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Sammanfattning 
 
Populistiska krafter blir allt mer inflytelserika runt om i västvärlden, populism inklusive alla 

dess olika inriktningar får ett allt större stöd hos befolkningen sedan början på 2000-talet. 

Denna uppsats undersöker fyra förklaringsfaktorer som främjar populistiska attityder hos 

individer som ingår i Europa Social Survey data. Dessa faktorer grundas i Ronald Inglehart 

och Pippa Norris förklaringsmodeller och skapar underlag för studiens hypoteser. För att 

genomföra detta tillämpas kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Indikatorer i 

analysen är sekundärdata från ESS som används för att summera ett populismindex och finna 

förklaringsvariabler. Syftet är att med hjälp av multipel regressionsanalys framställa vilka 

förklaringsfaktorer har en påverkan på populistiska attityder samt påvisa ett signifikant 

samband. Analysen framställer hur populistiska attityder ser ut bland studiens inkluderade 

länder, samt påvisar ett samband mellan populismindexet och utvalda förklaringsfaktorer. 

Resultatet visar att fyra förklaringsfaktorer som har inkluderats i studien har effekt på 

individers mottaglighet för populistiska attityder. Följaktligen redogörs att om individen är 

missnöjd med livet i sin helhet eller med vårdtjänsterna som finns i respektive land, kan det 

leda till att den är mer mottaglig för populistiska attityder än om den har låg utbildningsnivå 

eller tillhör den äldre generationen. Det innebär att studiens hypoteser som avser missnöje och 

individens bakgrundsfaktorer stämmer överens med Ingleharts och Norris 

förklaringsmodeller. 

 

 

Nyckelord: Populistiska attityder, individer, ESS, multipel regressionsanalys.  
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1. Inledning och problemformulering 
” Just listen to the way a lot of politicians and commentators talk about the public. They find 

their patriotism distasteful, their concern about immigration parochial, their views about 

crime illiberal, their attachment to their job-security inconvenient. “- Prime Minister Theresa 

May.1 

 

I dagens politik är populism ett hett begrepp som fått mycket fokus och 

medieuppmärksamhet. I den brittiska dagstidningen The Guardian beskrivs att antalet 

populistiska ledare har mer än fördubblats sedan början på 2000-talet.2 Samtidigt visar 

valresultat i Europa på antydningar till en återkomst av nationalism och populism, då dessa 

politiska krafter tagit sig in i nationella regeringar och fått allt större politiskt inflytande i 

europeiska länder.3 Att finna förklaringar till det som försiggår inom de olika nationella 

kontexterna är inte omöjligt och det finns en mängd forskning inom området.  

 

Det går att hitta förklaringar och beskriva de enskilda fall som valet av Donald Trump som 

president i USA, väljarstödet för Le Pen i Frankrike, Brexit eller Sverigedemokraternas 

framväxt i Sverige. Då liknande politiska företeelser inträffar i flera länder samtidigt finns det 

flera motiv till att försöka hitta gemensamma nämnare.4 Populism inklusive alla dess olika 

inriktningar vinner allt mer stöd i befolkningen i västerländska samhällen. Varför lockar 

partier och rörelser som främjar etablissemangkritik och främlingsfientlighet? Det skapar ett 

intresse för att studera den populistiska trenden som präglar västvärlden.  

 

Inom forskningen beskrivs olika förklaringar till varför populism uppstår och får ökad 

betydelse. Pippa Norris och Ronald Inglehart beskriver exempelvis att det är den ekonomiska 

ojämlikheten och kulturell motreaktion som huvudsakligen leder till ökad populism. En 

osäker ekonomi kan leda till missnöje då människor känner sig otrygga och fattiga och 

därmed mer beroende av sociala förmåner. Förklaringsfaktorn kulturell motreaktion innefattar 

postmoderna värden som mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.  

                                                        
1 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1,  
s. 5 
2 Lewis Paul, Cealanin Barr, Clarke Seán, Antonio Voce, Levett Cath & Gutiérrez Pablo 2019. The guardian 
revealed: the rise and rise of populist rhetoric. 
3 Törnqvist Ingrid 2018. SVT Nyheter, Allt fler högernationalister i Europas Regeringar. 
4 Melin, Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet. 
Futurion s. 5  
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Det har skett en värdeförändring i och med att den yngre generationen har större tillgång till 

högre utbildning vilket främjar de postmoderna värdena. Tillgång till utbildning kan enligt 

Norris och Ingelhart motverka populistiska attityder.5 Enligt Carl Melin är det den 

ekonomiska situationen som har störst påverkan på graden av populism i ett land och han 

anser att andra förklaringsfaktorer inte är tillräckliga.6 Utifrån detta är det intressant att 

undersöka vilken effekt aspekter av ekonomiska förutsättningar och utbildning har på 

populism. Detta görs genom att mäta graden av missnöje samt bakgrundsfaktorerna ålder och 

utbildning. Genom att konstruera ett index som fångar upp populistiska attityder ger detta 

möjligheten att utifrån en annan aspekt undersöka faktorer som leder till ökad populism.  

 

1.1. Frågeställningar och hypoteser 
Denna studie har som ambition att bidra till kunskapen om faktorer som bidrar till ökat stöd 

för populism hos individer som ingår i Europa Social Survey. Avsikten är att genomföra en 

statistisk undersökning på individnivå, för att mäta effekten av olika förklaringsfaktorer på 

populism. Förklaringsfaktorer grundas i Ronald Inglehart och Pippa Norris 

förklaringsmodeller som avser kulturell motreaktion samt den ekonomiska situationen som 

skapar underlag för studiens hypotesprövning. Dessa förklaringsfaktorer operationaliseras till 

motsvarande indikatorer i ESS dataset, för att vidare undersöka om det finns ett signifikant 

samband mellan dessa och ett populismindex. Detta redovisas med hjälp av tabeller skapade 

utifrån regressionsanalysens resultat.  

 

Dessa frågor ligget till grund för uppsatsens hypoteser. 

- Påverkar faktorer som individens ålder och utbildning populistiska attityder? 

- Skapar missnöje med livet eller vårdtjänster mer populism? 

 

      Hypotes 1: Individers ålder och antal år av slutförd utbildning har samband med 

populistiska attityder. 

Hypotes 2: Missnöje med vårdtjänster och livet i sin helhet ger mer populism. 

                                                        
5 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1,  
s. 5 
6 Melin, Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet. 
Futurion s. 5 
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1.2. Disposition  
Studien inleds med ett introduktionskapitel som presenterar problemområdet, frågeställningar 

samt hypoteser. För att fortsättningsvis i nästa kapitel förklara det centrala begreppet 

populism. Det leder till kapitel tre som redogör tidigare forskning om orsaker och förklaringar 

till populism. Därefter i kapitel fyra beskrivs tillvägagångssätt samt utvalda variabler som 

skall användas. I kapitel fem presenteras analysens resultat med hjälp av tabeller för att 

därefter framställa slutsatser. Slutligen i kapitel sex redogörs en diskussion för vilken 

forskning som finns inom kategorin populism samt hur den teoretiska inriktningen anknyts till 

undersökningens problemområde.  
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2. Populismens olika typer 
I kapitlets inledning presenteras förklaringar av populism som är ett grundläggande begrepp 

för studien. Att hitta en tydlig definition avseende populism är inte helt oproblematiskt. Det 

råder delade meningar gällande begreppet populism där olika beteckningar med variationer 

ständigt dyker upp i takt med debatt- och forskningslitteraturen. Bland flera exempel är 

högerpopulism, radikal populism, nationell populism – eller helt enkelt populism utan 

precisering. Jens Rydgren beskriver populism som ett av samhällsvetenskapens mest 

missledande begrepp.7 I vissa avseenden är skillnaderna betydande trots det finns tydliga 

gemensamma kännetecken, detta framhävs i forskningen gällande partier och politiker som 

brukar anses tillhöra samma populistiska ”partifamilj”. I diskussionen rörande partifamiljen 

lyfts flera centrala inslag i deras budskap som även denna studien ämnar fokusera på, det är 

etablissemangskritiken. 8 Forskningen lyfter en gemensam nämnare i populistiskt- tänkande 

som är fientlighet mot den representativa politiken. Populismens olika definitioner förenas i 

en demokratiuppfattning om att det har uppstått ett stort avstånd mellan folket och de politiskt 

valda representanterna.9 Författaren John Judis som har skrivit en bok om den ökade 

populismen menar på att populism ska förstås som en viss uppfattning om politik snarare än 

ideologi. Han förklarar att det är ganska meningslöst att försöka definiera populism som en 

ideologi, då den kan placeras både till höger, vänster samt i mitten på den politiska höger- och 

vänsterskalan. 10  

 

Att nya variationer av populism dyker upp hela tiden försvårar en generell definition som 

inkluderar alla beståndsdelar och preciseringar. Fenomenet bör inte studeras isolerat från 

andra ideologiska element, snarare i kombination med dem.11 I det här fallet komplicerar 

processen med att finna den populistiska ”ideologin” i dess rena form då det inte undersöks 

utifrån ett konkret parti eller rörelse. Naturligtvis gäller samma sak vid undersökningar av 

andra politiska ideologier, men Jens Rydgren hävdar att förvirringen är mer tydlig när det 

gäller just populistiska rörelser samt partier. Dessa rörelser tenderar att kombinera den 

                                                        
7 Rydgren Jens & Widfeldt Anders 2004. Från Le Pen till Pim Fortuyn- populism och parlamentarisk 
högerextremism i dagens Europa. Uppl.1:1, s.19 
8 Ibid., s.11 
9 Gianluca Passarelli & Dario Tuorto 2018. The Five Star Movement: Purely a matter of protest? The rise of a 
new party between political discontent and reasoned voting. Party Politics article, Vol. 24(2) s. 131 
10 Melin Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet. s. 8 
11 Ibid., s.11 
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populistiska ideologin med andra ståndpunkter och värderingar. Historiskt sett har 

populistiska rörelser funnits både på den politiska höger- samt vänsterkanten.  

Det är dock vanligt förekommande att populisterna själva inte anser sig tillhöra varken den 

politiska högern eller vänstern.12 Enligt Gianluca Passerli och Dario Tuortos beror detta i 

första hand på att de flesta rörelser som är populistiska sällan använder sig av begreppet själva 

och knappast vill identifiera sig som det, naturligtvis förekommer vissa fall av undantag.13 

 

Då det finns en oenighet om hur populism skall definieras, förklarar Jan-Werner Müller att 

svårigheterna med att ringa in begreppet har lett dels till en rad missförstånd angående 

fenomenets betydelse, dels till att en alltför bred samling av politiska rörelser och fenomen 

har benämnts som populistiska. Han påstår att populismen har två grundläggande 

beståndsdelar som finns närvarande oavsett tidsperiod och kontext, samt oberoende av om det 

handlar om vänster- eller högerpopulism. Därför kommer den här studien använda sig av 

Müllers definition som bygger på dessa. Det ena är att det föreligger ett avstånd mellan ett 

moraliskt folk och en omoralisk elit. Det andra är att populisterna är ensamma om att 

representera detta folk. Enligt Müller har populister en benägenhet att framställa sig som 

företrädarna för det sanna folket, och som de ”enda” som är intresserade av att representera 

folkets intressen. Till följd av detta kan dem bortse ifrån att de inte har stöd av en majoritet 

rent empiriskt, då deras väljare är det ”äkta” folket och dem är de enda som representerar 

dessa. 14  

 

Populistiska rörelser anser sig inte vara anti- demokratiska, tvärtom söker de legitimitet 

genom att påstå sig kanalisera majoritetens talan och vara folkets företrädare. Däremot hyser 

populistiska partier samt rörelser hög misstro mot de etablerade institutionerna som grundas i 

den generella etablissemangskritiken.15 Antietablissemangsstrategin skyller ofta på att 

politiska representanter står i vägen för folkviljan, enligt populister finns det behov av ett nytt 

politiskt parti som utgår ifrån folkets önskemål samt intressen. Trots att populister anser sig 

vara folkets företrädare saknas respekten för minoritetsgrupper vilket framträder genom 

xenofobin bland populistiska partier som mestadels kommer till uttryck genom 

                                                        
12 Ibid., s.19 
13 Gianluca Passarelli & Dario Tuorto 2018. The Five Star Movement: Purely a matter of protest? The rise of a 
new party between political discontent and reasoned voting. PartyPolitics article, Vol. 24(2) s. 130 
14 Müller, Jan-Werner 2016. Vad är populism? En essä. Göteborg Daidalos, s. 48 
15 Rydgren Jens & Widfeldt Anders 2004. Från Le Pen till Pim Fortuyn- populism och parlamentarisk 
högerextremism i dagens Europa. Uppl.1:1, s. 20  
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främlingsfientliga policyförslag samt avskaffandet av det mångkulturella samhället.16 Den 

populistiska partifamiljens ståndpunkt är oftast att politiska eliter är korrupta och befinner sig 

i total avsaknad av det sunda förnuft som det ”vanliga” folket innehar. De beskriver eliten 

som en helt avlägsnad enhet från folket som därmed inte är intresserad av vad det vanliga 

folket vill, tycker eller tänker. De hävdar att demokratiska representativa institutionerna tar 

hänsyn till olika specialintressen istället för allmänintressen när politiska beslut ska fattas. 

Vad som avses med ”specialintressen” brukar variera mellan de olika populistiska rörelser 

och partier. Den huvudsakliga inriktningen för exempelvis högerpopulister brukar vara 

invandrare och andra etniska minoriteter, homosexuella föreningar och feminister m.m. För 

vänsterpopulister handlar det i synnerhet om storkapitalet, multinationella företag och 

banker.17    

 

Det har klargjorts att populismen påstår sig representera folket och allmänintresset, detta 

skapar behovet av att klargöra vilka det är som, enligt populismen faktiskt inkluderas i 

”folket”. För att kunna representera folket som en homogen grupp som saknar skiljaktigheter 

eller interna debatter, väljer populistiska rörelser att exkludera outtalat eller uttalat vissa 

grupper från gruppen. Det kan variera mellan olika populistiska rörelser angående vilka det är 

som exkluderas, ofta likställs ”folkets” gränser med nationsgränserna. Somliga populistiska 

partier och rörelser som exempelvis tillhör högerpopulism, har dessutom en etnisk nationssyn 

där endast de som tillhör den egna etniska nationaliteten får räknas dit. Det medför att 

invandrare samt andra etniska minoriteter exkluderas från ”folket” i den politiska 

diskussionen.18  

 

Denna studien har som ambition att undersöka populism generellt, då begreppsförklaringen 

inte ska påverkas av tidsperiod eller plats, samt om det är vänster- eller högerpopulism det 

handlar om. Med den avvägningen används Müllers definition med endast två beståndsdelar: 

politiska etablissemangskritiken och homogent folk. 19 Sammanfattningsvis är det svårt att 

finna konsensus gällande populism då det får olika innebörd beroende på i vilket 

sammanhang det används i. Genom att belysa populismens främsta kännetecken är målet att 

skapa studiens definition av fenomenet innan en diskussion om orsaksförklaringar inleds.  

                                                        
16 Mudde Cas & Kaltwasser, Rovira 2018. Studying Populism in Comparative Perspective. Vol.51, s. 12 
17 Rydgren Jens & Widfeldt Anders 2004. Från Le Pen till Pim Fortuyn- populism och parlamentarisk 
högerextremism i dagens Europa. Uppl.1:1, s. s. 22–23 
18 Ibid., s. 20–21 
19 Müller Jan-Werner 2016. Vad är populism? En essä. Göteborg Daidalos, s. 48  
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3. Tidigare forskning 
I förgående avsnitt skapades en begreppsbestämning utifrån olika beskrivningar av vad 

populism innebär med hjälp av den teoretiska litteraturen. Innan en genomgång av studiens 

kausalteorier inleds behöver forskningen om orsaker till populism belysas. Avsikten är att 

fördjupa förståelsen gällande populismforskningens utveckling och presentera teoretiska 

redogörelser som förklarar vad som skapar grogrund för populistiska attityder. Detta ska ge en 

övergripande bild om orsaker innan en genomgång av studiens huvudsakliga kausalteorier 

introduceras.  

 

3.1. Orsaker som gynnat framväxten av populism 
Det är möjligt att hitta förklaringar till ökat stöd för populistiska rörelser inom de nationella 

kontexterna, då liknande förändringar inträffar i flera länder ungefär samtidigt. I olika 

valrörelser har det blivit allt vanligare att nationalism och populism får allt större utrymme än 

vad det har haft tidigare. Följaktligen har ett förändrat väljarbeteende upptäckts bland vissa 

grupper, särskilt hos den äldre infödda arbetarklassen. Populismforskare lyfter fram flera 

nationella förklaringar till den ökade populismen när olika länder jämförs. Man konstaterar 

också en gemensam nämnare att populismen har ökat som en följd av växande 

inkomstklyftor. 20 

 

I en studie från Integrationsverket beskrivs att den ekonomiska förändringsprocessen gällande 

övergången till global ekonomi är en betydelsefull faktor för populismens framväxt. 

Arbetsmarknadsoro kan ses som ett resultat av ekonomins omfattande strukturomvandling. 

Det resulterar i två grupperingar: ett ”vinnarlag” bestående av individer med högutbildning 

som fick tillgång till kvalificerade jobb, och globaliseringens ”förlorare” som av olika orsaker 

inte ges tillgång till sådana jobb. Följaktligen medför detta att individer som av olika skäl inte 

har kunnat hänga med i den postindustriella förändringsprocessen blir oroliga och osäkra, 

eftersom deras position i samhället inte upplevs lika självklar. För att dessa individer 

överhuvudtaget ska kunna hantera dessa samhällsförändringar kan social oro samt osäkerhet 

leda till att de söker sig till i detta fall politiska rörelser. Dessa strävar efter att gå tillbaka till 

gamla traditionella värderingar och samhällsformeringar.21  

                                                        
20 Melin Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet, s. 5 
21 Integrationsverkets skriftserie VI- Populism och främlingsmisstro- Sverige i Europa (2006) Elanders, s. 47–48 



 10 

Enligt Jens Rydgren kan detta i sin tur leda till missnöje som skapar en bra grund för 

missnöjespartier att vinna proteströster. Han utpekar politiskt missnöje samt alienering som 

viktiga orsaker till populismens framväxt. I det avseendet att politiskt missnöje stöter bort 

väljare från de etablerade partierna och på detta sätt frigör resurser för nya partier. Han 

förklarar att i kända demokratier har det alltid funnits människor som har varit missnöjda med 

det politiska systemet och dess institutioner. Det som skiljer sig är att omfattningen av detta 

missnöje emellertid inte har varit konstant. Under de senaste decennierna har förtroendet för 

politiska institutioner samt politikerna minskat i flera västeuropeiska demokratier. Senaste 

undersökningarna visar på att väljarna är missnöjda med hur demokratin fungerar och hur 

politikerna arbetar. Rydgren klargör att omfattande politiskt missnöje inte är tillräckligt för att 

förklara framväxten av populistiska attityder, men det kan vara en viktig del av en sådan 

förklaring.22 

 

Statsvetaren Carl Melin hävdar att förklaringar som exempelvis ökad mediekonsumtion och 

migration som benämns inom andra förklaringsmodeller är ofullständiga. Enligt Melin är 

dessa förklaringar betydelsefulla men inte tillräckliga, han menar att de snarare utgör en del 

av symptomen än den kausala orsaken. Melin undersöker flera olika orsaker till populism och 

konstaterar att oron för att bli arbetslös har en effekt på ökat stöd för populism.23 I hans rapport 

redogörs att det som har betydelse är oron som uppstår till följd av förändringar inom 

arbetslivet och ekonomin. Den ekonomiska oron kan uppstå exempelvis när ekonomiska 

kriser slår till eller på grund av automatiseringen som ständigt påverkar 

sysselsättningsutvecklingen.24 Till följd av att världsekonomin har blivit alltmer globaliserad 

har ekonomiska kriser varit mer omfattande det senaste århundrandet, vilket innebär att 

kriserna har spridit sig till andra länder samt skapat negativa spiraler. Detta utgör en faktor 

som kan leda till förlorade jobb i ett land och samtidigt skapa jobb i andra. Dessa ekonomiska 

faktorer tillsammans skapar det Melin kallar för arbetsmarknadsoro. 25  

 

Melins rapport redogör för ett samband mellan ekonomiska strukturomvandlingar och 

populism med betoning på att det inte är oberoende av andra faktorer. Det som också anses 

vara betydelsefullt är utbildning, grundläggande värderingar och livssituation m.m. Detta 

                                                        
22 Rydgren Jens 2002. Varför inte i Sverige? Om den radikala högerpopulismens relativa misslyckande, s. 7–8  
23 Melin Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet, s. 5 
24 Ibid., s. 6 
25 Ibid., s. 6 
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beskrivs som bakomliggande faktorer då exempelvis personer med låg utbildning kan drabbas 

av arbetsmarknadsoro lättare, följaktligen vara mer mottagliga för populism än vad personer 

med högre utbildning är. Melin redogör att bakomliggande faktorer som ålder, kön samt 

utbildning har ett samband med människors värderingar och har betydelse för individers 

mottaglighet av populistiska attityder.26 Han förklarar att det inte går att finna någon 

allomfattande modell då andra faktorer kan ha mindre eller större betydelse för att förklara 

ökat stöd för populism. I hans undersökning framställs att arbetsmarknadsoro har störst 

betydelse för ökat stöd för populism men att det finns flera faktorer som utgör delförklaringar. 

Hans resonemang förklarar att detta inte sker i ett vakuum eller är oberoende av andra 

förklaringar då alla påverkar tillsammans.27 

 

3.2. Förklaringsmodeller 
Denna studien utgår huvudsakligen ifrån Pippa Norris och Ronald Ingleharts teoretiska 

resonemang om värderingsförändringar i västerländska samhällen. Deras resonemang ligger 

till grund för påståendena om att en ”cultural backlash” kulturell motreaktion på svenska, kan 

förklara det ökade stödet för populistiska rörelser i västvärlden. I sin studie hävdar de att 

stödet för populistiska partier i Europa kan ses som en motreaktion gentemot postmoderna 

värderingar. 28  

 
Norris och Inglehart undersöker vad det är som skapar grogrund för populism genom att 

använda sig av två förklarande resonemang: den ena avser den ekonomiska situationen och 

den andra värderingsförändringar. Den ekonomiska modellen avser djupa förändringar inom 

det ekonomiska systemet och arbetsvillkoren i samband med globaliseringen. Likt 

integrationsverket beskriver Norris och Inglehart att populism kan ses som ett resultat av 

missnöje från globaliseringens förlorare. Förändringar som har bidragit till ekonomisk 

ojämlikhet i de postindustriella ekonomierna. Det handlar framförallt om arbetsmarknadsoro 

gällande risken att bli arbetslös, då automatiseringen och importerad arbetskraft är en faktor 

som hotar arbetstillfällen. Den osäkra ekonomin antas ha skapat en situation där människor 

känner sig mindre trygga och mer ekonomiskt sårbara, och i sin tur mer beroende av sociala 

förmåner inom välfärden. Enligt detta synsätt har den osäkra ekonomiska situationen gjort 

                                                        
26 Melin Carl 2018. Populismens verkliga orsaker- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet, s. 32 
27 Ibid., s. 11 
28 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1, 
s.31 
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befolkningen mer mottaglig för populistisk retorik. Detta utnyttjas av populisterna genom en 

betoning på antietablissemanget och främlingsfientligheten, då de kan skylla på ledare samt 

politiker att de undanröjer välstånd, arbetstillfällen och offentliga tjänster från ”oss”. Av dessa 

skäl finns förväntningar på att de ekonomiska förutsättningarna kan stärka populistiska 

värderingar.29 

 

Modellen som avser kulturell motreaktion grundas i Ingleharts resonemang som han kallar 

”the silent revolution”. Den handlar om värdeförändring i de välbärgade västerländska 

samhällena. Hans resonemang grundas i att de yngre generationerna som har vuxit upp under 

trygga levnadsförhållanden prioriterar de postmoderna värdena i mycket högre utsträckning, 

värden som avser mänskliga rättigheter, miljöskydd, jämställdhet, demokrati, 

minoritetsgrupper m.m.30 Inglehart hävdar att den ekonomiska tryggheten har lett till 

genomgripande kulturella förändringar mellan efterkrigsgenerationen och den nya 

generationen, vilket ger en övergång från materialistiska till postmaterialistiska värden. Det 

har skett en övergång från att prioritera frågor som gäller ekonomi, säkerhet och traditionella 

normer mot en ökad tonvikt för individuell frihet och mänskliga rättigheter. De yngre 

generationerna har gjort en omprioritering av värden och i takt med att de blev vuxna och 

ersatte den äldre generationen förändrades även kulturen i takt med de. 

Höginkomstsamhällens kulturella normer har genomgått en förändring, vilket innebär att 

klyftan mellan den nya- och den äldre generationens världsuppfattning har blivit mycket 

större. Den yngre generationen har fått uppleva jämställdhet, sexuell liberalisering och 

kulturell mångfald sen födelsen och med följd av detta är de mer bekanta med dessa värden 

och upplever det inte som ett kulturellt hot.31  

 

En värdeförändring som har skapat negativa reaktioner hos den äldre generationen i samhället 

som har fortsatt motiveras av traditionella värderingar. Det innebär att för många i den äldre 

generationen upplevs postmoderna värden som avvikande från de normer de har känt till sen 

barndomen. Detta har bidragit till att de känner sig som främlingar i sitt egna land. Tempot 

gällande kulturella förändringar påskyndas eller försvagas under vissa tidsperioder i samband 

med invandring samt den ekonomiska situationen, då dessa faktorer innehar en effekt på 

                                                        
29 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2016. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 
Cultural Backlash. Faculty Research Working Paper Series Cambridge University press, s. 2 
30 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1, 
s. 32  
31 Ibid., s. 34 
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processen. Processen med kulturell förändring förstärks av storskalig invandring, urbanisering 

samt ökad tillgång till högre utbildning.32  

 

Att dessa värden skiftar i takt med generationerna innebär att samhället som en helhet skiftar 

mot det postmoderna. Möjligheter till högskoleutbildning där postmoderna värden värderas 

högt, medför att nya generationer är mer mottagliga för dessa värden. Generellt sett är de som 

inte följer rörelsen den äldre generationen, män och människor med låg utbildning. Enligt 

detta synsätt skapar de motreaktion mot dessa värden för att de har befunnit sig på en behaglig 

position i samhället tidigare. Följaktligen antas motreaktionen ha resulterat i att denna grupp 

vänder sig till populistiska rörelser, då dessa vanligtvis försvarar traditionella värderingar. 

Norris och Inglehart förklarar att den ena modellen inte utesluter den andra, utan de kan 

fungera samtidigt. De menar på att det handlar mer om en betoning på det ena eller det andra, 

vilket inte behöver stå i konflikt.33 Forskarna gör inte anspråk på att någon av modellerna är 

heltäckande för att förklara ökat stöd för populism. Detta lämpar sig för denna studie då 

förklaringsfaktorer som undersökts inte är oberoende av andra förklaringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
32 Ibid., s. 35 
33 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2016. Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and 
Cultural Backlash. Faculty Research Working Paper Series Cambridge University press, s. 3 
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4. Tillvägagångssätt 
Avsikten med denna studie är att genomföra en statistisk undersökning på individnivå, genom 

att mäta effekten av utvalda förklarandevariabler på ett populismindex. 

Förklarandevariablerna grundas i Ronald Ingleharts och Pippa Norris förklaringsmodeller 

gällande kulturell motreaktion och ekonomiska faktorer. Forskarnas tillvägagångsätt för att 

statistiskt pröva förklaringsmodellerna skapades med hjälp av samma kvantitativa metod och 

data.34 Det ger studien möjligheten att replikera deras förklaringsmodeller och samtidigt 

inkludera andra förklaringsfaktorer i analysen. Detta leder till att utifrån dessa förklarande 

resonemang utformas hypoteser som vidare statistiskt prövas för att besvara studiens 

frågeställningar. Den teoretiska delen är grundläggande för att deducera hypoteser som vidare 

prövas i en multipel regressionsanalys (förkortning MRA) som skapas i programmet SPSS. 

Detta innebär att en deduktiv metod kommer tillämpas, då det utifrån Inglehart och Norris 

teorier utformas hypoteser om hur verkligheten är beskaffad.35 Genom en kvantitativ metod 

ska studien undersöka hypoteser till varför individer som ingår i ESS data tenderar att 

anamma populistiska attityder. För att tydliggöra hypotesprövningen grundas hypotes 1 i 

modellen om kulturell motreaktion, och hypotes 2 i modellen om ekonomiska faktorer. 

Följaktligen operationaliseras dessa till indikatorer i ESS data och genomgår ett statiskt test. 

Detta för att avgöra om sambanden är signifikanta samt för att undersöka vilken av 

förklaringsvariablerna innehar störst påverkan på populistiska attityder. 

 

För att kunna testa vilken faktor som har störst förklaringsgrad eller korrelation med att 

människor tenderar anamma populistiska attityder, ska studiens metodologiska riktning vara 

kvantitativ. Av den orsaken att studien vill dra statistiska slutsatser och kunna uttala sig om en 

effekt som de förklarandevariablerna har på populismindexet, krävs därmed en större mängd 

av analysenheter. Teoretiskt sett hade det varit möjligt att undersöka fenomenet populism 

kvalitativt, exempelvis genom att utföra en textanalys av populism i samband med en politisk 

rörelse/parti, eller genom djupintervjuer med de som utgör väljarstöd för dessa. Alternativt 

kombinera flera metoder för att uppnå bra resultat, dock hade studien stött på problem med att 

förklara på vilket sätt olika faktorer i samhället kan inneha effekt på att individer anammar 

populistiska attityder. Genom den kvantitativa metoden görs en urvalsundersökning som ger 

                                                        
34 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1, 
s. 30 
35 Djulfeldt Göran, Larsson Rolf & Stjärnhagen Ola. Statistisk verktygslåda. Samhällsvetenskaplig orsaksanalys 
med kvantitativa metoder. 2018 uppl. 3:1 s. 228 
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bättre förutsättningar att komma fram till generella slutsatser, samt finna och kunna 

generalisera samband till en större population. 36 

 

Med hjälp av statistisk inferens blir resultaten giltiga inte bara avseende ett visst fall, utan det 

möjliggör generalisering av resultaten utifrån en population på en större helhet. Då studiens 

avsikt är att kartlägga ett samband och förklara orsaker som påverkar individers attityder 

gällande populism, faller ett kvantitativt upplägg sig ganska självklart.37 Med den avvägningen 

kommer den kvantitativa metoden genomföras med hjälp av en MRA för att pröva studiens 

hypoteser. Hypotes 1 avser individens bakgrundsfaktorer som grundas i resonemanget om att 

ålder och utbildning är bakomliggande faktorer som påverkar människors värderingar. 

Hypotes 2 gällande missnöje grundas i resonemanget om att den ekonomiska 

strukturomvandlingen påverkar individens upplevelse av oro och säkerhet, vilket i sin tur 

skapar en grogrund för missnöje i samhället. Hypoteserna utgår ifrån individers uppfattningar, 

därmed används sekundärdata som är hämtad från Europa Social Survey. Ett annat skäl till 

varför studien använder sig av multipel regressionsanalys, för att det är en kraftfull och 

flexibel vetenskaplig metod som kan anpassas till i praktiskt taget all uppmätt data samt 

användas för att pröva samband mellan flera olika variabler. Det är ett lämpligt 

tillvägagångsätt för att pröva hypoteser och finna förklaringsfaktorer som denna studie 

ämnar.38 Fördelen med att använda sig av MRA är möjligheten att kunna uppskatta effekterna 

av fler än en förklaringsvariabel för att sedan sortera de efter deras betydelse. Det resulterar i 

att kunna genomföra en undersökning som tar hänsyn till fler faktorer som påverkar den 

beroende variabeln som i det här fallet är populismindexet.39 För att kontrollera samt kunna 

dra slutsatser om att det faktiskt föreligger ett samband mellan populismindexet och de 

förklarande variabler, används flera kontrollvariabler som bidrar till resultatens tillförlitlighet 

och kontrollerar att sambandet inte är slumpmässigt.40 

 

Studiens avsikt är att förklara samband som påverkar att individer anammar populistiska 

attityder, följaktligen till detta kommer den beroende variabeln i undersökningen vara ett 

konstruerat populismindex. Indexet summerar populistiska antaganden med underlag från den 

                                                        
36 Teorell Jan & Svensson Torsten 2012. Att fråga och att svara: samhällsvetenskapligmetod. Uppl.1:2, s. 10  
37 Djulfeldt Göran, Larsson Rolf & Stjärnhagen Ola. Statistisk verktygslåda. Samhällsvetenskaplig orsaksanalys 
med kvantitativa metoder. 2018 uppl. 3:1, s. 101 
38 Esaiasson Peter, Giljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena 2018. Metodpraktikan, 
konsten att studera samhälle, individ och marknad. Uppl.5:1, s. 392 
39 Ibid., s. 394 
40 Ibid., s. 69 
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tidigare forskningen med ett antal villkor som används för att snäva av begreppet. Indikatorer 

för populistiska attityder har operationaliserats utifrån Jan-Werner Müllers definition.41 

Hur indexet skapas och urvalet av de oberoende variablerna motiveras senare i ett eget avsnitt 

med avsikten att bidra till studiens intersubjektivitet, då det metodologiska tillvägagångsättet 

samt olika avvägningar presenteras mer utförligt.42 Studien gör inte anspråk på att ha den 

korrekta eller sanna definitionen, däremot den som anses mest tillämpbar i denna kontext.  

I denna undersökningen används populism begreppet förenklat utan prefix, då avsikten är att 

skapa ett övergripande mått. I realiteten kan dock begreppet fortfarande ses som synonymt 

med högerpopulism då det är framförallt den som ökar i västvärlden.43 För att skapa en 

övergripande bild av hur populistiska attityder ser ut i genomsnitt bland studiens inkluderade 

länder ska ett medelvärde på populismindexet framställas. 

 

Teorin fungerar som en inte alltför sträng intresseinriktning för att kvalitativt samla in 

studiens material samt finna användbara definitioner. Följaktligen operationaliseras dessa 

teoretiska definitioner för att kunna utforma operationella indikatorer som ska vara 

motsvarande fenomenet populism och dess förklaringsfaktorer.44 Det finns inga självklara 

operationaliseringar men det ska sträva efter att avståndet mellan operationella indikatorer 

och den teoretiska definitionen inte får vara för stort. För att undvika validitetsproblematik i 

undersökningen används en snäv definition av populism och dess förklaringsfaktorer. 

Anledningen till detta är att definitionen ska vara obunden till tid och rum, samt vara 

tillräckligt inkluderande för att fånga upp populistiska attityder. 45 

 

 

 

 

                                                        
41 Müller Jan-Werner 2016 Vad är populism? En essä. Göteborg Daidalos, s. 48 
42 Djulfeldt Göran, Larsson Rolf & Stjärnhagen Ola 2018. Statistisk verktygslåda. Samhällsvetenskaplig 
orsaksanalys med kvantitativa metoder. Uppl. 3:1, s. 54 
43 Mudde Cas. Populist Radical Right Parties in Europe & Pappas 2007. Takis 2016” Modern populism: 
Research advances, conceptual and methodological pitfall, and the minimum definition” Oxford Research 
Encyclopedias s. 3 
44 Esaiasson Peter, Giljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann, Wängnerud Lena 2018. Metodpraktikan, 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 56  
45 Ibid., s. 58 



 17 

4.1 Datamaterial  
För att finna generella mönster hos befolkningen i Europa används materialet som är hämtat 

från ESS. Organisationen drivs av akademiker och flera partnerinstitutioner för att samla in 

offentlig statistik och kunna kartlägga stabilitet och förändring i sociala strukturer.46 Det 

centrala målet för organisationen har alltid varit att genomföra högkvalitativa analyser 

avseende det metodologiska tillvägagångsättet, samt förbättra kvalitén inom 

gränsöverskridande undersökningar. Att mäta attityder gränsöverskridande har flera 

utmaningar som exempelvis språket och skiljaktigheter som existerar bland länderna. ESS:s 

arbete har tre huvudsakliga syften- att övervaka och tolka de förändrade attityder och värden i 

Europa, att undersöka hur de interagerar med föränderliga institutioner, och till sist att 

förbättra metoder för gränsöverskridande mätningar.47 

 

Fördelarna med att använda sig av sekundärdata är att det ger en resurssparande metod som 

ger mer tid för tolkning och analys, och i många fall den enda möjligheten att utföra en 

specifik studie. Genom att använda sig av redan färdigställt material får studien tillgång till 

data av väldigt god kvalitet och med mycket större volym av analysenheter som är nödvändig 

för att kunna generalisera resultaten.48 Med den avvägningen föll urvalet av material naturligt 

eftersom det var väsentligt att data skulle innehålla ett representativt urval för populationen i 

Europa och med människors attityder som fokusområde.  

 

I analysen användes ESS dataset (round 8) som bygger på surveyundersökningar och senaste 

data som finns dokumenterad från 2016. ESS undersökningar baseras på ett slumpmässigt 

urval i flera steg av urvalsprocessen, eftersom det är obundet slumpmässigt urval så 

kompenseras skevheter med viktning. Frågor som ingår i intervjuerna baseras på ESS 

gemensamma enkät, dock utförs mindre justeringar för respektive lands kontext. Justeringar 

bör inte påverka trovärdigheten, då det finns ett behov av att frågeställningarna är relevanta 

och därför behöver anpassas för respektive land när det gäller frågor om politiska partier, 

utbildning eller religion m.m.49 Analysenheterna utgörs av individer som är femton år eller 

äldre och är bosatta i privata hushåll, oavsett deras medborgarskap, nationalitet, språk eller 

juridiska status. ESS round 8 (ESS8) inkluderar tjugotre länder i sin undersökning. 

                                                        
46 European Social Survey data. 
47 ESS8-2016 Documentation Report Edition 2.1, s. 5–6 
48 Bryman Alan 2002, Samhällsvetenskapliga metoder uppl:2, s. 301 
49 European Social Survey data. 
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Dels inkluderas Europeiska Unionens länder som Österrike, Belgien, Tjeckien, Estland, 

Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, 

Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Länder som inkluderas i 

materialet men inte ingår i EU är Norge, Island, Ryssland och Israel. För att kunna delta i 

undersökningar måste länderna uppfylla vissa grundläggande krav som tillförlitliga 

folkbokföringsdata.50 Av den orsaken avgränsas undersökningens analysenheter till dessa 

länder. För att materialet ska inkludera relevant för studien statistik och samtidigt vara en 

tillförlitlig källa. Datamaterialet utgör grunden till det resultat som presenteras i nästa del av 

studien. Avsikten är att resultaten ska kunna generaliseras till en större population, i det här 

fallet handlar det om individer i ESS då undersökningen görs på individnivå.  

 

4.2 Operationalisering  
Inledningsvis är utgångspunkten i arbetet att finna teoretiskt underlag för att kunna utforma 

operationaliseringen av fenomenet populism och dess förklaringsfaktorer. Med 

operationalisering avses processen där teoretiska begrepp görs empiriskt mätbara, vilket 

skapas genom att fenomenet som ska studeras tilldelas mätbara värden.51 I detta fall är det 

processen där fenomenet populism övergår till populismindex. Övergången kan påverka 

studiens validitet, då i försättningen formar operationaliseringen studiens resultat samt hur 

tillförlitlig den blir. Då det handlar om att något övergripande begrepp ska övergå till 

konkreta indikatorer är det väsentligt att det finns en begreppsmässig relevans, att det som ska 

undersökas är giltigt och faktiskt svarar på det undersökningen är ute efter.52 

 

Operationaliseringen av de förklarande variablerna som avser bakgrundsfaktorer grundas i  

modellen om kulturell motreaktion, där påverkansfaktorer som ålder och utbildning uppges. 

Förklaringsvariabler som avser missnöje grundas i den ekonomiska modellen som belyser 

påverkningsfaktorer som den osäkra ekonomiska situationen som bidrar till missnöje i 

samhället. Som det har nämnts tidigare utesluter inte den ena modellen den andra, av den 

orsaken analyseras alla tänkbara förklaringsfaktorerna tillsammans. För att kunna mäta och 

tillämpa den teoretiska definitionen av vad populistiska attityder består av och vad som kan 

                                                        
50 ESS8-2016 Documentation Report Edition 2.1, s. 7  
51 Djulfeldt Göran, Larsson Rolf & Stjärnhagen Ola 2018. Statistisk verktygslåda. Samhällsvetenskaplig 
orsaksanalys med kvantitativa metoder. uppl. 3:1, s. 339–340 
52 Ibid., s. 104 
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orsaka dessa, följer redogörelse över vilka variabler som kommer ingå i den multipla 

regressionsanalysen.  

 

4.3 Beroende variabel och konstruktion av index 
Att summera värden utifrån flera variabler samtidigt innebär att skapa ett index. Största skälet 

till varför man väljer att summera flera variabler till ett index är för att det bidrar med en 

sammanfattande bild i analysen. Istället för att använda sig av ett antal variabler som 

beskriver ett fenomen skapas en indexering som representerar fenomenet.53 Fördelen med 

konstruktionen att den möjliggör en mätning av attityder som sedan kan summeras till ett 

gemensamt attitydindex.54 Indexet avser att fånga in etablissemang- och antagonistiska 

värderingar. Variabler som handlar om vilken inställning en individ har gällande EU- 

samarbetet är motsvarande etablissemangskritiken. Avsikten med att använda indikatorer 

gällande EU- samarbetet är för att det är en överstatlig institution som individer i respektive 

länder kan vara för eller emot. Frågeställningar som rör invandrare och mångkulturalism 

avser en motsvarighet av xenofobin samt det homogena folket inom populismen. Då 

respekten för minoritetsgrupper i resonemanget om homogent folk saknas, används 

indikatorer som handlar om vilken inställning individer har gentemot invandring.  

 

I det här fallet kommer ett summaindex skapas av fyra variabler, de utvalda variablerna är 

ordinalskalor och innehåller samma kategorier; 0–10 negativ inställning upp till positiv 

inställning. Detta betyder att värden på skalan indikerar en grad av attityd om ett påstående, 

vilket innebär att ett högt värde innebär och indikerar en positiv attityd- ett lågt värde innebär 

då motsatsen. Rangordningen i det här fallet förklarar att ju lägre tal desto mindre håller en 

individ med om respektive påståenden och ju högre desto mer håller den med. I skapandet av 

ett index är det betydelsefullt att exkludera värden eller kategorier som kan störa skapandet av 

indexet. Variabler som används handlar om frågor som berör attityder och variablerna är 

kodade 0–10 där respondenterna rangordnar svaren beroende på i vilken utsträckning de 

upplever att påståenden stämmer in eller kanske inte alls. Problematiken i det här fallet är att 

variablerna innehåller flera missing values eller bortfall (icke svar) som måste uteslutas för att 

inte påverka indexet, exempelvis svarsalternativ som ”vet ej” eller ”inget svar. 55 Utvalda 

                                                        
53 Ibid., s. 451 
54 Ibid., s. 75 
55 Ibid., s. 452 
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variablerna som används i studien innehöll flera bortfallsvärden som ”vet ej” eller ”vägrar 

svara” m.m. som av den orsaken selekterades bort. 

 

Det är viktigt att variablerna som ska ingå i ett index är kodade eller rangordnade på samma 

sätt. Det handlar om att variablernas svarskategorier innehåller lika många värden och är 

kodade åt samma håll.56 Tillvägagångsättet som följer var att finna likartade variabler som 

enligt den teoretiska definitionen ansågs lämpliga för att mäta fenomenet populism, för att 

sedan kunna summera dessa till ett gemensamt index. Populismindexet tolkas som 

intervallskala. För att öka förståelsen avseende relevansen i konstruktionen och den tidigare 

nämnda avvägningen presenteras en tabell som summerar variablerna: 

 

Tabell 1 Konstruktion av index med ingående variabler från ESS-data. 57 

 

Formeln för summeringen av indexet: (x1+x2+x3+x4) /4 

 

Syftet med indexet är att den ska fånga upp en bakomliggande attityd gällande olika 

påståenden men för att variablerna skall anses godtagbara att inkludera i ett index måste de 

genomgå ett reliabilitetstest. För att kunna avgöra hur bra frågeställningarna/variablerna 

fungerade ihop användes metoden Cronbach’s alpha, det resulterade i ett mått på 0,710 vilket 

innebär att reliabiliteten är godtagbar. Då gränsvärdet är 0,7 och det önskvärda är att få ett 

värde som är högre än det.58  

 

 

                                                        
56  Ibid., s. 453 
57 European Social Survey data 2016, round 8.  
58 Ibid., s. 454 

V. Populismindex Minimum Max 

x1 Trust in the European Parliament. 0 10 

x2 European Union: European unification go further or gone too 

far.  

0 10 

x3 Immigrants make countries a worse or a better place to live in. 0 10 

x4 Immigration bad or good for country’s economy. 0 10 
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Som tidigare nämnts är attityden om ett homogent folk och antietablissemang är grunden för 

populismindexet, med inhämtat underlag från Müllers definition med två beståndsdelar. 

Villkor som kan gälla för både höger- och vänsterpopulister samt inte påverkas av tid och 

plats. För att analysen ska vara träffsäker är dessa villkor tillräckligt inkluderande i det här 

sammanhanget.59  

 

4.4 Beskrivning av förklarande variabler 
Det har tidigare nämnts att studiens huvudsakliga syfte är att undersöka vilka 

förklaringsfaktorer som har samband med individers mottaglighet för populistiska attityder. 

Dessa faktorer kommer att framställas i form av de oberoende variablerna.  

 

För att avgöra om det finns högre mottaglighet bland individgrupper, testas variabler som 

avser bakgrundsfaktorer om intervallskalor. Operationaliseringen av förklaringsvariablerna 

gällande bakgrundsfaktorer grundas i modellen om kulturell motreaktion, där 

påverkansfaktorer som ålder och utbildning uppges. Av den orsaken att dessa är 

bakomliggande faktorer som har betydelse för människors värderingar.  

 

Ålder: För att se om individens ålder har effekt på den beroende variabeln används ålder som 

en bakgrundsfaktor. I det här fallet behöver individen endast ange sitt födelseår. I studien 

används det synonymt med åldersgrupp.60 

Antal år av studier: Individen uppmanas ange antal år den har studerat. Den andra 

bakgrundsfaktorn avser hur många år av studier individen har slutfört, utan en konkretisering 

gällande vilken utbildningsnivå det handlar om. I det här sammanhanget anses det som ett 

tillräckligt inkluderande mått och används synonymt som utbildningsnivå.61 

 

Variabler som tillämpas för att undersöka faktorer gällande missnöje i samhället som har 

effekt på populism är ordinalskalor. Dessa är kvalitativa variabler som innebär att värdena 

alltid är heltal och innehåller en rangordnad kategorisering av värdena.62 Förklaringsvariabler 

som avser missnöje grundas i den ekonomiska modellen som belyser påverkningsfaktorer 

                                                        
59 Müller Jan-Werner 2016, Vad är populism? En essä. Göteborg Daidalos, s. 48  
60 ESS8 Data protocol 2016. Edition 1.4, s. 54 
61 Ibid., s. 57 
62 Eftersom ordinalskalor i strikt mening bör analyseras med regressioner lämpade för sådana bifogas ett appendix 
med dessa något mer svårtolkade. 
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som den osäkra ekonomiska situationen, som bidrar till mer missnöje i samhället. Indikatorn 

gällande hälsovårdens kvalitét används som motsvarande sociala förmåner inom välfärden, då 

den osäkra ekonomin skapar större behov av dessa. Missnöje används som indikator för social 

oro samt osäkerhet som den ekonomiska strukturomvandlingen kan orsaka, då detta kan leda 

till att individer söker sig till populistiska rörelser.  

 

Hälsovårdens kvalitét i landet nu för tiden: Vad tycker du om vårdtjänsterna i landet nu 

förtiden? För att undvika språkliga brister används ordet vårdtjänster istället för en direkt 

översättning som hälsotillstånd. Frågan är konkretiserad till individens respektive land, hur 

servicen inom välfärden upplevs i sin helhet. Svaren rangordnas 0–10 där ett lågt värde som 0 

indikerar på ”extremt dåligt” och 10 ”väldigt bra”.63  

Hur nöjd är du med livet i sin helhet: Hur nöjd är du med ditt liv? Här får individen besvara 

frågeställningen genom att rangordna svaren från 0–10. Om det är ett lågt tal som 0 anges 

innebär det att individen är ”extremt missnöjd”, tvärtom om det är ett högt tal som 10 då är 

individen ”väldigt nöjd” med livet i helhet.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 ESS8-2016 Documentation Report Edition 2.1 s. 80 
64 Ibid., s. 76 
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5.  Resultat och analys 
 
I kommande kapitel presenteras en redogörelse för resultatet av den multipla 

regressionsanalysen. Förklaringsvariabler som inkluderas i regressionsanalysen används för 

att kunna pröva studiens två hypoteser. Den ena hypotesen avser bakgrundsfaktorer som ålder 

och utbildning eftersom dessa har påverkan på individens värderingar. Den andra hypotesen 

avser missnöje med livet och hälsovårdens kvalitét. För att pröva hypoteserna användes fyra 

förklaringsvariabler som har operationaliserats utifrån ett teoretiskt underlag. Dessa 

kontrolleras separat i modell 1 samt 2, för att undersöka deras påverkan på populistiska 

attityder hos individer utifrån Ronald Inglehart och Pippa Norris förklaringsmodeller. Vidare 

presenteras studiens analysmodeller som presenterar resultat från regressionsanalysen, detta 

redogörs i en sammanfogad tabell efter en återkopplande diskussion. 

 

Den första modellen motsvarar hypotesen om bakgrundsfaktorer som avser 

förklaringsvariablerna ålder och utbildning. Dessa grundas i Ingleharts och Norris teori om 

kulturell motreaktion, för att framställa på vilket sätt de påverkar individers mottaglighet för 

populistiska attityder samt pröva hypotesen. Fortsättningsvis för att kontrollera att sambandet 

är signifikant för att pröva den andra hypotesen så inkluderas ytterligare två 

förklaringsvariabler. Dessa avser missnöje med livet och hälsovårdens kvalitét med underlag 

från resonemanget gällande ekonomiska faktorer. Förklaringsvariablerna som handlar om hur 

nöjd individen är med livet och hälsovården, motsvarar i undersökningen förklaringsfaktorn 

missnöje. Detta grundas i Jens Rydgren resonemang om att missnöje skapar en bra grund för 

missnöjespartier att vinna proteströster. 

 

Genom att studien tar hänsyn till kontrollvariabler i regressionsanalysen kan risken för 

spuriositet eller skevhet minimeras, och därmed ger möjlighet att tydligare kunna redogöra att 

de förklarande variablerna verkligen påverkar populismindexet. Detta möjliggör att undersöka 

hur deras olika effekter utvecklas och framträder tillsammans. Det kan anknytas till Ingleharts 

och Norris resonemang om att den ena modellen inte utesluter den andra utan de kan fungera 

samtidigt, likaså prövas hypoteserna i denna studie.    

 

Ett fenomen som populism kan bero på ett antal olika faktorer. Avsikten är att framställa och 

sortera de efter deras betydelse. För att tydliggöra anknytningen till studiens hypoteser och 

förändringen i effekt hos de olika förklarande variablerna, tolkas deras effekter separat innan 
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de jämförs för att avgöra vilken förklaringsvariabel som har störst påverkan. Med hjälp av 

detta kan studien uttala sig om viss prediktion, som innebär att kunna förutsäga vilken 

förklaringsfaktor som kan leda till att individer anammar populistiska attityder. 

Vid analys av statistiska data är det intressant att undersöka hur medelvärdet på 

populismindexet skiljer sig mellan studiens inkluderade länder. Innan regressionsanalysens 

resultat redogörs, ska därför medelvärdet presenteras. Detta utförs för att kunna jämföra 

medelvärdet mellan länderna samt öka förståelsen för i vilka länder stödet för populistiska 

attityder ökar mest. Populismindexet konstruerades utifrån Jan Müllers definition och som 

tidigare nämnt har de operationaliserats till motsvarande variabler. Indexet fångar upp en 

bakomliggande attityd gällande etablissemangkritik och homogent folk, därigenom 

presenteras ländernas position utifrån dessa kriterier först. Genom att presentera länders 

genomsnittsvärde utifrån populismindexet, ger det en överblick om vart dessa attityder 

främjas. Det ökar förståelsen för i vilka länder det finns bra grogrund för populistiska 

attityder. Då populismindexet undersöks på individnivå redogörs tabell 2 endast för att skapa 

en övergripande bild innan resultatet av analysen med förklaringsvariablerna introduceras.  
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Tabell 2 Länders genomsnittsvärde utifrån populismindexet, sorterade i 

storleksordning. 

Report 
PopulismIndex_   
Country Medelvärde N Standardavvikelse 
Russian Federation 6,5079 1622 1,65047 
Hungary 6,2279 1276 1,77608 
Czechia 5,9677 2065 1,75636 
Italy 5,8978 2279 2,13886 
Austria 5,7680 1819 2,03265 
Slovenia 5,4753 1156 1,64637 
Estonia 5,4555 1804 1,80963 
France 5,3927 1922 1,80607 
United Kingdom 5,2630 1733 1,85645 
Israel 5,2109 1402 1,56108 
Belgium 5,0523 1726 1,66208 
Poland 4,9151 1295 1,61461 
Netherlands 4,8892 1528 1,52979 
Switzerland 4,8811 1348 1,55895 
Lithuania 4,7793 1614 1,68553 
Norway 4,7751 1277 1,46048 
Finland 4,7574 1848 1,67691 
Germany 4,6823 2668 1,83996 
Portugal 4,6818 1089 1,57808 
Ireland 4,5957 2306 1,76270 
Sweden 4,5674 1320 1,62270 
Spain 4,5573 1526 1,70349 
Iceland 4,0536 704 1,56539 

 

N: analysenheter/individer. 

 

Tabellresultaten kan sammanfattas till att ju högre mått på medelvärdet desto mer populistiska 

attityder för respektive land i genomsnitt. Länder som Ryssland, Ungern och Tjeckien 

indikerar på hög nivå av populistiska attityder. Motsatsen till dessa är länder som exempelvis 

Sverige, Spanien och Island som har i genomsnitt mindre populistiska attityder. 
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Innan en redovisning av resultaten från den multipla regressionsanalysen inleds behöver det 

belysas att en fullständig presentation av MRA är full med detaljer och kan upplevas 

svårbegriplig. Avsikten med en empirisk undersökning är att besvara frågeställningarna samt 

skapa en tydlig resultatredovisning. Av den orsaken redovisas de mest centrala delarna i 

analysen. 

 

Tabell 3 Regressionsanalys, populismindex som beroende variabel.  

Oberoende 
variabler Modell 1 Modell 2 

Födelseår/ålder -0,007*** 
(0,001) 

-0,006*** 
(0,000) 

Utbildning -0,104*** 
(0,003) 

-0,094*** 
(0,002) 

Hur nöjd med 
livet i helheten  -0,130*** 

(0,005) 
Hälsovårdens 
kvalitét i 
landet nu för 
tiden 

 -0,158*** 
(0,004) 

Constant 20,473*** 
(1,020) 

20,378*** 
(0,974) 

R- Square 0,06 0,14 
Analysenheter 36770 36770 

Källa: ESS8 
 
Regressionens felmarginal eller standardfel anges i parantes.  

Signifikansnivån presenteras ***= p<.001 **= p<.01 *=p<.05 

 

Inledningsvis anges tabellens beskrivande statistik; både i modell 1 och 2 observeras 36770 

individer, som har inkluderats i studien. Att individer utgör analysenheter ska hållas i åtanke 

när R-värdet eller som ofta kallas förklaringskraft (determinationskoefficienten), utvärderas 

då det är svårt att få upp höga värden i undersökningar på individnivå. Innan en detaljerad 

beskrivning av tabellen inleds är det betydelsefullt att nämna betydelsen av VIF-värdena då 

de visar på om variablerna korrelerar för starkt med varandra eller inte. Det acceptabla för 
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VIF-värden är att de ska hållas på så låg nivå som möjligt, kravet som denna studien 

uppfyller. 65 

 

Modell 1 åskådliggör att förklaringskraften är 0,06 vilket innebär att med ålder och utbildning 

kan 6 procent av den totala variansen i populismindexet förklaras av bakgrundsfaktorerna. I 

Modell 2 med alla fyra förklaringsvariabler tillsammans ökar förklaringskraften till 14 

procent vilket innebär att det finns ett högre samband med signifikansnivå på 99,9 procent 

(***). Signifikansnivån redovisar att sambandet inte är slumpmässigt, och i det här fallet 

bekräftas det i både modell 1 och 2. Alla fyra förklaringsvariablerna är alltså statistiskt 

signifikanta, dock är det intressanta om sambandet är positivt eller negativt, eftersom en 

negativ effekt av faktorer som nöjdhet med livet och med vårdtjänster innebär att populistiska 

attityder då blir mindre? 

 

Tabellresultaten framställer alla b-koefficienter med minustecknet framför sig, vilket förklarar 

att sambanden i båda modellerna är negativa. B-värdet är ett mått för vilken effekt dessa 

förklaringsvariabler har på populismindexet.  I modell 1 befinner sig B-värdet för ålder på  

-.007 och utbildning -,104 därmed kan studien dra slutsatsen att bakgrundsfaktorerna var för 

sig är negativt korrelerade med populismindexet. Det förklarar att desto lägre födelseår/högre 

ålder samt lägre antal år av utbildning ger det mer populism. Indikatorerna för 

bakgrundsfaktorer visar på att utbildning har större betydelse än ålder, följaktligen är 

slutsatsen att utbildningens längd innehar en större effekt än ålder avseende individens 

mottaglighet för populistiska attityder. 

 

För att kontrollera sambandet ska vidare modell 2 analyseras för att syna hur indikatorerna 

förändras när alla fyra förklaringsvariabler uppträder tillsammans. B-värdet har blivit lägre för 

ålder -,006 och utbildning -,094 vilket innebär att effekten på populism minskar när andra 

faktorer inkluderas men fortfarande innehar en viss påverkan. Förklaringsvariablerna som 

avser missnöje med livet -,130 och vårdtjänster i landet -,158 korrelerar negativt med 

populismindexet och visar på att inneha större påverkan än bakgrundsfaktorerna. Det innebär 

att om individen är missnöjd med livet i sin helhet eller med vårdtjänsterna som finns i 

respektive land, kan det leda till att den är mer mottaglig för populistiska attityder än om den 

har låg utbildningsnivå eller tillhör den äldre generationen.  

                                                        
65 Se appendix för en fullständig koefficienttabell. 
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Genom att sammanställa alla fyra förklaringsvariabler med samma antal 

analysenheter/individer skapas möjligheten att göra en jämförelse av effekterna. I tabellen 

beskrivs endast de icke standardiserade B-värden men för att kunna jämföra vilken av 

förklaringsvariablerna som har starkast effekt används standardiserade B-värden.66 Det 

framgår att förklaringsvariabler som avser utbildning -,195 och vad individen anser om 

vårdtjänster -,210 har störst effekt på populismindexet. Det innebär att förklaringsvariablerna 

har en betydande effekt på populismindexet. Med detta sagt; kan studien dra slutsatsen om att 

både låg utbildningsnivå och missnöje avseende vårdtjänster kan leda till att individer 

anammar populistiska attityder. Det innebär att studiens hypoteser håller då faktorer som 

missnöje och bakgrund har påverkan på populistiska attityder hos individer.  

 

Denna studiens resultat stödjer Ronald Inglehart och Pippa Norris förklarande resonemang, 

det finns en förklaringskraft i resonemanget gällande värderingsförändringar och den 

ekonomiska omstruktureringen. Enligt tidigare forskning framgår utbildning och ålder som 

några av orsaker till framväxten av populism. Studiens resultat visar på att de har en effekt, 

vilket kan anknytas till att det är förklaringsfaktorer som påverkar individens värderingar och 

ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av utbildning minskar den sociala oron och 

ekonomiska osäkerheten. Genom att individen upplever att den har en trygg position i 

samhället minskar känslan av missnöje. Att individer känner sig missnöjda med livet, eller 

med välfärdstjänster i respektive land har visat sig vara en betydande effekt för individers 

populistiska attityder i undersökningen. Följaktligen kan detta missnöje skapa känslan av att 

”det var bättre förr” och få dem att vända sig till politiska rörelser som strävar efter att gå 

tillbaka till gamla traditionella värderingar och samhällsformeringar. 

 

Resultaten är betydelsefulla men inte tillräckliga, såsom Carl Melin beskrev att 

förklaringsfaktorer snarare utgör delförklaringar än den kausala orsaken. Med hjälp av 

analysens resultat har förklaringsfaktorer som har effekt påvisats. Genom att användas sig av 

förklaringsfaktorer gör inte studien anspråk på att finna en allomfattande förklaring till 

framväxten av populistiska attityder, men det kan vara en viktig del av det.  

                                                        
66 Se appendix för en fullständig koefficienttabell. 
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6. Diskussion och slutsats 
Avsikten med denna uppsats var att bidra med mer kunskap om populistiska attityder på 

individnivå, genom att mäta effekten av olika förklaringsfaktorer på populism. Med 

utgångspunkt i Inglehart och Norris förklaringsmodeller operationaliserades och skapades ett 

populismindex som beroendevariabel. Vidare undersöktes sambandet mellan populismindexet 

och de oberoende variablerna som avser ålder, utbildning och missnöje. Resultatet visade på 

att sambandet var signifikant och den totala variansen i populism kan förklaras av både ålder, 

utbildning samt missnöje med 14 procent. Utifrån resultaten går det att, inom viss felmarginal, 

säga att alla fyra förklaringsvariabler har effekt på populistiska attityder, dock framkom det 

att låg utbildningsnivå och missnöje med vårdtjänster hade störst påverkan. Med det sagt; kan 

slutsatsen dras att om en individ har låg utbildningsnivå eller är missnöjd med vårdtjänsterna 

som finns i respektive land är det mer sannolikt att den anammar populistiska attityder.  

 

Till följd av att analysen tog hänsyn till flera förklarande variabler kan studien fastställa att 

resultatet är tillförlitligt. I samband med att förklaringsfaktorer i analysen tog avstamp i 

Inglehart och Norris förklaringsmodeller, kan studiens resultat bekräfta att den ena 

förklaringsmodellen inte utesluter den andra. Som författarna hävdar lockar populism de 

lågutbildade och äldre generationerna som inte värdesätter de postmoderna värden i lika hög 

utsträckning som de yngre. Detta kan leda till att de skapar en motreaktion mot värdena och 

därmed kan populistiska attityder främjas. Samtidigt kan den ekonomiska situationen i länder 

bidrar till att människor känner sig mindre trygga och mer beroende av sociala förmåner.67  

Denna studie kom fram till liknande resultat då de förklarande variablerna visade samband 

med populismindexet. Det innebär att hypoteserna håller då resultatet fastställer att studiens 

förklaringsfaktorer innehar en effekt på populistiska attityder hos individer i ESS. 

 

Slutliga reflektionen är att resultaten kan kopplas till att populistiska attityder får ökat stöd när 

människors livssituation inte upplevs tillfredställande nog utifrån den egna upplevelsen. 

Bakgrundsfaktorer i sin tur påverkar individers förväntningar på samhället men problematiken 

uppstår när glappet mellan olika gruppers normer blir för stort. Detta är bra för populistiska 

rörelser eller partier då de fångar upp och levererar enkla lösningar på olika samhällsproblem. 

Om dessa lösningar är demokratiska och verkligen representerar ”folkviljan” kan diskuteras. 

                                                        
67 Inglehart Ronald & Norris Pippa 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism uppl:1, 
s. 35 
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Avslutningsvis finns det stora möjligheter att forska inom området, som att exempelvis skapa 

ett mer omfattande populismindex som kan analyseras på landnivå och i samband med fler 

förklaringsorsaker. Alternativt använda sig av mer omfattande data som inkluderar fler länder 

än de som ingår i ESS. Det finns en kunskapslucka gällande fenomenet populism och 

forskningen nämner flertal orsaker till dess framväxt. Populism undersöks ofta i relation till 

specifika fall men att identifiera gemensamma huvudorsaker för populismens framgångar 

skulle vara ett bidrag till forskningen.  
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Appendix. 
 
Tabell 1. 

 
Tabell 2.  

Report 
PopulismIndex_   
Country Medelvärde N Standardavvikelse 
Russian Federation 6,5079 1622 1,65047 
Hungary 6,2279 1276 1,77608 
Czechia 5,9677 2065 1,75636 
Italy 5,8978 2279 2,13886 
Austria 5,7680 1819 2,03265 
Slovenia 5,4753 1156 1,64637 
Estonia 5,4555 1804 1,80963 
France 5,3927 1922 1,80607 
United Kingdom 5,2630 1733 1,85645 
Israel 5,2109 1402 1,56108 
Belgium 5,0523 1726 1,66208 
Poland 4,9151 1295 1,61461 
Netherlands 4,8892 1528 1,52979 
Switzerland 4,8811 1348 1,55895 
Lithuania 4,7793 1614 1,68553 
Norway 4,7751 1277 1,46048 
Finland 4,7574 1848 1,67691 
Germany 4,6823 2668 1,83996 
Portugal 4,6818 1089 1,57808 
Ireland 4,5957 2306 1,76270 

V. Populismindex Minimum Max 

x1 Trust in the European Parliament. 0 10 

x2 European Union: European unification go further or gone too 

far.  

0 10 

x3 Immigrants make countries a worse or a better place to live in. 0 10 

x4 Immigration bad or good for country’s economy. 0 10 
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Sweden 4,5674 1320 1,62270 
Spain 4,5573 1526 1,70349 
Iceland 4,0536 704 1,56539 

    
 

Tabell 3. 

Oberoende 
variabler Modell 1 Modell 2 

Födelseår/ålder -0,007*** 
(0,001) 

-0,006*** 
(0,000) 

Utbildning -0,104*** 
(0,003) 

-0,094*** 
(0,002) 

Hur nöjd med 
livet i helheten  -0,130*** 

(0,005) 
Nivån på 
vårdtjänster i 
landet nuförtiden 

 -0,158*** 
(0,004) 

Constant 20,473*** 
(1,020) 

20,378*** 
(0,974) 

R- Square 0,06 0,14 
Analysenheter 36770 36770 

 
Tabell 4.  

Coefficientsa 
 
 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 Collinearity 
Statistics 

        B Std. 
Error 

Beta T Sig. Tolerance VIF 

1. (Constant) 20,473 1,020  20,080 ,000   
Year of birth -,007 ,001 -,070 -13,5754 ,000 ,958 1,004 
Years of full-time 
education 
completed 

-,104 ,003 -,214 -41,375 ,000 ,958 1,044 

2. (Constant) 20,378 ,974  20,915 ,000   
Year of birth -,006 ,000 -,061 -12,357 ,000 ,957 1,045 
Years of full-time 
education 

-,094 ,002 -,195 -39,102 ,000 ,943 1,061 

How satisfied with 
life as a whole 

-,130 ,005 -,144 -28,308 ,000 ,899 1,112 

State of health 
services in country 
nowadays 

-,158 ,004 -,210 -41,521 ,000 ,916 1,092 
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Tabell. 5 Ordinal regressionsanalys: 
 
Model Fitting Information 

Model 
-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 226768,890    
Final 220185,317 6583,573 145 ,000 
Link function: Logit. 
 
 
Goodness-of-Fit 
 Chi-Square df Sig. 
Pearson 1018343,242 973655 ,000 
Deviance 202773,931 973655 1,000 
Link function: Logit. 
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Parameter Estimates 

 Estimate Std. Error Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Threshold [PopulismIndex = ,00] -9,007 1,770 25,900 1 ,000 -12,476 -5,538 

[PopulismIndex = ,25] -8,562 1,766 23,510 1 ,000 -12,023 -5,101 

[PopulismIndex = ,50] -7,829 1,762 19,743 1 ,000 -11,283 -4,376 

[PopulismIndex = ,75] -7,287 1,761 17,130 1 ,000 -10,737 -3,836 

[PopulismIndex = 1,00] -6,843 1,760 15,119 1 ,000 -10,292 -3,394 

[PopulismIndex = 1,25] -6,266 1,759 12,685 1 ,000 -9,714 -2,818 

[PopulismIndex = 1,50] -5,856 1,759 11,083 1 ,001 -9,304 -2,408 

[PopulismIndex = 1,75] -5,442 1,759 9,574 1 ,002 -8,890 -1,995 

[PopulismIndex = 2,00] -5,036 1,759 8,198 1 ,004 -8,483 -1,589 

[PopulismIndex = 2,25] -4,636 1,759 6,949 1 ,008 -8,083 -1,189 

[PopulismIndex = 2,50] -4,251 1,759 5,842 1 ,016 -7,697 -,804 

[PopulismIndex = 2,75] -3,914 1,759 4,953 1 ,026 -7,361 -,467 

[PopulismIndex = 3,00] -3,594 1,759 4,177 1 ,041 -7,041 -,148 

[PopulismIndex = 3,25] -3,283 1,759 3,485 1 ,062 -6,730 ,164 

[PopulismIndex = 3,50] -2,988 1,759 2,886 1 ,089 -6,434 ,459 

[PopulismIndex = 3,75] -2,704 1,759 2,364 1 ,124 -6,150 ,743 

[PopulismIndex = 4,00] -2,431 1,759 1,911 1 ,167 -5,878 1,016 

[PopulismIndex = 4,25] -2,149 1,759 1,494 1 ,222 -5,596 1,297 

[PopulismIndex = 4,50] -1,884 1,759 1,148 1 ,284 -5,331 1,563 

[PopulismIndex = 4,75] -1,638 1,759 ,867 1 ,352 -5,084 1,809 

[PopulismIndex = 5,00] -1,358 1,759 ,596 1 ,440 -4,804 2,089 

[PopulismIndex = 5,25] -1,123 1,759 ,408 1 ,523 -4,570 2,324 

[PopulismIndex = 5,50] -,870 1,759 ,245 1 ,621 -4,317 2,576 

[PopulismIndex = 5,75] -,635 1,759 ,130 1 ,718 -4,082 2,812 

[PopulismIndex = 6,00] -,412 1,759 ,055 1 ,815 -3,859 3,035 

[PopulismIndex = 6,25] -,177 1,759 ,010 1 ,920 -3,624 3,270 

[PopulismIndex = 6,50] ,031 1,759 ,000 1 ,986 -3,416 3,478 

[PopulismIndex = 6,75] ,242 1,759 ,019 1 ,891 -3,205 3,688 

[PopulismIndex = 7,00] ,468 1,759 ,071 1 ,790 -2,979 3,915 

[PopulismIndex = 7,25] ,677 1,759 ,148 1 ,700 -2,770 4,123 

[PopulismIndex = 7,50] ,922 1,759 ,275 1 ,600 -2,524 4,369 

[PopulismIndex = 7,75] 1,145 1,759 ,424 1 ,515 -2,302 4,592 

[PopulismIndex = 8,00] 1,378 1,759 ,614 1 ,433 -2,069 4,825 

[PopulismIndex = 8,25] 1,602 1,759 ,829 1 ,362 -1,845 5,048 

[PopulismIndex = 8,50] 1,839 1,759 1,094 1 ,296 -1,608 5,286 

[PopulismIndex = 8,75] 2,159 1,759 1,508 1 ,219 -1,287 5,606 

[PopulismIndex = 9,00] 2,450 1,759 1,941 1 ,164 -,997 5,897 

[PopulismIndex = 9,25] 2,819 1,759 2,570 1 ,109 -,628 6,266 

[PopulismIndex = 9,50] 3,216 1,759 3,342 1 ,068 -,232 6,663 

[PopulismIndex = 9,75] 3,547 1,759 4,066 1 ,044 ,099 6,995 

Location [yrbrn=1916] 1,493 1,755 ,723 1 ,395 -1,947 4,932 

[yrbrn=1918] ,010 1,757 ,000 1 ,995 -3,433 3,454 
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[yrbrn=1920] 4,164 1,257 10,968 1 ,001 1,700 6,628 

[yrbrn=1921] ,808 ,758 1,135 1 ,287 -,678 2,294 

[yrbrn=1922] 1,001 ,611 2,686 1 ,101 -,196 2,198 

[yrbrn=1923] ,916 ,588 2,427 1 ,119 -,237 2,069 

[yrbrn=1924] 1,150 ,522 4,852 1 ,028 ,127 2,173 

[yrbrn=1925] 1,055 ,411 6,591 1 ,010 ,250 1,861 

[yrbrn=1926] ,660 ,389 2,878 1 ,090 -,103 1,423 

[yrbrn=1927] ,891 ,381 5,455 1 ,020 ,143 1,638 

[yrbrn=1928] ,621 ,347 3,196 1 ,074 -,060 1,301 

[yrbrn=1929] ,921 ,328 7,884 1 ,005 ,278 1,564 

[yrbrn=1930] ,866 ,320 7,334 1 ,007 ,239 1,493 

[yrbrn=1931] ,880 ,310 8,037 1 ,005 ,272 1,488 

[yrbrn=1932] ,962 ,307 9,837 1 ,002 ,361 1,563 

[yrbrn=1933] ,847 ,306 7,632 1 ,006 ,246 1,447 

[yrbrn=1934] ,958 ,300 10,221 1 ,001 ,371 1,546 

[yrbrn=1935] ,996 ,295 11,376 1 ,001 ,417 1,575 

[yrbrn=1936] ,732 ,290 6,370 1 ,012 ,164 1,300 

[yrbrn=1937] ,958 ,288 11,039 1 ,001 ,393 1,523 

[yrbrn=1938] ,631 ,288 4,798 1 ,028 ,066 1,195 

[yrbrn=1939] 1,082 ,285 14,445 1 ,000 ,524 1,639 

[yrbrn=1940] ,886 ,283 9,792 1 ,002 ,331 1,440 

[yrbrn=1941] 1,003 ,284 12,464 1 ,000 ,446 1,561 

[yrbrn=1942] ,894 ,285 9,846 1 ,002 ,336 1,453 

[yrbrn=1943] ,979 ,283 11,964 1 ,001 ,424 1,534 

[yrbrn=1944] ,719 ,281 6,532 1 ,011 ,168 1,270 

[yrbrn=1945] ,854 ,282 9,189 1 ,002 ,302 1,406 

[yrbrn=1946] ,904 ,278 10,567 1 ,001 ,359 1,450 

[yrbrn=1947] ,934 ,278 11,317 1 ,001 ,390 1,478 

[yrbrn=1948] ,983 ,278 12,498 1 ,000 ,438 1,528 

[yrbrn=1949] 1,011 ,277 13,328 1 ,000 ,468 1,555 

[yrbrn=1950] 1,010 ,277 13,310 1 ,000 ,467 1,553 

[yrbrn=1951] 1,079 ,277 15,149 1 ,000 ,536 1,622 

[yrbrn=1952] ,911 ,277 10,818 1 ,001 ,368 1,453 

[yrbrn=1953] ,907 ,278 10,644 1 ,001 ,362 1,452 

[yrbrn=1954] ,919 ,277 11,035 1 ,001 ,377 1,461 

[yrbrn=1955] ,868 ,278 9,767 1 ,002 ,324 1,412 

[yrbrn=1956] ,938 ,277 11,473 1 ,001 ,395 1,481 

[yrbrn=1957] 1,019 ,277 13,561 1 ,000 ,477 1,561 

[yrbrn=1958] ,919 ,277 11,001 1 ,001 ,376 1,462 

[yrbrn=1959] ,872 ,277 9,902 1 ,002 ,329 1,416 

[yrbrn=1960] ,887 ,277 10,254 1 ,001 ,344 1,430 
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[yrbrn=1961] ,949 ,277 11,766 1 ,001 ,407 1,491 

[yrbrn=1962] ,820 ,277 8,753 1 ,003 ,277 1,364 

[yrbrn=1963] ,861 ,278 9,621 1 ,002 ,317 1,405 

[yrbrn=1964] 1,010 ,277 13,326 1 ,000 ,468 1,553 

[yrbrn=1965] ,831 ,276 9,048 1 ,003 ,290 1,373 

[yrbrn=1966] ,929 ,277 11,260 1 ,001 ,386 1,471 

[yrbrn=1967] ,898 ,277 10,467 1 ,001 ,354 1,442 

[yrbrn=1968] ,922 ,277 11,077 1 ,001 ,379 1,465 

[yrbrn=1969] ,876 ,277 9,957 1 ,002 ,332 1,419 

[yrbrn=1970] ,884 ,277 10,164 1 ,001 ,340 1,427 

[yrbrn=1971] ,887 ,278 10,175 1 ,001 ,342 1,431 

[yrbrn=1972] 1,005 ,277 13,132 1 ,000 ,461 1,549 

[yrbrn=1973] ,963 ,278 12,010 1 ,001 ,418 1,507 

[yrbrn=1974] 1,110 ,278 15,952 1 ,000 ,565 1,655 

[yrbrn=1975] ,901 ,278 10,523 1 ,001 ,357 1,445 

[yrbrn=1976] ,858 ,277 9,603 1 ,002 ,315 1,401 

[yrbrn=1977] ,934 ,278 11,318 1 ,001 ,390 1,478 

[yrbrn=1978] ,832 ,278 8,982 1 ,003 ,288 1,376 

[yrbrn=1979] ,857 ,278 9,474 1 ,002 ,311 1,402 

[yrbrn=1980] ,799 ,277 8,302 1 ,004 ,256 1,343 

[yrbrn=1981] ,928 ,278 11,136 1 ,001 ,383 1,474 

[yrbrn=1982] ,796 ,279 8,146 1 ,004 ,249 1,342 

[yrbrn=1983] ,891 ,278 10,246 1 ,001 ,345 1,436 

[yrbrn=1984] 1,004 ,278 13,034 1 ,000 ,459 1,550 

[yrbrn=1985] ,945 ,278 11,524 1 ,001 ,399 1,491 

[yrbrn=1986] ,988 ,278 12,586 1 ,000 ,442 1,534 

[yrbrn=1987] ,819 ,278 8,642 1 ,003 ,273 1,364 

[yrbrn=1988] ,909 ,279 10,589 1 ,001 ,361 1,456 

[yrbrn=1989] ,932 ,279 11,185 1 ,001 ,386 1,478 

[yrbrn=1990] ,835 ,279 8,930 1 ,003 ,287 1,382 

[yrbrn=1991] ,829 ,280 8,764 1 ,003 ,280 1,377 

[yrbrn=1992] ,758 ,281 7,273 1 ,007 ,207 1,309 

[yrbrn=1993] ,679 ,280 5,870 1 ,015 ,130 1,229 

[yrbrn=1994] ,559 ,281 3,964 1 ,046 ,009 1,110 

[yrbrn=1995] ,494 ,281 3,080 1 ,079 -,058 1,045 

[yrbrn=1996] ,302 ,281 1,153 1 ,283 -,249 ,852 

[yrbrn=1997] ,355 ,281 1,594 1 ,207 -,196 ,906 

[yrbrn=1998] ,129 ,281 ,212 1 ,645 -,421 ,679 

[yrbrn=1999] ,044 ,281 ,025 1 ,875 -,507 ,596 

[yrbrn=2000] -,016 ,282 ,003 1 ,955 -,570 ,538 

[yrbrn=2001] -,237 ,289 ,677 1 ,411 -,803 ,328 
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[yrbrn=2002] 0a . . 0 . . . 

[eduyrs=0] -2,914 1,754 2,759 1 ,097 -6,352 ,524 

[eduyrs=1] -2,578 1,769 2,124 1 ,145 -6,045 ,889 

[eduyrs=2] -2,795 1,762 2,515 1 ,113 -6,249 ,659 

[eduyrs=3] -2,630 1,746 2,271 1 ,132 -6,052 ,791 

[eduyrs=4] -3,201 1,740 3,385 1 ,066 -6,612 ,209 

[eduyrs=5] -2,191 1,740 1,586 1 ,208 -5,601 1,219 

[eduyrs=6] -3,161 1,740 3,302 1 ,069 -6,571 ,249 

[eduyrs=7] -2,783 1,739 2,561 1 ,110 -6,191 ,626 

[eduyrs=8] -2,523 1,737 2,109 1 ,146 -5,928 ,882 

[eduyrs=9] -2,649 1,737 2,324 1 ,127 -6,054 ,756 

[eduyrs=10] -2,813 1,737 2,621 1 ,105 -6,218 ,592 

[eduyrs=11] -2,751 1,737 2,508 1 ,113 -6,156 ,654 

[eduyrs=12] -2,774 1,737 2,550 1 ,110 -6,178 ,631 

[eduyrs=13] -2,959 1,737 2,902 1 ,088 -6,364 ,445 

[eduyrs=14] -3,164 1,737 3,318 1 ,069 -6,569 ,241 

[eduyrs=15] -3,371 1,737 3,766 1 ,052 -6,777 ,034 

[eduyrs=16] -3,492 1,737 4,039 1 ,044 -6,897 -,086 

[eduyrs=17] -3,697 1,737 4,527 1 ,033 -7,102 -,291 

[eduyrs=18] -3,753 1,737 4,665 1 ,031 -7,158 -,347 

[eduyrs=19] -3,990 1,738 5,271 1 ,022 -7,397 -,584 

[eduyrs=20] -3,989 1,738 5,268 1 ,022 -7,395 -,583 

[eduyrs=21] -4,271 1,740 6,027 1 ,014 -7,681 -,861 

[eduyrs=22] -4,168 1,741 5,735 1 ,017 -7,580 -,757 

[eduyrs=23] -4,204 1,743 5,818 1 ,016 -7,619 -,788 

[eduyrs=24] -4,544 1,746 6,774 1 ,009 -7,966 -1,122 

[eduyrs=25] -4,282 1,746 6,013 1 ,014 -7,704 -,859 

[eduyrs=26] -3,873 1,768 4,799 1 ,028 -7,337 -,408 

[eduyrs=27] -4,699 1,803 6,795 1 ,009 -8,232 -1,166 

[eduyrs=28] -3,355 1,808 3,444 1 ,063 -6,899 ,188 

[eduyrs=29] -1,356 2,458 ,305 1 ,581 -6,173 3,460 

[eduyrs=30] -4,233 1,766 5,748 1 ,017 -7,694 -,773 

[eduyrs=31] -2,731 2,459 1,233 1 ,267 -7,551 2,090 

[eduyrs=33] -5,741 2,457 5,460 1 ,019 -10,556 -,926 

[eduyrs=34] -7,486 2,458 9,276 1 ,002 -12,303 -2,668 

[eduyrs=35] -6,288 2,461 6,527 1 ,011 -11,112 -1,464 

[eduyrs=36] -4,395 2,457 3,201 1 ,074 -9,211 ,420 

[eduyrs=38] -3,311 2,456 1,818 1 ,178 -8,125 1,502 

[eduyrs=39] -4,026 2,456 2,687 1 ,101 -8,839 ,787 

[eduyrs=40] -4,699 2,127 4,879 1 ,027 -8,869 -,530 

[eduyrs=48] -5,785 2,457 5,546 1 ,019 -10,600 -,970 
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[eduyrs=50] -1,701 2,127 ,640 1 ,424 -5,870 2,467 

[eduyrs=54] 0a . . 0 . . . 

[stflife=0] 1,235 ,101 149,980 1 ,000 1,037 1,433 

[stflife=1] 1,446 ,122 141,420 1 ,000 1,208 1,684 

[stflife=2] ,928 ,080 135,623 1 ,000 ,771 1,084 

[stflife=3] ,845 ,059 203,154 1 ,000 ,729 ,961 

[stflife=4] ,577 ,055 110,011 1 ,000 ,469 ,685 

[stflife=5] ,519 ,042 154,998 1 ,000 ,437 ,601 

[stflife=6] ,237 ,042 32,346 1 ,000 ,155 ,319 

[stflife=7] ,203 ,036 32,021 1 ,000 ,133 ,274 

[stflife=8] ,023 ,034 ,442 1 ,506 -,044 ,089 

[stflife=9] -,138 ,037 14,068 1 ,000 -,210 -,066 

[stflife=10] 0a . . 0 . . . 

[stfhlth=0] 1,832 ,072 643,000 1 ,000 1,690 1,973 

[stfhlth=1] 1,405 ,076 341,868 1 ,000 1,256 1,554 

[stfhlth=2] 1,224 ,065 350,475 1 ,000 1,096 1,352 

[stfhlth=3] 1,041 ,061 293,383 1 ,000 ,922 1,160 

[stfhlth=4] ,820 ,060 186,765 1 ,000 ,702 ,937 

[stfhlth=5] ,775 ,058 179,091 1 ,000 ,661 ,888 

[stfhlth=6] ,520 ,058 80,904 1 ,000 ,407 ,633 

[stfhlth=7] ,446 ,057 62,000 1 ,000 ,335 ,556 

[stfhlth=8] ,331 ,056 34,239 1 ,000 ,220 ,441 

[stfhlth=9] ,204 ,062 10,652 1 ,001 ,081 ,326 

[stfhlth=10] 0a . . 0 . . . 

Link function: Logit. 
a. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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