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Sammanfattning  
Den här uppsatsen studerar vilka likheter som finns mellan det spanska partiet Podemos och 

Ernesto Laclaus teorier om populism. De specifika aspekter av Podemos jag prövar Laclaus 

teorier emot är partiets politiska diskurs och deras organisation. Bakgrunden till 

undersökningsämnet är att tidigare forskning visat att Podemos är influerade av Laclau 

idémässigt, både gällande deras diskurs och organisation. Uppsatsens materialinsamling har 

utgått från en dimensionsanalys. Denna analysteknik bygger på att idéer som representeras av 

Laclau har placerats i ena änden av en dimension. På den andra sidan av dimensionen 

återfinns det som jag definierat som motsatsen till hans idéer. Materialet som studerats är 

Podemos partiprogram, deras representanters uttalanden och längre reportage och böcker 

skrivna om partiet. Resultatet i min undersökning visar att det finns tydliga likheter mellan 

Laclaus idéer om populism och Podemos, men att de också skiljer sig åt. När det gäller 

Podemos politiska diskurs råder en hög grad av överensstämmelse med Laclaus teorier. 

Resultatet visar emellertid också att Podemos delvis avviker från Laclaus idéer om hur den 

politiska diskursen ska formeras. Den delen av min undersökning som är riktad mot partiets 

organisation visar en svagare grad av överrensstämmelse med Laclaus idéer, men innehåller 

också likheter med hans tankar. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  
I Spanien innebar den finansiella krisen 2008 förödande konsekvenser för ekonomin. Detta 

medförde bland annat att arbetslösheten i landet sköt i höjden och några år efter krisens intåg 

återfanns den på över 20 procent.1 Parallellt med att den ekonomiska krisen drabbade Spanien 

försvagades förtroendet för de politiska institutionerna i landet. Den försvagade tilliten gav 

möjlighet för nya politiska aktörer att etablera sig. I januari 2014 bildades Podemos (på 

svenska ”Vi kan”), ett vänsterinriktat parti med sina huvudsakliga rötter i den stora 

demonstrationsrörelse som etablerades i Spanien 2011. Några få månader efter att partiet 

skapades fick det 7.9 procent av rösterna i EU-parlamentsvalet 2014 och tilldelades fem 

platser i Europaparlamentet.2  

Den här uppsatsen ämnar undersöka några av de idémässiga influenser Podemos inspirerats 

av i utformningen av sitt parti. Podemos brukar kategoriseras som ett populistiskt parti. 

Partiet har enligt tidigare forskning också tagit inspiration av den politiske teoretikern Ernesto 

Laclaus idéer om hur populistiska partier formerar och uttrycker sig. Jag kommer i min 

undersökning pröva i vilken grad hans teorier stämmer överens med Podemos idéer. De 

specifika aspekter av partiet jag kommer undersöka är dess politiska diskurs och organisation. 

 

1.2 Bakgrund Podemos 
För att förstå Podemos politiska bakgrund är det relevant att känna till händelseförloppet som 

ledde fram till att partiet bildades. En stor del av Podemos bakgrund kan härledas till 15-maj-

rörelsen. Detta var en demonstrationsrörelse som skapades i Spanien i maj 2011 och som 

uttryckte missnöje mot den dåvarande politiska situationen i Spanien. Rörelsen byggde på ett 

generellt missnöje mot den sittande regeringen och den åtstramningspolitik som fördes. 

Demonstrationerna utvecklades till en politisk rörelse, som fortsatte att visa sitt missnöje 

genom att demonstrera på betydande torg i spanska städer, där de efter tag också började 

övernatta. Rörelsen hade utöver missnöjet mot åtstramningspolitiken och den dåvarande 

regeringen ett antal specifika frågor de inte var nöjda med. Dessa var bland annat 

arbetslösheten, den politiska korruptionen och maktmissbruket inom socialistpartiet PSOE 

och det konservativa Partido Popular.3 Demonstranterna var tydliga i sina åsikter: de ville inte 

bli representerade av de gamla politiska institutionerna. En av huvudparollerna under 

demonstrationerna var följaktligen ”de representerar inte oss”. Uppslutningen kring rörelsen 

var stark bland den spanska befolkningen, 20 procent hade deltagit i demonstrationerna på 

något sätt och 73 procent sympatiserade med de budskap som framfördes.4   

Under samma tid som 15-maj-rörelsen kanaliserade sitt politiska missnöje genom 

demonstrationer uppkom det frågor kring om rörelsen skulle omsättas i ett institutionellt, 

                                                           

1 Dunér, Hanna. Spanien har högst arbetslöshet bland Euroländerna. 

2 Kassam, Ashifa. Spain: people’s party triumphs while smaller parties make gains. 

3 Elstad, Lotta. Podemos. Vänsterpolitik i kristid, 19. 

4 El País. El 73 % cree que los indignados tienen razón. 
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politiskt projekt. Representanter för 15-maj-rörelsen ansåg att rörelsen inte var tänkt att verka 

inom institutionella former. De uttryckte att de istället var menade att operera som en 

horisontell, politisk rörelse utanför det parlamentariska. Parallellt med att representanterna 

uttryckte detta fanns det emellertid andra som såg en chans att bilda ett helt nytt politiskt 

parti, tänkt att representera missnöjet som 15-maj-rörelsen yttrade: detta parti skulle bli 

Podemos.5  

Planerna på att bilda Podemos började ta form i ett annat, mindre vänsterparti kallat Izquierda 

Anticapitalistas (IA) organisation. Det var internkorrenspondens inom detta parti som 

resulterade i att Podemos skapades. De som bildade partiet var en blandning av tidigare 

medlemmar i detta parti, statsvetare från Universidad de Complutense och ett antal andra 

individer. De menade att 15-maj-rörelsen skapat ett politiskt tomrum som det fanns möjlighet 

att fylla. Podemos officiella bildande skedde när dessa aktörer publicerade ett manifest kallat 

”Att flytta brickan. Om att omvandla politisk indignation till politisk förändring”. I manifestet 

uttryckte de att det var dags att sluta avsäga sig reellt politiskt ansvar, det var dags att erbjuda 

redskap för att göra något åt det folkliga missnöjet.6  

I samband med att manifestet publicerades fästes det vid ett specifikt ansikte. Pablo Iglesias, 

en av statsvetarna vid Universidad de Complutense i Madrid, framfördes som partiets 

frontgestalt. Iglesias var sedan tidigare ett känt ansikte medialt. Han hade varit programledare 

i två tv-program och dessutom regelbundet medverkat i ett antal till. Det var därför en 

medveten strategi från grundarnas sida att föra fram Iglesias som partiets officiella 

talesperson. De visste att tv-mediet var den mest populära informationskällan i Spanien och 

använde därför Iglesias mediekompabilitet fullt ut.7 När partiet några månader efter att deras 

inledande manifest publicerats gick till EU-parlamentsval hade de Iglesias ansikte tryckt på 

valsedlarna. De politiska framgångarna för Podemos har fortsatt och hösten 2015 fick partiet 

cirka 21 procent av rösterna i det spanska riksdagsvalet.8  

 

1.3 Syfte och frågeställning  
Mot denna bakgrund är mitt syfte att undersöka till vilken grad som Podemos politiska 

diskurs och organisation överensstämmer med Laclaus teorier om populism. Eftersom detta 

samband har kartlagts i tidigare forskning finner jag det vetenskapligt relevant att undersöka 

det mer djupgående. Podemos har efter att ha fått cirka 21 procent av rösterna i det spanska 

parlamentsvalet dessutom skapat sig möjlighet till reell politisk påverkan. Därför ser jag det 

som samhällsrelevant att veta vad som formar en sådan rörelse och vad den bygger på för 

tankegods. Utifrån syftet med min uppsats har jag formulerat följande frågeställning:  

 Vilka likheter finns det mellan Ernesto Laclaus teorier om populism och Podemos 

politiska diskurs och organisation? 

                                                           

5 Elstad, Lotta. Podemos. Vänsterpolitik i kristid, 33.  

6 Ibid, 32-33. 

7 Ibid, 36. 

8 Aktuell politik Spanien. Landguiden.  
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1.4 Definitioner 
Jag har i inledningen definierat Podemos som ett vänsterinriktat parti. Skälet till detta är att 

de av massmedia brukar kategoriseras som ett sådant parti. Svenska SR skriver exempelvis: 

”Det nya vänsterpartiet Podemos, som betyder "vi kan" bildades för ett år sedan av statsvetare 

vid universitetet Complutense i Madrid”.9 De ses dessutom av forskare som ett vänsterinriktat 

parti.10 Ytterligare två begrepp jag vill definiera och som återfinns i min frågeställning är 

politisk diskurs och organisation. Med politisk diskurs menar jag hur Podemos uttrycker sina 

politiska åsikter. Denna definition är lik den som nationalencyklopedin (NE) använder sig av 

när de beskriver diskurs. De skriver: ”I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet 

beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”.11 Med organisation 

syftar jag till hur partiets organisatoriska uppbyggnad ser ut. 

 

1.5 Disposition 
Min undersökning kommer inledas med en genomgång av tidigare forskning, först genom att 

beskriva Laclaus teorier om populistiska rörelser och sedan ta upp den forskning som visar på 

sambandet mellan dessa teorier och Podemos idéer. Därefter kommer jag gå igenom 

undersökningens uppläggning. Jag kommer inleda denna del med att precisera vad jag avser 

vara mitt bidrag till den rådande litteraturen om Laclaus idémässiga influenser på Podemos. 

Därefter kommer jag beskriva de avgränsningar mitt arbete innehåller och vilken metod jag 

valt att använda mig av för att besvara min forskningsfråga. I samma del kommer jag även ta 

upp de materialmässiga val jag gjort och hur jag förhåller mig kritisk till dessa val. I den sista 

delen av undersökningens uppläggning kommer jag presentera den analysram jag använt. Jag 

kommer sedan redogöra för min undersöknings resultat i en analysdel. Slutligen 

sammanfattar jag mina slutsatser. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Henriksson, Sally. Vänsterparti på frammarsch också i Spanien. 

10 Kioupkiolis Alexandros. Podemos: The Ambiguous Promises of Left-Wing Populism in Contemporary Spain. 

11 Emt, Jeannette, Eriksson, Gunnar och Hallberg, Peter. Nationalencyklopedin. Diskurs. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Laclaus teorier om populism 
Traditionellt har populism av många setts som demokratins antites.12 Laclau ser däremot inte 

populism som något negativt. Han uttrycker istället att populism kan ha en vitaliserande 

effekt på demokratier som gått i stå.13 Han preciserar populism som en specifik diskursiv 

logik.14 Laclaus diskursiva logik bygger inte på det specifika politiska innehållet som ett parti 

har. Det som istället gör en rörelse populistisk är att den har en viss typ av artikulation (logic 

of articulation) som utgår från en kollektiv identitet. Denna kollektiva identitet definieras av 

Laclau ofta som ”folket”.15  

Utifrån denna grund har Laclau formulerar ett antal begrepp som utgör delkomponenter i 

denna kollektiva identitet. Den första delkomponenten kallar han för en ekvivalenskedja 

(chain of equivalence). Ekvivalenskedjan skapas när fler grupper i samhället inte får sina krav 

tillgodosedda. Dessa samhällskrav aggregeras och bildar tillsammans ekvivalenskedjan, 

eftersom de har den gemensamma nämnaren att de inte får sina krav uppfyllda av samhället.16 

Laclau återger ett exempel för att belysa hur denna kedja kommer till. En grupp av personer i 

ett bostadsområde kräver att de får en busslinje till sina jobb. De vänder sig till stadshuset och 

får sitt krav avvisat. Om det endast är ett enskilt krav likt detta som blir avvisat ändras inte 

situationen nämnvärt. Upptäcker områdets befolkning däremot att deras grannar är lika 

missnöjda, men exempelvis gällande frågor om bostad, skola eller säkerhet, kommer 

emellertid en form av gemenskap att växa fram. Detta eftersom att alla kommer dela känslan 

av att deras krav inte blivit tillgodosedda. En sådan social situation, där samhällskrav som 

inte tillgodoses aggregeras, är det första villkoret för den politiska artikulation som Laclau 

identifierar som populism.17 

För att kunna skapa en populistisk diskurs krävs det enligt Laclau också att de som inte 

tillgodoser ekvivalenskedjans krav identifieras. Detta sker genom att en gemensam fiende 

utpekas. Det kan exempelvis vara ”etablissemanget” eller den politiska eliten. När en sådan 

tydlig fiende identifieras skapas en intern gräns (internal frontier), det vill säga en gräns som 

delar det sociala i två. Detta kan exempelvis ske genom att folket ställs mot 

etablissemanget.18  

Laclau för fram att det sker någon form av kortslutning mellan de krav som ställs av folket i 

ett område mot det institutionella systemet och tillgodoseendet av dessa från systemets sida. 

Han menar att samhällskraven behöver representeras på något sätt. Detta bör enligt Laclau 

ske genom att ett av de krav som ställs representerar de andra kraven i ekvivalenskedjan, 

                                                           

12 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 170 

13 Ibid, 170. 

14 Ibid, 170. 

15 Laclau, Ernesto. Populism: what’s in a name? I Populism and the mirror of democracy, Francisco Panizza (red.), 33. 

16 Ibid, 37. 

17 Ibid, 37.  

18 Ibid, 38. 
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något som Laclau kallar för en tom symbol (empty signifier). En tom symbol blir på det sättet 

en symbol som ekvivalenskedjan kan enas runt. Laclau tar den polska fackföreningsrörelsen 

på 1980-talet som exempel. De började med ett specifikt krav som arbetarrörelsen i Gdansk 

ställde, men i och med att detta krav formulerades i ett förtryckt samhälle, blev det en tom 

symbol för en kedja av krav, i en diskurs där den politiska regimen sågs som fienden.19 En 

tom symbol kan också vara en person, som representerar det totala antal krav som ställs. Det 

finns många exempel på när en individ har varit en symbol för en populistisk rörelse. Laclau 

menar också att en grupps symboliska enande runt en individ är grundläggande i ett kollektivt 

identitetsskapande, men han är ingen explicit förespråkare av elitism eller personalism. Han 

uttrycker att det finns en skillnad mellan hans syn på funktionen av en ledare i jämförelse 

med exempelvis Hobbes, som vill ha en enskild suverän ledare. Laclau tar Nelson Mandela 

som exempel på hur en tom symbol ska agera. Han uttrycker att Mandela agerade som en 

pluralistisk och enande symbol för Sydafrika, när han representerade de olika krav som fanns 

i det sydafrikanska samhället.20 

Laclau menar att det är fel att definiera en rörelse eller ett politiskt parti som antingen 

populistiskt eller inte. Han uttrycker att det snarare är en fråga om graden av populism. Enligt 

Laclau så innehåller alla kollektiva identiteter ekvivalens, tomma symboler och antagonism, 

men att dessa återfinns i högre grad i populistiska diskurser. Ju större antal artikulerade krav i 

en ekvivalenskedja och ju fler områden som dessa krav ställs inom, desto högre grad av 

populism.21  

Laclau har även berört hur en populistisk rörelse ska vara organiserad för att nå framgång. 

Han uttrycker att det krävs både en vertikal och horisontell maktdelning. En vertikal 

maktdelning innebär att makten i ett parti är centraliserad, att partiet i hög grad är toppstyrt. 

En horisontell maktdelning betyder istället att makten inom ett parti är decentraliserad och är 

styrd av sina medlemmar. Enligt Laclau kan en enbart horisontell politisk rörelse inte uträtta 

något, medan en rörelse som endast är vertikal blir byråkratisk och en del av det gamla 

systemet. Han menar att den horisontella dimensionen omöjligt kan åstadkomma en 

förändring ensam, om den inte är kompletterad med en vertikal maktdelning. En enbart 

horisontell rörelse blir för eller senare utmattad och utspridd. Enligt Laclau är den stora 

utmaningen för de som vill skapa en demokratisk framtid att avancera med hjälp av både 

horisontell- och vertikal maktdelning samtidigt.22 Laclau ser också hellre att populistiska 

rörelser blir en del av en redan vertikalt organiserad maktinstitution, som medverkan i 

parlamentariska lösningar, istället för att negligera sådana.23  

Sammanfattningsvis har Laclau konstruerat en teoretisk modell för hur en populistisk rörelses 

diskurs ska se ut och dessutom uttryckt hur han tycker att den ska organiseras. Den 

populistiska diskursen utgår enligt Laclau från att en kollektiv vilja konstrueras av en kedja 

av samhällskrav, en så kallad ekvivalenskedja. Denna ekvivalenskedja samlar sig runt en tom 

                                                           

19 Laclau, Ernesto. Populism: what’s in a name? I Populism and the mirror of democracy, Francisco Panizza (red.), 39-40. 

20 Laclau, Ernesto. On populist reason, 100. 

21 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 170.  

22 Laclau, Ernesto. The rhetorical foundation of society, 9. 

23 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 173. 
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symbol, som uttrycker vilken fienden är och på så sätt delar upp det sociala i två separata, 

antagonistiska delar. Laclau uttrycker att alla politiska rörelser innehar en sådan diskurs, men 

att populistiska partier har det till en högre grad. Laclau har också idéer om hur populistiska 

partier bör formera sin organisation. Han uttrycker att populistiska partier måste utvecklas 

både i vertikal och horisontell riktning samtidigt för att bli framgångsrika. Det är enligt 

Laclau också nödvändigt att en sådan rörelse verkar inom de rådande politiska institutionerna 

för att nå makt.   

 

2.2 Relationen mellan Laclaus teorier och Podemos 
Den grekiske statsvetaren Alexandros Kioupkiolis för i artikeln ”Podemos: The Ambiguous 

Promises of Left-Wing Populism in Contemporary Spain” fram att Laclaus teorier om 

populism har varit en tydlig källa i den politiska inriktning och strategi som Podemos ledare 

valt. I mitten av Podemos politiska diskurs ligger den antagonistiska delningen av det sociala 

i två delar, precis som i Laclaus teoretiska modell. I Podemos version är det den ”sociala 

majoriteten” eller ”folket” som står mot ”kasten”, den sociala eliten. Podemos tillerkänner sig 

inte plats på en vänster-höger-skala, utan utgår istället från denna kamp mellan den ”sociala 

majoritetens” och ”kasten” i sin politiska diskurs. Kioupkiolis drar slutsatsen att en pluralitet 

av sociala krav härstammande från den ekonomiska krisen och politiska beslut utgör 

ekvivalenskedjan. Ekvivalenskedjan samlas sedan kring två tomma symboler, “konstruerandet 

av en demokrati” och Podemos partiledare, Pablo Iglesias. Kioupkiolis finner att Podemos på 

detta sätt strävar efter att konstruera en kollektiv identitet.24 

Statsvetaren Lasse Thomassen uttrycker i sin artikel ”Hegemony, populism and democracy: 

Laclau and Mouffe today” att Podemos inte vill placera sig på en skala från vänster till höger 

politiskt, utan istället strävar efter att representera folket. Thomassen bedömer att det utifrån 

Laclaus idéer är lätt att förstå varför Podemos gör detta strategiska val. Han finner att detta är 

ett sätt för dem att artikulera samhällsproblem på ett nytt sätt, i ett försök att vinna en 

majoritet av rösterna.25  

Thomassen nämner också relationen mellan horisontell och vertikal politik. Han förtydligar 

att Laclau förespråkar att rörelser ska ingå i existerande vertikala institutioner. Han finner att 

debatten är högst relevant för Podemos. Thomassen drar slutsatsen att det finns en fara i att 

partiet blir för vertikalt och toppstyrt, eftersom de då blir alienerade från den sociala rörelse 

de kom ifrån. Podemos skulle på så sätt enligt Thomassen förlora mycket av den energi som 

präglat deras politiska kamp.26 Kioupkiolis uttrycker sig också om Podemos 

organisationsmässiga struktur. Han drar slutsatsen att implikationen av Laclaus idé om att ha 

en tom symbol har lett till att Podemos maktstruktur blivit mer vertikal. Partiets ledare har 

gått från att ha varit viktiga samlingspunkter till att ha blivit officiella och auktoritativa 

ledare.27  

                                                           

24 Kioupkiolis, Alexandros. Podemos: The Ambiguous Promises of Left-Wing Populism in Contemporary Spain, 103. 

25 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 172. 

26 Ibid, 173. 

27  Kioupkiolis, Alexandros. Podemos: The Ambiguous Promises of Left-Wing Populism in Contemporary Spain, 111. 
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Thomassen drar slutsatsen att när Pablo Iglesias först började förekomma i spanska medier så 

blev han en punkt som kanaliserade missnöjet som återfanns i det spanska samhället. 

Koncentration kring hans person blev framförallt uppenbar när hans ansikte återfanns på 

Podemos valsedlar till EU-parlamentsvalet 2014. Han finner att det här är ett tydligt exempel 

på det som Laclau definierar som en tom symbol. Thomassen bedömer dock att Podemos har 

fler tomma symboler än deras partiledare, så som deras logga.28  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning belagt ett antal likheter mellan Podemos och 

Laclaus teorier. Det har framkommit att Podemos i sin politiska diskurs gör en antagonistisk 

uppdelning av det sociala i två delar, uttrycker rådande samhällskrav som går att relatera till 

ekvivalenskedjan och samlas runt tomma symboler. Enligt forskningen använder sig Podemos 

också av en specifik artikulation för att representera en kollektiv identitet, något som de gör 

genom att inte identifiera sig som ett vänsterinriktat parti. Den tidigare forskningen tar också 

upp Podemos organisation och belyser att det finns likheter mellan partiet och Laclaus idéer 

om vertikal och horisontell maktdelning. Det uttrycks också att Podemos användande av en 

tom symbol lett till en mer vertikal maktdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 166. 
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3. Undersökningens uppläggning 
Det har i tidigare forskning framkommit att Podemos influerats av Ernesto Laclaus teorier om 

populism. Forskningen har fokuserat på ett antal samband som finns mellan partiet och 

teoretikern och beskrivit dessa förhållandevis övergripande. Det finns emellertid ännu ingen 

forskning inom området som gör en mer genomgående och deskriptiv materialstudie av detta 

samband. Därför ser jag det som ett relevant forskningsbidrag att genomföra en mer ingående 

studie av några av de influenser som framkommit i tidigare forskning och avgöra till vilken 

grad de stämmer. I detta avsnitt kommer jag beskriva uppläggningen av uppsatsens 

undersökning.  

 

3.1 Avgränsningar 
En tydlig avgränsning i mitt arbete skedde redan i valet av fall. Ernesto Laclau har utöver att 

vara en influens till Podemos också en liknande koppling till Syriza i Grekland.29 Ett av 

skälen till att jag valt att undersöka Podemos och inte Syriza är att det har funnits ett större 

analysunderlag på engelska om Podemos, något som inte existerat i fallet Syriza. Om det 

hade varit möjligt hade jag eventuellt genomfört en jämförande studie mellan de två, där 

syftet skulle varit att utröna skillnader och likheter emellan de två politiska projekten. De 

beskrivna omständigheterna innebär dock att jag valt att enbart fokusera på Podemos. Detta 

ger också möjlighet att göra en mer grundlig och djupgående undersökning av hur Ernesto 

Laclaus teorier har implementerats i ett parti.  

Det har även behövts ett antal materialmässiga avgränsningar. Eftersom Podemos bildades i 

januari 2014 har partiet inte funnits under särskilt lång tid. Därför ser jag det inte som 

nödvändigt att ha en tidsmässig avgränsning av materialinsamlingen till studien. Det material 

jag analyserar är det existerande material som funnits tillgängligt från partiets bildande fram 

tills idag. En annan form av tidsmässig avgränsning har jag emellertid behövt göra. Eftersom 

Podemos har varit mitt primära fokus har jag valt bort material som berör 15-maj-rörelsen. 

Rörelsen har som tidigare noterats haft relevans för hur Podemos växte fram, men däremot 

inte för min studie av Podemos. Jag har därför inte inkluderat detta material. 

När det gäller mitt teoretiska material har jag uteslutande utgått från Ernesto Laclaus teorier 

och de forskare som publicerat artiklar rörande sambandet mellan Podemos och Laclau. 

Laclau publicerade ett antal större verk under flera årtionden. Dessa bygger i stor 

utsträckning på varandra och är därför inte helt enkla att särskilja. Den del som jag har 

fokuserat på är hans teoretiska modell för hur populistiska rörelser ser ut. Skälet till detta är 

att det främst är denna del som tidigare forskning härleder till Podemos. De verk av Laclau 

jag använt är skrivna på 2000-talet, det vill säga hans senare publikationer. Anledningen till 

detta är att jag vill hålla mig till de delar som han under slutet av sin forskarkarriär 

överensstämde med. I och med att Laclau hade en lång karriär som politisk teoretiker hade 

jag annars riskerat att använda mig av publikationer som inte ligger i linje med varandra 

åsiktsmässigt.  

                                                           

29 Thomassen, Lasse. Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today (review article), 162. 
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3.2 Metod  
Jag kommer använda mig av en aktörscentrerad idéanalys, som av Beckman definieras som 

den vetenskapliga studien av politiska budskap.30 Det som gör att min analys blir 

aktörscentrerad är att jag undersöker likheten mellan ett politiskt partis diskurs och 

organisation och en viss teori om populism. Om jag istället hade undersökt populism utan att 

inrikta mig på en specifik aktör hade min analys setts som idécentrerad.31 Det som gör denna 

metod lämplig för undersökningen är att min fråga inriktar sig på att beskriva hur idéer 

införlivats i praktisk politisk verksamhet. Metoden jag använder mig av bör också definieras 

som hypotetiskt-deduktiv, eftersom jag undersöker till vilken grad ett samband belagt i 

tidigare forskning stämmer genom ytterligare empirisk prövning.32  

Skälet till detta metodval är att jag ser det som lämpligt vid analys av uttalanden av Podemos 

och dess politiska representanter. Jag har utifrån min metod sedan konstruerat ett 

analysramverk för att genomföra undersökningen. Jag är medveten om att en kvalitativ studie 

av detta slag ofrånkomligt innehåller en hög grad av personlig subjektivitet i undersökningen, 

från val av ämne till den del inom ämnet som ska undersökas. Därför ser jag det som viktigt 

att konstruera ett analysramverk för att på förhand sätta upp en ram för vilka delar som ska 

undersökas och på så sätt undvika en osystematisk materialgenomgång och tolkning.  

 

3.3 Material 
Uppsatsen är inriktad på att undersöka vilka likheter som finns mellan Laclaus idéer om 

populism och Podemos politiska diskurs och organisation. Jag kommer därför framförallt 

använda mig av material som berör hur dessa delar ser ut. Materialet kommer inte i särskilt 

hög grad att bestå av Podemos ställningstaganden i specifika frågor, utöver att belysa 

särskilda delar av Podemos politiska diskurs. Laclaus teorier om populism fokuserar inte på 

det exakta innehållet i politiken, utan hur diskursen och organisationen konstrueras.  

Det material jag kommer använda mig av består i huvudsak av Podemos officiella 

partidokument och uttalanden från högt uppsatta personer i partiet. De officiella 

partidokument jag kommer använda mig av är uttalanden på deras hemsida och det program 

de utformade inför det spanska parlamentsvalet 2015. De personer inom partiet vars 

uttalanden jag använt mig av är Pablo Iglesias och Iñigo Errejon. Iglesias är partiledare och 

har utöver att ha gjort många mediala framföranden också skrivit en bok som i huvudsak 

handlar om Podemos. Errejon är Podemos partisekreterare och var personen bakom Podemos 

strategi inför EU-parlamentsvalet 2014. Dessa tvås uttalanden utgör dessutom en stor del av 

de källor som finns tillgängliga på engelska. Jag har främst fokuserat på de uttalanden som 

rör formeringen av Podemos politiska diskurs och organisation. Jag har även använt mig av 

material från journalister som skrivit längre reportage och böcker om Podemos. Dessa har 

                                                           

30 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 11.  

31 Ibid, 17.  

32 Teorell, Jan och Svensson, Torsten. Att fråga och att svara, 50.  
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utöver att beskriva händelser som rör partiet även inkluderat översatta tal av Pablo Iglesias, 

som jag därför kunnat ta del av.  

 

3.4 Källkritik 
Likt jag nämnde i föregående stycke finns det ett begränsat antal engelskspråkiga källor om 

Podemos att använda sig av. Avsaknaden av källor på spanska är också den tydligaste bristen 

i min materialinsamling. Det gör det exempelvis omöjligt att ta del av offentliga uttalanden i 

spansk tv och annan media, där Iglesias och andra representanter frekvent förekommit. Jag 

bedömer dock att det material som finns tillgängligt på engelska är tillräckligt för att besvara 

min forskningsfråga. Om jag hade haft ett större tidsspann för arbetet hade det varit 

behjälpligt att i högre utsträckning kunna använda källor på spanska. En annan aspekt av att 

mitt material uteslutande är engelskspråkigt är att jag behövt översätta allt till svenska. Jag 

har för att inte skada undersökningens reliabilitet försökt vara noggrann i dessa 

översättningar.  

Något annat som kan ses som en brist är att en betydande del av mitt material är uttalanden 

från Iñigo Errejon och Pablo Iglesias. Eftersom min frågeställning rör likheten mellan 

Podemos och Laclau förutsätter detta att dessa återger partiets ståndpunkt i dessa uttalanden. 

Detta riskerar att försvaga min undersöknings validitet, om det visar att deras uttalanden 

skiljer sig från partiets diskurs. De två ledande personerna vars uttalanden jag undersöker 

utgör emellertid en väldigt central del av Podemos som parti. Det var de som bildade partiet 

och har därefter varit verksamma som partiledare, respektive partisekreterare. Därför har jag 

trots risken för att undersökningens validitet ska påverkas negativt använt mig av deras 

uttalanden.  

Ytterligare en del av mina källor består av en bok och ett antal längre, journalistiska reportage 

om Podemos. Jag är medveten om att dessa författare kan ha en bakomliggande förförståelse, 

som sympati för Podemos politiska åsikter. Jag har emellertid endast återgett de delar som 

berättar om faktiska händelser, exempelvis i form av Podemos organisationsmässiga beslut. 

Därför ser jag inte att användandet av dessa källor skulle påverka mitt resultat i en negativ 

riktning.   

 

3.5 Analysramverk 
Jag kommer använda mig av en dimensionsanalys för att operationalisera de mest relevanta 

delarna av Laclaus teori. Dimensionsanalysen är en analysteknik vars syfte är att mäta 

material på en skala mellan två definitionsmässigt diametrala begrepp.33 Jag har valt att 

använda mig av tre dimensioner, som berör olika delar av Laclaus idéer. De två första 

dimensionerna rör Podemos politiska diskurs, medan den sista behandlar partiets 

organisation. Dimensionsskalorna löper från begrepp som överensstämmer med Laclaus 

idéer, till begrepp jag identifierat som motsatsen till det han förespråkar. Skälet till 

                                                           

33 Bergström, Gunnar och Boréus, Kristina. Textens mening och makt, 164. 
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användandet av denna analysteknik är att jag i min analys på ett bättre sätt kan diskutera till 

vilken grad som Podemos överensstämmer med Laclaus teorier om populism. Om jag istället 

hade konstruerat ett antal idealtypiska begrepp utifrån Laclaus teorier hade det gått att kryssa 

för de som överensstämde med Podemos, men det hade varit svårare att utmäta gradskillnader 

i likhet mellan de två. Jag vill på detta sätt nyansera analysen och se om det finns andra 

element än de som förs fram i Laclaus teorier som ligger till grund för Podemos politiska 

diskurs och organisation. 

Den första dimensionen jag konstruerat undersöker vilka Podemos säger sig representera. 

Den skala jag kommer utgå ifrån löper mellan kollektiv och ideologisk representation. 

Kollektiv representation definierar jag som det Laclaus teori står för. Laclau uttrycker att en 

populistisk rörelse består av ett flertal samhällskrav, med den förenande nämnaren att de inte 

blivit tillgodosedda. Dessa bildar tillsammans en kollektiv identitet som han kallar för folket. 

Kollektiv representation definierar jag därför som en representation av folket. Motsatsen till 

detta ser jag som en representation utifrån ideologi. Eftersom jag definierat Podemos som ett 

vänsterparti vill jag undersöka om de istället för att representera den kollektiva identiteten 

representerar arbetarklassen.  

 

Figur 3.1 Representation 

  

 

 

 

Den andra dimensionen jag valt att fokusera på är Podemos politiska strategi, det vill säga 

vilka medel de vill använda för att nå politisk makt. Jag relaterar detta till den del av Laclaus 

teori som målar upp samhället som delat i två antagonistiska läger. Här har jag valt att 

använda mig av en skala mellan antagonism och samarbete. Antagonism definierar jag som 

den konflikt Laclau menar att populistiska partier målar upp mot en gemensam fiende, som 

han brukar kalla för ”etablissemanget”. Samarbete är motpolen och står för en inriktning mot 

samarbete med ”etablissemanget”. Det jag vill utreda är både hur Podemos agerar och vilken 

vilja de uttrycker till antagonism respektive samarbete med etablissemanget. 

 

Figur 3.2 Politisk strategi 
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En tredje dimension jag konstruerat rör maktdelningen inom Podemos. Den vänstra sidan av 

dimensionen utgår från att rörelsen både har horisontell och vertikal maktdelning. Denna del 

av dimensionsskalan relaterar jag till Laclau. Han menar att en populistisk rörelse behöver 

avancera både vertikalt och horisontellt för att bli framgångsrika. En rörelse i en vertikal 

riktning innebär att Podemos blir mer toppstyrt och centraliserat. Om Podemos istället rör sig 

i en horisontell riktning sker det i form av att makten i partiet decentraliseras och deras 

gräsrotsrörelse får mer inflytande. Motsatsen till detta ser jag som att rörelsen antingen 

avancerar vertikalt eller horisontellt. Detta innebär med andra ord att ett avancemang i en av 

dessa riktningar sker, vilket motsätter sig Laclaus krav på att en populistisk rörelse ska 

avancera både vertikalt och horisontell samtidigt för att nå framgång. Om denna inriktning 

stämmer har Podemos antingen avancerat mer i en vertikal riktning eller mer i en horisontell.  

Figur 3.3 Maktdelning 
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4. Analys: Likheter och skillnader mellan Podemos och 

Laclau 

4.1 Podemos representation: Kollektiv eller ideologisk?  
Laclau anser att en populistisk rörelse skapas när ett flertal samhällskrav tillsammans bildar 

det han benämner som en kollektiv identitet, eller ”folket”. I motsats brukar traditionella 

vänsterpartier ofta utgå från en representation av arbetarklassen och traditionella vänsterkrav. 

Jag ska i detta avsnitt undersöka om Podemos följer Laclaus linje och representerar en 

kollektiv vilja bestående av ett antal samhällskrav, eller om de mer liknar ett traditionellt 

vänsteralternativ i sin representation.  

Det har i den tidigare forskning jag presenterat framkommit att Podemos valt att inte 

identifiera sig som ett vänsterparti. De påstår att deras politiska diskurs hämmas av att 

uttrycka sig på ett sådant sätt. Podemos representanter säger att de var tvungna att använda 

sig av en annan typ av retorik för att kunna nå institutionellt makt. Pablo Iglesias menar att de 

var tvungna att ändra ”schackspelet”, genom att uttrycka sin politiska diskurs på ett annat 

sätt: 

Vår viktigaste politiskt-diskursiva uppgift var att kämpa för den symboliska struktureringen av politisk 

position, att kämpa för vilka villkor den politiska konversationens sker under. Det har inget att göra med 

att överge principer, utan utgår från antagandet att om vi inte själva definierar vår ideologiska strävan, så 

kommer det begränsa vår diskursiva repertoar.
 34

 

Precis som citatet indikerar handlar denna diskursiva inriktning inte om Podemos sakpolitiska 

ställningstaganden. Podemos representanter gör ingen hemlighet av att de i grunden är ett 

parti med vänsterpolitiska åsikter. Partiledaren Pablo Iglesias uttrycker att Podemos 

ursprungligen sökte ett samarbete med Izquierda Unida (IU), en sammanslagning av ett antal 

mindre socialistiska och kommunistiska partier. Han menar dock att den envisa 

konservatismen hos IU:s ledare, inkapabla att anta en ny stil eller nya perspektiv, gjorde att 

de valde att starta ett nytt politiskt projekt själva. Detta innebar enligt Iglesias att de inte 

behövde göra några politiska eftergifter till det som han kallar för vänsterns konservatism.35 

Det ska dock tilläggas att Podemos delvis bildades genom Izquierda Anticapitalista 

organisation, ett annat mindre vänsterparti.36 

Podemos politiska strategi har istället varit att måla upp partiet som ”folkets” eller den 

”sociala majoritetens” representant i Spanien. I inledningen av sitt partiprogram uttrycker 

partiet att det är folket de representerar: 

Det kommer inte bli enkelt att förändra rättssystemet, administrationen och regeringsarbetet, men vi vet 

att vi kan klara det eftersom vi är allierade med den kraft som har mest makt: folket. Vi vet och vi känner 

                                                           

34 Iglesias, Pablo. Politics in a time of crisis. Podemos and the future of a democracy in Europe, 188. 

35 Ibid, 187. 

36 Elstad, Lotta. Podemos. Vänsterpolitik i kristid, 32. 
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vi är en majoritet, vi som är trötta på att se institutionerna försvara de mäktigas intressen samtidigt som 

de är indifferenta till folkets problem.37  

Iñigo Errejon, Podemos partisekreterare, uttrycker att Podemos var tvungna att bryta med 

tabun som traditionella vänsterpartier ofta identifieras med. 38 Iglesias säger samma sak. Han 

menar att Podemos har valt att ta upp de frågor som berör Spaniens invånare i deras vardag, 

så som bostadsvräkningar och korruption, istället för att hamna i diskussioner om monarkins 

vara eller icke vara.39 

Iglesias uttrycker att en konstruktion av Podemos utifrån en traditionell vänsterdiskurs hade 

gynnat de äldre mittenpartierna. Han hävdar att dessa partier tycker om när vänsterpartier 

identifierar sig med traditionella symboler och traditionell retorik, eftersom de då inte har 

möjlighet att få en betydande del av rösterna: 

Vi kan ha en väldigt radikal diskurs, säga vad vi vill och genomföra galna strejker, prata om symboler, ha 

på oss porträtt av kända revolutionärer på demonstrationer – det är de perfekt nöjda med! De skrattar åt 

oss. När du istället samlar hundratusentals personer och börjar övertyga majoriteten, även de som röstar 

på fienden – det är då de (fienden) börja bli rädda. Det är det som är politik.40 

Vid en närmare studie av Podemos partiprogram framgår det dock att de på många sätt 

uttrycker en vilja att representera arbetarklassen. De skriver bland annat att de vill ge starkare 

rättigheter till arbetare genom att öka involveringen av dem på arbetsplatser. Detta vill de 

genomföra genom att etablera en lag som innebär att företag frivilligt kan involvera arbetare i 

finansiella beslut. Denna lag kommer i sin tur enligt partiet möjliggöra inkorporering av 

ytterligare arbetarvänlig lagstiftning som varit framgångsrik i andra europeiska länder.41 

Podemos vill också ha ett helt nytt arbetsrättsligt ramverk. De uttrycker att specifika 

anställningsformer automatiskt måste övergå till permanenta kontrakt antingen när jobben 

fortgår över ett år eller när ett flertal kontrakt skrivs med en arbetstagare under en sådan 

tidsperiod. Säsongsarbeten ska också de bli permanenta och i deltidsjobb måste 

arbetsmängden vara rimlig i förhållande till arbetstid.42 De vill dessutom se till att 

arbetsrätten generellt följs bättre på företag. Detta genom att tillsätta arbetsplatsinspektioner:  

Vi vill försäkra den fulla implementeringen av en arbetsrättslig standard och vill reducera bedrägerier i 

kontraktsskrivande. Detta ska genom att det ska tillsättas resurser för arbetsinspektionerna och en högre 

grad av involvering från arbetares representanter.43 

                                                           

37 Podemos. A programme to change our country, 10-11. 

38 Errejon, Iñigo. Spain’s Podemos: Inside view of a radical left sensation. 

39 Iglesias, Pablo. Politics in a time of crisis. Podemos and the future of a democracy in Europe, 188. 

40 Iglesias, Pablo. The left can win. 

41 Podemos. A programme to change our country, 61. 

42 Ibid, 59. 

43 Ibid, 57. 



18 

  

Partiet förespråkar även 35-timmars arbetsvecka. Deras huvudsakliga argument för detta är 

att de vill eliminera incitament för deltidsarbete. Anledningen till att Podemos ser 

deltidsarbeten som något negativ är att det för vissa människor innebär förlängda arbetsdagar, 

i de fall där en person har flera arbeten samtidigt. Detta innebär enligt partiet att det på sikt 

blir svårare att hitta andra jobb med bättre arbetsförhållanden. De för också fram att det 

skapar ojämlikhet i omhändertagandet av hemmet.44 Podemos vill också stärka rättigheterna 

till att strejka. Det de primärt vill göra är att riva upp tidigare lagstiftning som inskränkt 

strejkrättigheter: 

Vi vill stärka rättigheterna till rätten att strejka under principerna av unilateralism, vilket kommer 

åstadkommas genom elimineringen av de specifika punkter relaterade till detta i lagen om 

demonstrationsrätt. Därför kommer vi reglera ett system som garanterar folk att de kan medverka i 

strejker.45 

De pratar även om hur arbetare berörs av olika politiska beslut och nämner energipolitiken 

som ett område. De säger att en avveckling av energikällor som kärnkraft och kol ska ske 

inom ett ramverk där en rimlig övergång av dessa sker för arbetare i industrierna. Detta för att 

deras övergång till ren energi ska ske på lika villkor som alla andra.46  

Sammanfattningsvis framstår Podemos kollektiva identitet som delad. Partiets representanter 

är noga med att rent retoriskt inte förknippas med den politiska vänstern. De ser tydliga 

strategiska fördelar med att inte identifieras med vissa ideologiska attribut som skrämmer 

bort dem från majoriteten. De har istället verkat för att framstå som folkets främsta 

representant, genom att knyta an sin diskurs till ”folket” eller ”den sociala majoriteten”. 

Samtidigt framgår det i deras faktiska politiska åsikter att de är starka förespråkare och 

representanter för arbetares rättigheter. De vill ha 35-timmar arbetsvecka, öka 

strejkrättigheter och värnar starkt om arbetares rättigheter. Utifrån min analys placerar jag 

Podemos mitt emellan den del av dimensionen som motsvarar representation av folket och 

den som står för en representation av arbetarklassen. De har trots ett fokus på att uttrycka att 

de representerar folket också i hög utsträckning uttryckt en representation av traditionella 

arbetarkrav. 

Figur 4.1 Representation  

 

 

 

 

                                                           

44 Podemos. A programme to change our country, 64. 

45 Ibid, 58. 
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4.2 Podemos strategi: Konflikt eller samarbete? 
En annan komponent i Laclaus modell för hur en populistisk diskurs ser ut är formeringen av 

en antagonistisk gräns. Denna antagonistiska gräns delar det sociala i två läger. På ena sidan 

av denna gräns står den egna kollektiva identiteten, det vill säga det som jag gått igenom i 

föregående del av analysen. På den andra sidan av denna gräns står den gemensamma, vilken 

Laclau benämner som ”etablissemanget”. I den här delen ska jag undersöka om Podemos 

ställer sig i konflikt med etablissemanget eller om de söker samarbete med samma aktör. 

Det som tidigare forskning definierar som ”etablissemanget” är i Podemos fall vad de väljer 

att kalla för ”kasten”. Podemos preciserar kasten som den ekonomiska, politiska och mediala 

eliten som styr Spanien.47 Dessa aktörer är enligt Podemos bland annat de två partierna som 

dominerat spansk politik efter Francoregimen, Partido Popular och PSOE. Pablo Iglesias 

menar att kasten representerar en minoritets intressen: den priviligierade eliten.48 Iglesias 

yttrar att denna elit inte har påverkats av de ekonomiska nedskärningar Spanien behövt göra 

de senaste åren, utan har kunnat bibehålla samma levnadsstandard som tidigare: 

 Den politiska kasten förblir opåverkade av de budgetnedskärningar som görs, samtidigt som de själva 

beslutar om detta och fortsätter leva sin flådiga livsstil. Deras medlemmar betalar för privat sjukvård, 

deras löner och arbetsförhållanden är perfekta, och deras barn går på fina privatskolor, för att sedan få 

jobb på de stora företagen.49  

Samtidigt som Podemos uttrycker sig antagonistiskt mot ”kasten” är de för tillfället beroende 

av samma aktör för att nå politisk makt. Det spanska riksdagsvalet 2015 resulterade i att 

rösterna blev utspridda på fyra större partier, vilket innebär att Podemos behöver ingå i en 

parlamentarisk koalition om de vill nå institutionell makt. Efter att de fyra partierna inte 

kommit överens om några koalitionslösningar utlystes nyval som ska äga rum i juli 2016. 

Podemos har emellertid under våren 2016 uttalat att de kan tänka sig att samarbeta med 

socialistpartiet PSOE för att nå regeringsmakt. Iglesias kunde tänka sig att inte få posten som 

vice premiärminister om PSOE kunde tänka sig att avsäga sig den koalition de bildat med det 

liberala partier Ciudadnos.50 Under senare delen av våren föll emellertid planerna på en 

koalitionsregering då Podemos inte kunde gå med på de krav som PSOE tillsammans med 

Ciudadnos ställde.51 Däremot råder det inget tvivel om att det fördes en diskussion om 

samarbete partierna emellan. I och med att Podemos betraktar PSOE som en del av ”kasten” 

finns det en motsägelse mellan att uttrycka sig antagonistiskt mot dem samtidigt som de i ett 

skede försökte möjliggöra ett eventuellt samarbete.  

Podemos formulerar fler antagonister än ”kasten”, som de ställer sig i konflikt med. Dessa 

aktörer är andra som verkar inrikes i Spanien, men också maktfaktorer som verkar globalt. En 

ytterligare nationell aktör som Podemos ställer sig i konflikt med är de spanska medierna. 

Pablo Iglesias för fram att dessa inte har en oberoende social och politisk position. Iglesias 

skriver att de flesta medierna tillhör olika familjeägda företag som han menar representerar 
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olika intressen. Han skriver att det knappt finns någon privat media av vikt i Spanien som inte 

är länkad till dessa familjer. Iglesias menar att detta påverkar det fria yttrandet och 

pluraliteten i medierna, eftersom några få har makten att föra fram ett visst budskap. Han 

säger också att manipulationen av medierna är ännu ett sätt att diskreditera Spaniens 

demokrati.52 Podemos har även i sitt partiprogram framfört en misstänksamhet mot medier. 

De skriver att de vill etablera kampanjer som propagerar för att spanska medborgare ska 

ställa sig kritiska till den massmediala bevakningen. De säger att syfte med ett sådant förslag 

är att se till att alla medborgare ska vara medvetna om medias funktion i det spanska 

samhället.53  

Partiet uttrycker dock samtidigt att de vill öka involveringen och direktdeltagandet från 

medborgarna sida i media. Detta ska ske i samröre med icke-vinstdrivande organisationer och 

offentligt ägd media. Medborgarna ska både vara med i beslutandeprocesser och i skapandet 

av de journalistiska verken. Syftet med detta, utöver att få medborgarna att förstå medias roll 

som en del av demokratin, är att involvera civilsamhället i demokratin.54  

Samarbetslinjer med civilsamhället kommer öppnas för att överkomma konceptet av passiva åskådare 

och istället låta dessa bli aktiva deltagare i skapandet av en pluralistisk debatt och kvalitativ 

information.55 

En intressant aspekt av Podemos inställning till media är att de själva använt sig av medier 

för att förmedla åsikter. Partiet lyfte genom tv-mediet fram Pablo Iglesias som deras 

självklara ledare. Han kunde genom sin mediala person uttrycka partiets politiska budskap. 

Podemos menar att massmedierna används av en elit för att föra fram vissa åsikter. Samtidigt 

använder de sig själva av mediet för att föra fram sina åsikter.  

Podemos vänder sig också mot globala aktörer när de uttrycker sin antagonism. Iglesias 

pratar om en huvudsaklig global aktör som han kallar för ”Wall Street-partiet”. Han kallar 

detta fiktiva parti för ett leninstiskt parti och menar att de har en internationell agenda. 

Iglesias uttrycker att Wall-Street-partiet är ett klassparti som verkar även utanför USA:s 

gränser och att de representerar de som befinner sig i det ekonomiska systemets toppskikt. 

Han menar att detta parti även har sina representanter i Europa och Spanien. I Spanien 

återfinns de enligt Iglesias i Partido Popular och PSOE, där de rör sig fram och tillbaka 

mellan styrelserum och ministerposter: 

Wall Street-partiet är det partiet som Angel Merkel hör hemma i; partiet som kontrollerar den Europeiska 

centralbanken, den europeiska kommissionen och det internationella valutasystemet. Det är partiet som 

inför strukturella justeringsprogram för utvecklingsländer och budgetnedskärningar för länderna i södra 

Europa. Wall Street-partiet vill privatisera vinsterna och socialisera riskerna. Representanterna för Wall 

Street-partiet är mer klassmedvetna än människorna som inte lever i systemets ”penthouse”.56  
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Podemos framför även hård kritik mot delar av Europeiska Unionen och dess olika 

institutioner. Iglesias skriver att de åtgärder som funnits för att rädda euron av det 

Tysklandsledda blocket har haft fruktansvärda effekter i Sydeuropa, där miljontals människor 

har förlorat sina jobb, tusentals har blivit utslängda från sina hem och en privatisering av 

skola- och sjukvård snabbt har accelererat.57 Den specifika institutionen inom EU han 

uttrycker hårdast kritik mot är den Europeiska centralbanken (ECB). Iglesias beskriver ECB 

som en banklobby, snarare än en centralbank. Han uttrycker med ironi att banken får 

amerikanska Federal Reserve att framstå som en socialistisk institution.58 Iglesias vänder sig 

även emot det han kallar för uppdelning av Europa i en dikotomi mellan nord och syd, där 

han utpekar Wall Street-partiet som den bakomliggande aktören till denna uppdelning: 

Den finansiella krisen fastställde bilden av Europa som uppdelat, där södra Europa är specialiserat i 

lågbetalda produkt- och serviceyrken, medan norra Europa fortsätter längs vägen med kvalitet och 

innovation, med högre löner. Spanien har tillsammans med övriga Sydeuropa valts ut av Wall street-

partiet att agera som Europas slum.59  

Podemos är på många sätt kritiskt inställda till EU:s verksamhet och dess institutioner. De 

vill trots detta hellre se en reformering av de rådande EU-institutionerna före ett spanskt uttåg 

ur unionen. Podemos uttrycker att deras primära uppgift på EU-nivå är att verka för att 

demokratisera de politiska och ekonomiska besluta som tas. Partiet menar att det idag inte går 

att utkräva ansvar för den ekonomiska styrningen av EU från någon folkvald institution, inte 

ens Europaparlamentet. Därför vill de skapa en parlamentskammare i euroområdet, 

innehållande representanter från medlemsnationernas parlament. Detta parlament kommer ha 

lagstiftande makt och politisk kontroll, något som enligt partiet särskiljer detta förslag från 

EU-parlamentet.60  

Podemos vill också att ECB ska fortsätta vara unionens centralbank, Iglesias antagonistiska 

uttalanden till trots. Partiet vill reformera ECB så att deras verksamhet inkluderar en adekvat 

nivå av ekonomisk aktivitet och jobbskapande i sina uppgifter. Intentionen med detta är enligt 

partiet att ECB ska bli en institution som applicerar en ekonomisk policy som är demokratiskt 

styrd. De menar också att banken ska kunna agera som en sista utpost och kreditgivare till 

skattemyndigheter.61 

Partiet vill även ha en gemensam europeisk arbetslöshetsförsäkring. De säger att de ska 

utveckla en gemensam försäkring som kompletterar de som finns inom de nationella 

systemen. En sådan försäkring ska även kunna agera som en automatisk stabilisator i kristider 

och garantera rättigheter för europeiska arbetare.62 De vill även ha något som de kallar för en 

europeisk socialgrupp. I denna ska arbetsmarknadsministrar och socialministrar ingå. Denna 
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enhet ska kontrollera sociala obalanser och koordinera arbetsrättsliga policyers inom 

euroområdet.63  

Sammanfattningsvis uttrycker sig Podemos antagonistiskt mot ett flertal aktörer, både 

nationellt och internationellt. Vissa av dessa aktörer är svåra att söka ett samarbete med. 

Wall-Street-partiet är ett metaforiskt parti och inte något som det går att söka koalition med. 

Inrikes har partiet behövt konfronteras med tanken på att de behöver samarbeta med övriga 

riksdagspartier för att kunna vinna parlamentarisk makt. Det har lett till uttalanden som ställer 

sig försiktigt positiva till vissa samarbeten. Partiet ställer sig kritiska till massmedias 

objektivitet och manar spanska medborgare till att förhålla sig kritiska. Samtidigt vill de 

använda medierna för att utveckla medborgarnas deltagande i demokratin och utnyttjar också 

själva medierna för att fram sina politiska budskap. Podemos uttrycker sig också kritiskt mot 

EU:s institutioner, samtidigt vill de stanna kvar i samarbetet och reformera institutionerna. 

Det framstår likt i föregående del om partiets representation att det framförallt är partiets 

representanter som uttrycker sig antagonistiskt mot många aktörer, men att partiet i sitt 

åsiktsprogram visar att de vill samarbeta med vissa av dessa aktörer.  

När Laclau pratar om populism benämner han den gemensamma fienden i singular, att en 

populistisk rörelse ska peka ut en gemensam fiende. Det framstår som att Podemos uttrycker 

sig antagonistisk om betydligt fler än en aktör. Samtidigt har jag utifrån mitt material svårt att 

bedöma vilka aktörer de uttrycker mest antagonism mot, det kan vara så att ”kasten” är deras 

allra tydligaste fiende. Partiet har trots detta klara likheter med Laclau när det gäller att 

formulera en eller flera gemensamma fiender. Utifrån min materialgenomgång har jag valt att 

placera in Podemos närmare Laclaus idéer om antagonism än det som jag definierat som hans 

motsats: samarbete. Partiet är tydligt antagonistiskt inställda till etablissemanget, men vill 

trots detta samarbeta med samma aktör. Det framstår utifrån detta som att de uttrycker mer 

antagonism än samarbete. 

 

Figur 4.2 Politisk strategi 

     

 

   

 

4.3 Podemos organisation: Vertikal eller horisontell maktdelning?  
Laclau anser att populistiska rörelser ska avancera både vertikalt och horisontellt. Med 

vertikalt avancemang menar han att partiet behöver utvecklas uppifrån. Med horisontellt 

avancemang syftar han på att partiet ska ha god kontakt med sin gräsrotsrörelse och att en 

rörelse inte ska bli för toppstyrd. Jag ska i denna del undersöka om Podemos utvecklat sin 
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organisation på det sätt som Laclau förespråkar – både vertikalt och horisontellt – eller om 

partiet har avancerat mer i en av dessa riktningar.  

Podemos är till att börja med sprungna ur 15-maj-rörelsen, en uttalat horisontell politisk kraft, 

utan något avseende att verka inom traditionella politiska institutioner. När sedan Podemos 

bildades skedde detta uppifrån. Ett antal individer såg möjligheten att sjösätta ett politiskt 

projekt, som kanaliserade demonstranternas missnöje.64 Detta innebar att partiet vid bildandet 

hade en blandning av både vertikal och horisontell maktstruktur. Deras organisationsmässiga 

inriktning var vid denna tid emellertid oklar. När Podemos blev inröstat i EU-parlamentet 

hade partiet ännu inte någon tydlig organisation. När partiet valde att använda Pablo Iglesias 

ansikte på valsedlarna indikerade det att han var partiets ledare, detta utan att han officiellt 

blivit vald till partiledare.65 

Efter att Podemos kommit in i EU-parlamentet uppstod en konflikt om vilken 

organisationsmässig inriktning partiet skulle ta. När detta skulle bestämmas under Podemos 

första stora partimöte hösten 2014 hade två falanger utkristalliserats. Den ena kallade sig 

”Claro que Podemos” och var ledd av Pablo Iglesias, Iñigo Errejon och ett antal andra 

professorer från universitetet i Madrid. De ville att partiet enbart skulle ha en partiledare och 

att denne skulle kunna välja sitt eget arbetslag med medarbetare. Den andra falangen kallade 

sig ”Summando Podemos” och förespråkade ett mer delat ledarskap. De ville att partiet skulle 

ha tre partiledare som roterade mellan att ha det huvudsakliga ansvaret. De ville dessutom att 

arbetslaget med medarbetare skulle väljas av partiets storting istället för av partiledarna 

själva.66 I samband denna konflikt uttryckte Pablo Iglesias att han inte kunde tänka sig att ta 

någon partiledarpost om ”Summando Podemos” förslag gick igenom. Han sa att Podemos 

kunde vinna mot socialistpartiet och de konservativas representanter med en ledare, men inte 

med tre.67 

Omröstningen om vilken struktur partier skulle ha vanns av ”Claro que Podemos” med en 

övervägande majoritet, 80 procent av medlemmarna röstade på deras förslag och 

organisationen av partiets ledarskap var därmed bestämd.68 Deltagandet i partiets möte och 

omröstning var stort. 7700 Podemos-medlemmar samlades under mötet och 110 000 deltog 

digitalt i omröstningen kring hur partiet skulle styras. 69 När ”Claro que Podemos” röstades 

fram innebar det också att andra förslag kring partiets framtida ledning gick igenom. Ett av 

dessa var att medlemmar i Podemos som tidigare haft ledarpositioner i andra politiska 

organisationer inte fick ha detta i Podemos. Detta innebar att personer som tidigare haft 

ledarpositioner i Izquierda Anticapitalista och Izquierda Unida inte hade möjligt att kandidera 
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till några poster.70 Podemos kan i samband med detta sägas ha avancerat i en mer vertikal 

riktning, i och med att ett beslut togs om att de enbart skulle ha en partiledare.  

Ytterligare ett beslut som togs var att Podemos på kommunnivå inte skulle använda sitt eget 

namn, utan verka tillsammans med andra vänsterorganisationer och rörelser på lokal nivå. 

Skälet som framfördes var att opportunistiska karriärister hade gått med i flera av de 

kommunala projekten.”Claro que Podemos” representanter argumenterade för att detta skulle 

kunna orsaka lokala skandaler som skulle kunna skada partiet på nationell nivå.71 Detta beslut 

innebar också att Podemos tog steg till att bli ett mer vertikalt parti, eftersom det kan ses som 

att partiets ledning ville få bättre koll på vad som skedde under det egna namnet och därmed 

ha större egen makt att påverka varenda skeende.  

Podemos har emellertid kännetecknas av att vara ett horisontellt parti på andra sätt. Partiet 

har haft en stark medlemstillväxt. Idag har Podemos cirka 426 000 medlemmar, två år efter 

att de bildades.72 Partiets medlemmar är med i det som Podemos kallar för sin 

medborgarensemble. Denna ensemble är enligt Podemos med och beslutar om vilka som ska 

representera partiet, vilka som sitter på interna poster, den politiska strategi och partiets 

policys. Alla som är registrerade har enligt partiet en jämlik röst. Kraven som finns på 

medlemskap från partiets sida är att du måste vara över 18 år, vara engagerad i uppbyggnaden 

av Podemos och acceptera partiets etiska kod.73 

I samband med att partiet grundades etablerades samtalsgrupper benämnda som ”cirklar”. 

Podemos har två typer av ”cirklar”. En typ som är territoriellt och geografiskt avgränsad till 

en specifik stad eller plats. Den andra typen är så kallade sektorscirklar. Dessa är en mer 

professionell del av partiets verksamhet och arbetar med specifika policyområden. Enligt 

Podemos själva är cirklarna självständiga, så länge de följer de dokument 

medborgarensemblen godkänt. I övrigt kan vem som helst bilda en cirkel enligt partiet, 

personer som vill bilda en behöver inte vara medlemmar i partiet.74 Cirklarna fysiska 

sammankomster brukar ske genom publika möten, ibland på torg.75 Detta liknar den mötestyp 

som 15-maj-rörelsen använde sig av. Denna typ av organisation kan sägas ge partiet en stark 

lokal förankring och därmed en mer horisontell maktdelning.  

Podemos utmärkte sig tidigt för sin användning av sociala medier. Inför EU-parlamentsvalet 

2014 röstade 33 000 via internet på vilka som skulle vara partiets representanter. De 

samarbetade också i ett tidigt skede med internethemsidan Reddit, där partiets medlemmar 

under en specifik Podemos-plattform kallad ”Plaza Podemos”, kan diskutera partiets politik. 

Partiet använder sig även av mobilapplikationer som partiets cirklar kan ha digitala 

sammankomster via. Dessutom kan partiet där genomföra snabba opinionsmätningar, för att 
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få reda på hur medlemmarna ställer sig till specifika frågor.76 Denna användning av sociala 

medier som ett verktyg för att nå deltagande i beslutsfattande processer ser jag som ett tydligt 

steg i en horisontell riktning.  

En faktor som istället gör Podemos mer vertikalt är det tydliga fokus de har på den egna 

partiledaren. Pablo Iglesias blev ett känt ansikte i Spanien genom sina framträdanden i tv-

sammanhang, vilket Podemos ledare använde sig av när de konstruerade partiets strategi. 

Iglesias uttrycker själv att tv-programmen ”La tuerca” och ”La sexta” som han medverkade i 

och producerade var avgörande för partiets framgång:  

Från starten såg vi La tuerca som ett politiskt parti. Vi tänkte att människor inte längre engagerar sig 

politiskt genom partier, utan genom medier.77  

Iglesias uttrycker också att tv-fenomenet ”professorn med hästsvans” (Iglesias egna frisyr) 

blev det som representerade krisens offer mot ”etablissemanget”. Det huvudsakliga målet var 

enligt honom att visa att ”professorn med hästsvans” skulle ställa upp i valet. Iglesias menar 

att det var därför Podemos gjorde något som inte gjorts i Spanien förut: använde en kandidats 

ansikte på röstsedeln.78 Han uttrycker själv att hans ledarroll var en tydlig del i partiets 

utformning och essentiell i strävan efter att bli ett parlamentariskt alternativ. Iglesias säger att 

partiets uppgift var att aggregera de krav som uppkommit i krisen runt ett medialt ledarskap, 

kapabelt att dela upp det politiska landskapet i två.79  

Podemos fick hård kritik av många för att de så starkt valde att förknippa partiet med en 

person. Enligt Iñigo Errejon var detta dock ett framgångskoncept, eftersom väljarna valde vad 

de skulle rösta på i sista sekund.80 Han yttrar att partiet i och med att de placerade Iglesias 

ansikte på valsedlarna samtidigt utmanade det ledarskapstabu som finns inom politiska 

rörelser: 

Enligt vissa liberala idéer – men också idéer rotade i vänstern – är en karismatisk ledare inte kompatibel 

med riktig demokrati. För Podemos var användandet av Pablo Iglesias mediala ledarskap ett villkor för 

kristalliseringen av ett politiskt hopp som tillät aggregeringen av skingrade krafter, i en kontext av 

disartikulering av det populära lägret.81 

Sammanfattningsvis framstår det som att partiet under sin allra första tid hade en 

maktstruktur som både innehöll vertikala och horisontella inslag. De var ända från början 

väldigt centrerade kring Pablo Iglesias person, men var samtidigt välförankrade i det folkliga 

missnöjet.  

Partiet har under sina två verksamma år avancerat i både vertikal och horisontell riktning. Det 

framstår dock som att de avancerat något mer åt ett vertikalt håll. Detta trots att partiet 

utvecklat en modell där medlemmarna enkelt kan delta i beslutsprocesser genom sociala 
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medier och cirklar. Partiet skapades dock i syfte att representera samhällsgrupper som inte 

kunnat relatera till de äldre politiska institutionerna. Denna representation har minskat i takt 

med att partiets organisation tagit form. Detta skedde främst när partiet deklarerade att de inte 

tänkte bedriva verksamhet under sitt eget namn på kommunnivå och etablerade en 

organisationsform med endast en partiledare. ”Claro que Podemos” förslag förbjöd dessutom 

individer som haft högt uppsatta roller i andra vänsterorganisationer att få samma typ av 

poster i Podemos. Partiledningen har i och med dessa beslut i allt högre grad positionerat sin 

makt inom partiet. Utifrån denna summering placerar jag in Podemos närmare Laclaus 

motsats, ett avancemang i antingen vertikal eller horisontell riktning. Placeringen av partiet 

ligger dock fortfarande nära mitten, eftersom jag ser de vertikala inslagen som övervägande, 

men inte helt dominanta. 

 

Figur 3.3 Maktdelning 
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5. Slutsats 
Den här uppsatsens syfte har varit att studera likheter mellan Ernesto Laclaus teorier om 

populism och Podemos politiska diskurs och organisation. Ett skäl till att jag undersökt detta 

samband är att tidigare forskning visat att Podemos är influerade av Laclaus teorier om 

populism. Jag har besvarat min frågeställning genom att utföra en idéanalys där jag utifrån 

dimensioner undersökt graden av likhet mellan Laclaus teorier om populism och Podemos 

politiska diskurs och organisation. Dessa dimensioner går från det som jag identifierade som 

Laclaus teoretiska ståndpunkter, till det som jag identifierade som hans motsats. Jag har 

sedan identifierat vart på denna skala Podemos befinner sig. Jag utformade två dimensioner 

som fokuserade på Podemos politiska diskurs och en dimension som inriktade sig på deras 

organisation. Användandet av dimensioner som analytiskt ramverk möjliggjorde att jag 

kunde urskilja till vilken grad Laclaus teorier överensstämmer med Podemos. Det gjorde 

också att jag kunde se om det fanns några andra delar som var betydande för partiets politiska 

diskurs och organisation. Nackdelen med användandet av dimensioner är att placeringen av 

Podemos på dimensionsskalorna kan förefalla godtycklig. Det är svårt att säga exakt vart på 

dimensionsskalorna som Podemos bör befinna sig. Denna godtycklighet är dock mer visuell 

än innehållsmässig. Detta eftersom att jag ändå placerat Podemos på en viss del av skalorna 

utifrån en materialmässig grund. En annan svaghet med dimensionsanalysen är att det är jag 

som författare som bestämt motsatserna till Laclaus teori. Dessa motsatser ska i sig inte tas 

som absoluta sanningar, utan har istället varit ett sätt att få till en mer nyanserad analys.  

Undersökningens analysdel bekräftade att Podemos politiska diskurs och organisation 

innehåller likheter med Laclaus teorier om populism, men bara till viss del. De två 

dimensionerna som rör Podemos politiska diskurs visar en högre grad av överensstämmelse 

med Laclaus teorier än den som undersöker partiets organisation. I den första dimensionen 

som rör vilka Podemos strävar efter att representera, framgår det att Podemos inte bara 

representerar folket, utan också arbetare. Jag har därför placerat dem mellan kollektiv 

representation och ideologisk representation. I den andra dimensionen undersökte jag vilken 

politisk strategi Podemos använt sig av, om de uttryckt sig antagonistiskt mot 

”etablissemanget”, som Laclau menar att populistiska partier gör, eller om de sökt samarbete 

med etablissemangets aktörer. Det resultat jag fick fram i denna dimension var att Podemos 

uttrycker antagonism mot ”etablissemanget”, men att de också söker samarbete med samma 

aktörer. Utifrån mitt material upplever jag dock att deras antagonism är starkare än deras 

samarbete. Därför placerade jag in Podemos närmare antagonism än samarbete. 

I den tredje dimensionen undersökte jag om Podemos liknar Laclaus teorier om hur 

populistiska partiers maktdelning ska se ut. Det framkom att de skiljer sig från Laclau i den 

bemärkelsen att de utvecklat sin maktstruktur mer i en vertikal riktning än en horisontell. 

Därför placerade jag i denna dimension in Podemos vid det som jag definierat som hans 

motsats, ett avancemang i antingen vertikal eller horisontell riktning. Jag har emellertid 

placerat Podemos nära mitten av skalan, eftersom den vertikala riktningen inom partiet inte är 

tillräckligt stark för att jag ska placera dem långt ut vid den högra polen.  

Det har i de två dimensionerna som rör Podemos politiska diskurs framkommit att partiets 

representanter ligger närmare Laclau i sina uttalanden än vad partiet gör i sitt partiprogram. 

Eftersom min forskningsfråga berör Podemos likheter med Laclaus teorier om populism och 

inte deras partiledares likhet med denne är det relevant att fråga sig om min 
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materialinsamling är missriktad. Eftersom Podemos ledare dock är en del av Podemos och 

Laclaus teori berör hur en populistisk rörelse är formerad ser jag inte att detta försämrar 

undersökningens validitet. I och med att undersökningen jag genomfört är kvalitativ finns det 

också skäl att ställa sig kritisk till dess reliabilitet. Vid en studie av samma material som jag 

gått igenom, fast av en annan forskare, finns det därför en risk att resultatet skulle blivit ett 

annat. Min undersökning ger trots detta en tydlig indikation om till vilken grad Podemos 

influerats av Laclaus teorier.  

Slutligen har undersökningen bidragit till att nyansera bilden av Podemos idémässiga 

influenser. Studien har visat att Podemos har tydliga likheter med Laclaus teorier, men att 

partiet också i vissa avseenden skiljer sig från dessa. Detta gäller framförallt den delen av 

frågeställningen som är riktad mot partiets organisation. Uppsatsen har också en 

samhällsrelevans eftersom den beskriver vad som formar ett politiskt parti som tillskansats 

sig 21 procent av rösterna i ett parlamentsval, endast två år efter dess officiella bildande. En 

ytterligare kartläggning av Podemos idémässiga influens från Laclaus teorier skulle vara ett 

intressant forskningsbidrag. En framtida studie skulle kunna inrikta sig på att analysera hur 

Podemos representanter har uttalat sig i spansk media och hur dessa uttalanden 

överensstämmer med Laclaus teorier om populism.  
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