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Sammanfattning 

Den här uppsatsen hade som syfte att undersöka sambandet mellan Sverigedemokraternas 

valresultat i kommunvalet 2006 och ett antal relevanta variabler utvalda i dialog med tidigare 

forskning och teoribildning angående väljarmobilisering för radikala högerpopulistiska 

partier (RHP). Sverigedemokraterna är landets största och mest inflytelserika RHP-parti och 

bygger sin politik framförallt kring en populistisk anti-etablissemangskritik samt en 

främlingsfientlighet grundad i den etno-pluralistiska doktrinen.  

Det finns många olika teorier angående väljarmobilisering för RHP-partier. Man har bl.a. 

menat att lågutbildade okvalificerade individer med små ekonomiska medel är mer benägna 

att rösta på RHP-partier än högutbildade och förhållandevis välbärgade individer. 

Arbetslöshet och nivå av invandring har därutöver lyfts fram som betydande 

förklaringsfaktorer. Yttermera har man menat att RHP-partier gagnas av lågt EU-stöd och 

höga nivåer av brottslighet inom den politiska enheten. Valdeltagande samt tidigare 

framgångar för RHP-partier inom den politiska enheten har även ansets ha en inverkan på den 

potentiella väljarmobiliseringen. 

De oberoende variablerna vilka ingår i undersökningen utgörs av medelinkomst, andel 

högutbildade, arbetslöshet, brottslighet, andel utrikesfödda invandrare, valdeltagande, tidigare 

valresultat för Ny demokrati samt andel nejröster i EMU-omröstningen. 

Undersökningen studerar sambandet mellan beroende och oberoende variabler genom linjär 

OLS multipel regressionsanalys där Sveriges 290 kommuner utgör observationsenheter. 

Datamaterialet för de olika variablerna är hämtad från statliga myndigheter såsom Statistiska 

centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, Valmyndigheten och Arbetsförmedlingen.  

Undersökningen visar att medelinkomst, andel högutbildade och nivå av brottslighet har ett 

signifikant samband med Sverigedemokraternas valresultat inom kommunerna, med 

förväntad korrelationsriktning. Även andel utrikesfödda invandrare uppvisar ett signifikant 

samband, dock med en oväntad negativ korrelationsriktning. Däremot utgör valdeltagande 

och Ny demokratis valresultat inga signifikanta samband. Yttermera uppvisa andel nej i 

EMU-omröstningen ett signifikant samband. Emellertid anses detta vara ett skensamband 

vilket fångat upp andra faktorer vilka ej ingått i undersökningen. 

Nyckelord: Radikal högerpopulism, Sverigedemokraterna, demand-side, supply-side, etno-

pluralism, välfärdschauvinism, modernization losers, etnisk konkurrens, regressionsanalys. 
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1 Inledning 

Valåret 2006 innebar en betydande framgång för Sveriges största främlingsfientliga parti 

Sverigedemokraterna. Partiet gjorde omfattande landvinningar i riksdagsval, landstingsval 

samt kommunval där man mer än fördubblade andelen röster jämfört med valen 2002 

(Matsson, 2009). Partiet erhöll förvisso endast 2,93 procent av rösterna i riksdagsvalet och 

misslyckades därmed passera fyraprocentsspärren för att komma in i riksdagen. Däremot 

lyckades partiet vinna 280 mandat inom 144 av landets kommuner (Valmyndigheten, 2010). 

Under de snart fyra år som passerat sedan dess har det följaktligen varit just i kommunerna 

Sverigedemokraterna haft möjlighet att utöva politiskt inflytande (Jakobson, 2009). 

Emellertid var Sverigedemokraterna långt ifrån framgångsrika överallt utan partiets förmåga 

att mobilisera väljare varierade avsevärt mellan kommunerna. Den överlägset klaraste 

väljarmässiga framgången erhölls i Landskrona kommun där partiet vann hela 22,26 procent 

av rösterna, vilket renderade 12 kommunmandat (Valmyndigheten, 2010). I drygt hälften av 

landets kommuner lyckades partiet däremot inte ta ett enda mandat. 

Syftet med den här uppsatsen har varit att kvantitativt undersöka sambandet mellan 

Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet 2006 och ett antal relevanta variabler 

utvalda i dialog med tidigare forskning och teoribildning angående väljarmobilisering för 

radikala högerpopulistiska partier. För att undersöka detta använde sig studien av linjär OLS 

multipel regressionsanalys. 

Genom att empiriskt pröva förefintliga teorier och relevanta variabler äger undersökningen 

ett påtagligt akademiskt värde och bidrar till en ökad förståelse angående betingelserna för 

framväxten av ett radikalt högerpopulistiskt parti i Sverige. Utöver detta avser studien bidra 

till allmänhetens förståelse av Sverigedemokraterna, landets mest inflytelserika radikala 

högerpopulistiska parti, och därmed tillföra samhällsrelevant kunskap även utanför en 

akademisk kontext. 

Undersökningen har varit relevant att utföra då det förekommer förvånansvärt få analyser av 

Sverigedemokraternas valframgångar ur ett sociologiskt relevant perspektiv med kvantitativ 

inriktning, i synnerhet på kommunnivå. Nämnas bör dock Jens Rydgrens betydande arbeten 

angående såväl svenska som europeiska radikala högerpopulistiska partier, Sören Holmbergs 

omfattande forskning angående svenska val samt Helen Lööws forskning angående den 
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svenska nazismens och fascismens historia. Även SOM-institutets kartläggning av den 

svenska väljarkårens politiska preferenser och attityder, däribland åsikter angående 

invandring, bör nämnas i sammanhanget. 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med en diskussion angående begreppet radikal högerpopulism. Här tecknas 

en grundläggande bild av vad denna beteckning innebär. Därutöver beskrivs kortfattat den 

radikala högerpopulismens historia i Sverige innan en mer ingående beskrivning av 

Sverigedemokraterna företas. 

Sedermera diskuteras olika teoretiska resonemang angående framväxten av radikala 

högerpopulistiska partier. Under denna rubrik presenteras även de variabler vilka ingår i 

studien i dialog med tidigare forskning inom området. Därutöver förekommer en diskussion 

angående nödvändiga avgränsningar vilka företagits p.g.a. tids- och resursbegränsningar. 

Efter detta följer en genomgång av metodologiska överväganden. Detta inkluderar en 

redogörelse av datamaterialet tillämpat i undersökningen, operationaliseringen av variablerna 

samt den statistiska analysmetoden. Därutöver görs ett antagande angående 

regressionskoefficienternas riktning, dvs. relation till beroende variabeln.  

Nästföljande moment utgörs av en framställning av resultatet från regressionsanalysen. 

Slutligen avrundas studien med en diskussion beträffande resultatet. Detta inkluderar en 

utvärdering av de applicerade variablerna och eventuella slutsatser som kan härledas ur 

resultatet samt en rekommendation angående lämpliga inriktningar för framtida studier. 

2 Radikal högerpopulism 

Det har under de senaste tjugo åren vuxit fram ett antal radikala högerpartier runtom i 

Europa, vilka kommit att utgöra politiska krafter av skiftande magnitud (Van der Brug, 

Fennema & Tillie, 2005). Vissa partier har lyckats etablera sig inom den nationella politiska 

arenan medan andra intagit en mer marginell position
1
 (Van der Brug & Fennema, 2007). 

Partierna har rönt stor uppmärksamhet inom den samhällsvetenskapliga forskarvärlden och 

                                                 
1
 Lega Nord (Italien), Vlaams Belang (Belgien), Freiheitliche Partei Österreichs (Österrike), Front National 

(Frankrike) samt Dansk Folkeparti (Danmark) är exempel på RHP-partier som lyckats etablera sig inom 

respektive nation och spela en betydande roll inom landets politiska arena (Rydgren, 2007). Die Republikaner 

(Tyskland), Centrumdemocraten (Holland), Ethniki Politiki Enosis (Grekland) samt Nationalbewegung 

(Luxemburg) utgör exempel på RHP-partier som inte lyckats etablera sig inom respektive nations politiska 

arena (Van der Brug, Fennema och Tillie, 2005).  
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samhället i övrigt, men trots att det förts en omfattande diskussion har man inte enats om en 

enhetlig definition av partierna (Rydgren, 2007). Detta bl.a. på grund av att partierna inte 

utgjort en alltigenom homogen konstellation (Knigge, 1998). Enligt Rydgren har dessa partier 

emellertid tillräckligt många gemensamma nämnare för att betraktas som en enhetlig 

partifamilj (Rydgren, 2007).  

Rydgren menar att partierna ”delar den fundamentala ideologiska kärnan av etnisk 

nationalistisk främlingsfientlighet… och en populism riktad mot det politiska 

etablissemanget” (Rydgren, 2005a, s. 8). Utöver den gemensamma ideologiska övertygelsen 

förekommer det även ett betydande strategiskt utbyte och samarbete, ett samarbete som kan 

vara en möjlig delförklaring till partiernas spridning och ökade inflytelseområde
2
 (Rydgren, 

2005b).  

Partierna har bl.a. betecknats radikalhöger (Norris, 2005), extremhöger (Carter, 2005) eller 

helt enkelt anti-invandring (Fennema, 1997). Dessa klassificeringar anser jag dock vara 

inadekvata då de inte inbegriper alla relevanta aspekter av partiernas politik, retorik och 

strategi.  

I den här uppsatsen används istället begreppet radikal högerpopulism (RHP). Detta i enlighet 

med Betz (Betz, 1993) och Rydgren (se bl.a. Rydgren, 2005a, 2007), med särskild betoning 

på Rydgrens definition av begreppet. Detta eftersom Rydgren erbjuder en mer 

samtidsrelevant och precis formulering, vilken inrymmer fler väsentliga element av dagens 

radikala högerpopulistiska ideologi.   

Betz definition formulerades under första hälften av nittiotalet och är präglad av den mer 

nyliberala ekonomiska hållningen många RHP-partier anammade vid den tidpunkten, en 

hållning merparten RHP-partier sedermera övergett. Istället har partierna anammat ett mer 

traditionellt mittenperspektiv där man argumenterar för en förhållandevis utbredd statlig 

iblandning
3
 (Rydgren, 2005a).  

                                                 
2
 Exempelvis mottog Sverigedemokraterna år 1998 ekonomiska resurser från franska Front National inför det 

årets valkampanj. Partiet har även haft ett utbyte med tyska Die Republikaner (Rydgren, 2005a).  
3
 Denna övergång kan tydligt belysas med ett exempel från den svenska politiska arenan där Sveriges två mest 

framträdande RHP-partier Ny Demokrati och Sverigedemokraterna stått för två olika ansatser angående 

relationen mellan staten, marknaden och ekonomin. Ny Demokrati som verkade under 90-talets första hälft stod 

för en nyliberal marknadsorienterad politik förespråkande minimal statlig inblandning medan dagens 

Sverigedemokrater står för en mittenposition med stort fokus på den traditionella svenska välfärdsmodellen i det 

socialdemokratiska folkhemmets anda (ibid.). 
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2.1 Radikalitet och populism 

RHP-partier är radikala då de ifrågasätter traditionella demokratiska värderingar som 

jämlikhet och pluralism och i många fall även utmanar det rådande politiska systemet och 

ifrågasätter dess representativa legitimitet (Rydgren, 2007). Merparten RHP-partier stödjer 

dock officiellt den etablerade demokratiska principen, men menar att det nuvarande politiska 

systemet inte utgör en riktig demokrati utan snarare ett korrumperat elitstyre med en 

trögflytande byråkrati (Rydgren, 2005a).  

I enlighet med detta begagnar sig partierna av en populistisk anti-etablissemangskritik vilken 

menar att de etablerade politiska aktörerna utgör en slags maktelit som styr landet oberoende 

av folket. Folket i sin tur ses som en homogen och harmonisk entitet med en klar och tydlig 

”vilja” eller ”röst” (ibid.). De etablerade politikerna sägs sakna folkets ”sunda förnuft” samt 

vara korrupta eller alltför upptagna med olika ”specialintressen” fjärmade från 

allmänintresset (ibid.). Man delar således samhället i två skilda och antagonistiska grupper; 

den korrumperade eliten och det ”rena” folket (Mudde, 2004). Det egna partiet sägs då stå för 

folkets kamp gentemot de ingrodda samhälleliga institutionerna och den dammiga byråkratin.   

2.2 Högerpolitik, kulturella och ekonomiska aspekter 

Politisk tillhörighet på en vänster - högerskala kan utvärderas genom att beakta två olika 

politiska konfliktdimensioner, en socioekonomisk och en sociokulturell (Rydgren 2005a). 

Den socioekonomiska dimensionen inrymmer frågor angående statens inblandning i 

ekonomin där ekonomisk socialism (stor statlig iblandning) ställs mot ekonomisk liberalism 

(liten statlig inblandning), medan den sociokulturella dimensionen inrymmer frågor angående 

värderingar och normer där en liberal syn (omfattande individuell frihet) ställs mot en 

konservativ eller auktoritär syn (begränsad individuell frihet till förmån för tradition och 

disciplin) (Rydgren, 2007).   

Det är framförallt inom den sociokulturella dimensionen RHP-partier positionerar sig kraftigt 

till höger, mot en konservativa och auktoritär samhällssyn (ibid.). Denna högerposition 

innefattar exempelvis konservativa ställningstaganden angående lag och ordning, abort och 

den heterosexuella kärnfamiljen samt en stark nationalistisk övertygelse där den nationella 

identiteten ses som en fundamental aspekt av individ och samhälle.  

På den socioekonomiska skalan har som tidigare nämnts de flesta RHP-partier rört sig mot en 

mittenposition och är således inte entydigt höger i den bemärkelsen.   
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RHP-partier är generellt mindre intresserade av att bedriva politik angående ekonomiska 

frågor där man oftast inte heller intar särskilt extraordinära ståndpunkter inkongruenta med 

den politiska huvudfåran. Det är snarare den sociokulturella konfliktdimensionen som utgör 

underlag för RHP-partiers politiska verksamhet och det är följaktligen inom denna dimension 

man utgör en framträdande avvikelse gentemot övriga politiska aktörer (Rydgren, 2005a). 

2.3 Nationalism och invandring 

RHP-partier förespråkar en nationalism baserad på den etno-pluralistiska doktrinen. Denna 

doktrin hävdar att alla nationer har ett unikt folkslag med en unik kulturgemenskap samt att 

olika kulturer mår bäst av att inte sammanblandas (Rydgren, 2005a). Enligt denna åskådning 

måste kulturerna hållas isär för att inte utplånas, en integration av dessa skulle endast leda till 

en gradvis ”utspädningen” där varje kultur skulle förlora sitt unika karaktärsdrag till förmån 

för en intetsägande multikulturell blandning (Rydgren, 2007). Till skillnad från tidigare 

rasistiska uppfattningar implicerar inte den etno-pluralistiska doktrinen någon hierarkisk 

åtskillnad mellan folken och kulturerna utan endast en vertikal (Betz & Johnson, 2004). Med 

andra ord hävdar man inte att vissa folk och kulturer är bättre än andra, istället framhävs varje 

folk och kulturs unikhet. Utifrån denna ståndpunkt fastställer man sedan nödvändigheten av 

att bibehålla varje folk inom klart avgränsade nationella områden (ibid.).  

RHP-partier utgår emellertid även från välfärdschauvinistiska argument. Välfärdschauvinism 

innebär att man sammankopplar välfärdsstatens problem med invandring. Man menar då att 

invandringen urholkar välfärden i samhället genom att öka belastningen på samhällets 

resurser, vilka primärt bör tillfalla den etniskt homogena infödda befolkningen (Rydgren, 

2005a).  

Utöver etno-pluralistiska och välfärdschauvinistiska argument yrkar man även på att 

invandrare är en källa till kriminalitet och andra sociala oroligheter samt att de orsakar 

arbetslöshet och stjäl jobb från den infödda befolkningen (Rydgren, 2003).   

Sammanfattningsvis kännetecknas RHP-partiers politik av en populistisk anti-

etablissemangskritik och radikal systemkritik centrerad kring en etno-pluralistisk och 

välfärdschauvinistisk syn på invandring och invandrare där den sociokulturella politiska 

dimensionen tar företräde framför den socioekonomiska, till förmån för en konservativ och 

auktoritär samhällssyn.  



6 

 

2.4 Radikal högerpopulism i Sverige 

Under åttiotalet uppnådde några skattepopulistiska missnöjespartier som Skånepartiet vissa 

politiska framgångar på lokal nivå och ett renodlat främlingsfientligtparti växte även fram i 

form av Sjöbopartiet (Rydgren, 2005a). Det var dock inte förrän på nittiotalet ett svenskt 

RHP-parti åstadkom någon betydande framgång på riksnivå då Ny demokrati fick 6,7 procent 

av rösterna i 1991 års riksdagsval
4
. 

Ny demokrati grundades av två välkända personligheter; den framgångsrika 

skivbolagsdirektören och nöjesparksägaren Bert Karlsson samt affärsmannen Ian 

Wachtmeister som även gjort sig känd genom författandet av populära politiska satirböcker 

(ibid.). Partiet bildades som en reaktion mot en påstådd byråkratiserad politikerelit som sades 

sakna verklighetskontakt och tillräcklig förankring i folket och det folkliga ”sunda förnuftet”. 

Partiet bedrev en nyliberal marknadsorienterad politik där man motsatte sig statlig 

inblandning i det vilket man menade bäst sköttes av folket utan statliga pekpinnar. Denna 

populistiska anti-etablissemangskritik blandade man med en främlingsfientlig retorik där man 

bl.a. anklagade invandrare för att utgöra ett hot mot den svenska nationella identiteten och de 

traditionella svenska värderingarna, bidra till ökad kriminalitet, belasta välfärden genom 

bidragstagande samt stjäla ”svenskarnas” jobb (ibid.).   

Ny demokrati blev trots valframgångarna 1991 inget varaktigt parti och lyckades endast få 

1,9 procent av rösterna i det följande riksdagsvalet. Efter denna motgång tynade partiet 

sedermera bort och alltsedan dess har inget svenskt RHP-parti lyckats ta sig in i riksdagen.    

2.5 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna utgör sedan många år tillbaka Sveriges ledande RHP-parti. Partiet 

bildades 1988 av ett tjugotal personer varav många hade en bakgrund i organisationen BSS 

(Bevara Sverige Svenskt) samt i det kortlivade Sverigepartiet (Larsson & Ekman, 2001) 

Sverigedemokraterna hade tidigt kopplingar till olika anti-demokratiska och nynazistiska 

grupperingar och partiets första partiledare Anders Klarström var själv en före detta nazist 

som tidigare dömts för olaga hot (Larsson & Ekman, 2001; Matsson, 2009).  

Det var inte förrän 1995 när den före detta centerpartisten Mikael Jansson blev ny 

partiordförande som Sverigedemokraterna började distansera sig från olika våldsamma anti-

                                                 
4
 Ny demokrati bör kanske inte ses som ett renodlat RHP-parti då partiet i fråga gav stort utrymme åt den 

socioekonomiska dimensionen och inte fokuserade lika starkt på kulturella aspekter. Partiet var dock helt klart 

högerpopulistiskt och använde sig av en främlingsfientlig retorik (Rydgren, 2005a). 
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demokratiska grupperingar för att istället försöka etablera sig som ett gångbart demokratiskt 

alternativ (Matsson, 2009). Ett bakslag för partiet kom under sommaren 2001 då en mer 

extrem falang inom partiet efter långtgående interna konflikter bröt sig ut för att istället bilda 

Nationaldemokraterna. Detta medförde att partiet tappade många viktiga aktivister, i 

synnerhet i Stockholm där partiet haft svårt att etablera något påtagligt väljarstöd (ibid.). 

Valåret 2002 blev däremot en förhållandevis stor framgång för partiet som lyckades få 76 300 

(1,4 %) av rösterna till riksdagsvalet samt 50 mandat i 30 kommuner, partiet växte sig allt 

större samtidigt som man erhöll värdefulla politiska erfarenheter (ibid.). 2005 inträffade 

återigen ett partiledarbyte då nuvarande partiledare Jimmie Åkesson tillträdde posten. Under 

Åkessons ledarskap gjorde sedan Sverigedemokraterna sin största valframgång hittills då de 

år 2006 mer än fördubblade andel röster i riskdagsvalet till 162 463 röster (2,93 %) och ökade 

andelen kommunmandat till 280 mandat i 144 kommuner, vilket var en omfattande 

landvinning för partiet (Valmyndigheten, 2010).  

Sverigedemokraternas politiska program präglas av etno-pluralistisk nationalism och 

främlingsfientlighet i enlighet med den västeuropeiska RHP-partifamiljen (Rydgren, 2005a). 

Partiet begagnar sig av en påtagligt populistisk anti-etablissemangskritik. Man menar 

exempelvis att det inte existerar några riktiga politiska alternativ på den politiska arenan 

eftersom de etablerade partierna är såpass snarlika att de knappt går att urskilja från varandra. 

Istället är det endast det egna partiet som utgör ett verkligt alternativ och man är dessutom de 

enda som vågar bryta det politiska konsensus som råder och ta upp obekväma frågor på den 

politiska dagordningen, dvs. huvudsakligen invandringsfrågor. Man skriver exempelvis att 

man vill ”omvandla dagens skendemokrati till äkta demokrati” (Sverigedemokraterna, 2010) 

och att ”de flesta svenskar erkänner idag att svensk invandrings- och integrationspolitik har 

varit ett monumentalt misslyckande. Sverigedemokraterna är det enda parti som vågar säga 

detta öppet”(ibid.).  

Sverigedemokraterna beskriver sig själva uttryckligen som ett nationalistiskt parti och skriver 

i sitt principprogram att ”nationalismen och önskan om ett demokratiskt styrelseskick utgör 

de mest grundläggande principerna i Sverigedemokraternas ideologi” (Sverigedemokraterna 

2005). Vidare skriver man att:  

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma 

identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. 

Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för 

Sverigedemokraternas politik. Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att 
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statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala 

form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent” (ibid.). 

Således menar man att varje nation har ett homogent folk med en egen kultur och i enlighet 

med den etno-pluralistiska doktrinen gör man ingen hierarkisk åtskillnad mellan dessa utan 

anser att alla mår bäst av att inte sammanblandas. Man skriver exempelvis att: 

”Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är bättre än 

andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och kan utveckla 

vår egen särart och identitet” (ibid.).  

På grundval av vikten av nationell suveränitet är man även motståndare till överstatliga 

sammanslutningar som EU och man menar att ”varje folk bäst känner sina egna intressen och 

därför också bäst kan värna om dessa” (ibid.). Dessutom är man av samma anledning 

motståndare till globalisering och internationalisering. 

Ytterligare anser man att målet att ”skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt 

hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning” (ibid.). Därför 

förespråkar man en begränsning av invandringen och menar att invandrare bosatta i Sverige 

antingen bör repatrieras till sina hemländer eller assimileras i ”majoritetskulturen”, dvs. den 

”svenska kulturen”.  

Man åberopar dessutom välfärdschauvinistiska argument och skriver att:  

”Den omfattande invandringen fört med sig sociala problem i form av utanförskap, 

gruppmotsättningar och kriminalitet, samt stora ekonomiska kostnader, som ofrånkomligen haft en 

negativ inverkan på svensk ekonomi och som därmed satt det generella välfärdssystemet på svåra 

prov” (Sverigedemokraterna, 2007).  

Här sammankopplas invandring även till ökad kriminalitet och man menar att endast en 

”nationalistisk politik kan ge den trygghet och den omtanke som minskar kriminaliteten” 

(Sverigedemokraterna, 2010).  

I principprogrammet skriver man därutöver att man står för ”traditionella värdekonservativa 

idéer” (Sverigedemokraterna, 2005). Dessa idéer innefattar bl.a. en konservativ syn på den 

heterosexuella kärnfamiljen, en auktoritär syn på lag och ordning samt framhållande av 

traditionens vikt och betydelse för samhället. 

Sverigedemokraterna kan sammanfattningsvis sägas vara ett utpräglat RHP-parti där den 

sociokulturella politiska dimensionen tar företräde över den socioekonomiska (detta till 



9 

 

förmån för en värdekonservativ och auktoritär hållning) och vars ideologi genomsyras av 

etnisk nationalism och främlingsfientlighet, populistisk anti-etablissemangskritik samt ett 

radikalt ifrågasättande av pluralism och det rådande demokratiska systemet. 

3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

En rad olika undersökningar har genomförts angående varför människor röstar på radikala 

högerpopulistiska partier, både på individ/mikronivå (se bl.a., Betz & Immerfall, 1998; 

Lubbers & Scheepers, 2000; Swyngedouw, 2001) och aggregerad/makronivå (se bl.a., 

Knigge, 1998; Van der Brug, Fennema & Tillie, 2005; Arzheimer & Carter, 2006). Dessa 

undersökningar har bidragit till förståelsen av RHP-partiers väljarmobilisering genom att 

framställa olika förklaringsmodeller samt testa dessa mot aktuell empiri. Detta har gjorts dels 

ur ett avgränsat nationellt perspektiv (se bl.a. Kestilä & Söderlund, 2007; Betz & Immerfall, 

1998), men även ur ett komparativt perspektiv där man kontrasterat flera nationer gentemot 

varandra (se bl.a. Rydgren, 2003; Swank & Betz, 2003; Oesch, 2008; ). Med ett komparativt 

tillvägagångssätt kan man belysa framväxtfaktorer genom att klarlägga skillnader mellan 

länder där RHP-partier varit framgångsrika och länder där de misslyckats. Det komparativa 

förfarandet minskar även risken för uppkomsten av ad hoc-teorier
5
 (Rydgren, 2007).   

Modellerna vilka tillämpats för att förklara framväxten av RHP-partier innefattar endera, eller 

optimalt sett både, demand-side och supply-side aspekter beträffande politiska 

möjlighetsbetingelser (Rydgren, 2007, se även Kestilä & Söderlund, 2007).  

Demand-side aspekter utgår från individers politiska behov, attityder och intressen. Detta ger 

en bild av vilka politiska frågor väljarna anser vara betydelsefulla samt deras attityd gentemot 

rådande politiska aktörer och utgör således en indikator på det potentiella stöd ett RHP-parti 

kan mobilisera hos en specifik väljarkår (Kestilä & Söderlund, 2007).  

En möjlighet till nischning kan uppstå på den politiska arenan om etablerade politiska aktörer 

inte engagerar sig i frågor vilka upplevs som viktiga av väljarna, dvs. ifall det föreligger ett 

reellt och tillräckligt utbrett politiskt behov bland befolkningen som inte tillgodoses av något 

befintligt alternativ på den politiska arenan (Rydgren, 2005a). I fallet med RHP-partier gäller 

detta framförallt invandringsfrågan, men kan även innefatta frågor angående exempelvis lag 

                                                 
5
 Där man försöker förklara det aktuella fenomenet genom konstruerandet av teorier som passar det specifika 

fallet men vars generaliserbarhet är bristande eller obefintlig. 
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och ordning samt olika former av missnöjesröstning (Billet & Witte, 1995; Van der Brug, 

Fennema & Tillie, 2000).  

Supply-side aspekter innefattar själva RHP-partiernas förmåga att erbjuda ett attraktivt 

politiskt alternativ, deras organisatoriska duglighet samt de rådande politiska 

möjlighetsstrukturerna inom ett specifikt politiskt system (Rydgren, 2007). Det räcker inte 

enbart med ett otillfredsställt behov hos väljarkåren utan det måste även uppkomma en 

politisk aktör som förmår hörsamka detta behov. Huruvida det radikala högerpopulistiska 

partiet erbjuder ett adekvat svar på det hittills icke-tillgodosedda politiska behovet samt 

graden av organisatorisk duglighet inom partiet spelar en avgörande roll för dess potentiella 

framväxt (Rydgren, 2005a). Framväxten påverkas dessutom av de rådande politiska 

möjlighetsstrukturerna. Dessa innefattar valsystemets beskaffenhet, befintliga politiska 

aktörer och dessas mottagande av det framväxande partiet samt massmedias förhållning 

gentemot partiet (Rydgren, 2007). Man har bl.a. menat att ett proportionerligt valsystem med 

relativt låga valspärrar utgör en positiv betingelse beträffande framväxten av missnöjespartier 

och mindre politiska aktörer utanför den etablerade huvudfåran (Carter, 2002; Arzheimer & 

Carter, 2006).   

För att skapa sig en bild angående de politiska möjlighetsstrukturerna inom en specifik 

politisk enhet skulle man exempelvis kunna undersöka hur pass stabilt partistyret är och har 

varit, hur länge det nuvarande partiet varit vid makten och hur oppositionen ser ut. Huruvida 

det förekommer koalitioner över partiblocken kan därutöver vara en indikator på hur pass 

homogen den politiska arenan är. En hög nivå av homogenitet kan innebära en fruktbar 

möjlighet för ett nytt parti att nischa sig som ”outsider” (Rydgren, 2005a).        

3.1 Variabler 

Denna undersökning förhöll sig inte till supply-side aspekter vad gäller 

Sverigedemokraternas väljarmobilisering i kommunvalet 2006, utan fokuserade uteslutande 

på demand-side aspekter. Detta p.g.a. brist på adekvat datamaterial. Supply-side aspekter med 

hög förklaringspotential lär dock troligtvis förekomma 

Förutom ovannämnda aspekter skulle man kunna undersöka skillnader i hur lokalmedia 

förhållit sig gentemot Sverigedemokraterna, huruvida de etablerade kommunpolitikerna 

anammat en cordon sanitaire eller öppnat upp för dialog med partiet samt hur pass intensivt 

Sverigedemokraterna bedrivit politisk verksamhet i valkretsen. Det är möjligt och även troligt 

att dessa aspekter kan generera relevant information och tillföra ytterligare explanans.  
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Något adekvat datamaterial beträffande dessa aspekter har dock ej funnits tillgängligt vid 

genomförandet av denna undersökning. För att begagna sig av dessa faktorer skulle man 

således vara tvungen att generera egen primärdata, en oerhört omfattande arbetsprocess 

vilken faller ur ramarna för denna undersöknings begränsade tidsdisposition. 

Även andra faktorer och variabler med varierande grad av förklaringspotential valdes bort 

p.g.a. ofullständigt eller på annat vis inadekvat datamaterial. En diskussion angående dessa 

och implikationerna av deras exkludering ur förklaringsmodellen företas vid ett senare 

tillfälle i uppsatsen. 

Inkomst 

En betydande andel undersökningar har pekat på att individer från lägre samhällsstrata har en 

större benägenhet att rösta på RHP-partier än individer från andra samhällsskikt (Lubbers, 

Gjisberts & Scheepers, 2002). I många fall har det därutöver visat sig att arbetare, vilka 

traditionellt röstat vänster, utgjort en ansenlig del av RHP-partiers väljarstöd (Oesch, 2008). 

Detta följer Betz inflytelserika teori angående ”modernization losers” (Betz, 1993).  

Enligt Betz mobiliserar västeuropeiska RHP-partier väljarstöd främst bland individer vilka 

negativt påverkats av övergången från en industriell till en post-industriell samhällsordning. 

Denna grupp innefattar lågavlönade okvalificerade arbetare vars yrkeskompetenser blivit 

mindre attraktiva på arbetsmarknaden till följd av en ökad specialisering vilken framhävdat 

betydelsen av högre utbildning. Till följd av denna relativa depravation uppkommer ett 

missnöje med de etablerade politiska alternativen och deras oförmåga att hantera 

problematiken på ett tillfredsställande sätt. Således uppstår fruktbara betingelser för RHP-

partiers framväxt genom möjligheten att kapitalisera på det utbredda missnöjet inom 

samhällets mindre bemedlade strata. Förutom möjligheten att tillskansa sig missnöjesröster 

kan RHP-partier även attrahera väljare genom att framställa invandrare som ett antagonistiskt 

element i samhällsordningen och använda nostalgiska argument anspelandes på ett upphöjt, 

harmoniskt förflutet (ibid.).  

Man har även menat att lågavlönade okvalificerade arbetare upplever invandrare som ett 

större hot än övriga samhällsgrupper. Detta eftersom dessa till större utsträckning påverkas av 

en direkt konkurrens om jobb och välfärdsförmåner (Mughan, Bean & McAlliser, 2003). 

Individer vilka har liknande förutsättningar som invandrare på arbetsmarknaden kommer 

således vara mer benägna att stödja RHP-partier. Detta eftersom RHP-partier påstår sig bättre 

kunna tillvarata deras ekonomiska intressen genom att begränsa invandringen och ge den 
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infödda befolkningen företräde till olika samhälleliga förmåner som bostad, offentliga 

arbeten och socialt stöd (Lubbers, Gjisberts & Scheepers, 2002).    

Utbildning 

Utbildning anses vara en inflytelserik faktor och man har menat att lågutbildade individer är 

mer benägna att rösta på RHP-partier än högutbildade individer (Arzheimer & Carter, 2006). 

Resonemangen kring utbildning följer till stor del de om inkomst, nämligen att lågutbildade 

människor är mer påtagligt påverkade av konkurrens från invandrare på arbetsmarknaden och 

således mer benägna att stödja RHP-partier vilka minimerar denna konkurrens samt 

resonemang i linje med ”modernization losers” teorin. 

Man har dock även lyft fram skillnader i värderingar som en betydelsefull förklaring 

beträffande diskrepansen i väljarstöd för RHP-partier mellan låg- och högutbildade (ibid.). 

Man menar att högutbildade individer tenderar att vara mer tolerant inställda gentemot 

invandrare p.g.a. liberala värderingarna införlivade under utbildningen (Weakliem, 2002). 

Således utgör utbildning inte enbart en indikator på eventuell socioekonomisk position utan 

även på kognitiva aspekter med relevans för frågor angående invandring och 

främlingsfientlighet (Arzheimer & Carter, 2006). 

Invandring 

Invandringsfrågan är den mest betydande och märkbara frågan för RHP-partier (Fennema, 

1997). Dessutom härbärgerar nästintill alla som röstar på RHP-partier främlingsfientliga 

åsikter, även om inte alla individer som hyser sådana åsikter röstar på partierna (Rydgren, 

2007). Single-issue teorin menar därutöver att invandringsfrågan är den enda riktigt 

betydelsefulla frågan för RHP-partier och att det således är denna som har ett avgörande 

inflytande över en potentiell väljarmässig framgång (Mudde, 1999).  

Andel invandrare har följaktligen utgjort en viktig variabel i ett övervägande antal 

undersökningar angående RHP-partiers väljarmobilisering och har ofta utgjort en avsevärt 

mer precist förklarande variabel än diverse socioekonomiska faktorer (Kestilä & Söderlund, 

2007).  

Andel invandrare kan sammankopplas med både ”modernization losers”-teorin och teorier 

angående etnisk konkurrens (Rydgren, 2007). Känslan av missnöje och förfördelning 

frambringad av den relativa depravationen uppkommen till följd av den postindustriella 

omställningen kan riktas mot invandrare, vilka då tilldelas rollen som generell syndabock för 
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allehanda samhälleliga problem (Betz, 1993). En hög andel invandrare kan antagas förstärka 

effekterna av detta fenomenen och följaktligen generera ett ökat väljarstöd för RHP-partier. 

Därutöver kan konkurrensen på arbetsmarknaden mellan infödda okvalificerade arbetare och 

invandrare påtagliggöras i takt med en ökad invandring, vilket kan förhöja genomslags- och 

attraktionskraften av RHP-partiernas välfärdschauvinistiska retorik (Scheepers, Gijsberts & 

Coenders, 2002). Flertalet undersökningar har dessutom påvisat ett positivt samband mellan 

höga andelar invandrare och väljarstöd för RHP-partier (se bl.a. Knigge, 1998; Swank & 

Betz, 2003).   

Arbetslöshet 

Nivån av arbetslöshet har använts som variabel i många undersökningar med delvis 

motsägande resultat. Vissa studier pekar på ett positivt samband mellan arbetslöshet och 

valframgångar för RHP-partier medan andra pekar på ett negativt eller obefintligt samband 

(Lubbers, Gjisberts & Scheepers, 2002).  

Det har hypotiserats att en hög nivå av arbetslöshet leder till ökat stöd för RHP-partier p.g.a.  

ett tilltagande missnöje med de etablerade politiska alternativen (Kestilä & Söderlund, 2007). 

Å andra sidan kan en hög nivå av arbetslöshet leda till minskat stöd för RHP-partier då 

väljarna p.g.a. den osäkra situationen föredrar att förlita sig på beprövade politiska alternativ 

vars regeringsduglighet är fastställd sedan tidigare istället för att missnöjesrösta på ett parti 

utan nämnvärd regeringserfarenhet (Knigge, 1998). 

I enlighet med teorier om etnisk konkurrens (se bl.a. Scheepers, Gijsberts & Coenders, 2002) 

har man även menat att höga nivåer av arbetslöshet främjar RHP-partier genom att 

välfärdschauvinistiska och andra xenofobiska argument får ökad genomslagskraft i och med 

den ökade konkurrensen över knappa resurser (Oesch, 2008).  

Brottslighet 

Frågor angående lag och ordning intar en betydelsefull position i merparten RHP-partiers 

politiska program (Karapin, 1998). Partierna står alltsomoftast för en auktoritär och 

disciplinär hållning där man yrkar på stränga straff och ökad polisiär kontrollverksamhet 

(Knigge, 1998). Därutöver sammankopplar partierna ofta brottslighet med invandring och 

hävdar, implicit eller explicit, att invandrare är mer benägna att begå brott än den infödda 

befolkningen (Rydgren, 2003). I enlighet med den etno-pluralistiska doktrinen menar man att 

kriminalitet och andra former av social oro i dagens liberala västeuropeiska samhällen är en 

effekt av den multikulturella sammanblandningen och kan minskas genom införlivandet av 
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ett mer etniskt homogent samhälle (Rydgren, 2008). Relationen mellan brottslighet och 

väljarmobilisering har emellertid inte undersökts särskilt omfattande inom den aktuella 

forskningen.  

Rydgren menar dock att sammankopplandet av invandring och brottslighet utgör en särdeles 

effektiv diskursiv strategi för RHP-partier (Rydgren, 2008). Väljare vilka ansåg att 

invandrare är mer benägna att begå brott än den infödda befolkningen visade sig ha en större 

sannolikhet att rösta på RHP-partier än väljare vilka inte delade denna uppfattning (ibid.). 

Sammankopplingen mellan kriminalitet och invandrare visade sig därutöver vara betydligt 

mer signifikant än välfärdschauvinistiska sammankopplingar. 

Huruvida det föreligger något samband mellan faktisk brottsstatistik och RHP-partiers 

förmåga att mobilisera väljare eller om det enbart är den retoriska sammankopplingen som 

genererar ett ökat väljarstöd, oavhängigt verklighetens statistiskt påvisbara förhållanden, är 

emellertid osäkert. Rimligtvis borde dock den retoriska sammankopplingens potentiella 

genomslagskraft påverkas av kontexten, dvs. huruvida brottsligheten är låg eller hög inom 

den politiska enheten .  

Valdeltagande 

Valdeltagandets samband med RHP-partiers väljarmobilisering är motstridig. Man har menat 

att ett lågt valdeltagande är en indikator på en hög nivå av politiskt missnöje och frustration 

bland väljarkåren och utgör således en positiv betingelse för framväxten av ett icke-etablerat 

parti (Kestilä & Söderlund, 2007). Man har emellertid även menat att ett lågt valdeltagande är 

en indikator på ett utbrett politiskt konsensus och att ett högt valdeltagande pekar på en 

benägenhet bland väljarna att uttrycka politiskt missnöje, vilket istället skulle gynna ett icke-

etablerat parti (ibid.). Valdeltagandets potentiella inverkan på väljarmobilisering för RHP-

partier är således tvetydig.  

Tidigare framgång för ett främlingsfientligt parti  

Rydgren har föreslagit att RHP-partiers närvaro på den politiska arenan kan påverka graden 

av främlingsfientlighet inom den politiska diskursen och bland befolkningen i allmänhet 

(Rydgren, 2003). Detta eftersom en oartikulerad, latent främlingsfientlighet kan finna en 

tydligare artikulering i RHP-partiets främlingsfientliga retorik och således förstärkas. Den 

främlingsfientliga ideologin kan därutöver erbjuda ett lättillgängligt raster genom vilket 

osäkra individer kan förmå tolka den komplicerade verkligheten (ibid.).   
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Närvaron av ett RHP-parti kan också resultera i att den sociokulturella konfliktdimensionen 

får företräde framför den socioekonomiska. Detta kan leda till att individer blir mer benägna 

att definiera sig själva och andra utefter etnicitet och nationalitet än utefter social 

klasstillhörighet. RHP-partier kan även få ett inflytande över hur invandringsfrågor 

formuleras, dvs. lyckas framställa invandrare som ett problem inom olika politiska 

sammanhang. Därutöver kan RHP-partiet påverka etablerade politiska aktörer att införliva 

fler främlingsfientliga inslag i sin politik (ibid.).    

Enligt Rydgren hade emellertid Ny demokrati ingen bestående inverkan på vare sig 

etablerade politiska aktörer eller befolkningen i allmänhet (ibid.). Huruvida ett 

främlingsfientligt parti tidigare rönt framgångar inom en politisk enhet kan ändock ha en 

påverkan på genomslagskraften för ett framväxande RHP-parti. 

EU 

Merparten västeuropeiska RHP-partier intar en starkt negativ hållning gentemot 

transnationella politiska unioner, däribland EU (Rydgren, 2002). Partierna hävdar bl.a. att EU 

underminerar den nationella suveräniteten till förmån för ett multinationellt elitstyre samt att 

unionen förorsakar en urholkning av den nationella identiteten (Rydgren, 2007). 

Undersökningar har dessutom visat att många RHP-partier framgångsrikt använt sig av anti-

EU attityder i syfte att mobilisera väljarstöd (Rydgren, 2003).  

Rydgren menar dock att EU-frågan ej haft en betydande inverkan rörande svenska RHP-

partiers väljarmobilisering. Detta bl.a. på grund av att befintliga politiska aktörer 

(Vänsterpartiet och Miljöpartiet) förmått attrahera EU-kritiska väljare samt att frågor gällande 

nationalitet och invandring inte varit särskilt framträdande i debatten kring EU.  Enligt 

Rydgren bör man emellertid inte avskriva möjligheten att EU-frågan kan vara en 

betydelsefull del av ett svenskt RHP-partis väljarmobiliseringsstrategi, i synnerhet då EU-

kritiska attityder är vitt spridda bland den svenska allmänheten (ibid.).      

4 Metod 

Datamaterialet i undersökningen utgjordes av sekundärdata hämtad från statliga myndigheter 

såsom Statistiska centralbyrån, Brottsförebyggande rådet, Valmyndigheten och 

Arbetsförmedlingen. Dessa myndigheter är högst trovärdiga och tillhandahåller tillförlitlig 

statistik, varför det ansetts lämpligt att begagna datamaterialet i studien. Data för de olika 
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variablerna redovisas nedanför medföljande källhänvisning i uppsatsens referensdel under 

rubriken ”Statistik och data”. 

Den statistiska analysen i undersökningen utfördes som en linjär OLS (ordinary least squares) 

multipel regressionsanalys där Sveriges 290 kommuner utgjorde observationsenheter. Varje 

variabel vilken ingår i analysen antog följaktligen 290 värden. 

Regressionsanalys används med fördel när man vill undersöka sambandet mellan en beroende 

variabel (Y) och en eller flera oberoende variabler (X). I denna undersökning utfördes en 

multipel regressionsanalys då flera oberoende variabler ingick i analysen (Allison, 1999).   

Principen i linjär regressionsanalys är att finna den regressionslinje som bäst sammanfattar 

relationen mellan beroende och oberoende variabler och således skatta så precisa 

regressionskoefficienter
6
 som möjligt. Detta åstadkoms genom OLS, även kallad 

minstakvadratmetoden. Minstakvadratmetoden bygger på principen att den lämpligaste 

regressionslinjen är den som minimerar summan av alla kvadrerade
7
 avvikelser mellan 

observerade värden och linjen som beskriver sambandet mellan variablerna (Edling & 

Hedström, 2003). Metoden för att skatta regressionskoefficienterna i multipel regression är 

något mer komplicerad än vid enkel regression, men principen att minimera summan av 

kvadrerade avvikelser är densamma (ibid.).  

För att få kännedom om varje oberoende variabels unika effekt, eller samband med beroende 

variabeln kontrollerar man för övriga oberoende variabler när man skattar 

regressionskoefficienterna
8
 (ibid.). Detta innebär att man ”renar” den oberoende variabelns 

effekt från den effekt variabeln delar med andra oberoende variabler (Allison, 1999).  

Ett mått på regressionsmodellens prediktionsförmåga, dvs. samstämmigheten mellan 

predicerade och observerade värden, är det så kallade R
2
 värdet. R

2
 mäter hur pass mycket 

mer precisa prediktionerna blir när man har kännedom om de oberoende variablerna jämfört 

med när man bara har kännedom om beroende variabelns medelvärde och skattar utifrån 

denna. R
2 

kan alltså sägas mäta den gissningsvinst man erhåller genom att ha kännedom om 

                                                 
6
 Regressionskoefficienterna ”talar om hur många enheter den beroende variabeln förändras vid en enhets 

förändring i den oberoende variabeln då övriga variabler hålls konstanta” (Edling & Hedström, 2003, s 109). 

Dessa kan ha antingen en negativ eller positiv riktning, dvs. endera leda till en minskning eller ökning i den 

beroende variabelns predicerade värde (Miles & Shevlin, 2001). Det bör dock påpekas att det endast handlar om 

den genomsnittliga förändringen i beroende variabeln. 
7
 Avvikelserna kvadreras eftersom negativa och positiva avvikelser annars tar ut varandra (Edling & Hedström, 

2003). 
8
 Ett annat sätt att uttrycka detta är att man konstanthåller (Edling & Hedström, 2003) 
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de oberoende variablerna och mäts i en skala från 0 till 1, vilken även kan översättas till 

procent (Allison, 1999). I multipel regression används emellertid ett justerat R
2
 värde. Detta 

eftersom R
2
 alltid ökar när man inkluderar ytterligare variabler i modellen. Justerat R

2
 tar 

detta i beaktning och utför en matematisk justering för att på så sätt tillhandahålla ett mer 

adekvat R
2
 värde (Edling & Hedström, 2003).  

För att försäkra sig om regressionskoefficienternas giltighet, dvs. samstämmighet med det 

sanna populationsvärdet, utför regressionsanalysen signifikanstestning. På detta sätt kan man 

utvärdera huruvida det föreligger ett egentligt samband mellan beroende och oberoende 

variabler i populationen eller om resultatet enbart uppkommit p.g.a. slumpen (Edling & 

Hedström, 2003). För att utföra en signifikanstestning av detta slag utgår man från en 

såkallad nollhypotes (regressionskoefficienten skiljer sig inte signifikant från noll i 

populationen) och testar sannolikheten för att denna är sann. Man utgår då oftast från en 

signifikansnivå på fem procent, vilket även är den signifikansnivå som begagnats i den här 

undersökningen. Resultatet från signifikanstestningen bör då ej överstiga 0,05, ifall detta sker 

kan man inte förkasta nollhypotesen. Ifall signifikansen är mindre än 0,05 kan man dock med 

95 procentig säkerhet förkasta nollhypotesen och utgå från att resultatet påvisar ett faktiskt 

samband i populationen (ibid.).  

Att en regressionskoefficient är statistiskt signifikant på en femprocentsnivå innebär dock 

inte nödvändigtvis att sambandet till beroende variabeln är substantiellt signifikant, dvs. att 

relationen är tillräckligt stark för att vara socialt eller vetenskapligt betydelsefull (Edling & 

Hedström, 2003). På grund av detta utvärderades följaktligen huruvida de oberoende 

variablerna är statistiskt såväl som substantiellt signifikant korrelerade till valresultat för 

Sverigedemokraterna i kommunvalet 2006.  

Alla variabler vilka ingick i undersökningen har korrekt skalmetrik för regressionsanalys, 

dvs. kvotskalnivå. Detta innebär att variablerna har rangordning, ekvidistans och absolut 

nollpunkt (Edling & Hedström, 2003).  

Valresultat 

Valresultat i procent för Sverigedemokraterna i kommunvalet 2006 utgjorde som tidigare 

nämnts beroende variabeln i regressionsanalysen. Data för denna variabel hämtades från 

valmyndighetens hemsida. 
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Inkomst 

Inkomst mäts som medelinkomst i antal tusen kronor i kommunen för personer i åldern 16 år 

och uppåt år 2006. Data för denna variabel hämtades från SCB:s statistikdatabas. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en negativ rikting, dvs. ju högre 

medelinkomst i kommunen, desto lägre valresultat för Sverigedemokraterna.  

Utbildning 

Utbildning mäts som procentuell andel av befolkningen mellan 25-64 år med eftergymnasial 

utbildning omfattande minst tre år inom kommunerna år 2008. Variabeln är baserad på data 

från 2008 eftersom denna var redovisad i procent medan data rörande utbildningsnivån i 

kommunerna 2006 inte var det. Då ingen betydelsefull förändring i utbildningssiffror antas 

inträffat under denna tvåårsperiod används 2008 års data. Data för denna variabel hämtades 

från SCB:s statistikdatabas. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en negativ riktning, dvs. ju högre andel 

högutbildade i kommunen, desto lägre valresultat för Sverigedemokraterna.  

Arbetslöshet 

Arbetslöshet mäts som procentuell andel öppet arbetslösa i kommunerna år 2006. Data för 

denna variabel hämtades från Arbetsförmedlingens hemsida. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en positiv riktning, dvs. ju högre 

arbetslöshet i kommunen, desto högre valresultat för Sverigedemokraterna. 

Brottslighet 

Brottslighet mäts som antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden år 2006. Data för 

denna variabel hämtades från Brottsförebyggande rådets statistikdatabas.  

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en positiv riktning, dvs. ju högre andel 

brottslighet i kommunen, desto högre valresultat för Sverigedemokraterna.  
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Invandring 

Invandring mäts som procentuell andel utrikesfödda i kommunerna år 2006. Data för denna 

variabel hämtades från SCB:s statistikdatabas. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en positiv riktning, dvs. ju högre andel 

invandrare i kommunen, desto högre valresultat för Sverigedemokraterna.  

Valdeltagande 

Valdeltagande mäts som procentuell andel valdeltagande i kommunvalet 2006. Data för 

denna variabel hämtades från valmyndighetens hemsida. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

görs inga antaganden angående regressionskoefficientens riktning.  

Tidigare framgång för ett främlingsfientligt parti 

Denna variabel mäts som valresultatet i kommunerna för Ny demokrati i kommunvalet 1991. 

Data för denna variabel hämtades från SCB:s statistikdatabas. Fyra kommuner vilka tidigare 

ingått i andra kommunkonstellationer har emellertid tillkommit sedan detta val, Bollebygd, 

Knivsta, Nykvarn och Lekeberg. Dessa har tilldelats valresultatet för kommunen i vilka de 

ingick vid 1991 års kommunval, dvs. respektive Borås, Uppsala, Södertälje och Örebro.   

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en positiv riktning, dvs. ju högre 

valresultat för Ny demokrati i kommunvalet 1991, desto högre valresultat för 

Sverigedemokraterna. 

Attityd gentemot EU 

Attityd gentemot EU mäts som andel nejröster i kommunerna i folkomröstningen om Euron 

år 2003. EMU-omröstningen används som mått istället för folkomröstningen angående EU-

medlemskap eftersom denna ligger närmre i tiden och således utgör en mer aktuell indikator 

på EU-attityd. Data för denna variabel hämtades från SCB:s statistikdatabas. 

I enlighet med tidigare forskning och teoribildning angående RHP-partiers väljarmobilisering 

antas regressionskoefficienten för denna variabel ha en positiv riktning, dvs. ju högre andel 

nejröster i EMU-omröstningen, desto högre valresultat för Sverigedemokraterna.  

 



20 

 

5 Resultat 

För att enklare kunna belysa de oberoende variablernas effekt och inflytande på modellen har 

variablerna förts in i analysen under fem steg. En tabell över de fem olika stegen återfinns 

under bilaga 1 längst bak i uppsatsen. 

I det första steget fördes de socioekonomiska variablerna inkomst och utbildning in i 

modellen. Regressionskoefficienterna för dessa variabler blev inte statistiskt signifikanta på 

en femprocentsnivå. Även om koefficienterna hade visat sig vara signifikanta hade 

gissningsvinsten av att ha kännedom om kommunernas inkomst och utbildning inte varit 

särskilt stor då det justerade R
2
 värdet endast uppgick till 0,06.  

I det andra steget fördes variablerna arbetslöshet och brott in i modellen. När man även 

kontrollerade för arbetslöshet och brott i kommunerna förblev de två föregående variablernas 

regressionskoefficienter ickesignifikanta. Inte heller variabeln arbetslöshet visade sig vara 

signifikant, men regressionskoefficienten för brott visade sig däremot vara högt signifikant. 

Det justerade R
2
 värdet som erhölls när man även kontrollerade för arbetslöshet och brott 

ökade avsevärt till 0,134. 

I det tredje steget tillfördes variabeln invandring. Regressionskoefficienten för invandring 

visade sig emellertid inte vara signifikant. Variabeln hade inte heller något nämnvärt 

inflytande gällande övriga variablers regressionskoefficienter. Det justerade R
2
 värdet sänktes 

även något jämfört med det tidigare steget till 0,131. 

I det fjärde steget tillfördes variablerna valdeltagande och Ny demokrati. 

Regressionskoefficienterna för dessa visade sig inte vara signifikanta. Alla övriga variabler 

förutom brott förblev även ickesignifikanta på en femprocentsnivå. Det justerade R
2
 värdet 

höjde sig även något till 0,136.  

I det femte och sista steget tillfördes variabeln EMU, vilket hade en stor inverkan på 

modellen och övriga variabler. När man kontrollerade för EMU blev 

regressionskoefficienterna för alla variabler förutom arbetslöshet och valdeltagande 

signifikanta på minst en femprocentsnivå. Dessutom nästintill fördubblades det justerade R
2
 

värdet till 0,271. Variabeln EMU hade således ett stort inflytande på modellen, innan man 

kontrollerade för denna var inga andra variabler förutom brott signifikanta på en 

femprocentsnivå.   
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5.1 Signifikanta variabler 

I det femte och sista steget av analysen uppvisade sålunda sex av modellens åtta oberoende 

variabler ett statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln på minst en 

femprocentsnivå, medan två variabler förblev ickesignifikanta. Nedan tolkas de signifikanta 

variablerna utförligt för att ytterligare belysa sambandet till beroende variabeln. För samtliga 

korrelationer gäller vid kontroll för övriga oberoende variabler. 

Inkomst har en negativ korrelation med valresultat, regressionskoefficienten följer således 

riktningsantagandet utifrån tidigare forskning och teori. När medelinkomst ökar med en enhet 

sker en genomsnittlig förminskning i valresultatet med 0,043 procentenheter. Variabeln 

medelinkomst har en spännvidd
9
 på 215,9 enheter vilket innebär att den maximala skillnaden 

mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig förminskning i valresultatet på 9,28 

procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 25,24 enheter, vilket motsvarar en 

genomsnittlig förändring i valresultat på 1,08 procentenheter. Denna korrelation bedöms vara 

substantiellt signifikant. Följaktligen har variabeln inkomst både ett statistisk och substantiellt 

signifikant samband med den beroende variabeln. 

Utbildning har en negativ korrelation med valresultatet, regressionskoefficienten följer 

således riktningsantagandet utifrån tidigare forskning och teori. När andel högutbildade i 

kommunen ökar med en enhet sker en genomsnittlig förminskning i valresultatet med 0,128 

procentenheter. Variabeln har en spännvidd på 36 enheter vilket innebär att den maximala 

skillnaden mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig förminskning i valresultat på 

4,608 procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 5,45 enheter, vilket motsvarar 

en genomsnittlig förändring i valresultat på 0,69 procentenheter. Denna korrelation bedöms 

vara substantiellt signifikant. Följaktligen har variabeln utbildning både ett statistiskt och 

substantiellt signifikant samband med den beroende variabeln. 

Invandring har en negativ korrelation med valresultatet, regressionskoefficienten följer 

således inte riktningsantagandet utifrån tidigare forskning och teori. När andel utrikesfödda i 

kommunen ökar med en enhet sker istället en genomsnittlig förminskning i valresultatet med 

0,202 procentenheter. Variabeln har en spännvidd på 36,4 enheter vilket innebär att den 

maximala skillnaden mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig förminskning i 

valresultat på 7,352 procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 5,12 enheter 

vilket motsvarar en genomsnittlig förändring i valresultat på 1,03 procentenheter. Denna 

                                                 
9
 Dvs. avståndet mellan kommunen med lägst värde på variabeln och kommunen med högst värde på variabeln. 
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korrelation bedöms vara substantiellt signifikant. Följaktligen har variabeln invandring både 

ett statistiskt och substantiellt signifikant samband med den beroende variabeln. 

Brott har en positiv korrelation med valresultatet, regressionskoefficienten följer således 

riktningsantagandet utifrån tidigare forskning och teori. När andel anmälda brott i kommunen 

ökar med en enhet sker en genomsnittlig ökning i valresultatet med 0,028 procentenheter. 

Variabeln brott har en spännvidd på 201,2 enheter vilket innebär att den maximala skillnaden 

mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig höjning i valresultat på 5,636 

procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 30,75 enheter vilket motsvarar en 

genomsnittlig förändring i valresultat på 0,85 procentenheter. Denna korrelation bedöms vara 

substantiellt signifikant. Följaktligen har variabeln brott både ett statistiskt och substantiellt 

signifikant samband med den beroende variabeln.  

Valresultatet för Ny demokrati 1991 i kommunen har en negativ korrelation med valresultatet 

för Sverigedemokraterna, regressionskoefficienten följer således inte riktningsantagandet 

utifrån tidigare forskning och teori. När valresultatet för Ny demokrati 1991 ökar med en 

enhet sker istället en genomsnittlig förminskning i valresultatet för Sverigedemokraterna med 

0,188 procentenheter. Variabeln Ny demokrati har en spännvidd på 16,6 enheter vilket 

innebär att den maximala skillnaden mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig 

förminskning i valresultat på 3,120 procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 

2,34 enheter vilket motsvarar en genomsnittlig förändring i valresultat på 0,43 

procentenheter. Denna korrelation bedöms inte vara substantiellt signifikant då den är 

förhållandevis svag. Följaktligen har denna variabel ett statistiskt men inte substantiellt 

signifikant samband med den beroende variabeln.  

Attityd till EU har en negativ korrelation med valresultatet, regressionskoefficienten följer 

således inte riktningsantagandet utifrån tidigare forskning och teori. När andel nej i EMU-

omröstningen ökar med en enhet sker istället en genomsnittlig förminskning i valresultatet 

med 0,229 procentenheter. Variabeln EMU har en spännvidd på 62,8 enheter vilket innebär 

att den maximala skillnaden mellan kommunerna resulterar i en genomsnittlig förminskning i 

valresultat på 14,382 procentenheter. Därutöver ligger standardavvikelsen på 11,23 enheter, 

vilket motsvarar en genomsnittlig förändring i valresultat på 2,57 procentenheter. Denna 

korrelation bedöms vara substantiellt signifikant. Följaktligen har variabeln EMU både ett 

statistiskt och substantiellt signifikant samband med den beroende variabeln.  



23 

 

5.2 Regressionsdiagnostik 

För att säkerställa att den tillämpade modellen utgör en adekvat beskrivning av datamaterialet 

och tillhandahåller en korrekt analys beträffande relationen mellan beroende och oberoende 

variabler har en regressionsdiagnostik utförts. Därvidlag utvärderades huruvida det 

förekommer några distorterande oegentligheter i form av multikollineraitet, inflytelserika 

outliers, heteroskedasticitet eller obeaktade icke-linjära samband och interaktionseffekter. 

Inflytelserika outliers kan upptäckas genom att undersöka dfbeta-värden
10

. Observationer bör 

uppmärksammas om dfbeta-värdet är större än 1 eller -1 då så pass inflytelserika 

observationer ofta har ett otillbörligt starkt inflytande på analysen (Edling & Hedström, 

2003). Inga dfbeta-värden av denna magnitud har emellertid upptäckts i datamaterialet varvid 

slutsatsen dragits att det inte förekommer några problematiska outliers. 

Yttermera förekommer det inte några obeaktade interaktionseffekter
11

. Detta har kontrollerats 

för genom att relevanta interaktionstermer förts in i modellen. Interaktion mellan variablerna 

arbetslöshet och invandring och brottslighet och invandring har särskilt uppmärksammats. 

Detta då sådana interaktionseffekter förekommit i tidigare forskning samt är relevanta utifrån 

ett teoretiskt perspektiv. Interaktionstermerna visade sig dock vara ickesignifikanta på en 

femprocentsnivå och togs följaktligen bort ur modellen.   

Icke-linjära samband
12

 mellan någon/några oberoende variabler och beroende variabeln har ej 

heller påträffats. Detta har kontrollerats för genom att plotta residualer mot predicerade 

värden och visuellt studera spridningen. 

Däremot förekommer det en viss nivå av multikollineraitet
13

 i modellen. Detta har 

kontrollerats för genom att regressera alla oberoende variabler på övriga oberoende variabler. 

Vid sådana regressioner bör det justerade R
2
 värdet helst ej överskrida 0,75 och värden som 

överstiger 0,9 bör alltid uppmärksammas (Edling & Hedström, 2003). Variabeln EMU 

uppvisade ett oroväckande högt värde; 0,817, vilket dock ej överskrider det kritiska värdet på 

0,9. Övriga variabler hade godtagbara värden, alla under 0,75. 

                                                 
10

 Dfbeta mäter hur pass inflytelserik en viss observation är genom att beräkna hur mycket den påverkar 

regressionslinjen (Miles & Shevlin, 2001). 
11

 Interaktion innebär att ”storleken på en variabels effekt beror på värdet av en annan variabel” (Edling & 

Hedström, 2003).   
12

 Icke-linjära samband kan exempelvis vara kurvformade, t.ex. om en oberoende variabel har en exponentiellt 

tilltagande eller avtagande effekt på beroende variabeln istället för en linjär och kontinuerlig (Edling & 

Hedström, 2003).   
13

 Multikollinearitet innebär att två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med varandra, vilket 

medför att standardfelen ökar. Följaktligen blir regressionskoefficienternas skattning mindre precis och mindre 

pålitliga (Allison, 1999). 
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För att ytterligare studera den eventuella förekomsten av multikollinearitet undersöktes 

dessutom variablernas VIF-värden, vilka ej bör överskrida värdet fyra
14

. Återigen uppvisade 

variabeln EMU ett oroväckande högt värde; 5,592. Även variabeln inkomst hade ett 

problematiskt VIF-värde; 4,031. Resterande variabler har godtagbara VIF-värden även om 

också utbildning hade ett högt värde vilket befann sig strax under fyra; 3,478. Det verkar 

följaktligen som att variabeln EMU framförallt korrelerar med variablerna inkomst och 

utbildning. 

Man kan minska problemet med multikollineraitet genom att utesluta den problematiska 

variabeln eller slå ihop högt korrelerade variabler (Edling & Hedström, 2003.). Emellertid har 

inget av dessa alternativ varit attraktivt då alla variabler anses relevanta för undersökningen 

samt att det inte varit möjligt att slå ihop de problematiska variablerna till ett enhetligt index. 

Det finns då inte mycket mer att göra åt problemet än att uppmärksamma förekomsten och 

vara medveten om att det leder till en mindre pålitlig skattning av regressionskoefficienterna 

(ibid.).  

Efter studerandet av regressionsmodellens residualplot upptäcktes även tecken på 

heteroskedasticitet
15

. Eftersom inga interaktionseffekter eller icke-linjära samband upphittats 

beror förekomsten av systematik i residualerna troligtvis på att relevanta oberoende variabler 

inte inkluderats i modellen.  

Tabell 1. Deskriptiv statistik över ingående variabler 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse    

 

Valresultat 

Valdeltagande 

Inkomst 

Utbildning 

Arbetslöshet 

Brott 

Invandring 

Ny demokrati 

EMU 

  

290 

290 

290 

290 

290 

290 

290 

290 

290 

 

0,00 

59,53 

176,00 

6,00 

1,10 

11,65 

3,00 

0,10 

23,30 

 

 

22,26 

89,36 

391,90 

42,00 

6,30 

212,94 

39,40 

16,70 

86,10 

 

2,11 

79,27 

205,03 

11,84 

3,38 

96,22 

9,45 

2,75 

62,96 

 

2,96 

3,45 

25,24 

5,47 

0,96 

30,75 

5,12 

2,38 

11,23 

   

 

                                                 
14

 När VIF-värdet är lika med fyra sker en fördubbling av standardfelets storlek (Miles & Shevlin, 2001) 
15

 Heteroskedasticitet innebär att regressionsmodellens residualer inte är slumpmässigt fördelade. Detta är 

problematiskt då det leder till mindre effektiva skattningar och en tendens att underskatta standardfelens storlek 

(Edling & Hedström, 2003). 
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6 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan 

Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalet 2006 och ett antal relevanta variabler 

utvalda i dialog med tidigare forskning och teoribildning angående väljarmobilisering för 

radikala högerpopulistiska partier. 

Analysen visar att medelinkomst och andel högutbildade har ett signifikant samband med 

Sverigedemokraternas valresultat. Regressionskoefficienterna uppvisar dessutom den 

förväntade negativa korrelationsriktningen. Partiet har således i genomsnitt erhållit sämre 

valresultat i kommuner med höga medelinkomstnivåer och stora andelar högutbildade. Detta 

tyder på att tidigare forskning och teoribildning som menat att RHP-partiers 

väljarmobiliseringsförmåga generellt är större bland lågavlönade och lågutbildade tycks vara 

relevant även gällande Sverigedemokraterna (se bl.a. Betz, 1993; Lubbers, Gjisberts & 

Scheepers, 2002; Mughan, Bean & McAlliser, 2003). Det bör dock påpekas att de 

socioekonomiska variablerna endast blev signifikanta då övriga variabler kontrollerades för, 

varför variablerna på egen hand inte utgör särskilt omfattande förklaringar.  

Trots att sammankopplingen mellan arbetslöshet och RHP-partiers väljarmobilisering 

förekommer frekvent både inom forskningsvärlden (se bl.a. Kestilä & Söderlund, 2007) och 

inom samhället i allmänhet utgör inte nivån av arbetslöshet i kommunerna något signifikant 

samband med Sverigedemokraternas valresultat. Detta följer resultatet från Knigges (1998) 

samt Lubbers, Gjisberts och Scheepers (2002) undersökningar vilka ej heller funnit något 

signifikant samband mellan arbetslöshet och RHP-partiers väljarmobilisering. Det bör 

emellertid påpekas att arbetslöshetsnivån var förhållandevis låg inom landets kommuner vid 

2006 års val, med ett medelvärde på endast 3,38 procent öppet arbetslösa. Med andra ord 

utgjorde arbetslösheten inget påtagligt samhälleligt problem vid den tidpunkten och det är 

möjligt att högre nivåer av arbetslöshet kan komma att gynna Sverigedemokraternas förmåga 

att mobilisera väljare.  

Andel utrikesfödda invandrare har ett överraskande samband med Sverigedemokraternas 

valresultat. Korrelationen är nämligen negativ, dvs. valresultatet tenderar att förminskas i 

genomsnitt när andel utrikesfödda invandrare ökar. Med andra ord är sambandet tvärtemot 

riktningsantagandet som postulerades utifrån tidigare forskning och teoribildning (se bl.a. 

Knigge, 1998; Swank & Betz, 2003). Det här resultatet indikerar att teorier angående etnisk 

konkurrens (Scheepers, Gijsberts & Coenders, 2002) inte erbjuder någon adekvat förklaring 
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beträffande Sverigedemokraternas väljarmobilisering. Partiets etno-pluralistiska och 

välfärdschauvinistiska retorik tycks således inte ha ett nämnvärt genomslag inom kommuner 

där den faktiska nivån av invandring är hög. Detta har säkerligen flera olika förklaringar. En 

möjlig delförklaring kan vara att invandrarna själva inte röstar på Sverigedemokraterna, 

vilket innebär att partiet helt enkelt inte kan mobilisera lika många väljare i invandrartäta 

kommuner som i kommuner med låga andelar invandrare.  

En annan möjlig delförklaring kan vara att det förekommer en selektionsmekanism gällande 

val av bostadsort. Det är rimligt att anta att invandrare är mer benägna att bosätta sig i 

förhållandevis toleranta bostadsområden samt att främlingsfientliga individer är mer benägna 

att bosätta sig i områden med låga andelar invandrare. Däremot kan man ifrågasätta huruvida 

denna selektionsmekanism äger någon betydande förklaringspotential när det kommer till 

kommuner, vilka ofta omfattar både invandrartäta områden och områden med låga andelar 

invandrare. Det är möjligt att det rör sig om ett mer lokalt fenomen inom kommunerna 

snarare än ett fenomen vilket påverkar spridningen mellan kommunerna.  

Ännu en aspekt som bör framläggas är att invandringen rent demografiskt kan skilja sig åt 

kommunerna emellan, exempelvis kan vissa kommuner ha höga andelar utomeuropeiska 

invandrare medan andra mestadels europeiska invandrare. Det är rimligt att anta att detta kan 

ha en effekt på Sverigedemokraternas väljarmobilisering då partiets främlingsfientliga retorik 

framförallt riktas mot utomeuropeiska och muslimska invandrare. Framtida undersökningar 

kan således med fördel kontrollera för olika invandrargrupper i kommunerna. 

Rydgren (2008) har tidigare funnit att väljare vilka anser att invandrare är mer benägna att 

begå brott än inrikesfödda har en större sannolikhet att rösta på RHP-partier än väljare vilka 

inte delar denna uppfattning. Även om resultatet från den här undersökningen ej kan bekräfta 

detta samband, då variabeln applicerad i analysen inte behandlar väljarattityder utan andel 

anmälda brott, verkar det troligt att Sverigedemokraterna är mer framgångsrika inom 

kommuner med förhållandevis höga andelar brottslighet jämfört med kommuner med låga 

andelar. Det är därutöver plausibelt att partiets retoriska sammankopplande av invandrare och 

kriminalitet blir mer framgångsrik i en kontext där brottslighet utgör ett påtagligare problem. 

Det bör dock påpekas att datamaterialet endast behandlar andel anmälda brott inom 

kommunerna och att ett mörkertal av skiftande proportioner således kan förekomma.  

Kestilä och Söderlund (2007) fann i sin undersökning gällande det franska regionalvalet 2004 

att nivån av valdeltagande hade ett betydelsefullt inflytande på väljarmobiliseringen för det 
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franska radikala högerpopulistiska partiet Front National. Låga nivåer av valdeltagande inom 

regionerna visade sig då gynna det främlingsfientliga partiet. Inget sådant samband har 

emellertid påträffats i den här undersökningen då valdeltagandet inom kommunerna inte 

uppvisar något signifikant samband med Sverigedemokraternas valresultat. Nivå av 

valdeltagande tycks sålunda inte nämnvärt påverka partiets väljarmobiliseringsförmåga och 

verkar vara ett ineffektivt mått rörande potentiellt väljarstöd.  

Tidigare valresultat för Ny demokrati utgör heller inget substantiellt signifikant samband med 

Sverigedemokraternas valresultat, även om regressionskoefficienten är statistiskt signifikant. 

Detta är kanske inte särskilt förvånande med tanke på att Sverigedemokraterna och Ny 

demokrati är två ganska annorlunda partier, även om partierna givetvis delar många 

gemensamma nämnare. En betydande skillnad partierna emellan är att Ny demokrati aldrig 

hade Sverigedemokraternas problem vad gäller erhållande av demokratisk legitimitet. 

Sverigedemokraterna har länge dragits med en stigmatisering till följd av partiets tidigare 

kopplingar till nynazistiska och utomparlamentariska extrema högergrupperingar vilket 

säkerligen kan verka avskräckande för många väljare vilka annars sympatiserar med partiets 

politiska ställningstaganden. Dessutom förekommer sakfrågepolitiska skillnader i en rad olika 

avseenden, exempelvis angående ekonomin och statens roll i samhället (se bl.a. Rydgren, 

2005a). 

Andel nejröster i EMU-omröstningen är starkt signifikant korrelerad med 

Sverigedemokraternas valresultat. Emellertid är korrelationen negativ vilket är något 

överraskande då partiet bedriver en väldigt intensiv anti-EU politik. Vid en snabb avläsning 

av resultatet skulle man således kunna dra slutsatsen att partiets förmåga av mobilisera 

väljare gagnas av en förhållandevis positiv attityd gentemot EU (låga andel nejröster i EMU-

omröstningen) inom kommunerna. Det rör sig emellertid troligtvis om ett skensamband. Med 

andra ord är det sannolikt att denna variabel fångar upp andra bakomliggande effekter vilka 

inte tagits i beaktning i analysen.  

Om man studerar kommunernas spridning i variabeln upptäcker man nämligen att 

kommunerna med högst andel nejröster i EMU-omröstningen alla är belägna i norra Sverige, 

i Jämtland och Västerbotten. I dessa kommuner fick Sverigedemokraterna mycket låga, eller 

obefintliga, valresultat. Bland kommunerna med lägst andel nejröster finner man fem 
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kommuner belägna i Skåne län. Sverigedemokraternas högsta valresultat erhölls i dessa fem 

kommuner
16

.  

Det verkar således som att EMU variabeln lyckats fånga upp någon form av regionalt 

samband beroende på förhållanden vilka ej inkluderats i analysen. Eftersom 

regressionskoefficienten har så pass stark effekt på modellen har variabeln ändå valts att 

behållas då den uppenbarligen reflekterar ett faktiskt förekommande samband, även om 

sambandet inte är direkt kopplat till EU-attityd vilken variabeln avser mäta. Genom att införa 

en variabel beträffande kommunernas regionala tillhörighet skulle en framtida undersökning 

kunna kontrollera för detta eventuella samband. På grund av tidsbrist har detta dessvärre ej 

hunnits genomföras i den här undersökningen. 

Av någon anledning har Sverigedemokraterna varit framgångsrika just i södra Sverige, 

framförallt i Skåne, medan partier inte alls varit framgångsrikt i norra delar av landet.  

Docent Helene Lööw har lyft fram en tidigare främlingsfientlig tradition under exempelvis 

mellankrigstiden som delvis förklaring till detta förhållande (SvD, 2010-05-23). Att 

nationalsocialistiska och fascistiska partier och rörelser var framgångsrika under denna period 

skulle följaktligen utgöra en positiv betingelse beträffande Sverigedemokraternas möjlighet 

att mobilisera väljare i samtiden. Andra möjliga förklaringar skulle kunna innefatta supply-

side faktorer vilka tidigare nämnts i uppsatsen, exempelvis om/hur partiet varit verksamt 

inom kommunen, lokalmedias förhållande till partiet samt hur de etablerade politiska 

aktörerna behandlat partiet. Vid införandet av sådana relevanta variabler är det troligt att 

sambandet mellan EMU-omröstningen och Sverigedemokraternas valresultat skulle avta eller 

helt försvinna.  

Yttermera är det troligt att kommunernas generella politiska prägel har en inverkan på 

Sverigedemokraternas väljarmobiliseringsförmåga, dvs. huruvida vänster- eller högerpolitik 

är framträdande inom kommunerna, i samtiden såväl som historiskt. Detta lär även ha ett 

samband med EMU-omröstningsresultatet inom kommunerna då vänsterväljare tenderar att 

vara mer EU-skeptiska än högerväljare. Följaktligen är det rimligt att anta att EMU variabeln 

tillviss del även mäter generell politisk tillhörighet på en vänster-högerskala inom 

kommunerna, vilket framtida undersökningar med fördel kan kontrollera för genom att föra 

in en relevant variabel beträffande politisk tillhörighet.      

                                                 
16

 Landskrona (22,26 procent), Bjuv (14,79 procent), Svalöv (14,76 procent), Kävlinge (13,14 procent) och 

Svedala (12,65 procent) (Valmyndigheten, 2010). 
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Några synpunkter och klargöranden bör här framföras angående datamaterialets beskaffenhet; 

analysen är utförd på kommunnivå och behandlar således data på denna aggregerade nivå. Ett 

problem med detta är att merparten kommuner är uppdelade i valkretsar. Man röstar således 

inte nödvändigtvis helt enhetligt inom en kommun utan diskrepanser mellan valkretsar kan 

förekomma, detta i synnerhet vad gäller större kommuner vilka täcker mer omfattande 

geografiska områden speglandes skiftande demografiska och socioekonomiska 

förutsättningar. Därvidlag är det möjligt att Sverigedemokraterna framgångsrikt förmått 

mobilisera väljare inom en eller flera specifika valkretsar inom en kommun, men ej förmått 

attrahera väljare i resterande delar av kommunen. När man sedan behandlar valresultatet på 

aggregerad kommunnivå försvinner denna dynamik till förmån för ett sammanräknat 

valresultat. Detta innebär att potentiellt dynamiska förhållande inom den kommunala enheten 

ej beaktas i analysen. Sålunda är förekomsten av ekologiska felslut alltid en fara.  

Detta är dock en frekvent förekommande och nästintill oundviklig aspekt av en analys 

gällande samhällsfenomen på någon form av överindividuell nivå. Genom applicerandet av 

kommuner som observationsenheter minskas emellertid detta jämfört med flertalet 

internationella studier vilka utför analyser på nationell nivå (se bl.a. Knigge, 1998; Lubbers, 

Gjisberts & Scheepers, 2002; Van der Brug, Fennema & Tillie, 2005). Det är fördelaktigt att 

erhålla en så pass precis analysnivå som möjligt och framtida undersökningar bör sträva efter 

att minimera den potentiella förekomsten av ekologiska felslut. 

Kommuner har valts som analysenhet p.g.a. två primära anledningar. Den första och 

viktigaste anledningen är att den data vilken tillämpats i undersökningen inte funnits 

tillgänglig på valkretsnivå utan endast på aggregerad kommunnivå. Den andra anledningen är 

att uppsatsens tidsram begränsat utförbarheten av en analys där valkretsar utgör 

observationsenheter. En sådan analys hade helt enkelt blivit för otymplig för att adekvat 

kunna genomföras under den begränsade tidsperiod vilken varit till förfogande för 

uppsatsskrivandet. 

Innan uppsatsen avslutas bör även några frågor angående kausalitet kort behandlas. Kausala 

samband är oerhört svåra att fastställa generellt inom samhällsvetenskaperna (Edling & 

Hedström, 2003). Resultaten från den här undersökningen kan egentligen inte heller sägas 

utgöra några kausala samband då undersökningen är en tidssnittsstudie. Med andra ord är all 

data insamlad vid en specifik tidpunkt och mäter sålunda inte förändring över tid, vilket 

innebär att man aldrig kan vara helt säker angående sambandets riktning (Miles & Shevlin, 
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2001). Därutöver har undersökningen inte beaktat alla relevanta variabler med potentiell 

inflytande rörande Sverigedemokraternas valresultat. Följaktligen kan man i det här fallet 

egentligen enbart uttala sig om statistisk samvariation. 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning att medelinkomst, andel högutbildade och 

nivå av brottslighet har ett signifikant samband med Sverigedemokraternas valresultat inom 

kommunerna, med förväntad korrelationsriktning. Även andel utrikesfödda invandrare 

uppvisar ett signifikant samband, dock med en oväntad negativ korrelationsriktning. Däremot 

utgör valdeltagande och Ny demokratis valresultat inga signifikanta samband. Yttermera 

uppvisa andel nej i EMU-omröstningen ett signifikant samband. Emellertid anses detta vara 

ett skensamband vilket fångat upp andra bakomliggande faktorer vilka ej ingått i 

undersökningen. 

Vidare studier kan med fördel sträva efter att beakta följande synpunkter för att ytterliga höja 

analysens precision och effektivitet: 

 inkludera variabler vilka mäter individuella åsikter och attityder inom väljarkåren 

 inkludera variabler vilka mäter diverse relevanta supply-side faktorer 

 använd paneldata istället för data insamlad vid enbart en tidpunkt  

 använd valkretsar som observationsenheter istället för kommuner 

Supply-side faktorer samt attityder och åsikter inom den aktuella väljarkåren skulle med stor 

sannolikhet utgöra betydande delar av en mer dynamisk och precis förklaringsmodell och 

sålunda förbättra analysen avsevärt. För att erhålla en mer precis analysnivå och minimera 

risken för ekologiska felslut vore det därutöver önskvärt att tillämpa valkretsar som 

observationsenheter istället för kommuner. Anledningen till varför ovannämnda aspekter inte 

beaktats i undersökningen är att adekvat ej funnits tillgänglig, varför en insamling av ny data 

behöver företas inför en eventuell framtida studie. För framtida undersökningar gäller således 

dessa synpunkter under förutsättning att adekvat data finns att tillgå. Genom att begagna sig 

av paneldata skulle man dessutom ha möjlighet att uppnå utförligare kunskap beträffande 

sambandsriktningen och således säkrare kunna uttala sig om eventuella sambands kausalitet. 

Utöver dessa synpunkter bör framtida undersökningar kontrollera för de aspekter vilka 

framförts tidigare i diskussionsdelen angående invandring och EU. 
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5. Folkomröstningen 2003, kommuner rangordnade efter andel Nejröster 

Brottsförebyggande rådet: www.bra.se (2010-05-24) 

1. Anmälda brott i kommunerna 

Arbetsförmedlingen: www.ams.se (2010-05-24) 

1. Arbetslösa och i program, andelar av befolkningen 

 

Valmyndigheten: www.val.se (2010-05-24) 

1. Valresultat, slutlig sammanräkning, kommunval 

2. Kommun - skillnad valdeltagande 2002-2006 

http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sverigedemokraternas-handlingsprogram/invandringspolitisk-program/
http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/sammanfattning/
http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/statistik/index.html
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/valframgang-byggd-pa-framlingsfientlig-tradition_356368.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/valframgang-byggd-pa-framlingsfientlig-tradition_356368.svd
http://www.scb.se/
http://www.bra.se/
http://www.ams.se/
http://www.val.se/
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8 Bilaga 1 

Tabell 2. Linjär multipel regressionsanalys med valresultat för Sverigedemokraterna i kommunvalet 2006 som beroende variabel  

 

  Steg 1  Steg 2  Steg 3  Steg 4  Steg 5  

  B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig 

 

Konstant 

 

Inkomst 

 

Utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

5,674 

 

-0,022 

 

0,078 

 

0,002 

 

0,051 

 

0,132 

 

3,498 

 

-0,019 

 

-0,007 

 

0,135 

 

0,106 

 

0,897 

 

3,470 

 

- 0,019 

 

- 0,007 

 

0,145 

 

0,117 

 

0,892 

 

-5,344 

 

-0,024 

 

-0,033 

 

0,379 

 

0,057 

 

0,536 

 

37,953 

 

-0,043 

 

-0,128 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,012 

 

Arbetslöshet 

     

-0,344 

 

0,084 

 

- 0,344 

 

0,084 

 

-0,307 

 

0,131 

 

0,010 

 

0,959 

 

Brott 

    

0,038 

 

0,000 

 

0,039 

 

0,000 

 

0,041 

 

0,000 

 

0,028 

 

0,000 

 

Invandring 

      

-0,003 

 

0,944 

 

0,043 

 

0,371 

 

-0,202 

 

0,000 

 

Valdeltagande 

        

0,123 

 

0,118 

 

-0,143 

 

0,076 

 

Ny demokrati 

 

EMU 

 

        

-0,080 

 

0,271 

 

-0,188 

 

-0,229 

 

0,006 

 

0,000 

            

 

 

           

N 

Adj. R
2
 

 290 

0,006 

 290 

0,134 

 290 

0,131 

 290 

0,136 

 290 

0,271 
 


