF och AIC så råder enighet genom alla metoder, ingen modell har 

VIF värden som överstiger 5 och modell 4 med alla variabler tycks vara bäst i 

termer av AIC. Ytterligare tester gjordes genom att ta bort kontrollvariablerna kön 

och ålder i den fullständiga modellen, men detta påverkade inte resultatet märkvärt. 

Ingen koefficient bytte tecken och samma variabler var signifikanta. 

För att göra resultaten tolkningsbara kan vi som tidigare nämnt transformera 

dem enligt ekvation (4) för att skapa oddskvoter. De mest intressanta variablerna 

tycks vara nöjdhet med ekonomin och attityder kring ojämlikhet. Utifrån de 

skattade koefficienterna i modell 4 för flernivåmodellen så beräknas oddskvoterna 

till 0.85 respektive 0.76. För varje ökning i de variablerna så sänks alltså oddsen att 

rösta på ett vänsterpopulistiskt parti med 15 respektive 24 procent (notera att det är 

en relativ förändring, inte procentenheter). Se bilagor för fullständiga oddskvoter 

och skattade sannolikheter för de ovan nämnda variablerna. 

För att summera modellerna och koppla an till hypoteserna så kan vi säga att vi 

får stöd för hypotes 1 och 2. Generellt verkar ekonomiska faktorer ha tydligast 

samband med valet att rösta vänsterpopulistiskt, vad gäller kultur är det endast 

attityder till EU som verkar ha en signifikant påverkan i vissa modeller, och då är 

effekten motsatt från vad vi förväntade oss men i linje med tidigare forskning. 
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Tabell 3: Resultat från landseffekt modell. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Intercept -1.799***    -0.388*   -1.584***    -0.395’ 

     

Kontrollvariabler     

Kön 0.171*     0.178*     0.128’   0.146*  

Ålder 0.004*      0.003       0.005*      0.004’ 

     

Ekonomi      

Nöjdhet  -0.179***               -0.173*** 

Ojämlikhet  -0.280***  -0.269*** 

Invandring  0.018  -0.002 

     

Kultur     

HBTQ   -0.042    -0.027  

Invandring   0.008       0.035’ 

EU   -0.055***    -0.030*  

     

Länder     

Spanien -0.293**   -0.651***    -0.189’ -0.578*** 

Irland -0.729***   -0.713***   -0.761***   -0.740*** 

Italien -0.513***   -0.765***   -0.476***   -0.731*** 

Nederländerna -0.935***   -0.651***   -0.992***   -0.713*** 

Observationer 10,988 10,374 9,915 9,605 

AIC 6,596 6,180 6,088 5,804 

Kommentarer: För samtliga variabler presenteras riktningskoefficeint följt av signifikansmått. För 

landsspecifika effekter används Estland som intercept. 

Signifikansmått: ’<0.100, *<0.050; **<0.010; ***<0.001 

Tabell 4: Resultat från modell med klustrade medelfel. 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Intercept -2.307*** -1.004*** -2.229** -1.37 

     

Kontrollvariabler     

Kön 0.155* 0.165* 0.095 0.114 

Ålder 0.004 0.003 0.004* 0.003 

     

Ekonomi      

Nöjdhet  -0.161**  -0.161** 

Ojämlikhet  -0.269***  -0.269*** 

Invandring  0.006  -0.008 

     

Kultur     

HBTQ   0.040 0.048 

Invandring   -0.001 0.037* 

EU   -0.042* -0.029* 

Observationer 10,988 10,374 9,915 9,605 

AIC 6,683 6,249 6,172 5,862 

Kommentarer: För samtliga variabler presenteras riktningskoefficent följt av signifikansmått. 

Signifikansmått: ’<0.100, *<0.050; **<0.010; ***<0.001 
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6 Avslutning 

I den här avslutande delen sammanfattar vi våra resultat och diskuterar dem utifrån 

teorin. Vi tar även upp områden som framtida forskning kan fokusera på. 

6.1 Slutsatser 

Rent generellt så är våra resultat blandade. Vi finner delvis stöd får vår inledande 

hypotes om att ekonomiska faktorer skulle vara viktigare än kulturella i att förklara 

vänsterpopulistiska röstare. Vi finner dock att kosmopolitiska värderingar, 

operationaliserat genom attityder kring europeisering också har en signifikant 

förklaringskraft. 

Vad gäller vem som röstar vänsterpopulistiskt finner vi att män och äldre 

personer är mer troliga att göra det än kvinnor och yngre personer. 

För att summera finner vi stöd för hypotes 1 och 2. Vad gäller hypotes 6 så fann 

vi motsatt effekt än vad vi förväntat oss. 

 

6.2 Diskussion och framtida forskning 

Resultatet i vår studie visar att åsikter om ekonomiska företeelser spelar större roll 

för vänsterpopulistiska väljare, än högerpopulistiska. Detta menar vi ger stöd åt 

tanken om att vänsterpopulismen inte står i konflikt med dagens progressiva och 

liberala värden, och att deras viktiga konflikt står mellan de som gynnas och 

missgynnas av dagens ekonomiska situation. Det är dock anmärkningsvärt att vi 

inte fann något tecken på samband alls, detta tyder på att vänsterpopulistiska väljare 

varken är särskilt konservativa, eller progressiva. 

Resultatet visade också att personer som är äldre och män är mer benägna att 

rösta vänsterpopulistiskt än personer som är yngre och kvinnor, detta likt tidigare 

studier (Oesch 2008; Inglehart & Norris 2016). Detta skulle vara intressant för 

vidare studier att titta närmare på, och koppla till utbildning, jobb, inkomst och 

klasstillhörighet. Det kan kanske vara så att män jobbar i sektorer som i högre grad 

flyttar ut sin produktion utomlands, exempelvis industrin. Medan kvinnor i högre 

grad arbetar i sociala yrken som inte kan flyttas ut, exempelvis vården. Detta är bara 

spekulationer, men kan tänkas vara anledningar till att folk röstar på 

vänsterpopulistiska partier som vill värna om jobben och skydda vanligt folk. 
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Vad gäller missnöje med ekonomin säger det kanske framförallt något om vad 

för typ av frågor som driver väljarna, men det ger också en annan bild. Det är 

framförallt folk som är missnöjda som röstar vänsterpopulistiskt. Utan att förminska 

denna typ av partier till rena missnöjespartier går det med detta att förstå varför folk 

röstar på partier som ska representera folkets vilja och rätta till det den korrupta 

eliten har förstört. 

Vad gäller åsikter om EU fann vi att vänsterpopulistiska väljare präglas av att 

de anser att europeiseringen gått för långt. Detta är intressant, och kan förstås som 

ett tecken på att vänsterpopulismen vill hålla makten på nationell nivå. Garcia 

Augustin (2020) menar att vänsterpopulister ofta förenas med högerpopulister i 

denna typ av frågor, men av olika anledningar. Där högerpopulismen vill ha makt 

på nationell nivå för att nationen är helig, medan vänsterpopulismen vill ha det för 

att på bästa sätt kunna låta folket ta del av demokratin. 

Dock kan sambandet mellan EU attityder och benägenhet att rösta 

vänsterpopulistiskt bero på något annat, och kanske inte kosmopolitiska värderingar 

som vi först tänkt. EU samarbetet innebär att människor lättare kan studera och 

jobba i flera olika länder, men alla kan kanske inte ta del av dessa fördelar, 

exempelvis de i arbetarklassen. De kan även hotas av att arbetskraft från andra EU 

länder kommer in. Att EU attityder hänger ihop med ekonomin får vi en hint av i 

flernivåmodellen när vi jämför modell 3 och 4. EU har en signifikant effekt när vi 

ej tar hänsyn till ekonomi, men försvinner när vi gör det. 

Något vi inte har kunnat ta hänsyn till i denna uppsats är effekten av 

partikonkurrens. Exempelvis är det troligt att hur icke-populistiska partier till 

vänster och hur högerpopulister agerar kommer påverka stödet bakom 

vänsterpopulister då dessa partier i viss grad kämpar om samma väljare. Detta är 

något framtida studier bör fokusera på. Vidare så har vi inte inkluderat variabler om 

inkomst, utbildning och klasstillhörighet, detta bör framtida studier om 

vänsterpopulism ta med. 

Det skulle också vara intressant med en jämförelse mellan sydamerikansk och 

europeisk vänsterpopulism. Mycket forskning som vi tagit del av har skett i en 

europeisk kontext, och djupare kunskap kan nås genom att vidga vyerna. Är 

orsakerna till att rösta vänsterpopulistiskt samma i de olika kontexten? Varför? 

Varför inte? 
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Bilagor 

Tabell 5: Deskriptiv statistik av variabler. 

Variabler N Medelvärde Std. Min Max 

Kontrollvariabler      

Kön 11041 0.479 0.499 0 1 

Ålder 10988 49.8 18.59 15 99 

      

Ekonomi      

Nöjdhet 10831 4.621 2.282 0 10 

Ojämlikhet 10809 2.214 0.949 1 5 

Invandring 10713 5.021 2.543 0 10 

      

Kultur      

EU 10269 4.926 2.734 0 10 

HBTQ 10821 1.974 1.065 1 5 

Invandring 10711 4.4 2.604 0 10 

      

Beroende variabel      

Vänsterpopulist 11041 0.093 0.29 0 1 

Kommentarer: Variabeln vänsterpopulist skapades genom att tilldela alla respondenter variabelvärdet 1 ifall de 

röstade på något av de vänsterpopulistiska partier vi tagit med, och 0 ifall de inte gjorde det. 

 

Tabell 6: Variabelbeskrivning. 

Variabler ESS namn 

Kontrollvariabler  

Kön gndr 

Ålder agea 

  

Ekonomi  

Nöjdhet stfeco 

Ojämlikhet gincdif 

Invandring imbgeco 

  

Kultur  

EU euftf 

HBTQ freehms 

Invandring imuclt 

  

Beroende variabel  

Vänsterpopulist prtvfee 

prtvtdes 

prtvtbie 

prtvtbit 

prtvtfnl 
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Tabell 7: Oddskvoter från modell 4. 

Variabler Flernivåmodell Landseffekt 

modell 

Klustrade 

medelfel 

Intercept 0.356 0.674 0.321 

    

Kontrollvariabler    

Kön 1.152 1.157 1.121 

Ålder 1.004 1.004 1.003 

    

Ekonomi     

Nöjdhet 0.842 0.841 0.851 

Ojämlikhet 0.765 0.764 0.764 

Invandring 0.9973 0.999 0.992 

    

Kultur    

HBTQ 0.985 0.973 1.050 

Invandring 1.034 1.035 1.038 

EU 0.976 0.970 0.972 

Kommentarer: Oddskvoterna beräknas genom att transformera koefficienterna enligt ekvation (4). 

 

 

Figur 1: Sannolikhet att rösta vänsterpopulistiskt. 

Kommentar: Graferna visar hur sannolikheten att rösta på ett vänsterpopulistiskt parti förändras när variablerna 

nöjdhet och ojämlikhet förändras, allt annat lika. Baserad på skattningarna av modell 4 med klustrade medelfel. 

Kod från Sheather (2009) användes för att skapa graferna. 


