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Abstract 

This study departs from a cleavage-theory by Kriesi et al. in which the globalization and the 

European integration divides Europeans in winners and losers through a political, a cultural and 

an economic mechanism (2012). It examines the connection between the polarization following 

the integration and the support for political systems using Norris’ framework from Democratic 

deficit (2012) which differs on five levels of support. The main findings show that the 

polarization has an impact on four out of five levels through the cultural mechanism and that it 

thus not only may generate support for right-wing populism as shown by Kriesi with more, but 

for right-wing extremism as well. Even though the effect is limited the results also suggests that 

the decreasing trust in political institutions in Europe is not to be reduced to normal a 

fluctuation. 

 

Nyckelord: Globalisering, europeisk integration, förtroende, politiska system, demokratiska 

värderingar, populism, högerextremism.  
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1. Inledning  
När Europeiska kol- och stålgemenskapen (EU) i början på 1950-talet såg ljuset för första 

gången var det i kölvattnet av ett världskrig som lagt stora delar av Europa i ruiner. Ett av 

unionens främsta syften var att undvika att något sådant skulle kunna upprepas. Projektet har 

under sin gång ökat i antal medlemmar och fördjupats avsevärt. När det utvärderas drygt 60 år 

senare kan det konstateras att Europa haft en av sina mest stabila perioder i modern tid. 

Samtidigt är den politiska situationen i Europa idag mer ansträngd än på länge med växande 

populism, minskat förtroende för politiker och institutioner, migrationskris och auktoritära 

rörelser på uppgång -utvecklingar som utmanar stabiliteten. Utvärderas EUs effekt på 

stabiliteten i Europa i ljuset av dessa utvecklingar blir den genast mer komplex. 

 

Kriesi et al. menar att den europeiska integrationen och globaliseringen skapat en klyfta i 

Europa mellan vinnare och förlorare. Förlorarna är de som utsätts för mer konkurrens på 

arbetsmarknaden, de som identifierar sig med nationalstaten vars kultur förändras och 

nationalister som värnar om statens suveränitet, vars makt delegeras till överstatliga organ. 

Vinnarna är de konkurrenskraftiga som det öppnas nya marknader för, förespråkare för 

mångkulturella samhällen och de som vill se en fördjupad EU-integration. De argumenterar för 

att klyftan delvis kan förklara de högerpopulistiska partiernas stora framgångar i Europa de 

senaste åren (Kriesi et al. 2012:3-4). Högerpopulism förknippas då med antietablissemang, lågt 

förtroende för politiska institutioner och auktoritära värderingar. Därmed följer teorin att också 

delar av de till synes växande auktoritära rörelserna och skepsisen mot politiska system i Europa 

också kan spåras till integrationsklyftan.  

 

Den intuitiva kopplingen mellan intagrationsklyftan och stödet för politiska system är synlig i 

flera fall. I stater som Ungern där nationalismen och patriotismen är stark är det många som 

upplever att den nationella identiteten hotas av invandringen och integrationen. Rädslan hos de 

många förlorarna har bidragit till den högerpopulistiska mobilisering som Orbán använder för 

att styra landet i en mer auktoritär riktning, bland annat med förbud mot utländska Non-

Governmental Organisations och med mer kontroll över media. Även i Polen har utvecklingen 

gått åt ett liknande håll, där det högerpopulistiska partiet Lag och Rättvisa (PiS) genom att spela 

på samma rädslor bland annat tagit kontroll över delar av domstolarna. Liknande utveckling 

syns också i Storbritannien som efter initiativ från högerpopulistiska UK Independence party 

(UKIP) försöker återta kontrollen från ett Bryssel man inte längre har förtroende för, bland 
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annat för att skydda de inhemska förlorarnas arbeten från den ökade konkurrensen. Samtidigt 

driver högerpopulistiska partier på andra håll i Europa på för Frexit och Swexit etc. med 

liknande argument (Abramowitz 2018).  

 

1.1 Problemformulering 

Sambanden mellan stöd för politiska system och integrationsprocesser, som den europeiska och 

globaliseringen, utgör ett väldokumenterat forskningsfält med en stor mängd litteratur (Marx 

1973, Norris 2012, Mair 2013, Akaliyski 2018 etc.). Hur en eventuell koppling mellan den 

europeiska integrationsklyftan och stödet för politiska system ser ut är dock inte kartlagt. De 

flesta teorier som undersöker den här typen av samband visar på endimensionella effekter som 

leder stödet åt ett visst håll. Moderniseringsteorier och post-materiella teorier menar till 

exempel att de rikare, mer högteknologiska och säkrare samhällen som väntas följa av 

integrationen leder till mer demokratiska värderingar (Inglehart 2008). Teorin om 

integrationsklyftan ifrågasätter inte de etablerade teorierna som förutspår dessa positiva 

samband. Den insinuerar dock att det kan finnas fler effekter parallellt och därmed också att 

vinnare och förlorare kan påverkas olika av integrationen. 

 

Hur starka effekter klyftan har är i viss mån omdebatterat. Kriesi et al. kunde dock visa att 

samtliga länder som undersöktes 2008 hade påverkats av den (Kriesi et al. 2008:344). Studien 

upprepades 2012 med samma resultat och andra studier har också identifierat effekterna 

(Hooghe et al. 2008). Även om klyftans styrka inte kunnat fastslås finns det alltså anledning att 

anta att den har reella effekter.  

 

En eventuell koppling mellan integrationsklyftan och stödet för politiska system skulle kunna 

vara begränsad till att enkom gå genom de högerpopulistiska partierna, något som kan ske på 

flera sätt, men den skulle också kunna gå via andra kanaler. Det senare innebär att förtroendet 

hos betydligt fler än högerpopulistiska sympatisörer kan påverkas. Om integrationsklyftan 

påverkar stödet och förtroendet för politiska system innebär det också att grupperna hos vilka 

missnöjet slår rot genomgår en kvalitativ förändring, vars konsekvenser på sikt kan vara svåra 

att förutspå. Förtroende är en förutsättning för att medborgarna i demokratier ska fortsätta vilja 

följa lagar och betala skatt och är därmed essentiell för deras stabilitet. Med en tydligare bild 

av hur mekanismerna ser ut kan åtgärder enklare vidtas i syfte att bibehålla och återfå stöd och 

förtroende hos de grupper vilkas inställning till etablerade politiska system påverkas negativt. 
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Om det, som teorin av Kriesi et al. implicerar, finns en koppling bör den därför identifieras. 

Hittas ett samband mellan dem är det också av relevans på vilket sätt förtroendet skadas. Om 

den leder till ett minskat förtroende för sittande regeringar men inte påverkar förtroendet för de 

nuvarande institutionerna kanske det är en sund skepsis. Påverkar den demokratiska värderingar 

blir konsekvenserna på flera sätt annorlunda. Bland annat påverkas vilka grenar av populismen 

klyftan kan kopplas till och även om den kan ge ökat stöd åt icke demokratiska höger- och 

vänsterextrema partier. Vidare bör därför också nyanseras på vilket sätt förtroendet eventuellt 

påverkas.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns alltså goda grunder för misstanken om en ännu outforskad koppling mellan 

integrationsklyftan och stödet för politiska system. Eftersom en undersökning av kopplingen 

bland annat kan öka förståelsen kring det nuvarande politiska läget i Europa, hur det hänger 

ihop med unionen och hur det bör hanteras är den väl motiverad. Syftet med denna studie är 

således att bygga vidare på teorin av Kriesi med fler genom att undersöka den oidentifierade 

kopplingen. Eftersom det också är av vikt att veta hur stödet påverkas av kopplingen kommer 

studien både att undersöka om stödet för politiska system påverkas av klyftan och på vilket sätt 

detta eventuellt sker. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: 

 

Påverkas inställningen till demokratiska politiska system av den europeiska integrationsklyftan 

och i så fall hur? 

 

Eftersom klyftans styrka inte är fastställd och begreppet klyfta inom statsvetenskap associeras 

med cleavageteorin (redogörs för nedan) där begreppet antyder att effekterna är mycket starka 

används istället fortsättningsvis begreppet polarisering. 

 

2. Teori och tidigare forskning 
Inom det bredare forskningsfältet förtroende för politiska system är samtida forskning i princip 

överens om att förtroendet för politiker och politiska institutioner idag är betydligt lägre i stora 

delar av Europa jämfört med nivåerna i början 1960-talet. Det generella mönstret gäller oavsett 

storlek på landet och befolkningen, trender i ekonomin och politiskt system och det finns ingen 

enighet om vad som ligger bakom detta eller om hur tappet bör tolkas (Akaliyski 2018, Dalton 

2004:30-31). Å ena sidan finns det de som ser på det mycket allvarligt och menar att det är 
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något nytt som sker. Statsvetaren Peter Mair skriver till exempel att delar av nationalstaten 

urholkats då globaliseringen och överstatliga institutioner minskat dess makt och lämnat folk 

mer och mer likgiltiga inför dess institutioner (2013). Å andra sidan finns forskare som ser det 

som en normal fluktuation och hänvisar till skandaler och enskilda händelser. Norris avfärdade 

2012 lugnande att det skulle pågå en negativ trend (Norris 2012:188). Sedan finns de som ser 

kvalitativa förändringar men menar att man kan ta det med ro. Russel Dalton hänvisar till 

exempel till moderniseringen och att unga blir allt mer utbildade och menar att det med det 

följer högre förväntningar på demokratin och en kritisk inställning mot makthavare som är 

sund. Han menar också att det skapats fler intressedimensioner vilket gör det svårare för 

regeringar att tillgodose allas preferenser. Detta kan öka missnöjet mot regeringar men han 

menar att dessa trender inte berör demokratiska värderingar och pekar på att den generella 

trenden för dessa varit positiv (Dalton 2004:191-195+200). Alla pusselbitar som ökar 

förståelsen kring vad som påverkar förtroendet för politiska system är viktiga för få mer klarhet 

i hur det föregående förtroendetappet bör förstås. Identifieras en koppling mellan polariseringen 

från integrationen och stödet för politiska system som inte påverkar demokratiska värderingar 

negativt skulle det kunna förstås som en av Daltons nya intressedimensioner. Påverkar den 

däremot demokratiska värderingar negativt ger det stöd för de forskare som likt Mair menar att 

det pågår en allvarlig negativ förtroendetrend. Om resultaten inte bekräftar den intuitiva 

kopplingen dementeras istället ett av argumenten för en sådan trend och därmed ges istället stöd 

för de forskare som menar att det rör sig om en normal fluktuation.1  

 

Teorin framförd av Kriesi med fler kom till mot bakgrund av Rokkan och Lipsets klassiska 

cleavageteori. Enligt den skapas politiska klyftor i samhället av omvälvande nationella trauman 

som industrialiseringen och den nationella integrationen. Dessa ändrar de sociala strukturerna 

och kommer till uttryck i hur partierna positionerar sig. De identifierade fyra klyftor som skapas 

genom dessa trauman: centrum-periferi, kyrka-stat, arbetare-arbetsgivare och stad-land. 

Kristna, bönder och arbetare som utgjorde delar av grupperingarna i dessa klyftor påverkades 

starkt av dessa nationella trauman och blev mycket lojala till sina grupper. Enligt teorin fryses 

formeringen ner vilket gör att frågor kopplade till klyftan förblir centrala även på lång sikt då 

grupperingarna ändras. När intensiteten i konflikten minskar kan en så kallad dealignment ske. 

Klyftans relevans har då minskat vilket kan leda till symptom som lågt valdeltagande, färre 

                                                
1 För fler perspektiv på globaliseringen och dess effekter på kultur och värderingar kan bland annat Huntingtons 
Clash of civilizations, Saids The myth of ‘The clash of civilizations’  och Akaliyskis Globalization and 
Democratic Political Values: New Answers to Old and Currently Pressing Questions läsas. 
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partimedlemmar och  mer volatilt valresultat. Nya trauman som skapar nya klyftor kan också 

uppstå. En ny klyfta behöver inte ta ut den gamla. De kan samexistera och till och med förstärka 

varandra. Om den nya blir mer dominant än den gamla sker en så kallad realignment. I Europa 

påverkade industrialiseringen klyftorna i samtliga länder och gjorde höger-vänster klyftan 

mellan arbetare och arbetsgivare dominant (Rokkan, Lipset 1967:14). Även då grupperna 

förändrades under 1960-talet till följd av massutbildning, höjd levnadsstandard, post-materiella 

värderingar och annat speglades inte förändringen bland partiernas positioner och klyftan 

försvagades. Det skapade ett ökat utrymme för nya klyftor att påverka grupperingarna (Hooghe, 

Marks 4, Kriesi et al. 2008:11-12+24). Enligt Kriesi et al. har nu globaliseringen och den 

europeiska integrationen förändrat de gamla sociala strukturerna i Europa. Processerna har 

skapat mobilisering kring en ny klyfta mellan vinnare och förlorare som kommer till uttryck i 

en konflikt mellan integration och protektionism.2 Eftersom partilojaliteter minskat (Dalton 

2008:174) breddar de ramverket genom att addera fler aktörer och grupper som kan vara 

symptom för en klyfta, samtidigt som de menar att också lojaliteten till grupperna blivit svagare 

än i tidigare klyftor. Mobiliseringen kring den nya klyftan syns inte bara bland nationella partier 

utan även i politiska protester, debatter och i europaparlamentsvalet (Kriesi et al. 2012:36). De 

identifierar tre mekanismer genom vilka globaliseringen och den europeiska integrationen gör 

folket till vinnare eller förlorare.  

 

1. En ekonomisk mekanism: Det internationella trycket på avregleringar och EUs 

handelsvänliga politik ökar konkurrensen på arbetsmarknaden för folk som tidigare 

skyddats av nationella gränser på ett sätt som skär igenom de etablerade 

samhällsklasserna och leder till en ekonomisk osäkerhet samtidigt som nya marknader 

öppnar sig för de mer konkurrenskraftiga.  

2. En kulturell mekanism: Integrationen ökar rörligheten av människor och leder till ökad 

migration. När kulturer blandas upplevs det som ett hot av de som starkt identifierar sig 

med, och värnar om, en gemensam nationell identitet samtidigt som de som är mer 

toleranta och förespråkar mångkulturella samhällen inte påverkas negativt. 

3. En politisk mekanism: Den nationella suveräniteten försvagas. Integrationen minskar 

nationalstatens makt då allt fler frågor avgörs på överstatlig nivå. Multinationella 

företag kan ställa högre krav, möjligheten att planera stadsbudgeten autonomt minskade 

med euron och internationella NGOs blir mer inflytelserika. Att makten flyttar längre 

                                                
2 I originaltexten på engelska benämnd som en konflikt mellan ”integration” och ”demarcation”. 
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bort från folket och statens institutioner upplevs negativt av nationalister, medan  

förespråkare för integrationen ser det som positivt.  

 

De tre mekanismerna påverkar den subjektiva upplevelsen hos individen av om man tjänar eller 

förlorar på integrationen. Förlorarna uppfattar den som ett hot mot deras ekonomiska och 

sociala trygghet och upplever att deras framtidsutsikter försämras av den. Vinnarna upplever 

nya möjligheter och förbättrade framtidsutsikter. Kampen mellan vinnarna, som förespråkar 

integration, och förlorarna, som förespråkar protektionism, polariserar folket (Ibid 2008:4-9, 

2012:279). Kriesi et al. skriver att förlorarnas preferenser på de tre punkterna gör dem enkla för 

de högerpopulistsista partierna att mobilisera eftersom de ofta lovar att motverka just dessa 

effekter. De konstaterar också att den kulturella mekanismen har starkast effekt (Ibid 2012:120-

123). Högerpopulism kan dock se ut på många sätt och dess koppling till mekanismerna och 

förtroende för institutioner bör nyanseras för en bättre förståelse innan vi går vidare till det 

teoretiska ramverket. 

 

2.1. Populism 

Det finns ingen konsensus kring exakt vad begreppet populism betyder, något som kan göra det 

trubbigt att använda och som genererat en del kritik mot det. Den tyska statsvetaren Müller 

menar att begreppet bör användas med stor försiktighet då den stigmatiserade populiststämpeln 

kan missbrukas som ett verktyg för att avfärda åsikter utan att bemöta dem på allvar och 

Mammone skriver att det bör undvikas då det oavsiktligt kan legitimera ett odemokratiskt parti 

som demokratiskt (Müller 2017:17-20, Wodak 2013).  

 

Som utgångspunkt brukar begreppet, i sin tappning efter demokratins införande i väst, ses som 

en retorik eller ett perspektiv på demokrati innefattandes en protest mot de ”checks and 

balances” som anses hindra ”folket” från att styra. Populisterna säger sig representera folkets 

vilja. Deras skepsis mot politiska institutioner närs då per definition av att folkets makt 

begränsas. Att folket inte är homogent och att det finns stora sociala skillnader dem emellan 

som gör en gemensam vilja icke trovärdig problematiseras inte och enligt Müller är det denna 

antipluralism som är populismens främsta kännetecken (Müller 2017:22-23).3 Därmed förnekas 

också paradoxalt nog den typ av polariseringar i samhället som Kriesi et al. menar ökar 

                                                
3 Med The social contract (1761) där ”the general will” presenteras är Rousseau antagligen den mest kända 

förespråkaren för en gemensam vilja. 
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populismen. Att oppositionen utesluts ur populisternas demos innebär att den trots sin 

demokratiska retorik för med sig en icke demokratisk politik. När gränserna dras för det demos 

som anses utgöra folket förgrenar sig populismen. Enligt denna definition delas populismen 

vanligen in i huvudgrupperna höger- och vänsterpopulism (Pelinka 2013:3). Enligt Pelinka 

utmärks högerpopulismen av att ”vi mot dem” dikotomin dras upp längs med etniska, nationella 

och religiösa linjer medan vänsterpopulismen skapar dikotomin mellan folket och den politiska 

och ekonomiska eliten (Ibid 2013:5). Båda grenarna har haft positiva trender i Europa under 

2000-talet som delvis kan förklaras av gemensamma faktorer men också av faktorer kopplade 

specifikt till respektive gren.  I teorin där Kriesi med fler kopplar polariseringen till populism 

är det endast högerpopulism som undersökts. Men även inom högerpopulismen finns 

skillnader.  Pelinka gör skillnad på högerpopulismen i följande avseenden:  

 

1. En del av dagens högerpopulistiska partier är omvandlade högerextrema partier med 

rötter i fascismen och nazismen som de idag inte vill låtsas om. De har tonat ner 

antidemokratiska visioner och försöker påverka politiken genom att verka inom 

etablerade demokratiska institutioner samtidigt som de fortfarande vänder sig mot den 

liberala världsordningen och universella mänskliga rättigheter. 

2. En större andel av partierna saknar den revisionistiska visionen för världsordningen och 

fokuserar missnöjet mot den nationella demokratin och de universella mänskliga 

rättigheterna. Dessa partier associeras med xenofobi och rasism. Gränserna mellan 

dessa två är något flytande. 

3. De högerpopulistiska partierna i Väst och Östeuropa skiljer sig åt. I väst finns partier 

som vänder sig mot invandring och  europeisk integration utan att vara en produkt av 

revisionistiska idéer och nostalgi. I Sovjet var nationalismen nedtryckt till förmån för 

ideologin och när Sovjet föll kom nationalismen i post-kommunistiska Europa att bli en 

del av hur friheten kunde uttryckas. Öppen anti-semitism och stark etnisk-nationalism 

som är vanligare i post-kommunistiska Europa kan delvis förklaras av detta. 

4. De högerpopulistiska partierna i Europa är i regel, till skillnad från i USA, för en stark 

välfärdsstat som intervenerar i ekonomin (Pelinka 2013:1+11-15).  

 

Då högerpopulismens innehåller dessa variationer är det rimligt att anta att de påverkas olika 

mycket av polariseringen. De grenar av högerpopulismen som bör påverkas mest är de som bäst 

kan fånga upp missnöjet hos förlorarna av globaliseringen och den europeiska integrationen. 

Förutsättningarna för detta beror på två saker. Dels hur partierna profilerar sig i förhållande till 
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mekanismerna och dels hur förtroendet för politiska system påverkas av dem. Eftersom 

högerpopulismens gemensamma nämnare är de etniska, religiösa och nationella 

avgränsningarna av demos och alla dessa är nära kopplade till kultur är det logiskt att alla 

högerpopulistiska partier kan vinna stöd genom den kulturella mekanismen vilket inte är fallet 

med de andra två. Därmed ges också en förklaring till varför den har den starkaste effekten. De 

andra mekanismerna kan tänkas ge ytterligare stöd till något mer specifika grenar inom 

högerpopulismen då de inte är direkt kopplade till de etniska, religiösa och nationalistiska 

avgränsningarna och även och till vänsterpopulismen då de kan stärka ”folket mot eliten” 

dikotomin. De populistiska partier som förespråkar en stark välfärdsstat och är anti den 

ekonomiska eliten borde få  mer stöd genom den ekonomiska mekanismen än de post-

kommunistiska och etno-nationalistiska högerpopulistiska partierna. Den politiska 

mekanismen borde göra det enklare för populistiska partier som är anti europeisk integration 

och den politiska eliten än för de som  främst profilerar sig för en stark välfärdsstat. Om dessa 

mekanismer inte påverkar de demokratiska värderingarna gynnas främst de partier som verkar 

inom de demokratiska ramarna. Påverkas de demokratiska värderingarna ökar stödet även för 

mer auktoritära populistiska partier som Jobbik i Ungern, PiS i Polen, Syriza i Grekland och 

Podemos i Spanien och även öppet icke demokratiska höger- och vänsterextrema partier. 

 

2.2. Studiens ramverk 

För att undersöka kopplingen mellan polariseringen och stödet för politiska system krävs först 

ett ramverk för förtroende att utgå från. Förtroendet för politiska system mäts regelbundet på 

nationell nivå och presenteras ofta i media. Hos statistiska centralbyråer finns gott om färsk 

data om förtroendet för exempelvis partier, institutioner, och politiker. Då stödet för dem 

påverkas olika av olika faktorer kan missförstånd lätt uppstå när dessa förenklat jämförs som 

samma sak. Dessutom blandas ofta begrepp som tillit och förtroende ihop vilket också kan bli 

missvisande. För att undvika missförstånd på grund av förenklingar krävs ett sofistikerat 

ramverk som gör skillnad på olika sorters förtroende och samtidigt går att operationalisera med 

realistiska metoder.  

 

David Easton utgick från idén att stödet för politiska system kan mätas specifikt för exempelvis 

ledare och institutioner eller diffust för hur den mer abstrakta känslan av gemenskap och 

nationell samhörighet och beskrev tre skillnader på stödet för politiska system; politisk 

samhörighet, regimen och politiska myndigheter. Flera ledande forskare inom fältet har utgått 
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ifrån Eastons ramverk, bland andra Russel Dalton (Dalton 2004:5-6+22).  Pippa Norris 

vidareutvecklade Eastons idéer och konstruerade ett idag väletablerat ramverk som mäter stödet 

på fem nivåer. Ramverkets distinktioner mellan olika typer av stöd, från den mest diffusa till 

den mest specifika nivån, presenteras nedan.  

 

1. Det mest generella och abstrakta stödet kommer till uttryck bland annat genom känslan 

av gemenskap, nationell identitet, patriotism och samhörighet. 

2. Den andra nivån mäter stödet för de grundvärderingar vilka regimen bygger på inklusive 

gemensamma normer och ideal. 

3. Den tredje nivån är hur man utvärderar regimens prestationer, bland annat om man 

känner sig nöjd med proceduren för maktbyte och andra demokratiska processer. 

4. Nivå fyra handlar om tilliten till regimens institutioner så som parlament, domstolar och 

polis. 

5. Den mest specifika nivån är tilliten till sittande makthavare inklusive partier, politiker 

och partiledare. 

 

Ramverket gör det först möjligt att uttrycka missnöje mot sittande makthavare utan att kritisera 

institutionerna. Sedan ger det möjlighet att uttrycka missnöje mot institutionerna utan att ta 

avstånd från hur regimen presterar. Det tillåter även en att ta avstånd från hur regimen presterar 

utan att ta avstånd från demokratiska värderingar. Samtidigt det tillåter en också att ta avstånd 

från demokratiska värderingar utan att ta avstånd från den nationella samhörigheten. Slutligen 

tillåter det en också att ta avstånd från den nationella samhörigheten. Distinktionerna är inte 

vattentäta och för många kan det vara svårt att avgöra skillnaden på exempelvis 

migrationsverket som institution och de politiska riktlinjer det för tillfället styrs av. Norris visar 

dock genom enkätundersökningar att folket faktiskt gör skillnad på dessa nivåer (2012:24-

25+44-45). Eftersom Norris främst använt ramverket för en induktiv förståelse saknas en 

teoretisk förförståelse av hur förtroendet på de olika nivåerna påverkas. Nedan konstrueras en 

sådan förståelse kopplad till polariseringen. 

 

Kopplingen mellan polariseringen och stödet för politiska system förväntas gå genom de tre 

mekanismerna som ligger till grund för teorin. Den koppling Kriesi et al. gör mellan 

polariseringen och högerpopulism utgår från att den europeiska integrationen och 

globaliseringen, genom de tre mekanismerna, leder till konsekvenser för personer som 

utvärderar dem rationellt och sedan agerar för personlig nyttomaximering. Teorin baseras alltså 
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på rational choice. Mekanismerna bör därmed även gå att koppla till stödet för politiska system 

genom rational choice teorier. Det främst rivaliserande perspektivet mot den utgångspunkten 

är idén att uppfattningen av systemets prestationer formas av strukturer, exempelvis landets 

politiska kultur. Norris pekar på två kulturella faktorer som särskilt viktiga för förtroendet för 

politiska system. Den ena är uppfattningen om vad som kännetecknar en demokrati och den 

andra är den historiska upplevelsen av att leva i en. Hårdras dessa perspektiv är reaktionen på 

de tre mekanismerna helt beroende av landets kultur och historia, generaliserbara slutsatser om 

polariseringens effekt på förtroendet för politiska system går då inte att dra. Genom att 

undersöka vad som uppfattas som essentiella karaktärsdrag för en demokrati i olika regioner 

visar Norris att européer, trots vissa lokala skillnader, generellt har en samstämmig uppfattning 

om vad som är dess kännetecken. Förutom att centraleuropeiska länder har en högre acceptans 

för auktoritära drag i en demokrati än västeuropeiska länder, är det framför allt i den 

ekonomiska kopplingen till demokrati som regionerna skiljer sig åt, där Centraleuropéer i något 

högre grad förknippar demokrati med ekonomiskt välstånd (Ibid 2012:158). En studie av de 

nyblivna post-kommunistiska demokratierna på 1990-talet i Centraleuropa visade att 

invånarnas utvärdering av hur demokratin fungerade redan då, trots att de endast haft en kort 

tids erfarenhet av att bo i en demokrati, påverkades mer av hur den levererat politiskt än av den 

ekonomiska tillväxten (Ibid 2012:191). Eftersom tidigare forskning visar ett starkt stöd för idén 

att individers förtroende för politiska system påverkas av hur de upplevs prestera politiskt känns 

det rimligt att denna kalkyl, oavsett europeisk stat, kan inkludera en rationell utvärdering av 

erfarenheterna från de tre mekanismerna som är jämförbar.  

 

Genom antagandet att rationella kalkyler påverkar förtroendet för politiska system kan nu 

möjliga kausala mekanismer konstrueras. Inom forskningsfältet förtroende för institutioner 

finns en stor mängd litteratur som visar på samband mellan stöd för det vinnande partiet i ett 

val och hur tillfredsställd man är med regimens prestationer. Enligt Norris är den kausala att 

om det parti man har preferenser för inte lyckas få något inflytande påverkar den ackumulerade 

erfarenheten av maktlöshet inställningen till den politiska regimen negativt (Ibid 

2012:210+215). Inställningen påverkas alltså även här av en rationell kalkyl av hur regimen 

levererar i förhållande till ens preferenser. Ponera nu att personer är så pass rationella att de inte 

bara utvärderar det politiska systemet genom vilket parti som har makten. Eftersom personer 

har fler preferenser än bara vilket parti man vill ska vinna finns det fler punkter genom vilka 

det politiska systemet kan bli utvärderat. Möller bekräftar också idén att maktlöshet att inte 

kunna påverka ”sådant som är av central betydelse för den egna livssituationen” leder till ett 
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ifrågasättande av demokratin (1999:209).4 Tre saker som kan tänkas vara av sådan central 

betydelse för den egna livssituationen är hur polariseringens mekanismer hanteras av det 

politiska systemet. Ponera också att personer på samma sätt som de blir missnöjda över en 

regim som inte ger dem inflytande även på de andra nivåerna av förtroende någorlunda kan 

identifiera den nivå det krävs förändring på för att få igenom politiken deras preferenser stödjer. 

Applicera nu logiken på de fem nivåerna: 

 

5. Rent intuitivt kan de flesta tänka sig att förtroendet för enskilda partier påverkas av    

vilka preferenser man har i förhållande till dem. Föredrar man till exempel  

protektionistiska åtgärder framför integrerande lär detta påverka förtroendet för ett parti 

med en integrerande agenda negativt utan att övriga nivåer eller partier påverkas. Detta 

eftersom det endast är det enskilda partiet som förespråkar en politik som går tvärtemot 

ens egna preferenser och inte hela det politiska systemet. Det är alltså rationellt för 

personen att inte ha förtroende för detta parti men fortsätta ha det för övriga nivåer. 

4. Om det parti man har preferenser för vinner makten men partiet med hjälp av de 

etablerade institutionerna som verktyg ändå inte kan genomföra den politik som ligger 

i linje med personens preferenser i de tre punkterna leder den ackumulerade 

erfarenheten av maktlöshet till ett minskat förtroende för institutionerna. 

3. Med samma logik som Norris använder utökad till att inkludera de tre punkterna borde 

också den ackumulerade erfarenheten av hur regimen tillåter inflytande på dessa tre 

områden påverka upplevelsen av hur regimen presterar och i förlängningen stödet för 

den.  

2. Om de preferenser man har i de tre punkterna inte kan tillgodoses av de demokratiskt 

baserade institutionerna förväntas att regimen skapar nya demokratiska 

verktyg/institutioner alternativt ändrar på de etablerade så att politiken kan genomföras. 

Om den ackumulerade erfarenheten, alternativt rationella bedömningen, är att den 

politik som ligger i linje med ens preferenser inte kan genomföras inom ramen för vad 

de demokratiska institutionerna klarar av, påverkas inställningen till demokratiska 

värderingar negativt.  

1. Känslan av stolthet för nationalstaten undergrävs inte bara direkt av att globaliseringen 

och den europeiska integrationen leder till en mer blandat kultur. Om den grupp man 

känner stolthet och gemenskap med upplevs omedgörlig och oförstående inför den 

                                                
4 För fler kvalitativa distinktioner av hur stödet för politiska system påverkas läs Möllers ”Ett förbrukat 
förtroende? Om misstron i skandinavisk politik” i nordisk demokrati i förändring. 
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politik som ligger i linje med ens preferenser splittras och undergrävs även den 

nationella stoltheten och känslan av gemenskap.  

 

Ju djupare man går desto längre ackumulerad erfarenhet krävs. Det betyder att nivåerna 

förväntas bli mindre påverkade ju mer diffusa de är. Dessutom ökar kostnaderna för att sätta 

sig på tvären för varje nivå. Att ge upp en nationell gemenskap kostar individen mer än att ge 

upp förtroendet för ett parti. Ju mer påverkad man blir av mekanismerna desto djupare blir det 

rationellt att individens stöd påverkas. Det kan dock vara svårt att inte bara göra skillnad på de 

olika nivåerna utan att dessutom identifiera på vilken nivå ens preferenser blir ogenomförbara, 

men de diffusare nivåerna borde i alla fall inte påverkas mer än det specifika.  

 

Logiken tillåter alltså att en individs förtroende för ett system påverkas av mekanismerna på 

samtliga nivåer. Stödet för de olika nivåerna hos förlorarna förväntas skifta lite mellan stater 

beroende på om kortsiktiga protektionistiska/integrerande åtgärder vidtagits. Generellt går dock 

utvecklingen mot djupare integration (ever closer union) och förlorarnas inställning till det 

politiska systemet förväntas därför i regel vara mer negativ än vinnarnas. Utifrån de tre 

mekanismerna och deras teoretiska koppling till förtroendet för politiska system formuleras 

nedan tre testbara hypoteser: 

 

1. Den europeiska integrationen leder till högre konkurrens för arbetare inom sektorer 

tidigare skyddade av nationella gränser. De som får svårare att konkurrera på 

arbetsmarknaden blir mer skeptiska mot det politiska systemet än de som får lättare att 

få jobb. 

2. Den europeiska integrationen ökar rörligheten och migrationen vilket innebär mer 

blandade kulturer. Ju mer negativt man anser att den nationella kulturen påverkas av 

invandring desto mer skeptisk blir man till det politiska systemet. 

3. Den europeiska integrationen förflyttar makt från nationalstaten till överstatliga organ. 

Ju mer negativt inställd man är till att nationalstatens makt flyttas till överstatliga organ 

desto mer skeptisk blir man till det politiska systemet.  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

Studien är deduktiv då målet är att anta eller förkasta trovärdigheten i teorin. Trovärdigheten 

kan testas genom att de tre hypoteserna undersöks, något som kan göras på flera vis. Teorin av 

Kriesi et al. undersöktes med en jämförandedesign mellan länder. Forskningsdesignen  

motiverades av klyftorna antogs visa sig tydligare på nationell nivå där det är enklare att 

organisera sig än genom löst sammanhållna transnationella nätverk (2009+2012). Eftersom 

polariseringens effekter på stödet för politiska system inte förhåller sig till etablerade enheter 

och denna studie inte primärt intresserar sig för mobilisering finns det ingen anledning att göra 

undersökningen med förutbestämda enheter som utgångspunkt. Därför undersöks sambanden 

istället på individnivå och en jämförandestudie är inte aktuell.  

 

Det som gör teorin falsifierbar är främst att den förutspår att förändring av de oberoende 

variablerna (hur man står sig i konkurrensen på arbetsmarknaden, inställningen till 

invandringens effekt på den nationella kulturen och inställningen till maktdelegation till EU) 

ska leda till förändring i någon av de beroende variablerna (Stödet för politiska system på de 

fem olika nivåerna). Genom att manipulera de oberoende variablerna och mäta effekten kan 

teorin testas. Det är i detta fall dock inte möjligt att utsätta personer för de oberoende variablerna 

och se hur de reagerar, i alla fall inte på ett etiskt vis, och den experimentella designen fungerar 

därför inte heller. Studien strävar efter ett mycket generaliserbart resultat som kan förklara 

effekterna av polariseringen inte bara i ett fåtal länder utan i EU-regionen som helhet. Ett 

generaliserbart resultat kräver en större mängd data och även om det innebär att kunskapen inte 

kan bli lika djup som när man studerar ett enskilt fall är designer som fallstudien inte möjliga 

att använda här (della Porta 2008:207). Designen kan dock användas som komplement genom 

att testa hypoteserna i kritiska fall och kommer därför användas i ett av studiens senare segment. 

En longitudinell studie skulle kunna följa utvecklingen av värdet på variablerna över tid för att 

se om det finns ett trovärdigt samband. Detta upplägg är dock mycket begränsat av att data inte 

finns tillgängliga för så många länder under längre perioder, urvalet skulle således inte vara 

generaliserbart till EU som helhet. De data som finns tillgängliga kan dock bidra till stärkandet 

av en helhetsbild. Genom triangulering av studiens resultat stärks validiteten och de 

longitudinella data av relevans som finns tillgänglig kommer därför tas tillvara på. 

Tvärsnittsdesignen passar ändamålet väl både för att den typ av data som designen kräver finns 

tillgänglig och för att resultaten med rätt urval är mycket generaliserbara.  
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3.2. Tvärsnittsdesign 

Designen karaktäriseras av att data samlas in från flera fall vid en tidpunkt, oftast via 

enkätundersökningar. Syftet är att producera ett dataset med variabler som kan kvantifieras och 

jämföras sinsemellan för att studera samband. De tre hypoteserna förutspår att en förändring av 

de tre oberoende variablerna leder till förändring hos en eller fler av de fem beroende 

variablerna och att dessa förväntas påverkas mindre ju mer diffusa de är. Om de statistiska 

samband som hypoteserna förutspår går att bekräfta genom empirisk data från en 

tvärsnittsundersökning stärks deras trovärdighet, om de inte går att bekräfta försvagas den. 

Metoden tillåter att samband undersöks noga men den interna-validiteten är låg då den inte kan 

fastställa kausalitet (Bryman 2011:64). Eftersom ett samband kan ha flera förklaringar och bör 

resultaten tolkas med försiktighet. För det första är det ofta svårt att veta orsaksriktningen. Även 

om det i det här fallet exempelvis inte är troligt att ens inställning till ett politiskt system borde 

påverka ens konkurrenskraftighet på arbetsmarknaden skulle det kunna vara så att en mer 

systemskeptisk person uppfattas som obildad eller negativ och därför är mindre attraktiv att 

anställa. För det andra kan det röra sig om skensamband där en mellanliggande variabel eller 

en tredje exogen variabel påverkar de båda som undersöks. Båda dessa problem underlättas av 

en god teoretisk förförståelse om hur variablerna förväntas påverka varandra. Det är också en 

god idé att i så hög grad som möjligt isolera effekten av de oberoende variablerna på den 

beroende genom att kontrollera för effekten av andra variabler och potentiellt rivaliserande 

oberoende variabler (Ibid 2011:331-333). 

 

3.3. Longitudinelldesign 

Eftersom polariseringen härleds till den europeiska integrationen och globaliseringen kan dess 

intensitet antas bero på integrationens nivå. När nivån var låg påverkades endast ett fåtal 

personer litegrann och problemen bör inte ha upplevts som stora. Ju mer Europa integreras 

desto mer ökar effekterna av mekanismerna. För att återkoppla till Rokkan och Lipset leder en 

minskad intensitet i en klyfta bland annat till symptom som färre partimedlemmar och högre 

volatilitet i valen (Hooghe, Marks 4, Kriesi et al. 2008:11-12+24). Alltså förväntas sambanden 

mellan de grupper som utgör klyftan, exempelvis arbetare och arbetsgivare, och vilka åsikter 

de har minska. När integrationsklyftans intensitet ändras bör också därför sambanden mellan 

de  oberoende och de beroende variablerna öka eller minska beroende på hur nivån av 

integrationen utvecklats.  
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De flesta skulle intuitivt säga att globaliseringen och den europeiska integrationen har ökat och 

befinner sig på rekordhöga nivåer. Begreppen innehåller dock många dimensioner och det är 

därför rimligt att göra skillnad på hur dessa utvecklats separat. I och med de tre specifika 

hypoteserna ligger intresset i denna studie på de ekonomiska, kulturella och politiska 

dimensionerna. Globaliseringens nivå generellt och de tre dimensionernas nivåer specifikt bör 

påverka intensiteten av polariseringen. Ett globaliseringsindex bestående av ett flertal mindre 

index som mäter enskilda dimensioner har konstruerats av Swiss economic Institute (Gygli et 

al. 2019). De utför sedan 1970-talet mätningar och indexet är idag det mest använda för att mäta 

globaliseringen i akademiska studier (Potrafke 2015). Det delas upp i två delar där den ena visar 

utvecklingen de facto och den andra de jure. Eftersom mekanismerna är kopplade till erfarenhet 

används här den tidigare. Indexet mäter integrationen i olika regioner där Europa och 

Centralasien utgör en region. Eftersom integrationsnivån i dessa områden kan skilja sig finns 

en risk att indexet blir missvisande att använda endast för Europa. De data som visas bör därför 

betraktas som en fingervisning för integrationsnivån i Europa. Eftersom EU är världens mest 

integrerade regionala samarbete kan det dock antas att uppskattningarna är i underkant snarare 

än tvärtom. Med hjälp av dessa index kan vi undersöka ett minimum för hur integrationen 

utvecklats i Europa inom de tre dimensionerna och jämföra detta med utvecklingen i 

sambandens styrkor. För att trovärdigheten i deras koppling ska stärkas bör de variera 

tillsammans. 

 

3.4. Fallstudie 

Effekten av invandring på den nationella kulturen blir större om kulturerna som möts är mer 

olika varandra. Även om EUs medlemsländer har individuella kulturer och var och en har en 

unik historia delar medlemsländerna också mycket. När sambandet för den kulturella 

mekanismen mäts kan det därför bli missvisande om det är starkt i länder som tagit emot många 

utomeuropeiska migranter, vilket saknar koppling till den europeiska integrationen, men 

obefintliga i länder som endast påverkas av inomeuropeisk invandring, där de kulturella 

motsättningarna upplevs mindre. Därför undersöks det kulturella sambandet i några kritiska fall 

representativa för länder där utomeuropeisk invandring varit låg för att se om det fortfarande 

går att bekräfta. Sambanden kan också antas vara svagare i dessa fall då protektionistiska 

åtgärder vidtagits vilket förväntas öka förlorarnas stöd. 
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3.5. Kontrollvariabler 

Det är vanligt att kontrollera effekten för ålder, kön och utbildningsnivå då dessa påverkar 

många utfall. Dessa standardvariabler kommer därför att kontrolleras. Ett samband mellan 

sämre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och en mer negativ inställning till politiska 

system skulle alternativt kunna förklaras av att den egna situationen kopplas till hur man 

upplever att landets ekonomi mår istället för den egna konkurrensförmågan. Därför kontrolleras 

effekterna för hur landets ekonomi upplevs. Ett samband mellan en negativ inställning till 

ytterligare europeisk integration och systemskepsis utan koppling till polariseringen skulle 

kunna vara att man är vänsterorienterad och har dessa inställningar utan att vara nationalist. 

Eftersom studien också ämnar undersöka om förtroendet påverkas hos fler grupper än de som 

mobiliserar sig i högerpopulistiska partier används kontrollvariabler för om man röstar på 

populistiska partier och om man är vänsterorienterad. I en studie av Inglehart et al. testades 

variabler från flera olika förklaringsmodeller för hur troligt det är att man ska stödja 

populistiska partier (2016). När modellerna kontrollerades för varandra var ”rightwing self-

placement” och ”ethnic minority” de två bästa prediktorerna. Därför kontrolleras effekten också 

för hur man placerar sig på höger-vänsterskalan och om man tillhör en etnisk minoritet. 

 

För att inte bara minimera risken för skensamband utan också isolera effekten av de oberoende 

variablerna något kontrolleras också variablerna subjektiv hälsa och lycka som i tidigare 

forskning visats ha stor effekt på stödet för politiska system.  

 

3.6. Multivariat regressionsanalys 

En multivariat regressionsanalys undersöker simultant sambanden mellan tre eller fler variabler 

(Bryman 2011:331). Värden från variablerna av intresse placeras ut i ett punktdiagram. Sedan 

skapas den linje som skapar den lägsta summan av avståndet mellan alla punkterna och linjen 

i kvadrat, kallat ordinary least squares (OLS) regressionslinje. Linjes lutning är 

regressionskoeffeicenten Beta (B). Denna standardiseras så att effekten av variablerna enklare 

ska kunna jämföras. Den skapade koefficient visar hur mycket den beroende variabeln påverkas 

av en enhetsförändring i den oberoende variabeln (Pollock 2015:183). Därför är det fördelaktigt 

om de beroende variablerna som undersöks ligger på intervallskalenivå. När man som i denna 

studie mäter mer abstrakta fenomen finns det inte alltid förutbestämda mått. Detta kan leda till 

osäkra samband. Inom samhällsvetenskap är det dock vanligt att även använda variabler på 

ordinalskalenivå då de ger regressionskoefficienten en ungefärlig uppskattning av värdet som 
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är av stort intresse (Ibid 2015:213). Om det finns ett större antal steg i mätningen, exempelvis 

en skala 1-10, kan mer precisa uppskattningar ges vilket ökar trovärdigheten i koefficienten. 

Genom att separera analysen och jämföra hur sambandet påverkas med och utan en 

kontrolvariabel kan skensamband undersökas och effekten av de oberoende variablerna på den 

beroende variabeln isoleras (Ibid 2015:184+201). En multivariat regressionsanalys 

tillfredsställer således alla de behov som  sambandsanalysen i denna tvärsnittsstudie kräver. 

Den generella matematiska modellen för analysen ställs upp med följande formel: 

 
Där y är det uppskattade värdet på den beroende variabeln, b är den genomsnittliga förändringen 

av en enhets förändring i de oberoende variablerna och x är hur mycket de ändras. Genom att 

konstanthålla X2 kan effekten på y av en enhetsförändring av b1 undersökas. a är interceptet och 

motsvarar värdet på y då de oberoende variablerna är noll. e står för error och visar hur stor 

felmarginalen är (Ibid 2015:202-203). 

 

3.7. Signifikans och adjusted R-square 

Enligt nollhypotesen har resultaten i urvalet uppstått av en slump och kan inte generaliseras till 

populationen. Med hjälp av storleken på urvalet och styrkan på sambandet kan datorprogram 

beräkna sannolikheten för detta. Inom samhällsvetenskap är det standard att kräva att man med 

minst 95% säkerhet ska kunna säga att resultatet i urvalet inte uppstått av en slump så att risken 

för att felaktigt förkasta (typ I fel) eller anta (typ II fel) nollhypotesen är liten, gärna mer. Det 

är också den nivån som kommer accepteras i denna studien. Signifikansen måste alltså visa att 

sannolikheten p ≤ 0.05 för att resultaten ska vara giltiga (Bryman 2011:334-336).  

 

Adjusted R-square visar hur mycket av förändringen hos den beroende variabeln som kan 

förklaras av modellens variabler. Måttet anpassar för risken att variablerna mäter samma saker 

vilket gör det lämplig att använda i en multivariat analys (Pollock 2015:183+203).  

 

3.8. Material och urval 

Studien genomförs med dataset från European Social Survey (ESS). Av de dataset som finns 

tillgängliga är detta ett av de få med ett urval som är generaliserbart till Europa och det lämpar 

sig dessutom bäst för operationaliseringen av variablerna. European Social Survey undersöker 

vartannat år sedan 2001 folks beteende och värderingar med hjälp av tvärnationella 
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enkätundersökningar baserade på ett slumpmässigt sannolikhetsurval bland personer över 15 år 

i 24 europeiska länder. Studien finansieras av EU-kommissionen och de deltagande staterna.  

 

Den absoluta storleken på ett urval är viktigare än den relativa. Upp till ungefär 1000 personer 

ökar generaliserbarheten kraftigt, men sedan planar den snabbt ut (Ibid 2011:191). Urvalet i 

ESS består av minst 1500 personer från varje land med fler än 2 miljoner invånare och de 

accepterar endast data med en svarsfrekvens på minst 70% vilket generar empiri med hög 

reliabilitet. I länder med färre än 2 miljoner invånare är urvalet minst 800 personer. Frågorna 

undersöks med ett batteri av grundfrågor och roterande moduler vilket ger djupare förståelse i 

vissa frågor över tid och en bred förståelse totalt (ESS). Enkätundersökningarna görs med 

stängda intervjufrågor vilket betyder att någon djupare förståelse av enskilda personers åsikter 

och värderingar blir svår att uttolka. Risken finns också att intervjuade personer missförstår 

frågor eller svarar på dem utan att tänka efter. Reliabiliteten i frågorna som ställs av ESS 

kontrolleras med kontrollfrågor som är formulerade  annorlunda men som efterfrågar samma 

sak.  Majoriteten av frågorna som används som indikatorer i denna studie tillhör grundfrågorna 

vilket innebär att deras reliabilitet testats av ESS flera gånger och frågorna förutsätts därför ha 

en hög grad av stabilitet. Då studien undersöker bredare makro trender är detta också ett mindre 

problem än om man velat undersöka ett enskilt fall mer djupgående. 

 

I den första delen av studien som genomförs med tvärsnittsdesign används i regel data från den 

åttonde rundan sammanställd 2017, vilken är den senast tillgängliga. Vid mätning av den andra 

nivån (gemensamma grundvärderingar) krävs ett undantag då de data som behövs inte finns 

tillgänglig efter runda sex år 2012. Vid mätning av denna nivå används därför data från 2012. 

I den longitudinella delen används data från samtliga rundor ett till åtta år 2002-2017. Eftersom 

att vissa grupper kan vara överrepresenterade bland de som inte svarar på enkäterna och det i 

vissa fall kan vara en ojämlik chans för personer att bli utvalda som deltagare i studien kan 

urvalet bli skevt. Därför viktas variablerna med ESS standardviktning PSPWGHT som med 

hjälp av extern information korrigerar för dessa urvalsfel (ESS). 

 

3.9. Operationalisering 

Det dataset som studien utgår ifrån begränsar vilka operationaliseringar som går att göra. Att 

använda sig av fler indikatorer kan ge ökad precision då ett fenomen kan ha flera dimensioner. 

Samtidigt kan det bli missvisande och klumpigt då de kan mäta olika saker eller bli deskriptivt 
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vilket tar bort syftet med en modell. En renare modell kan därför vara att föredra. Enligt Bryman 

är det viktigaste vid operationaliseringar att måtten har hög reliabilitet och validitet (2011:160). 

Polariseringen som undersöks har tre dimensioner som kommer till uttryck genom de tre 

mekanismerna. För att få en så ren modell som möjligt utan att tumma på polariseringens 

komplexitet för mycket operationaliseras den därför genom att de tre dimensionerna får en 

indikator var. Eftersom intervjuobjekt tenderar att instämma i påståenden används neutrala 

frågor. 

 

3.9.1. Oberoende variabler (Kriesi et al. 2008:59) 

1. Den ekonomiska mekanismen. En möjlig indikator i datsetet mäter hur troligt det är att 

man inom tolv månader kommer att bli arbetslös. Det ger en bild av hur trygg 

anställning man har. Denna indikator missar dock att mäta hur pass enkelt eller svårt 

det kommer blir för de intervjuade att få ett nytt jobb. Många som jobbar med 

projektanställningar, konsultuppdrag och frilans i branscher med låg konkurrens skulle 

därför felaktigt kunna komma att inkluderas i förlorargruppen. Den ökade 

jobbkonkurrensen antas leda till ökad arbetslöshet bland förlorarna och mindre 

arbetslöshet bland vinnarna. I datasetet finns en indikator som frågar om man någon 

gång varit arbetslös och sökt jobb i mer än tre månader. Denna fråga bör grovt sett därför 

separera vinnarna och förlorarna från varandra och den finns dessutom med i alla rundor 

vilket underlättar i den longitudinella delen av studien. Frågan ”Have you ever been 

unemployed and seeking work for a period of more than three months?” kodas 1 för ja 

och 2 för nej.  

2. Den kulturella mekanismen. Datasetet innehåller en rad indikatorer för hur invandring 

påverkar staten. Bland dessa finns det en fråga som lyder ”And, using this card, would 

you say that [country]'s cultural life is generally undermined or enriched by people 

coming to live here from other countries?”. De som anser att det kulturella livet 

undermineras av invandring är tydliga förlorare när integrationen ökar och de som anser 

att det berikas är vinnare och frågan är därför en god indikator för den kulturella 

mekanismen. Frågan besvaras på en skala 0 till 10 där 0 betyder att det kulturella livet 

undermineras och 10 att det kulturella livet berikas. 

3. Den politiska mekanismen. I datasetet finns två frågor direkt kopplade till ökad eller 

minskad maktdelegation till EU. Den första frågan lyder ”If more decisions were made 

by the European Union rather than by national governments, do you think the level of 

social benefits and services provided in [country] would become higher or lower?”. Den 
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andra frågan är ”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?”. Dessa är på flera sätt lika men 

den första frågan riktar sig mot vad som är bäst för landet som helhet. Personer som på 

grund av de egna upplevelserna vänder sig emot ytterligare integrering men tror att 

landet som helhet skulle gynnas av det skulle därför felaktigt kunna inkluderas bland 

vinnarna.  Då integreringen med undantag för Brexit gått åt ett håll är de som håller 

ståndpunkten att den gått för långt förlorare medans de som tycker att den borde fortsätta 

vinnare. Frågan besvaras på en skala 0-10 där 0 är att integreringen gått för långt och 

10 är att den borde fortsätta. 

 

3.9.2. Beroende variabler 

Dessa variabler har tidigare operationaliserats av Pippa Norris som delvis utgick ifrån samma 

dataset. Då hennes forskning granskats av många och fått stort gehör och finns det ingen 

anledning att byta ut de indikatorer som går att återanvända. Om de inte finns tillgängliga 

används så närliggande indikatorer som möjlig. I de fall hon använder sig av flera indikatorer 

väljs den som är mest precis. 

 

1. Stöd för den mest diffusa nivån innebär känslor av samhörighet och gemenskap. Dessa 

kan komma till uttryck genom bland annat patriotism och en nationell identitet inom 

geografiska gränser eller etnicitet. I datasetet finns inte Norris indikator ”strength of 

national pride”. Istället används en fråga som ligger nära: “How emotionally attached 

do you feel to [country]? Please choose a number from 0 to 10, where 0 means not at 

all emotionally attached and 10 means very emotionally attached.”.  

2. Den andra nivån handlar om huruvida ens grundvärderingar överensstämmer med de 

som regimen vilar på. Detta kan enligt Norris komma till utryck genom demokratiska 

värderingar och normativa ideal. En av de indikatorer hon använder finns i datasetet 

från 2012. Den är ” How important is it for you to live in a country that is governed 

democratically?”. Frågan besvaras på en skala från 0 till 10 där 0 är inte alls viktigt och 

10 är extremt viktigt.  

3. Nivå tre undersöker hur regimen utvärderas. Utan att man nödvändigtvis behöver ta 

avstånd från demokratiska värderingar ska frågan tillåta att regimen ifrågasätts. Genom 

frågan “How satisfied with the way democracy works in country?” kan detta göras. 

Frågan besvaras 0 till 10 där 0 betyder extremt missnöjd och 10 extremt nöjd. 
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4. Nivå fyra mäter förtroendet för specifika institutioner. Norris mäter detta bland annat 

genom frågor om förtroendet för parlamentet, domstolarna och polisen. Då förtroendet 

för parlamentet är den indikator som korrelerar mest med förtroendet för regimens 

institutioner som helhet används frågan “Using this card, please tell me on a score of 0-

10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do 

not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... 

...[country]'s parliament?” 

5. Den sista nivån rör förtroendet för sittande makthavare. Detta stöd kan mätas genom 

frågor om förtroendet till partier eller regeringen. Då regeringen är mer representativ 

för de tillfälliga makthållarna än partier generellt som inte alltid har inflytande mäts 

nivån genom frågan “Now thinking about the [country] government, how satisfied are 

you with the way it is doing its job?” Frågan besvaras på en skala från 0 till 10 där 0 är 

extremt missnöjd och 10 är extremt nöjd (Norris 2012:21-23+25-31, ESS6 & ESS8). 

 

3.9.3. Kontrollvariabler 

Studien kontrollerar standardvariablerna kön (man/kvinna/inget svar), ålder mätt i år, och 

utbildningsnivå. Utbildningsnivån är omkodad för att passa de enskilda ländernas 

utbildningsystem men utgår från 1. Less than lower secondary, 2. lower secondary 3. lower tier 

upper secondary 4. upper tier upper secondary 5. advanced vocational, sub-degree 6. lower 

tertiary education, BA level 7. higher tertiary education. Dessutom kontrolleras effekten av 

subjektiv hälsa: ”How is your health in general? Would you say it is ...” från 1 som betyder 

väldigt bra till 5 som betyder väldigt dålig, upplevelsen av landets ekonomi: ” On the whole 

how satisfied are you with the present state of the economy in [country]?” där 0 betyder extremt 

missnöjd och 10 betyder extremt nöjd, tillhörande minoritet: ” Do you belong to a minority 

ethnic group in [country]?” där 1 är ja och 2 är nej, höger-vänster placering: ” In politics people 

sometimes talk of 'left' and 'right'. Using this card, where would you place yourself on this scale, 

where 0 means the left and 10 means the right?”, lycka: ” Taking all things together, how happy 

would you say you are?” där 0 är extremt olyckligt och 10 är extremt lycklig och 

standardviktningen: ”Post-stratification weight including design weight” (ESS6 & ESS8).  
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4. Avgränsningar 
Förväntan på denna studie är inte i första hand att fastställa hur mycket förtroendet för politiska 

system påverkas av polariseringen utan bidra med tydligare klarhet i om det påverkas av den, 

och om det gör det,  i så fall hur. 

 

Även om mekanismerna Kriesi et al. beskriver inte bara kopplas till den europeiska 

integrationen utan också till globaliseringen är deras empiriska underlag baserat på europeiska 

länder och de använder också begreppen globalisering och europisk integration synonymt 

(Kriesi et al. 2008:3). Eftersom mekanismerna bör vara starkare och mer framträdande i EU än 

utanför där integrationen inte gått lika långt avgränsas studien till EUs medlemsländer. Effekten 

som undersöks är därför i första hand polariseringen från den europeiska integrationen även om 

det inte är vattentäta skott mellan den och effekten från globaliseringen. Eftersom ESS i den 8e 

rundan endast har data från 18 av de 28 EU medlemsländerna får studiens empiriska underlag 

ytterligare en naturlig avgränsning. Staterna som ingår är Österrike, Belgien, Tjeckien, 

Tyskland, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Ungern, Irland, Italien, 

Lettland, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Slovenien. I den sjätte rundan som 

används för att undersöka nivå två tillkommer Bulgarien, Cypern, Danmark och Slovakien 

samtidigt som Österrike försvinner. I de kumulativa dataseten som används för att avgränsa 

deltagande länder ingår endast variabler som använts mer än en gång. Eftersom de beroende 

variablerna i nivå 1 och 2 endast finns med i varsin runda används standardseten på dessa nivåer 

istället för de kumulativa. I den longitudinella delen inkluderas förutom staterna i runda åtta 

data från Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Grekland, Luxemburg och Slovakien. 

Tidsperioden avgränsas till 2002-2017 då det är från denna period som ESS-data finns 

tillgänglig.  

 

5. Resultat och analys 
Resultaten och analysen presenteras i tre separata delar. Först tvärsnittsundersökningen, sedan 

den longitudinella undersökningen och slutligen sambanden testade på några kritiska fall.  

 

5.1. Tvärsnittsundersökningen 

Alla operationaliserade variabler testas i SPSS. Modellen testas mot de enskilda nivåerna 

separat. 
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Tabell 1. Beroende: How satisfied with the national government (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad Least Squares Regression 

- med Post-stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda 8). 

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Nivå 5 Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder ,029 ,001 ,000 ,030 ,001 ,000 

Kön ,025 ,021 ,000 ,021 ,021 ,000 

Utbildning -,009 ,004 ,048 -,012 ,004 ,010 

Hälsa  ,000 ,014 ,933 ,001 ,014 ,804 

Lycka ,018 ,006 ,000 ,002 ,007 ,747 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,615 ,005 ,000 ,595 ,005 ,000 

Höger-vänster ,054 ,005 ,000 ,067 ,005 ,000 

Etnisk minoritet -,021 ,048 ,000 -,019 ,049 ,000 

Oberoende       

Politiska variabeln     ,052 ,004 ,000 

Ekonomiska 
variabeln 

   ,037 ,024 ,000 

Kulturella 
variabeln 

   ,067 ,005 ,000 

       

Konstant ,790 ,120 ,000 ,092 ,128 ,471 

Adjusted R-square ,393 1,809  ,405 1,786  
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Tabell 2. Beroende: Trust in country's parliament (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad Least Squares Regression - med Post-
stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda 8). 

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Nivå 4 Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder -,008 ,001 ,163 ,002 ,001 ,780 

Kön -,006 ,025 ,215 -,009 ,025 ,062 

Utbildning ,036 ,005 ,000 ,024 ,005 ,000 

Hälsa  -,036 ,016 ,000 -,027 ,016 ,000 

Lycka ,050 ,008 ,000 ,020 ,008 ,000 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,458 ,006 ,000 ,419 ,006 ,000 

Höger-vänster ,008 ,006 ,138 ,043 ,006 ,000 

Etnisk minoritet -,021 ,057 ,000 -,016 ,057 ,002 

Oberoende       

Politiska variabeln     ,066 ,005 ,000 

Ekonomiska 
variabeln 

   ,041 ,028 ,000 

Kulturella 
variabeln 

   ,166 ,005 ,000 

       

Konstant 2,180 ,142 ,000 ,811 ,148 ,000 

Adjusted R-square ,239 2,134  ,276 2,074  
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Tabell 3. Beroende: How satisfied with the way democracy works in country (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad Least 
Squares Regression - med Post-stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda 8). 

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Nivå 3 Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder ,002 ,001 ,683 ,010 ,001 ,047 

Kön ,000 ,023 ,968 -,005 ,023 ,316 

Utbildning ,030 ,004 ,000 ,019 ,004 ,000 

Hälsa  -,038 ,015 ,000 -,032 ,015 ,000 

Lycka ,070 ,007 ,000 ,042 ,007 ,000 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,519 ,005 ,000 ,484 ,006 ,000 

Höger-vänster ,048 ,005 ,000 ,078 ,005 ,000 

Etnisk minoritet -,019 ,053 ,000 -,014 ,053 ,004 

Oberoende       

Politiska variabeln     ,047 ,005 ,000 

Ekonomiska 
variabeln 

   ,032 ,026 ,000 

Kulturella 
variabeln 

   ,158 ,005 ,000 

       

Konstant 1,983 ,131 ,000 ,850 ,138 ,000 

Adjusted R-square ,317 1,973  ,346 1,931  
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Tabell 4. Beroende: How important for you to live in democratically governed country (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad 
Least Squares Regression - med Post-stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda 6). 

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Nivå 2 Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder ,094 ,001 ,000 ,106 ,001 ,000 

Kön -,002 ,019 ,641 -,004 ,019 ,367 

Utbildning ,065 ,000 ,000 ,059 ,000 ,000 

Hälsa  -,100 ,012 ,000 -,091 ,012 ,000 

Lycka ,152 ,005 ,000 ,128 ,005 ,000 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,058 ,004 ,000 ,035 ,004 ,000 

Höger-vänster ,023 ,004 ,000 ,031 ,004 ,000 

Etnisk minoritet ,017 ,038 ,000 ,016 ,040 ,001 

Oberoende       

Politiska variabeln     ,053 ,004 ,000 

Ekonomiska 
variabeln 

   ,005 ,021 ,331 

Kulturella 
variabeln 

   ,161 ,004 ,000 

       

Konstant 6,678 ,093 ,000 5,865 ,103 ,000 

Adjusted R-square ,061 1,960  ,094 1,907  
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Tabell 5. How emotionally attached to [country] (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad Least Squares Regression - med Post-
stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda 8).

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Nivå 1 Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder ,060 ,001 ,000 ,234 ,001 ,000 

Kön ,042 ,027 ,000 ,037 ,022 ,000 

Utbildning ,042 ,000 ,000 -,007 ,000 ,153 

Hälsa  -,040 ,017 ,000 -,030 ,014 ,000 

Lycka ,106 ,008 ,000 ,158 ,007 ,000 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,186 ,006 ,000 ,063 ,005 ,000 

Höger-vänster -,067 ,006 ,000 ,103 ,005 ,000 

Etnisk minoritet ,047 ,055 ,000 ,058 ,046 ,000 

Oberoende       

Politiska variabeln     -,018 ,004 ,001 

Ekonomiska 
variabeln 

   -,003 ,025 ,513 

Kulturella 
variabeln 

   -,010 ,005 ,072 

       

Konstant 2,052 ,139 ,000 3,224 ,123 ,000 

Adjusted R-square ,073 2,547  ,108 2,045  
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Hypoteserna förutspådde att en förändring i de oberoende variablerna skulle leda till en 

förändring i någon av de beroende variablerna. I linje med hypoteserna visar resultaten att de 

det trots kontrollvariablerna finns ett samband mellan de tre oberoende variablerna och flera av 

de beroende variablerna. På samtliga nivåer ökar förklaringsgraden (adjusted R-square) när de 

oberoende variablerna sätts in. Det antyder att oavsett ålder, kön, utbildningsnivå, hälsa, 

sympatier för högerpopulism eller ej etcetera påverkas stödet för politiska system av hur man 

står sig i den ökade jobbkonkurrensen, hur man ser på maktdelegation till EU och hur man 

uppfattar att migranter påverkar den nationella kulturen.  

 

Hypoteserna förutspådde inte vilka av de beroende variablerna som skulle påverkas men att de 

mer specifika nivåerna skulle påverkas mer än de diffusa. Resultaten visar att de oberoende 

variablernas effekter är statistiskt signifikanta i alla fall utom tre: den ekonomiska variabeln på 

nivå två och ett och den kulturella variabeln på nivå ett. Nollhypotesen kan därför förkastas i 

alla fall utom dessa tre. Den politiska mekanismen är ungefär lika stark på nivå fem till två men 

betydligt svagare på nivå ett. Den ekonomiska variabeln är ungefär jämnstark på nivå fem till 

två men icke signifikant på nivå två och ett. Med undantag för nivå fem följer den kulturella 

mekanismens styrka samma mönster. De oberoende variablerna är alltså i linje med vad 

hypoteserna förutspådde bättre prediktorer på de mer specifika nivåerna än på de mer diffusa. 

Det kan dock inte uteslutas att den minskade förklaringsförmågan beror på att dataseten för de 

två lägsta nivåerna innehåller data från europeiska stater som inte är EU-medlemmar vilket kan 

tänkas dra ner snittet.  

 

Eftersom sambanden kontrollerats för effekten av politisk höger-vänster-placering samt etnisk 

minoritet, vilka enligt Inglehart et al. är goda indikatorer för om man stöder populistiska partier, 

stärks hypotesen att effekterna påverkar även de förlorare som inte sympatiserar med 

högerpopulistiska partier. Eftersom demokratiska värderingar också påverkas tyder resultaten 

på att polariseringen även kan ge ökat stöd för icke demokratisk höger- och vänsterextremism, 

även om populistiska partier med en demokratisk retorik borde kunna mobilisera fler förlorare.  

Den statistiska delen av undersökningen visar att de samband som hypoteserna förutspådde går 

att bekräfta empiriskt och eftersom sambanden är signifikanta även när de kontrolleras för flera 

skensamband stärker denna del av studien hypotesernas trovärdighet. Effekterna verkar också 

vara starkare från de tre mekanismerna än effekterna från flera av kontrollvariablerna inklusive 

ålder, kön och utbildning.  
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5.2. Longitudinella undersökningen 

Det antas att trenden på styrkan i sambanden på mittennivån (nivå tre) kan indikera trenden i 

styrkan på de övriga nivåerna. Eftersom mekanismerna enligt Kriesi et al. leder till stöd för 

högerpopulism (förknippat med lågt förtroende) undersöks utvecklingen i sambandens styrka 

med och utan höger-vänster placering och tillhörande etnisk minoritet som kontrollvariabler. 

Utvecklingen i sambandens styrka borde ligga närmare utvecklingen i integrationen utan 

kontrollvariablerna. Om utvecklingarna följer varandra även med kontrollvariablerna ger det 

ökat stöd för att polariseringen påverkar förtroendet även hos de som inte har sympatier för 

högerpopulistiska partier. Om utvecklingarna endast följer varandra utan kontrollvariablerna 

tyder det på att polariseringen inte avsevärt påverkar stödet för politiska system hos andra 

grupper än de som mobiliseras i högerpopulistiska partier. Följer det inte alls varandra i något 

av fallen uppstår frågan om de är kopplade till något annat än polariseringen. Sambandens 

utveckling kontrolleras också för ålder, kön, utbildningsnivå, upplevelsen av landets ekonomi 

och resultaten viktas med standardvikten post-stratification weight. Eftersom den politiska 

variabeln inte finns med i alla rundor undersöks den i SPSS separat. 
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Den kulturella mekanismen 

 

 
Graf 1. Den kulturella integrationens utveckling. Y: integrationsnivå. X: år (Gygli et al. 

2019). 

 

 
Graf 2. Styrkan i sambandet. Y: Styrka. X: Tid mätt i år. 
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Den ekonomiska mekanismen  

 
 

Graf 3. Den ekonomiska integrationens utveckling. Y: integrationsnivå. X: år (Gygli et al. 

2019). 

  
Graf 4. Styrkan i sambandet. Y: Styrka. X: Tid mätt i år (European social survey runda 1-8). 
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Den politiska mekanismen 

 

 
Graf 5. Den politiska integrationens utveckling. Y: integrationsnivå. X: år (Gygli et al. 2019). 

 

.  

Graf 6. Styrkan i sambandet. Y: Styrka. X: Tid mätt i år (European social survey runda 2-

4+6-8). 
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Utvecklingarna i de tre dimensionerna av globaliseringen är samtliga positiva (Gygli et al. 

2019). Jämfört med integrationsdimensionernas utvecklingar är det främst den kulturella 

mekanismen vars styrka har en utveckling som ligger i linje med integrationen i sin berörda 

dimension. Som förutspått har styrkan i sambandet ökat när integrationen i den kulturella 

dimensionen intensifierats. Detta stärker trovärdigheten i kopplingen mellan den kulturella 

mekanismen och integrationen. Styrkan i det ekonomiska sambandet kan med lite vilja sägas 

ha en svagt positiv trend men den verkar inte vara särskilt känslig för integrationsnivån i den 

ekonomiska dimensionen. Sambandets styrka återspeglar även med denna vilja den 

ekonomiska integrationens utveckling så pass svagt att den del av effekten från sambandet som 

eventuellt går att koppla till polariseringen bör vara liten. För det politiska sambandet saknas 

data för två rundor vilket gör den svår att bedöma. De data som finns stärker dock inte 

kopplingen mellan sambandet och polariseringen.  

 

Notera även att utvecklingen i sambandens styrkor är nästintill identiska med och utan 

kontrollvariablerna. Förutsatt att kontrollvariablerna isolerar stödet för högerpopulism tyder 

resultaten på att sambandens utveckling inte har någon exklusiv koppling till det ökade stödet 

för högerpopulistiska partier. Alternativt kan de tolkas som att delar av mobiliseringen i 

högerpopulistiska partier som Kriesi et al. härleder till polariseringen egentligen bör förklaras 

av andra faktorer. 

 

5.3. Fallstudien  

Eftersom de kulturella motsättningarna blir större när kulturer skiljer sig mer och den 

utomeuropeiska migrationen generellt antas föra med sig större kulturskillnader än den 

inomeuropeiska undersöks nu den kulturella mekanismen i några stater där den utomeuropeiska 

invandringen varit låg. 2017 var nästan 22 miljoner utomeuropeiskt födda personer bosatta i 

EU. Bland medlemsländerna är Slovakien, Polen, Bulgarien, Litauen, Tjeckien och Ungern sex 

av de stater som har minst andel av befolkningen utomeuropeiskt född. I Ungern och Slovakien 

är dessutom andelen inomeuropeiskt födda migranter större än utomeuropeiskt födda 

(Eurostat). Genom att testa sambandet i dessa stater kan det undersökas om det är statistiskt 

signifikant även i länder som till skillnad från bland andra Sverige, Tyskland och Frankrike 

främst berörts av den inomeuropeiska migrationen. Sambandet väntas också vara lägre eftersom 

de protektionistiska åtgärder som vidtagits i dessa stater antas lindra missnöjet hos förlorarna. 

Som stickprov mäts mittennivån tre som antas kunna jämföras representativt och data används 
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från den runda där staterna senast deltagit. Effekten kontrolleras för de av kontrollvariablerna 

som finns tillgängliga och viktas med standardvikten post-stratification weight. 
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Tabell 6. Beroende: How satisfied with the way democracy works in country (0-10) Signifikans p ≤ 0.05. SE=standard error. Viktad Least 
Squares Regression - med Post-stratification weight inklusive design vikt (European social survey runda).

 A: Kontroll B: Kontroll + Oberoende 

Fallstudie Standardiserade 
B 

SE Signifikans Standardiserade 
B 

SE Signifikans 

Kontroll       

Ålder ,007 ,001 ,487 ,005 ,002 ,658 

Kön ,015 ,041 ,093 ,017 ,043 ,067 

Utbildning -,027 ,020 ,002 -,038 ,021 ,000 

Hälsa  -,025 ,029 ,021 -,033 ,031 ,004 

Lycka ,079 ,011 ,000 ,070 ,012 ,000 

Nöjd med landets 
ekonomi 

,491 ,009 ,000 ,483 ,010 ,000 

Höger-vänster ,120 ,009 ,000 ,121 ,009 ,000 

Etnisk minoritet -,004 ,089 ,652 -,001 ,100 ,882 

Oberoende       

Politiska variabeln     ,006 ,008 ,546 

Ekonomiska 
variabeln 

   ,025 ,049 ,007 

Kulturella 
variabeln 

   ,060 ,009 ,000 

       

Konstant 1,551 ,210 ,000 1,199 ,247 ,000 

Adjusted R-square ,319 1,973  ,314 1,973  
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Resultatet visar att sambandet mellan den kulturella mekanismen och hur nöjd man är med 

demokratin är statistiskt signifikant även i de länder som främst berörs av den inomeuropeiska 

migrationen. I urvalet från dessa länder är värdet på den standardiserade betakoefficienten i 

linje med förväntningarna betydligt lägre, 0.060, än för EU-urvalet i genomsnitt, 0,136, vilket 

dels antyder att de protektionistiska åtgärder som vidtagits i dessa stater ökat förlorarnas stöd 

för de politiska systemen och att sambandet mellan den kulturella mekanismen och stödet för 

politiska system bara till en viss del kan förklaras av den inomeuropeiska migrationen kopplad 

till polariseringen. En stor del av sambandet kan tänkas härledas till utomeuropeisk invandring 

kopplad till globaliseringen  och enskilda händelser som krig.  

 

6. Diskussion och slutsatser 
Studiens primära syfte var att undersöka om den europeiska integrationens polarisering 

påverkar stödet för politiska system och om den gör det i så fall hur. Studien har på vägen dit 

även bidragit med att förtydliga hur mekanismerna som Kriesi med flera identifierat är kopplade 

till högerpopulistiska partier och i det teoretiska ramverket visades  också hur rational choice 

teorier kan appliceras på Norris ramverk för en bättre förståelse för hur stödet påverkas. De 

hypoteser som togs fram har nu testats och en rad slutsatser går att dra av resultaten. 

 

I sambandsanalysen ger studien stöd för att de oberoende variablerna i kombination påverkar 

förtroendet för politiska system på samtliga nivåer. Effekten är generellt starkare på de mer 

specifika nivåerna och svagare på de mer diffusa. Nollhypotesen förkastades i alla fall utom 

tre: den ekonomiska mekanismen på nivå två och ett samt den kulturella mekanismen på nivå 

ett.  

 

I den longitudinella delen av studien gavs ytterligare empiriskt stöd för att den kulturella 

mekanismen är kopplad till polariseringen. I linje med förväntningarna blev sambandet starkare 

i den kulturella mekanismen när dimensionen integrerades mer. Men, styrkan i de andra två 

sambanden under den undersökta perioden varierade inte i linje med integrationen i respektive 

dimension. Det förväntade tilltagandet i styrka i sambanden uteblev trots att båda 

dimensionerna haft en stark positiv trend. Det kan inte uteslutas att den kulturella mekanismen 

är känsligare än de andra två och att dessa också blir starkare på längre sikt om integrationen i 

deras dimensioner fortsätter öka. Eftersom de longitudinella trenderna skulle kunna skilja sig 

mellan nivåerna borde också en mer omfattande studie undersöka trenderna i nivåerna separat 
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för att mer slutgiltiga slutsatser ska kunna dras. Denna studie ger dock inget stöd för att de i 

första hand är kopplade till polariseringen och föreslår därför att det främst är andra förklaringar 

som ligger bakom de två sambanden. Mot förväntan var utvecklingen i sambandens styrkor 

nästintill identiska när de undersöktes med och utan kontrollvariablerna för populism. Det 

antyder antingen att förlorarnas stöd för politiska system påverkas likvärdigt oavsett om man 

utvecklar sympatier för högerpopulistiska partier eller inte, alternativt att de förlorare som 

Kriesi et al. menar mobiliseras av polariseringen egentligen bör kopplas till andra faktorer. Om 

det ändock antas att högerpopulister har ett lägre förtroende än andra kan det också tolkas som 

att kontrollvariablerna för populism är verkningslösa i kombination med de tre oberoende 

variablerna.  

 

I fallstudien visades att det kulturella sambandet var signifikant även i stater som främst berörts 

av den inom europeiska migrationen, även om en stor del av effekten verkar vara kopplad till 

utomeuropeisk invandring som inte kan kopplas till den europeiska integrationen. En del av 

sambandets minskade styrka i dessa fall också kan förklaras av att protektionistiska åtgärder 

vidtagits här, vilket antas öka förlorarnas stöd. 

 

När resultaten från de olika delarna vägs samman ger studien stöd för att polariseringen som 

följt den europeiska integrationen har en effekt på stödet för politiska system även hos förlorare 

som inte sympatiserar med högerpopulistiska partier, men endast genom den kulturella 

mekanismen. Därmed stärks hypotesen att ”Den europeiska integrationen ökar rörligheten och 

migrationen vilket innebär mer blandade kulturer. Ju mer negativt man anser att den nationella 

kulturen påverkas av invandring desto mer skeptisk blir man till det politiska systemet.”, medan 

de andra två hypoteserna försvagas. Den effekt som identifierats är signifikant på fyra av fem 

nivåer: förtroendet för tillfälliga makthavare, politiska institutioner, hur nöjd man är med 

regimens prestationer och hur viktigt det är att bo i en demokrati. Då den kulturella mekanismen 

bidrar till de etniska, nationella och religiösa avgränsningarna av demos och även demokratiska 

värderingar påverkas av mekanismen innebär det sannolikt att också mer auktoritära 

högerpopulistiska partier och även anti-demokratiska högerextrema partier kan fånga upp delar 

av förlorarnas stöd. Effekten är dock avtagande från de mer specifika nivåerna till de mer 

diffusa och främst bör därför högerpopulistiska partier med en demokratisk retorik kunna locka 

till sig förlorare. Att den kulturella mekanismen har starkast koppling till högerpopulistiska 

partier beror sannolikt på att det är de etniska, religiösa och nationalistiska avgränsningarna av 

folket, samtliga kopplade till kultur, som är högerpopulismens gemensamma nämnare och att 
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den därför påverkar samtliga högerpopulismens grenar. Effekten kunde inte statistiskt 

säkerställas på den mest diffusa nivån. Eftersom den kulturella mekanismen inte bidrar till 

stärkandet av dikotomin mellan folket och den politiska och ekonomiska eliten antyder 

resultaten också att kopplingen mellan polariseringen och stödet för politiska system inte 

bidragit till vänsterpopulismens ökning. Detta utesluter dock inte att polariseringen gett dem 

stöd via andra mekanismer. Eftersom teorin som undersökts i denna studie är härledd från teorin 

av Kriesi med fler innebär resultaten också att stödet för även deras teori stärks.  

 

När Europeiska Unionens effekt på stabiliteten i Europa utvärderas bör man inkludera de 

negativa effekter som här visats att integrationen för med sig, och inte bara peka på freden. Den 

intuitiva kopplingen som i början exemplifierades med utvecklingarna i Ungern, Polen och 

Storbritannien är nu nyanserad och empiriskt undersökt och det visade sig att utvecklingen i 

dessa exempel delvis kan förklaras av polariseringen som följt integrationen. Fortsätter 

integrationen finns risken att den kulturella motreaktionen blir kraftigare. Minskat förtroende 

för politiska system och ökat stöd för auktoritära högerpopulistiska ledare som i några av dessa 

exempel kan då väntas bli vanligare -något som skulle leda till mer instabilitet i regionen. På 

längre sikt är risken för en kulturell motreaktion beroende av vilka faktorer som formar 

förlorarnas preferenser. I socialiseringsteorier finns belägg för att värderingar kristalliseras när 

man är omkring 20-års åldern. Även fast effekten är kontrollerad för ålder skulle det kunna 

innebära att det framför allt är en motreaktion från den äldre delen av befolkningen vars 

värderingar formats under en tid när migrationen var betydligt lägre och de nationella kulturerna 

mer homogena. Det skulle i så fall innebära att den kulturella motreaktionen minskar när de 

nya yngre generationerna tar plats vars värderingar kristalliseras under förhållanden i en mer 

integrerad värld. Detta kan dock inte tas för givet. För att mest effektivt minska kopplingen 

mellan polariseringen som följer integrationen och det minskade stödet för politiska system bör 

fortsatt integration följas av satsningar som förändrar förlorarnas uppfattning av vilken effekt 

invandring har på den nationella kulturen, kanske genom kampanjer och satsningar inom skolan 

för ökad tolerans mot främmande kulturer.  

 

Även fast effektens storlek är begränsad och en del av sambandet bör förklaras av andra orsaker 

än polariseringen tyder resultaten i den här studien på att förtroendetappet inte bör förenklas till 

en vanlig fluktuation. Även om Norris tolkning stämmer och det totala stödet för de 

demokratiska politiska systemen i Europa just nu är inom ramen för en normal fluktuation 

verkar det nämligen samtidigt pågå kvalitativa förändringar av vilka grupper som tappar 
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förtroende. Det bör inte heller förklaras endast som ökade förväntningar på demokratin bland 

unga och högutbildade eftersom som resultaten kontrollerats för ålder och utbildningsnivå och 

det ökade antalet konfliktdimensioner som enligt Dalton inte påverkar de demokratiska 

värderingarna har i denna studie visat sig göra just detta.  

 

7. Framtida forskning 
Framtida forskning skulle med samma longitudinella metod som använts här kunna undersöka 

om sambandet mellan mekanismerna och stöd för högerpopulistiska partier stärkts i linje med 

integrationen i respektive dimension för att stärka trovärdigheten i deras koppling ytterligare. 

Slutligen skulle man kunna bygga vidare på denna studies resultat genom att undersöka 

utvecklingen i andelen vinnare och förlorare samt demografin bland dessa för att se om den 

förändring i stödet för politiska system som här kopplats till polariseringen är ett växande 

problem. Visar sig så vara fallet bör man inte låta sig lugnas allt för mycket av teorierna om 

post-materialismens effekt på demokratiska värderingar, Daltons optimism och Norris 

dementerande av en negativ förtroendetrend. 
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 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

 Mean SE N   Mean SE N Mean SE N Mean SE N Mean SE N 

Beroende 7,81 2,154 35001 8,54 2,000 40268 5,26 2,391 28535 4,64 2,447 28592 4,41 2,323 28573 

Kontroll                

Ålder 49,27 18,131 35001 48,40 18,009 40268 49,68 18,024 28535 49,74 18,020 28592 49,72 18,024 28573 

Gender 1,50 ,500 35001 1,51 ,500 40268 1,51 ,500 28535 1,51 ,500 28592 1,51 ,500 28573 

Utbildning 414,24 289,750 35001 405,61 344,208 40268 3,48 2,536 28535 3,47 2,516 28592 3,47 2,535 28573 

Hälsa 2,17 ,896 35001 2,19 ,899 40268 2,20 ,884 28535 2,20 ,884 28592 2,20 ,884 28573 

Lycka 7,53 1,783 35001 7,27 1,980 40268 7,49 1,767 28535 7,49 1,771 28592 7,49 1,771 28573 

Nöjd med 

landets 

ekonomi 

5,19 2,260 35001 4,29 2,571 40268 5,06 2,219 28535 5,06 2,221 28592 5,06 2,219 28573 

Höger-

vänster 

5,13 2,216 35001 5,21 2,306 40268 5,11 2,188 28535 5,11 2,190 28592 5,11 2,188 28573 

Etnisk 

minoritet 

1,94 ,238 35001 1,94 ,235 40268 1,45 ,497 28535 1,45 ,497 28592 1,44 ,497 28573 

Post-

stratification  

,9938 ,52526 35001 ,9962 ,52178 40268 ,9980 ,50946 28535 ,9977 ,50954 28592 ,9978 ,50979 28573 

Oberoende                

Politiska 4,94 2,645 35001 5,16 2,650 40268 5,01 2,674 28535 5,01 2,675 28592 5,00 2,674 28573 

Ekonomiska 1,72 ,450 35001 1,71 ,456 40268 1,71 ,455 28535 1,71 ,455 28592 1,71 ,455 28573 

Kulturella 5,51 2,597 35001 5,70 2,542 40268 5,51 2,606 28535 5,50 2,608 28592 5,50 2,607 28573 

    9.     Bilagor 
Bilaga 1. Deskriptiv statistik. 
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Namn (ESS8) Fråga Kodning 

Kontroll   

yrbrn And in what year were you born? 
 

gndr CODE SEX, respondent 
Man (1) Kvinna (2) 

eisced Generated variable: Highest level of education, ES - 
ISCED 

1 ES-ISCED I , less than lower secondary 2 ES-ISCED II, lower secondary 3 
ES-ISCED IIIb, lower tier upper secondary 4 ES-ISCED IIIa, upper tier upper 
secondary 5 ES-ISCED IV, advanced vocational, sub-degree 6 ES-ISCED V1, 
lower tertiary education, BA level 7 ES-ISCED V2, higher tertiary education, 
>= MA level 

health 

 

How is your health in general? Would you say it is … 
Skala 1-5. Väldigt bra (1) Väldigt dålig (5) 

happy Taking all things together, how happy would you say 
you are? Skala 0-10. Extremt olycklig (0) Extremt lycklig (10) 

stfeco 

 

On the whole how satisfied are you with the present state 
of the economy in [country]?  Skala 0-10. Extremt missnöjd (0) Extremt nöjd (10) 

lrscale 

 

In politics people sometimes talk of 'left' and 'right'. 
Using this card, where would you place yourself on this 
scale, where 0 means the left and 10 means the right? 

Skala 0-10. Vänster (0) Höger (10) 

Blgetmg Do you belong to a minority ethnic group in [country]? 
Ja (1) Nej (2) 

pspwght 

 

Post-stratification weight including design weight 

 
 

Oberoende   

euftf 

 

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? 

 

Skala 0-10. Gått för lång (0) Gå längre (10) 

uemp3m 

 

Have you ever been unemployed and seeking work for a 
period of more than three months? 

 

Ja (1) Nej (2) 

imueclt 
And, using this card, would you say that [country]'s 
cultural life is generally undermined or enriched by 
people coming to live here from other countries? 

 

Skala 0-10. Undermineras (0) Berikas (10) 

 

Beroende   

atchctr 
How emotionally attached do you feel to [country]? 

Skala 0-10. Inte alls (0) Väldigt mycket (10) 

 
Bilaga 2. Indikatorerna. 
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Implvdm (ESS6) How important is it for you to live in a country that is 
governed democratically? Skala 0-10. Inte alls viktigt (0) Extremt viktigt (10) 

stfdem 
And on the whole, how satisfied are you with the way 
democracy works in [country]? Skala 0-10. Extremt missnöjd (0) Extremt nöjd (10) 

trstprl Using this card, please tell me on a score of 0-10 how 
much you personally trust each of the institutions I read 
out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 
means you have complete trust. Firstly... ...[country]'s 
parliament? 

Skala 0-10. Inte alls (0) Helt och hållet (10) 

stfgov 

 

Now thinking about the [country] government, how 
satisfied are you with the way it is doing its job? Skala 0-10. Extremt missnöjd (0) Extremt nöjd (10) 
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Bilaga 3. Deskriptiv data från fallstudien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fallstudie 

 Mean SE N 

Beroende 4,71 2,380 8412 

Kontroll    

Ålder 49,59 17,047 8412 

Gender 1,54 ,498 8412 

Utbildningsnivå 3,33 1,071 8412 

Hälsa 2,30 ,905 8412 

Lycka 6,69 2,078 8412 

Nöjd med landets ekonomi 4,34 2,363 8412 

Höger-vänster 5,37 2,393 8412 

Etnisk minoritet 1,36 ,480 8412 

Post-stratification 1,0009 ,54412 8412 

Oberoende    

Politiska 5,10 2,761 8412 

Ekonomiska 1,73 ,444 8412 

Kulturella 4,57 2,530 8412 


