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Sammanfattning  

Under valen 2002 – 2006 har Sverigedemokraterna i Sydsverige gått starkt framåt. Vad 

kan förklara denna starka framgång?  

Syftet med denna uppsats är att försöka specifiera om värderingskillnader mellan 

Sydsverige och övriga Sverige föreligger genom att undersöka om det finns något 

samband mellan region och inställning till det kulturella samhället. Genom att använda 

material från den europeiska forskningsprojektet European Social Survey (ESS) 

undersöks hypotesen om det föreligger värderingsskillnader mellan Sydsverige och 

övriga Sverige i inställning till det mångkulturella samhället som då kan ha en del i 

förklaringen varför Sverigedemokraterna är starka just i Sydsverige. Uppsatsen är av 

kvantitativ karaktär och använder sig av regressionsanalyser, effektanalys och multipel 

regressionsanalys.  Ur ESS-datan, efter kontroll av utbildningsnivå och 

urbaniseringsgrad, kan vissa, små, regionala skillnader hittas. 

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, värderingar, Sydsverige. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Europas politiska karta är på väg att ritas om. Högerextrema och populistiska partier har 

fått allt större inflytande över den europeiska politiken. Andra länder ute i Europa har 

redan känt av den starka högervågen som har svept genom Europa. Le Pens Front 

National i Frankrike, Pia Kjærsgaards Dansk Folkeparti i Danmark och Jörg Haiders FPÖ 

i Österrike. Även Sverige har fått uppleva detta genom det framgångar Ny Demokrati 

fick i början på 1990-talet. I valet 2002 och 2006 var Sverigedemokraterna det största 

partiet utanför riksdagen1 samt även beskrivits som det viktigaste partiet utanför 

riksdagen2. Detta fenomen har vi nu allt starkare kunnat se i Sverige, 

Sverigedemokraterna fick i valet 2006 nästan tre procent av rösterna. Speciellt i de södra 

och västra delarna av Sverige har partiet gått särskilt bra med många mandat i 

kommunfullmäktige som följd. Opinionssiffror visar även på att Sverigedemokraterna nu 

är med och tampas med om platser i riksdagen och den senaste opinionsundersökningen 

visade på 4,2 procent vilket därmed är över riksdagsspärren3. 

    På senare år har Sverigedemokraterna skaffat sig ett mer ”rumsrent ansikte” och i valet 

2006 fördubblade partiet sitt väljarunderlag i Sverige. I vissa södra svenska kommuner 

till och med tredubblades siffran. Men i framför allt Sydsverige är Sverigedemokraterna 

starka. Det kan konstateras att Skåne och Blekinge hyser olika typer av högerextrema 

grupper samt att Skåne och Blekinge tillhör de främlingsfientliga partiernas starkaste 

fäste.  

 Vidare skulle det utifrån de ovan nämnda förhållanden vara intressant att undersöka om 

värderingar gentemot ett mångkulturellt samhälle innefattar regionala skillnader och om 

skillnader i värderingar gentemot det mångkulturella skiljer sig mellan Sydsverige och 

övriga Sverige. Mitt huvudproblem blir således om regionala värderingsskillnader mellan 

Sydsverige och övriga Sverige kan ha en del i partiets starka framgång i Sydsverige. 

 

                                                 
1 Ekström von Essen, Ulla (2006); s. 16-17 
2 Larsson, Stieg (2001); s. 20 
3 Demoskop (2008) 
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    Problemområdet är statsvetenskapligt relevant då värderingar och attityder präglar 

samt skapar de samhälle vi lever i. Samhällsfrågor och problem som tar sin bakgrund i 

dagens allt mer mångkulturella och globaliserade värld är ett ytterst relevant ämne vilket 

på senare år har märks allt tydligare i debatten, det visar inte minst SOM-

undersökningarna4. Forskning om regionala och geografiska förklaringar till skilda 

attityder är sällsynt inom den politiska sfären och så även i Sverige. I andra länder ute i 

Europa är regionala analyser mer vanliga och i Frankrike är regional variation en stark 

modell5. Vidare hade då varit intressant att studera detta fenomen närmare. 

 

                                                 
4 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2006); s. 19. SOM-undersökningarna genomförs av Göteborgs 
universitet. SOM-enkäterna ger forskare möjlighet att undersöka vad människor anser i olika frågor. 
Frågorna ger möjligheter till en bred beskrivning av svenskarnas uppfattningar, åsikter och vanor.  
5 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.); Demker Marie (2006); s. 205 
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1.2 Sverigedemokraternas bakgrund och ideologi 

I april 1989 hölls Sverigedemokraternas första årsmöte och många av 

styrelsemedlemmarna bestod av aktivister med kopplingar till nazistiska organisationer6. 

Inför 1990-1991 expanderade Sverigedemokraterna snabbt och en hel del 

kommunföreningar bildades. Men valet 1991 blev en besvikelse med endast drygt 5 000 

röster. Analysen om varför det blev så var främst det nybildade partiet Ny demokrati som 

fick 6,7 % av rösterna och antagligen tog de ”rasistiska” marginalröster som partiet hade 

hoppats på7.  

    Mellan 1991 och 1994 ökade Sverigedemokraternas aktiviteter och ett nytt 

partiprogram antogs i början av 1994. Partiet fick 1994 cirka 14 000 röster i riksdagsvalet 

vilket ytterligare var en besvikelse för medlemmarna8. I valet 1998 gjorde partiet bra 

ifrån sig och vann 20 000 röster och fick åtta kommunala mandat9. I valet 2002 var det 

enligt Stieg Larsson och Mikael Ekman vinna eller försvinna som gällde. Partiet fick 

76 300 röster och 49 mandat i kommunfullmäktige. Vidare blev nu partiet ett parti att 

räkna med och hade därmed gjort sitt första stora genombrott.  I valet 2006 gjorde SD ett 

ännu bättre val och fick 281 mandat i hela 144 kommuner. Dessutom fick de även 16 

mandat i landstinget. I Sydsverige var det en succé och över förväntningarna. 

    Sverigedemokraterna har nästan helt lyckats tvätta bort naziststämpeln och uppträder 

mer och mer som en respektfull demokratisk organisation.  

 

”Sverigedemokraternas ideologiska samhörighet med nazistiska och 
antisemitiska grupper har tonats ner dramatiskt under slutet av 1990-
talet”10.  

 

Idag talar partiet istället om sig som den nationella rörelsen utan att exakt ange vad ordet 

”nationell” egentligen står för och betyder. Det finns inte någon öppen rasism hos 

Sverigedemokraterna utan partiet väljer att framstå som ett rumsrent parti samt undviker 

kopplingar till nazism och fascism. Främsta målet för Sverigedemokraterna är att värna 

                                                 
6 Larsson, Stieg (2001) s. 125 
7 Ibid. s. 135 
8 Ibid. s. 144-145 
9 Ibid. s. 177 
10Ibid. s. 128 
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om Sverige som en svensk nation. Rädslan finns att den alltför generösa 

invandringspolitiken får som konsekvens att svenskarna blir främlingar i sitt eget land11.        

Det finns indikatorer på rasism och det genomsyras i att de gör åtskillnad mellan 

invandrare med kulturella skillnader gentemot Sverige som folk och nära geografiskt 

närstående länder.  

    Rasism brukar indelas i två grundantaganden: (1) Det existerar biologiskt åtskilda raser 

med korresponderande yttre och inre egenskaper. (2) Dessa ”raser” kan dela sin på en 

värdeskala, där den vite europén står högst12. Idag har rasismen istället tagit sin skepnad i 

form av en sorts etnopluralistisk kulturessentialism, men denna kulturessentialism kanske 

rymmer dolda rasistiska antaganden13. Vidare sätter Sverigedemokraterna den nationella 

solidariteten i centrum och menar att ett mångkulturellt samhälle inte fungerar och att det 

svårt att finna ett enda exempel på något som fungerar.  

 

”Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett 
allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena 
sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör 
en elakartad kränkning av den nationalistiska principen”14. 

 

Denna kortare genomgånga av partiets bakgrund leder mig fram till problemet kärna. 

Som vi ser i citatet ovan anser Sverigedemokraterna att ett mångkulturellt samhälle är ett 

hot mot nationen.  Återkopplar vi till problemformuleringen blir då frågan om Sydsverige 

skiljer ut sig från övriga Sverige när det gäller inställningen till det mångkulturella och 

därmed kan förklara det starka stöd Sverigedemokraterna har i Sydsverige. 

 
 

                                                 
11 Bäck, Mats & Möller Tommy (2003); s. 85-86 
12 Ekström von Essen, Ulla (2006); s. 39  
13 Ibid. s. 39 
14 Ur Sverigedemokraternas principprogram (2003) 



   9 
 

2. Syfte och frågeställning  
 

2.1  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge ytterligare en dimension till fenomenet 

Sverigedemokraterna och därmed bidra till kunskap om samband mellan region och 

värderingar.  Vidare vill jag i min hypotes undersöka om det är en möjlig förklaring till 

Sverigedemokraternas starka stöd i framförallt Sydsverige.  

2.2 Frågeställning 

Huvudfrågan är följande: 

• Kan regionala skillnader i inställning till det mångkulturella samhället tänkas vara 

en förklaring till Sverigedemokraternas starka fäste i Sydsverige? 

Underfrågor: 

• (1) Finns det någon effekt mellan regionstillhörighet och inställningen till det 

mångkulturella samhället?  

• (2) Är det regional påverkan som avgör vilka värderingar man besitter? 

 

Huvudfrågan kommer senare att på ett mer specialiserat sätt redas ut när uppsatsen i ett 

senare skede klargör operationaliseringarna.  

    Frågeställningen kan givetvis omfatta många tänkbara förklaringar men jag har valt 

denna tänkbara hypotes (se nedan) som orsak som kan tänkas ha en del i fenomenet 

Sverigedemokraterna. Om denna hypotes verifieras utgör de en tänkbar förklaring till 

varför Sverigedemokraterna har gått framåt. Uppsatsen undersöker endast om huruvida 

värderingar ändrats över tid samt om Sydsverige på något sätt skiljer ut sig. Vidare uttalar 

sig uppsatsen endast om det kan tänkas haft betydelse och inte hur mycket det kan ha 

bidragit till framgången i Sydsverige. Hypotesen tar sin utgång i jämförelsen mellan 

Sydsverige och övriga Sverige för att på så vis se om det föreligger någon skillnad. Även 

skillnaderna över tid kommer att redogöras för men störst fokus ligger på att förklara om 

de existerar skillnader på regional nivå. Hypotesen konstruerades och lyder som följer:  

 



   10 
 

• Partiets framgångar i Sydsverige beror på regionala skillnader i inställning till det 

mångkulturella samhället, där Sydsverige skiljer ut sig från övriga Sverige och 

därmed bekräftar det starka stödet för Sverigedemokraterna. 
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring värderingsskillnader mellan regioner existerar men är magert. 

Kring Sverigedemokraterna däremot finns det gott om tidigare forskning. Först redogör 

jag för tidigare värderingsforskning för att därefter behandla de olika 

förklaringsperspektiven på varför Sverigedemokraterna är starka i just Sydsverige.  

    Professor Marie Demker behandlar området attitydförändringar och det som för 

undersökningen är aktuellt det vill säga attityder till flyktingar. Genom sin enkla och 

ytterst begränsade prövning kommer hon fram till att det finns regionala skillnader i 

attityder till flyktingar i Sverige (2005) och där Sydsverige är överrepresenterat bland 

dem som anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar15. Demker menar därför att 

attityder till främlingar inte bara är en effekt av socioekonomiska faktorer utan att lokala 

och regionala faktorer faktiskt spelar in. Vidare skriver hon också att den svenska 

opinionens inställning till flyktingmottagning har varierat men i huvudsak blivit mindre 

negativ sedan början på 1990-talet16. Marie Demkers synnerligen enkla prövning kommer 

fram till att attityden till flyktingmottagning och därmed troligen främlingsfientligheten 

har regionala och lokala baser17. Enbart socioekonomiska faktorer kan inte ensamt ses 

som förklaringar18. Hon tillägger slutligen att det krävs mer forskning kring området. 

    Ulla Ekström von Essen, som är idéhistoriker, har författat en omfattande rapport om 

Sverigedemokraterna som jag har referat till i inledningsskedet av uppsatsen. Resultaten 

hon kommer fram till är att kommuner med ”Sverigedemokratisk framgång” är till 

övervägande del traditionellt socialdemokratiskt styrda. Regionala skillnader konstateras 

och visar på starka fästen i Sydsverige. Vidare anses Danmarks närhet ha påverkat något 

och vissa samband hittades även när det gäller generös flyktingmottagning och 

Sverigedemokratiskt representation19. Ur ett kommunalt perspektiv har en 

magisteruppsats från Lund undersökt om variabler som kriminalitet och arbetslöshet (etc. 

                                                 
15 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.); Demker, Marie (2005) undersöker år 2005  
värderingsforskning baserat på SOM-undersökningarna och förslaget som svarspersonerna fick ta ställning 
till löd: ”Ta emot fler eller färre flyktingar i Sverige”. s. 208 
16 Observera att Marie Demker bygger sitt material kring SOM-undersökningarna och att mitt material 
bygger på värderingsforskning kring European Social Survey. 
17 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.); Demker, Marie (2005); s. 212 
18 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.); Demker, Marie (2005); s. 212 
19 Ulla Ekström von Essen (2006) s. 14 
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se nedan) avgör om Sverigedemokraterna är framgångsrika. Där kommer författaren fram 

till att en hel del av dessa variabler påverkar. Vidare har även ett samhällsekonomiskt 

perspektiv framförts som genom sannolikhetsanalys av liknande variabler som ovan 

kommer fram till att där dessa variabler är visar på höga värden tenderar 

Sverigedemokraterna visa upp högt stöd.  

    Hur tidningarna skapar en världsbild har också varit en del av förklaringen till 

Sverigedemokraternas framfart just i Skåne. Att den bild av verkligheten som skapas av 

tidningarna är orimlig och att tidningarna då skapar en överdriven bild av 

samhällsproblemen. Då platsen är begränsad presenteras nedan en kort beskrivning av 

tidigare uppsatser som jag anser ha varit mest relevanta. Observera att Marie Demkers 

forskning Ulla Ekström von Essens rapport inte är med nedan då de beskrivits mer 

utförligt ovan.  

 

Existerande förklaringar till den starka framfarten  för Sverigedemokraterna 
 
 
 
Perspektiv  Förklaring   Empirisk prövning
   
Kommunalt

20
  Kommunala   Kommer fram till 

förhållande avgör om  att hög kriminalitet, lägre ink. 
SD är framgångsrika eller lägre utbildning, högre ohälsotal, 
ej.  lägre medelålder, lägre andel 

invandrare gynnar 
Sverigedemokraterna (SD). 

 
Samhällsekonomiskt

21 Samhällsekonomiska   Starka signifikanta resultat 
förklaringar till varför som hittades: lägre  
SD är framgångsrika i valet 2006 utbildningsnivå, 

högre arbetslöshet, högre 
brottslighet, högre andel under 
45 år samt där ohälsotalet ökat 
mellan 2002 och 2005, där är 
sannolikheten att SD fått många 
röster högre än för kommuner 
där motsatta förhållanden råder. 

 
Medialt

22
  Media skapar  en   Diskursanalys av   

en bild som bekräftar   Landskronaposten som visar  på  
SD:s världsbild.   att LP kategoriserar, distanserar 

och nedvärderar grupper som 
uppfattas som icke-svenskar.

                                                 
20 Storm, Josefin (2007) 
21 Lindgren – Åsbrink, Marika (2007) 
22 Bergqvist, Martina, Engström, Anna (2007) 
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4. Metod och material  

Metod är en ytterst viktig del då det innebär hur forskaren går tillväga samt hur arbetet 

struktureras. Undersökningen är vidare deduktiv i sin karaktär. En deduktiv undersökning 

innebär att man logiskt härleder en hypotes som sedan prövas empiriskt. Efter prövningen 

kommer hypotesen att antingen verifieras eller falsifieras23.  

4.1 Avgränsningar och vägval 

Då tiden för denna uppsats är begränsad har jag valt att fokusera mig på 

värderingsskillnader mellan Sydsverige och övriga Sverige. Vidare ska sägas att jag är 

medveten om att det kan finnas en mängd andra förklaringar till varför just 

Sverigedemokraterna är så starka i Sydsverige. Detta kommer jag även att gå in lite 

närmare på i ett senare skede av uppsatsen. Men redan nu kan nämnas att lokala medier 

kan ha betydelse, det kan ha skett en retorisk förändring från Sverigedemokraternas sida 

som tilltalat fler väljare, på utbudssidan. Det kan även bero på en rad olika kommunala 

förhållande. Men, som sagt, fokus ligger på värderingar i Sydsverige skiljer ut sig från 

övriga Sverige, vilket är intressant i sig. 

    Jag undersöker inte alls partiet på kommunnivå utan fokus ligger på olika regioner i 

Sverige. Vidare säger jag inte hur mycket det påverkar Sverigedemokraternas framfart 

utan istället försöka verifiera eller falsifiera hypotesen för att få fram om det kan tänkas 

ha påverkat Sverigedemokraternas tydliga framgång i Sydsverige. Blicken kommer att 

vara fokuserad på en speciell infallsvinkel på det problem jag ämnar undersöka. Vidare är 

mitt perspektiv ett individorienterat då jag refererar till individer som den uttalande 

betydelsen för Sverigedemokraternas framfart. Jag strävar alltså att hitta mekanismer på 

den individuella nivån som därmed ska ge ytterligare en förklaringsdimension för att 

utveckla orsaken till framfarten för Sverigedemokraterna. Viktigt att klargöra är att jag 

utgår från värderingar som är tagna från European Social Survey som studerat cirka 2000 

personer/år och har genomförts i tre rundor, 2002, 2004 samt 2006. 

                                                 
23 Bjereld, Ulf (2001); s. 89 
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4.2 Statistisk metod 

Statistisk metod används för att åstadkomma sammanfattande beskrivningar av större 

mängder insamlat material24. Statistisk metod är en uppsättning sammanfattande 

beskrivningar av en större mängd insamlad observationer, oftast kallad data. 

Analysmetoden är oftast kvantitativ och syftet är främst av förklarande karaktär för att 

kunna testa min hypotes25. 

 

4.3 Mekanismer 

Varför leder x till just y? Förklaringsnivån i uppsatsen är individorienterat. Jag strävar 

efter att förklara ur ett individualistiskt värdeperspektiv för att därför ge en möjlig 

förklaring till varför Sverigedemokraterna är så starka i just Sydsverige. Studien har 

ansatsen att värderingspreferenser skiljer sig från Sydsverige och övriga Sverige. Därför 

undersöks eventuella förändringar mellan Sydsverige och övriga Sverige som en 

eventuell orsak till Sverigedemokraternas starka framgång i Sydsverige.  

    Hur kan vi egentligen vara säkra på att det verkligen finns ett orsakssamband mellan 

regionstillhörighet och inställning till invandrare? Svaret är att det kan vi inte, och för att 

undvika spuriösa samband, kommer även följande bakomliggande variabler kontrolleras: 

utbildning och urbaniseringsgrad. Dessa kommer att kontrolleras för att på så sätt uttala 

sig om det föreligger regionala skillnader trots att kontrollerandet i ovan nämnda punkter. 

Detta för att skydda sig mot just spuriösa samband och därmed undvika att dra fel 

slutsatser26. 

     Skälet att lägga in bakomliggande faktorer är att försöka jaga rätt på om de föreligger 

värderingskillnader trots utbildningsnivå och urbaniseringsgrad samt öka förståelsen för 

den kausala mekanismen som producerar sambandet mellan regionstilhörighet och 

inställning till invandrare. Vidare är det region i sig och dess betydelse som vi försöker 

att finna. 

                                                 
24 Esaiasson, Peter m.fl. (2001); s. 369 
25 Ibid .s. 370 
26 Ibid. s. 92 
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4.4 Operationalisering av hypotes 

För att kunna undersöka hypotesen genomförs en statistisk analys där Sydsverige ställs 

mot övriga Sverige. Sverigedemokraterna koncentrerar mycket av sin politik kring 

invandrarfrågor och därför har jag valt att jämföra skillnaderna detta vis.  Vidare har jag 

valt dessa frågor just för att Sverigedemokraterna som parti fokuserar på 

invandringsfrågor samt att deras väljare sätter invandringfrågan högt upp på agendan.  

Flyktingfrågan och invandringspolitiken framträder tydligt. Samtliga SD-väljare i SOM-

undersökningen 2006 tyckte att det var ett bra förslag att ta emot mindre invandrare27. 

 

Frågorna, som utgör min operationalisering av värderingsperspektivet, lyder som följer28: 

 

(i) Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt eller bra för Sveriges ekonomi att 

människor från andra länder kommer för att bo här? 

 

(ii)  Blir Sverige ett sämre eller bättre land att leva i av att människor från andra 

länder kommer för att bo här? 

 

(iii)  Skulle du säga att Sveriges kulturella liv i allmänhet undergrävs eller berikas 

av att människor från andra länder kommer för att bo här? 

 

(iv) I vilken utsträckning tycker du att Sverige bör tillåta människor från de 

fattigare länderna utanför Europa att komma och bo här? 

 

Intervjupersonen fick på ovanstående frågor följande att ta ställning till: ”Ange på en 

skala mellan 0 och 10 på hur du ser på detta”. Där 0 betyder dåligt/undergrävs/sämre och 

där 10 betyder bra/berikar/bättre29. 

    Fråga fyra har 4 svarsalternativ som svarspersonen fick ta ställning till: (1) Tillåta 

många att komma och bo här (2) Tillåta en del (3) Tillåta några få och (4) Inte tillåta 

                                                 
27 Holmberg, Sören (2007); s. 164 
28 European Social Survey, 2002-2006 mer information finns på http://www.europeansocialsurvey.org 
29 För mer information, se variablerna D27, D28 D29 och D9 i European Social Survey, Questionaire. 
Finns tillgängligt på http://www.europeansocialsurvey.org. 



   16 
 

några. Senare i analysen kommer dessa skalor standardiseras så att variablerna blir 

dikotoma30.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

4.5.1 Validitet 

Som för all forskningsdesign existerar ett validitets- och reliabilitetsproblem. Här är de 

knutna till mitt material samt mina omkodningar av materialet. Då är det lämpligt att 

diskutera dessa.  

    Begreppet kan delas in i två dimensioner, inre samt yttre validitet. Den inre validiteten 

kan bedömas utan att något empiriskt material är insamlat då den avser 

överensstämmelsen mellan de teoretiska begreppen och hur vi mäter dessa. I mitt fall 

skulle det innebära att mina variabler verkligen mäter det som jag påstår det gör31.  Yttre 

validitet handlar om att man samlar in korrekt information eller som i mitt fall att 

informationen som hämtas är korrekt insamlad och kodad. 

    Validitet innebär att man mäter det man vill mäta. Ålder, vikt och kön kan man 

definiera som mätbara utan några större problem. De blir genast svårare när man ska 

”fånga in” vad personer egentligen tycker om företeelser32. Vad jag är ute efter att ”mäta” 

är inställningen till det mångkulturella samhället vilket indirekt skulle kunna vara 

sammanlänkat till Sverigedemokraternas starka framfart i Sydsverige. Vad som då är 

viktigt är om de empiriska indikationerna (svaren i frågeformulären) speglar 

verkligheten33. Enda sättet att då erhålla kunskap om människors tankar är givetvis att 

fråga dem.  

    Yttre validitet avser hur väl resultatet speglar verkligheten34. Då jag ska studera ett 

slumpmässigt urval av cirka 2000 personer i Sverige utför jag då signifikans tester för att 

då utreda om skillnaderna är statistiskt signifikanta.  

                                                 
30 Dikotomisering av en variabel innebär att de olika variabelvärdena förs samman till enbart två grupper. 
Då dikotomisering sker kommer det tydligt att visas för att undvika missförstånd och underlätta för läsaren. 
31 Lisper, Hans Olof & Lisper, Stefan (2005); s. 72f 
32 Dahmström, Karin (2005); s. 62 
33 Lundquist, Lennart (1993); s. 99 även Esaiasson m.fl. (2001); s 62-65 
34 Lisper, Hans Olof & Lisper, Stefan (2005); s. 73 
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4.5.2 Reliabilitet      

Reliabilitet handlar mätningens precision, om liknande och upprepande mätningar ger 

samma resultat35. På vägen mellan databearbetning och resultatredovisning kan 

förvridningar uppstå, exempelvis felaktig omkodning. Jag har givetvis försökt att iakttaga 

största möjliga försiktighet vid omkodningar. Vidare har jag som framkommer senare i 

analysen dikotomiserat vissa variabler för att underlätta analysarbetet och detta 

framkommer på ett tydligt när det skett. Givetvis hoppas och tror jag att uppsatsen 

genomförts på ett felfritt sätt samt visar på ett korrekt resultat. 

 

4.6 Material 

Materialet är insamlat av European Social Survey (ESS) och genomförs vartannat år i 

mer än 30 europeiska länder. EU-kommissionen och European Science Foundation 

bekostar projektet tillsammans med varje lands forskningsråd. Datamaterialen innefattar 

en relativt fast kärnmodul och två eller tre roterande moduler som repeteras med jämna 

mellanrum. Datamaterialen kartlägger värderingar, socialt och politiskt förtroende, 

förvaltning samt mycket mer.  

    Två- till tretusen individer i varje land svarar på frågor om sina attityder till 

immigration, demokrati, jämlikhet, hälsa och mycket mer. Svaren samlas i en databas och 

främsta syftet är att studera skillnader mellan länder. Vidare kommer jag att ytterligare 

bryta ner materialet för att kunna analysera på regional nivå. Intervjuerna genomfördes 

som ansikte-mot-ansikte intervjuer i respondentens hem36. Materialet har genomförts i tre 

rundor, det första samlades in 2001-2002, den andra rundan samlades in 2002-2003 och 

slutligen den tredje rundan som samlades in 2005-200637. 

    Då jag koncentrerar min uppsats till enbart vissa frågor och på regionnivå var det 

nödvändigt att strukturera upp materialet så att det passar just för mitt syfte. Filerna 

laddades hem från ESS och utifrån detta utfördes åtgärder (omkodningar) med SPSS för 

att enklare kunna arbeta med materialet. Materialet är kodat och uppdelat i olika regioner 

och ser ut som följer: 

                                                 
35 Lisper, Hans Olof & Lisper, Stefan (2005); s. 60 
36 www.europeansocialsurvey.org 
37 Ytterligare en runda ska påbörjas nu 2008. 
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o Region Sydsverige; Blekinge och Skåne län 

o Region Västsverige; Hallands och Västra Götalands län 

o Region Småland med Öarna; Jönköpings, Kronoborgs, Kalmar och Gotlands län 

o Region Stockholm; Stockholms län 

o Region Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 

o Region Övre Norrland; Västerbotten och Norrbottens län 

o Region Östra Mellansverige; Uppsala, Sörmlands, Östergötlands, Örebro och 

Västmanlands län 

o Region Mellersta Norrland; Västernorrlands och Jämtlands län 

 

 

4.7 Materialkritik 

Då jag bryter ner materialet ytterligare till regionnivå kan detta kritiseras på grund av att 

antalet då blir för få och antalet respondenter inte utmärker regionerna som helhet38. Det 

ska vidare sägas att jag är medveten om detta problem och att resultaten som presenteras 

kommer att återanknyta till problematiken ovan. Vidare ska man även vara medveten om 

att intervjusituationen kan ha påverkat respondenten.  

    Undersökningarna har genomförts med hjälp av personliga besöksintervjuer och 

representativa nationella befolkningsurval på 1500-2000 personer. Urvalsmetoden 

redogör jag inte för utan antar att befolkningsurvalen är representativa. Men det ska 

noteras att det alltid förekommer felmarginaler i undersökningar av denna storlek (även 

små för den delen). Detta problem kan vi givetvis inte göra något åt men dock viktigt att 

påpeka. 

    Överrensstämmer verkligen svaren på frågorna vad respondenten verkligen tycker och 

tänker? Till mitt försvar kan tilläggas att SOM-undersökningarna som undersöker 

attityder oftast har någorlunda korrekta bedömningar kring hur valen kommer att fortlöpa 

baserat på liknande svarsfrekvens. Vidare kan då hävdas att undersökningarna bör följa 

svenska folkets värderingar på ett ungefärligt vis.  

                                                 
38 Då antalet (n) är mindre än tio har jag valt att inte presentera resultatet då det är ett få för respondenter 
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4.8 Statistiska begrepp  

Resultatet av min statistiska undersökning redovisas i uppsatsens senare skede. I 

uppsatsens slutskede används statistiska begrepp och för att underlätta för läsaren 

presenteras de här i nedanstående avsnitt. 

    Signifikansnivå visar sannolikheten för att slumpen skulle ha givit upphov till att ett 

visst värde. Med vald signifikansnivå accepterar vi att slumpen lurar oss.  Det jag med ett 

signifikanstest vill undersöka är om skillnaden mellan resultaten och medelvärdena beror 

på att det finns en verklig skillnad eller om det enbart kan förklaras med slumpen. För att 

kunna avgöra om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad mellan de olika 

resultaten signifikanstestar man resultaten. Detta görs för att undersöka om resultaten 

utifrån stickprovets storlek kan sägas gälla generellt och med ett signifikanstest beräknas 

sannolikheten för att så är fallet. Det bör även sägas att signifikansnivån är en fast gräns 

som bestäms i förväg innan signifikanstestet genomförs. Oftast arbetar man med nivåerna 

0,05, 0,01 och 0,001, vilka då betecknas som signifikant*, signifikant** resp. 

signifikant***. Med signifikant * avser man alltså att det är 5 % sannolikhet, men inte 

mer, att den alternativa hypotesen kan förkastas. Nivån innebär att man accepterar 

slumpen vilseleder oss i fem fall av hundra39.  

    Vidare kommer även effektparametertabeller att användas vilket är ett lämpligt verktyg 

för att sammanfatta hur stora effekter två konkurrerande förklaringsfaktorer har på den 

beroende variabeln. Man undersöker om det är förklaringsfaktor X eller förklaringsfaktor 

Y som, kontrollerade för varandra, producerar den största effekten på den beroende 

variabeln40.  

    Senare i uppsatsen kommen även en multipel regressionsanalys att genomföras då man 

vill kontrollera effekterna för fler än en oberoende variabel41. Ett betavärde erhålls då 

vilket tolkas som att ett betavärde som är större än ett annat tolkas så att motsvarande 

oberoende variabel har större effekt än den andre42. En del samhällsvetare (särskilt i 

USA) använder hellre β än b-värdet för att åskådliggöra den föregående variabelns 

                                                 
39 Esaiasson, Peter m.fl. (2001); s. 409 
40 Ibid. s. 403 
41 Ibid. s. 405 
42 Aronsson, Åke (1999); s. 246 



   20 
 

inverkan på den beroende, men man ska dock veta att detta är ifrågasatt – det är b-värdet 

som direkt visar hur stor inverkan är43.  

    Ytterligare redogörelse för begreppen känns överflödig och övriga begrepp redogörs i 

senare delen av uppsatsen parallellt när de nyttjas. 

4.9 Primär- och sekundärdata 

Inom forskningen brukar man skilja på primärdata och sekundärdata. Primärdata är det 

forskaren eller medhjälpare själv samlar in medan sekundärdata är sådant som samlats in 

av andra.  Primärdata är således det som samlas in för första gången. Vid användning av 

olika redan insamlade data, som både kan användas direkt men där även bearbetning är 

nödvändigt då utförs en sekundärdataundersökning44. Den här uppsatsens sekundärdata 

består av litteratur, information från olika hemsidor på internet. Vidare utgörs uppsatsens 

sekundärdata även av den information jag har hämtat i form av SPSS-filer från European 

Social Survey.  

 

 

                                                 
43 Lisper, Hans-olof & Lisper, Stefan (2001) s. 59f 
44 Dahmström, Karin (2005); s. 75 
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5. Teoretiskt ramverk 

5.1 Varför undersöka regional skillnad? 

I regional variation är platsens betydelse i centrum, det är en subjektiv upplevd känsla att 

bo på just den platsen man bor.  Kontextuella metoder är då ett försök till att fånga upp 

dessa subjektiva upplevelser hos individen samt i verkligheten. Professor Marie Demker 

menar att det kan finnas en möjlighet att platsens betydelse i sig är politiskt. Det kan 

finnas en politisk geografi som går utöver den subjektiva45. Förhållandet mellan sociala 

grupper och politiska partier har förändrats och på grund modernisering och en mer 

individualiserad värld. Väljare röstar nu på partier som företräder deras åsikter, intressen 

och värderingar. Vidare är dessa preferenser en produkt av deras sociala erfarenheter46.  

    Sverige tillhör det land där röstningsbeteendet är starkast kopplat till socioekonomisk 

kultur. Traditionellt sett beror detta på, internationellt sett, vår starka klassröstning. Men 

Oscarsson och Holmberg konstaterar vidare att starka samband finns även ibland religion 

och region47.  

5.2 Vem röstar på Sverigedemokraterna? 

Vad som kännetecknar en SD väljare är svårt att kartlägga och det är kontroversiellt. Den 

typiske Sverigedemokratiske väljaren brukar karakteriseras på följande sätt; en yngre 

man, utan högre utbildning samt sysselsatt inom den privata sektorn. Vidare arbetar han 

också på ett industribaserat arbete och är bosatt i en stad. En relativt förenklad bild av 

verkligheten och det krävs ännu djupare studier för att man ska kunna sätta sig in i 

problematiken kring väljar-sammansättningen48. Detta svar brukar även många andra 

forskare ge.  

    Ulla Ekström von Essen pekar på att den typiske sverigedemokratiske väljaren 

kännetecknas av en manlig socialdemokratisk missnöjesväljare som är antingen yngre 

                                                 
45 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2006); Demker, Marie kap s. 205 
46 Holmberg, Sören & Oscarsson, Henric (2004); s.45 
47 Ibid. s. 46 
48 Rydgren, Jens (2005); s. 53-56 
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lågutbildad eller äldre lågutbildad. Vidare konstaterar hon att både väljarna och 

representanterna är domineras av män49.  

    Anders Sannerstedt menar och stödjer samtidigt sig på en enkätundersökning som 

genomfördes hösten 2006.  Här visade det sig att partiet har goda röstsiffror i alla 

åldersgrupper upp till 60 år. Där SD har störst stöd är i medelåldersgruppen, dvs. de 

mellan 40-49 år. Talet om yngre män, menar Sannerstedt, inte riktigt stämmer50. SOM-

institutet vid Göteborgs universitet genomförde en stor enkätundersökning i Skåne i 

höstas, 150 skåningar deltog som uppgett att de hade röstat på Sverigedemokraterna i 

kommunvalet. Här ges en nyanserad bild av Sverigedemokraternas väljare. I 

undersökningen verkar skillnaderna mellan män och kvinnor inte lika stor, 58 procent 

män och 42 procent kvinnor. Relativt sätt är det en stor skillnad om vi jämför med de 

andra etablerade partierna51. Enkäten visade här att den åldersgrupp där 

Sverigedemokraterna har goda röstsiffror är mellan 40-49 år.  

    Talet om yngre män stämmer här inte alls om vi drar slutsatser från SOM-enkäten. 

Bland de väljare som är under 30 finns en lite övervikt av kvinnor. Svagare stöd har de 

bland väljare över 60 samt att stödet avtar med stigande ålder. När det gäller utbildning 

står sig Sverigedemokraterna sig starkast i den grupp som har studentexamen men har 

knappt några väljare bland dem med högre utbildning så då gäller alltså ju högre 

utbildning desto mindre benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna. I Skåne har partiet 

alltså stöd i alla åldersgrupper, det är ett parti för de yngre lika mycket som det är ett parti 

för medelålders.  

    Gemensamt för många samhällsgrupper som har en tendens att stödja partier av 

Sverigedemokraternas typ är social utsatthet samt hot om marginalisering. Henric 

Oscarsson beskriver partiets framgångar genom en individualistisk förlorarhypotes: 

 
”Motkrafter till globalisering, mångkulturalism och internationalism skapar 
en intressekonflikt där somliga grupper ser stora möjligheter och andra ser 
bekymmer”52.   

                                                 
49 Ekström von Essen, Ulla (2006); s. 14 
50 Sydsvenskan 2007-08-12 
51 Även moderaterna har ibland uppvisat lika sned fördelning. 
52 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2007); s. 162 
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5.3 Regionens betydelse vid euro-omröstningen 

I omröstningen till euron delades Sverige in i tre sociala skiljelinjer klass, region och 

religion. Dessa tre skiljelinjer kan man sedan jämföra med riksdagsvalet och säga något 

om hur stor betydelse det brukar ha53. Regionala skiljelinjer spelade en större roll i 

samband med 2003 års folkomröstning än vad som brukar visas sig vid riksdagsval. Det 

är främst skillnader mellan norr och söder samt även skillnader mellan stad och 

landsbygd. Resultaten visar att den regionala skiljelinjen tillsammans med klasskiljelinjen 

hade som störst effekt när man röstade ja till euron. En förflyttning längs den regionala 

skiljelinjen, från norrland till sydligare breddgrader, ökar sannolikheten att rösta ja till 

euron med 44 procentenheter54. Sammanfattningsvis kan sägas att den regionala klyftan 

är stabil eller något minskande55. Internationellt uppvisar många andra länder större 

skillnader regionalt än Sverige. De regionala skillnader som finns i Sverige har dessutom 

minskat under åren. Traditionellt är socialdemokraterna starka i Norrland och 

moderaterna i Stockholm56. Holmberg konstaterar slutligen att den politiska 

regionalismen lever med Norrland som starkast bevis på detta.   

    Johan Martinsson undersöker i kampen om euron varför inte stockholmare är som 

andra svenskar. Där pekar han på att de socioekonomiska skillnaderna spelar en tydlig 

roll när det gäller att förklara de politiska skillnaderna i landet. Han påpekar att i 

folkomröstningen kunde vi verkligen känna av den regionala effekten. Sydsverige och 

dess närhet till kontinenten skapade en positiv regional effekt på inställningen till euron57. 

 

5.4 Modernism och postmodernism 

Professor Robert Inglehart har tillsammans med andra forskare byggt upp en unik databas 

med material från 70 procent av världens befolkning58. Han hävdar att förändringar i 

människors värderingar förändrar det ekonomiska, politiska och det sociala livet. 

                                                 
53 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören red. (2004); Oscarsson, Henrik s. 259  
54 Ibid. s. 275 
55 Ibid. s. 263 
56 Holmberg, Sören (2000); s. 89 
57 Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören red. (2004); Martinsson, Johan s. 290-292 
58 World Value Survey (WVS) är en av världens mest omfattande undersökning av attityder, normer, 
värderingar och uppfattningar. 
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Inglehart hävdar vidare att ekonomisk utveckling, kulturella och politiska ändringar går 

hand i hand och visar stundtals även på förutsägbara mönster59. Ingleharts studie går 

främst ut på att genom postmoderna värderingsskiftningar hos medborgarna förklara 

utvecklingen som skett i efterkrigstiden. Utvecklingen har gjort att människor får annat 

att tänka på än det moderna.  

    Genom sina undersökningar visar då Inglehart att medborgarna överger de materiella 

värderingarna för de så kallade postmoderna värderingarna. De postmoderna 

värderingarna innebär att nya värderingar och livsstilar får luft under vingarna med 

innebörden att en större tolerans för etniska och kulturella (även homosexuella) grupper 

utvecklas60. Det i Ingleharts påstående att postmodernismen ökar förståelsen hos 

individen och vidare skulle implicit betyda att toleransen för andra kulturer religioner 

skulle öka.  

    Kulturella förändringar, exempelvis massiva flyktingströmmar, speciellt från 

utvecklingsländer har varit med om att skapa den etniska förändringen som skett i 

industriländerna. Nyanlända talar ett annat språk och har andra religioner. Dessa 

xenofobiska grupper som uppstått i Europa på senare tid är, menar Inglehart, ett 

intressant fenomen men det representerar inte ”mainstream” trenden utan det är en 

reaktion mot att skillnaderna sker snabbare än vad samhället kan assimilera dem61.  

    Har då uppkomsten av postmoderna värderingar kunna kopplas till nya partiers 

uppkomst? Ja, de etablera partierna klarar inte av att anpassa sig till väljarnas förändrade 

värderingsmönster. Enligt struktursperspektivet uppstår då nya partier på grund av att nya 

frågor blir viktigare62.  

 

5.5 Varför uppstår nya partier? 

Erlingsson gör en distinktion mellan tre olika perspektiv, det institutionella, det 

strukturella samt det organisationsteoretiska63.  Jag presenterar här de tre perspektiven.   

                                                 
59 Inglehart, Robert (1997); s 7 
60 Ibid. s. 23  
61 Ibid. s. 251 
62 Erlingsson, Gissur (2005); s. 160 
63 Ibid. s. 155f 
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    Det institutionella perspektivet ser förklaringen i valsystemet. Maurice Duvergers 

klassiska hypotes om att valsystem som har majoritetsval i enmansvalkretsar främjar 

tvåpartisystem, medan valsystem som tillämpar proportionerligt system främjar 

flerpartisystem. Den mekaniska effekten är att småpartier missgynnas i system som 

avviker från den proportionella. Vidare talar han även om en psykologisk effekt där 

väljaren är fullt medveten om hur den mekaniska effekten fungerar och individen röstar 

då på ett av de stora partierna som hon tycker mest om64.  

    Struktursperspektivet är det mest centrala ur mitt perspektiv då det behandlar nya 

partier i takt med sociala förändringar65.  Den institutionella förklaringen har svårt att 

förklara uppkomsten av nya partier över tid, inom ett och samma valsystem. Därför blir 

den naturliga frågan, varför nya partier uppstår i stater som behåller samma system? 

    Argumentet bygger på att partier uppstår som en konsekvens av att nya frågor blir allt 

viktigare och att de etablerade partierna saknat viljan att uppta nya frågor i sitt program66.  

    Det organisationsteoretiska perspektivet grundar sig på tanken att partierna uppstår när 

de etablerade partierna inte klarar av eller anpassar sig till förändringar i omgivningen. 

Göran Ahlgren och Apostolis Pakostas diskuterar kring samspelet mellan institutionell 

trögjet och institutionell förändring67.  Om det föreligger någon flexibilitet hos partierna 

att anpassa sig till rörligheter i väljarkåren skulle nya partier få det svårt att slå sig in i 

partisystemet. Det etablerade partiers tröghet blir på detta viset förutsättningen för att nya 

partier skapas68.  

”Enkelt uttryckt, om de [etablerade partierna] sköter sitt jobb, är 
det omöjligt för nya partier att lyckas. Deras misslyckanden gör det 
möjligt, för nya partier att blomstra”69. 

 

Det centrala i tesen är när etablerade partier misslyckas med att fungera som en länk 

mellan väljare och valda då uppstår nya partier. 

  

                                                 
64 Erlingsson, Gissur (2005); s. 158 
65 Mer utförlig beskrivning finns i 5.4 
66 Erlingsson, Gissur (2005); s. 160 
67 Ibid. s. 161 
68 Ibid. s. 161 
69 Haus & Rayside (1978), ur Erlingsson, Gissur (2005); politiska partier s. 162 
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5.6 Nedfrysingshypotesen 

Nedfrysningshypotesen bygger på att partisystemet har varit stabilt under många år. Trots 

stora och genomgripande samhälleliga förändringar under 1920-1960 talen tillhörde det 

undantagen att nya partier växte fram samt tog sig i nationella parlament70.   

    Lipset och Rokkan drev tesen att partisystemen hade frusit fast. Poängen var att de 

framväxande partierna var produkter av samhällskonflikter, exempelvis kapital och 

arbete, stat och kyrka samt bondesamhället mot industrisamhället. Slutsatsen blev att 

partier kunde överleva om de klarade av att få massornas stöd. Därför blev det avgörande 

för partierna att knyta an till olika samhällsgrupper. Tesens grund ligger i att de 

etablerade demokratiernas partisystem växte fram under åren 1880-1920  samt 

stabiliserades efter införandet av den allmänna rösträtten. Problemet låg i att antalet 

politiska partier blev oförändrat trots stora samhälleliga förändringar. Rokkan och Lipset 

kom fram till att svårigheten berodde på följande: 

 

(i) Att starka aktörer redan hade intagit den parlamentariska scenen 

(ii)  Att bestämda sociala grupper kom att identifiera sig med vissa partier och 

regelmässigt rösta på dessa. 

(iii)  Dessa ursprungliga aktörer samtidigt hamnade i den gynnsamma positionen 

att de kunde justera de politiska spelreglerna till deras egna fördel71. 

 

Slutsatserna kring nedfrysningsteorin är, för det första, att de etablera partierna kan 

manipulera politikens spelregler så att de gynnar den existerande ordningen. Det andra är 

att partierna bör ses som aktiva subjekt för att manipulera opinionen så att inga frågor 

som missgynnar partiet hamnar högt på dagordningen.  

    Ur ett svenskt perspektiv har Gullan Gidlund argumenterat för att partistödet som 

infördes var ett sätt för etablerade partier att bibehålla sin maktposition till övriga 

utmanare72. 

 

 
                                                 
70 Erlingsson, Gissur (2005); s. 36 
71 Ibid. s. 153 
72 Ibid. s. 154-155 
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6. Empirisk analys  

 

6.1 Skillnader mellan regioner 

Första skedet i analysen är att kartlägga skillnaderna för de olika regionerna i Sverige och 

därmed se om Sydsverige utmärker sig på något vis. Ur det empiriska materialet ska det 

nu utredas om det föreligger skillnader bland frågorna och även visa på medelvärdet och 

statistiska signifikansen under de tre åren.  

 

Tabell 6.1.1: Invandring bra eller dåligt för Sveriges ekonomi (medelvärde) 
 
Region             2002  2004  2006    
Stockholm 6,16* (342) 5,62* (336) 5,74* (350)  
Östra Mellansverige 5,50* (324) 5,05* (310) 5,32* (334)  
Sydsverige 4,95* (287) 4,21* (259) 5,17* (269)  
Norra Mellansverige 5,36* (168) 5,22* (170) 5,32* (179)  
Mellersta Norrland 5,72* (81) 5,47* (100) 5,79* (78)  
Övre Norrland 5,44* (119) 5,53* (114) 5,16*(106)  
Småland och Öarna 5,36* (188) 4,84* (180) 4,86*(168)  
Västsverige 5,24* (379) 4,77* (388) 5,45*(360)   
Genomsnitt/Sverige 5,46 5,02 5,37  
Totalt (n) 1888 1857 1844   
Kommentar: Frågan löd: ” Skulle du säga att det i allmänhet är dåligt eller bra för Sveriges ekonomi att 
människor från andra länder kommer för att bo här?”  På en skala från 0-10 rangordna, där 0 är dåligt för 
landets ekonomi och 10 är bra för landets ekonomi. (*) statistiskt signifikant på 0,05-nivån. Siffrorna inom 
parantes är antalet/region.  Källa: European Social Survey 2002-2006. 
 
Sydsverige placerar sig lägst åren 2001 samt 2004, och 2004 kan vi utifrån tabellen utläsa 

att det är lägsta siffran men 2006 placerar sig Småland och öarna marginellt lägst. 

Samtidigt kan vi se att medelvärdet har en tillbakagång för hela landet under 2004 för att 

sedan återhämta sig igen. Men en allmän dipp 2004 kan vi utläsa från tabellen där 

Sydsverige placerar sig med marginal lägst. Detta får även stöd av SOM-

undersökningarna som sett att det skett en vändning efter 2004 och att trenden blivit mer 

positiv73.  

    Vad vi vidare kan utläsa från tabellen är att Stockholm visar på ett värde som är högst 

under alla tre åren .  

 

                                                 
73 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart, red. (2005) Demker, Marie; s. 206 
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Tabell 6.1.2: Sveriges kulturella liv undergrävs eller berikas av invandring 
(medelvärde) 
 
Region 2002  2004  2006    
Stockholm 7,67* (348) 7,54* (346) 7,36* (361)  
Östra Mellansverige 7,17* (326) 6,95* (317) 7,01* (377)  
Sydsverige 6,80* (289) 6,42* (258) 6,56* (269)  
Norra Mellansverige 6,72* (169) 7,18* (173) 6,71* (181)  
Mellersta Norrland 7,00* (83) 7,15* (103) 6,73* (82)  
Övre Norrland 7,09* (121) 7,34* (114) 7,13* (109)  
Småland och Öarna 6,95* (195) 6,57* (183) 6,59* (169)  
Västsverige 7,01* (395) 6,79* (404) 6,84* (364)   

Genomsnitt/Sverige 7,10 6,97 6,91  
Totalt (n) 1926 1898 1872   
Kommentar: Frågan löd ”Skulle du säga att Sveriges kulturella liv undergrävs eller berikas av invandring?” 
På en skala från 0-10 där 0 är undermineras och 10 är berikar landet. (*) statistiskt signifikant på 0,05-
nivån. Siffrorna inom parantes är antalet/region. Källa: European Social Survey 2002-2006. 
 

 

Tabellen visar att Sydsverige placerar sig i botten men att skillnaderna är marginella. 

Vidare kan vi notera ytterligare en gång att Sydsverige placerar sig lägst 2004. Men ur 

tabellen kan ett mönster urskiljas. Även om tabellen ovan inte pekar i någon stark 

riktning ser vi ändå vart vi är på väg, Sydsverige visar på det lägsta medelvärdet alla tre 

åren.  

 

Tabell 6.1.3: Invandrare gör Sverige till ett sämre eller bättre land (medelvärde) 
 
Region     2002    2004   2006   
Stockholm 6,82* (343) 6,61* (342) 6,49* (350)  
Östra Mellansverige 6,19* (325) 5,93* (319) 6,11* (335)  
Sydsverige 5,71* (294) 5,28* (262) 5,85* (271)  
Norra Mellansverige 5,92* (168) 6,03* (175) 5,90* (181)  
Mellersta Norrland 5,80* (83) 6,21* (101) 6,39* (84)  
Övre Norrland 6,27* (121) 6,33* (115) 6,16* (107)  
Småland och Öarna 6,13* (195) 5,76* (185) 5,77* (173)  
Västsverige 6,08* (397) 5,75* (398) 6,03* (366)  
Genomsnitt/Sverige 6,16 5,96 6,09   
Totalt (n) 1926 1897 1867   
Kommentar: Frågan löd: ” Blir Sverige ett sämre eller bättre land att leva i av att människor från andra 
länder kommer för att bo här?” På en skala från 0-10 där 0 är ”sämre land” och 10 är ”bättre land”. (*) 
statistiskt signifikant på 0,05-nivån. Siffrorna inom parantes är antalet/region.  Källa: European Social 
Survey 2002-2006. 
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Resultaten börjar nu visa sig alltmer, det tyder på ett regionalt mönster i attityden till 

invandring. I tabellen ovan ser vi att Småland med öarna tillsammans med Sydsverige 

placerar sig lägst. Mönstret går igen även om skillnaderna kan uppfattas som små.  

 
Tabell 6.1.4: Tillåta fler eller färre invandrare t ill Sverige från fattigare länder 
utanför Europa (medelvärde) 
 
Region     2002      2004      2006    
Stockholm 1,72* (333) 1,81* (339) 1,75* (351)  
Östra Mellansverige 1,90* (320) 1,92* (307) 1,88* (331)  
Sydsverige 2,03* (286) 2,19* (255) 2,00* (272)  
Norra Mellansverige 1,97* (171) 1,88* (177) 1,90* (186)  
Mellersta Norrland 1,87* (84) 1,81* (102) 1,81* (84)  
Övre Norrland 1,75* (122) 1,74* (117) 1,70* (107)  
Småland och Öarna 1,97* (193) 2,04* (180) 1,99* (170)  
Västsverige 1,94* (396) 2,01* (398) 1,82* (358)  
Genomsnitt/Sverige 1,90 1,95 1,86   
Totalt (n) 1905 1875 1859   
Kommentar: Förslaget som svarspersonerna fick ta ställning till löd: ” I vilken utsträckning tycker du att 
Sverige bör tillåta människor från de fattigare länderna utanför Europa att komma och bo här? 
Svarsalternativen att ta ställning till löd: ”tillåta många att komma och bo här” (1), ”tillåta en del” (2), 
”tillåta några få” (3) och ”inte tillåta några” (4).  Observera här att högt värde är ”inte tillåta några”. (*) 
statistiskt signifikant på 0,05-nivån. Siffrorna inom parantes är antalet/region. Källa: European Social 
Survey 2002-2006. 
  
Tabellen visar att Sydsverige återigen placerar högt med värden som ligger vid 2,0 eller 

högre. I denna enkla men nödvändiga analys kan vi nu se att min hypotes följer ett visst 

mönster, närmare bestämt att Sydsverige skiljer ut sig från övriga regioner i Sverige. 

Sydsverige placerar sig frekvent nästan i botten eller toppen.  

I inledningen formulerade jag min hypotes som jag nu försöker pröva i ett första steg här, 

nämligen om det finns regionala variationer i attityderna till invandring. Svaret är enligt 

de fyra tabellerna ovan att det finns ett sådant mönster.  

    I nästa steg kommer vi nu att slå ihop alla regionerna exklusive Sydsverige och se om 

det föreligger några skillnader när vi jämför endast Sydsverige med Övriga Sverige74.  

 

                                                 
74 Övriga Sverige: Hallands och Västra Götalands län, Småland med Öarna, Jönköpings, Kronoborgs, 
Kalmar och Gotlands län, Stockholms län, Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Västerbotten och 
Norrbottens län, Uppsala, Sörmlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län Västernorrlands och 
Jämtlands län 
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Tabell 6.1.5: Andelen som anser att invandring är ett dåligt förslag för Sveriges 
ekonomi (procent) 
 
  2002 2004 2006         Totalt (n)            
Sydsverige 49 64 45              329         
Övriga Sverige 35 44 38            1372    
      

Kommentar: Förslaget som svarspersonerna fick ta ställning till löd: ”Skulle du säga att det i allmänhet är 
dåligt eller bra för Sveriges ekonomi att människor från andra länder kommer för att bo här?” Den 
redovisade siffran är andelen (procentbasen) som svarat mellan 0-4 (dåligt förslag). Personer som svarat 5-
10 är inte medtagna i procentbasen. Källa: European Social Survey 2002-2006. 
 
 
När vi nu jämför Sydsverige med övriga Sverige ser vi att under de tre åren ligger 

Sydsverige relativt högt över övriga Sverige. Tabellen visar även att 2004 har hela landet 

har fått ett uppsving men effekten mattas av något 2006. 

 
Tabell 6.1.6: Andel som anser att landets kulturella liv undergrävs av invandring 
(procent) 
 
  2002 2004 2006            Totalt (n)  
Sydsverige 17 20 21                155 
Övriga Sverige 10 12 12                 341 
     

Kommentar: Förslaget som svarspersonerna fick ta ställning till löd: ”Skulle du säga att Sveriges kulturella 
liv i allmänhet undergrävs eller berikas av att människor från andra länder kommer för att bo här?” Den 
redovisade siffran är andelen som svarat mellan 0-4. Personer som svarat 5-10 är inte medtagna i 
procentbasen. Källa: European Social Survey 2002-2006 
 
Skillnaden mellan Sydsverige och övriga Sverige år återigen stora och Sydsverige skiljer 

ut sig från övriga Sverige. I Sydsverige och övriga Sverige har det ökat ytterst marginellt 

från 2002 års värden. Men, återigen ser vi att mönstret för Sydsverige ligger fast, fler 

andel negativa. 

 

Tabell 6.1.7: Andel som anser att invandring gör Sverige till ett sämre land 
(procent) 
  2002 2004 2006             Totalt (n)   
Sydsverige 34 40 29                 203 
Övriga Sverige 20 25 23                 799 

 
Kommentar: Förslaget som svarspersonerna fick ta ställning till löd: ” Blir Sverige ett sämre eller bättre 
land att leva i av att människor från andra länder kommer för att bo här?” Den redovisade siffran är andelen 
som svarat mellan 0-4. Personer som svarat 5-10 är inte medtagna i procentbasen. Källa: European Social 
Survey 2002-2006 
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Skillnaderna är relativt stora 2002 och 2004 men vi ser att de har minskat över tiden. 40 

procent, 2004, tycker att Sverige blir ett sämre land att leva i. 2006 har det sjunkit med 11 

procentenheter och börjar närmas sig övriga Sverige.  Jämför vi med förra frågan ser vi 

att procenttalen är högre både på Sydsverige och på Övriga Sverige.  

 
Tabell 6.1.8: Andel som anser att Sverige ska tillåta färre/inga invandrare från 
fattigare länder utanför Europa (procent) 
  2002 2004 2006                Totalt (n)  
Sydsverige 20 29 22                    192 
Övriga Sverige 12 18 14                    707    
      

Kommentar: Förslaget som svarspersonerna fick ta ställning till löd: ” I vilken utsträckning tycker du att 
Sverige bör tillåta människor från de fattigare länderna utanför Europa att komma och bo här?” Den 
redovisade siffran är andelen som svarat 3-4. Svarsalternativen att ta ställning till löd: ”tillåta många att 
komma och bo här (1)”, ”tillåta en del (2)”, ”tillåta några få (3)” och ”inte tillåta några(4)”. Källa: 
European Social Survey 2002-2006.  
 

År 2002 uppvisar att det finns skillnader mellan Sydsverige och övriga Sverige. Vidare 

kan sägas att vissa skillnader är större än andra men sammanfattningsvis finns tendenser 

till skillnader 2002. Som ni ser av tabellerna är skillnaderna relativt stora. Sydsverige är 

generellt mer negativa när vi jämför med övriga Sverige. Intressant är att skillnaderna blir 

mindre, men är det en kombination att Sydsverige har blivit mer toleranta eller har övriga 

Sverige ändrat attityd och knappar in på Sydsverige? Om vi jämför med 2004 och 2006 

ser vi att det skett en minskning både när det gäller Sydsverige och övriga Sverige.  

När analysen nu kommit en bit på vägen kan det konstateras det finns regionala 

skillnader. Medelvärdet visade på skillnader, jämförandet mellan Sydsverige och resten 

av Sverige visade på tydliga skillnader.  

 

6.2 Regressionsanalys  

Analysen kommer nu att fortsätta med en regressionsanalys. Nu genomförs en analys 

med attityder till invandrare och regionstillhörighet.  

    En regressionsanalys innebär att man undersöker om det finns en relation mellan x och 

y, ett samband som uttrycks så här: y = a + b*x där: Y sägs vara den beroende variabeln, 

där a är en konstant som talar om var linjen skär y axeln om x = 0 och där b anger hur 
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mycket y förändras om x förändras en enhet, alltså linjens lutning75. Om jag nu vill 

förutsäga y med hjälp av x kan jag då använda mig av regressionsekvationen. Pearsons r 

mäter korrelationen, styrkan och riktningen på sambandet mellan x och y76. Vidare 

beskriver Pearson r sambandet mellan en variabel x och en variabel y på en skala mellan 

(+1)- 0- (-1). Korrelationen säger om de två variablerna perfekt positivt då är det +1, 

perfekt negativt -177.  Vad ska då betraktas som ”starkt” r-värde? Det är givetvis upp till 

diskussion. Syftet är att undersöka om regionen har någon betydelse och då får vi 

acceptera ett r-värde på 0,1-0,278. 

 
Tabell 6.2.1: Regressionsanalys: Effekt av ”invandring dåligt eller bra för 
ekonomin” och regionstillhörighet. 
 2002 2004 2006   
Konstant (a) 0,762 0,756 0,823   
Regions Sydsverige/Övriga Sverige (b) 0,016 0,021 0,006   
R2 0,010 0,020 0,030     
Antal (n) 1888 1857 1844   
Pearson r 0,098** 0,140** 0,113   

Kommentar: Sydsverige representerar 0 och Övriga Sverige 1. Dåligt representerar 0 och 10 bra. (*) 
p<0,05, (**) p<0.01. Källa: European Social Survey 2002-2006 
 

Tabellen visar att korrelationen är starkast 2004, där är även b-värdet starkast. 

Regionstillhörigheten har en viss effekt, en hypotetisk förflyttning från Sydsverige till 

övriga Sverige ger ett positivt b-värde mellan 0,016 och 0,021, vilket indikerar att en 

individ blir mer positiv till att invandring är bra för ekonomin.  

 
Tabell 6.2.2: Regressionsanalys: Effekt av ”invandring undergräver eller berikar 
Sveriges kultur” och regionstillhörighet. 
 2002 2004 2006   
Konstant (a) 0,779 0,761 0,784   
Regions Sydsverige/Övriga Sverige (b) 0,010 0,015 0,011   
R2 0,003 0,009 0,004     
Antal (n) 1926 1898 1872   
Pearsons r 0,059** 0,097** 0,065**   

Kommentar: Sydsverige representerar 0 och Övriga Sverige 1. Undergräver representerar 0 och berikar 10. 
(*) p<0,05 (**) p<0.01. Källa: European Social Survey 2002-2006 
 

                                                 
75 Aronsson, Åke (1999); s. 232 
76 Aronsson, Åke (1999); s. 184f 
77 Vad kännetecknar en stark korrelation? 
78 Jämför här Rotstein, Bo (1999) som accepterar slutsatser på korrelationer under 0,2.  
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Vårt korrelationsvärde är här begränsat på alla tre åren.  Vårt b-värde är lågt och en 

hypotetisk förflyttning från Sydsverige till Övriga Sverige ger oss en ytterst liten effekt.  

 
Tabell 6.2.3: Regressionsanalys: Effekt av ”invandring sämre eller bättre för 
Sverige” och regionstillhörighet. 
  2002 2004 2006     
Konstant (a) 0,754 0,752 0,808   
Regions Sydsverige/Övriga Sverige (b) 0,015 0,018 0,008   
R2 0,008 0,014 0,047*     
Antal (n) 1925 1897 1867   
Pearsons r 0,090** 0,120** 0,054*   

Kommentar: Sydsverige representerar 0 och Övriga Sverige 1. Sämre representerar 0 och bättre 10. (**) 
p<0.01, (*) p<0,05. Källa: European Social Survey 2002-2006 
 

Tabellen ovan visar att b-värdena är positiva. År 2002 och 2004 är b-värdet och 

korrelationen något att räkna med. Det finns ett positivt samband om man hypotetiskt 

förflyttar sig från Sydsverige till övriga Sverige. Då tenderar man att bli mer positiv till 

förslaget om invandring är sämre eller bättre för Sverige.  

 

Tabell 6.2.4: Regressionsanalys: Effekt av att ”tillåta fler/några eller få/inga från 
fattigare länder utanför Europa till Sverige” och regionstillhörighet. 
  2002 2004 2006     
Konstant (a) 0,928 0,971 0,922   
Regions Sydsverige/Övriga Sverige (b) -0,041 -0,055 -0,037   
R2 0,007 0,016 0,006     
Antal (n) 1926 1875 1859   
Pearson r -0,081** -0,104** -0,078**   

Kommentar: Sydsverige representerar 0 och Övriga Sverige 1. Tillåta många representerar 0 och inga  
representerar 5. (**) p<0.01 (*) p<0,05. Observera här att 0 är positivt och 1 är negativt. Källa: European 
Social Survey 2002-2006 
 
I tabellen ovan finner vi ett litet negativt samband. Korrelationen är starkast 2004 där är 

också b-värdet är störst. Om vi då återigen skulle hypotetiskt förflytta oss från övriga 

Sverige till Sydsverige tenderar individen att bli mer negativ, dvs. inställningen blir mer 

negativ.  

    Vad vi sammanfattningsvis kan säga om regressionsanalysen är att det kan konstateras 

att det existerar ett positivt samband mellan region och inställning till det mångkulturella 

samhället. När vi förflyttar oss från Sydsverige till Övriga Sverige tenderar individen att 

bli mer positiv till det mångkulturella samhället.   
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6.3 Effektanalys 

Men kan det inte vara så att förklaringen ligger i just de socioekonomiska faktorerna? 

Analysen fortsätter nu med en effektanalys, vilket innebär att vi lyfter in ytterligare en 

variabel för att för att undersöka om förklaringskraften mellan region och inställningen 

till invandrare kan förklaras av variabeln utbildning79. Tanken här är mycket enkel, vi ska 

se om regionstillhörighet kan kontrolleras bort genom införandet av uppsatsens ena 

socioekonomiska variabel, utbildningsnivå80. 

Tabell 6.3.1: Andel som anser invandring är dåligt för Sveriges ekonomi under 
kontroll av utbildningsnivå 
2002     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige  Effekt av region   
Hög (*) 39 20 19  
Låg (*) 55 42 13  
Effekt av utbildning 16 22     
2004     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige  Effekt av region   
Hög (*) 44 27 17  
Låg (*) 72 52 20  
Effekt av utbildning 28 25     
2006     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige  Effekt av region   
Hög (*) 24 20 4  
Låg  62 48 14  
Effekt av utbildning 38 18     

Kommentar: Variabeln har dikotomiserats till låg och hög utbildning, regionstillhörighet samt inställning 
till invandring.  Den redovisade siffran är andelen som svarat 0-4. Källa: European Social Survey 2002-
2006. 
 

Effektparametern visar att effekten av region 2002 är 13-19 procentenheter, något högre 

2004 och lägre 2002. Vi ser även att effekten av utbildning är större och 2006 är effekten 

18-38 procentenheter. Vid första anblick visar detta på att utbildningssektor tycks vara en 

mer kraftfull förklaring till variationen av åsikter om invandring men att regionala 

                                                 
79 Utbildning har dikotomiserats (dvs. kodats om till endast två värden, 0 och 1), där 0 är låg och 1 är hög. 
Ursprungliga värdena som omkodats till 0 (låg utbildning) är; ej avslutad folkskola/grundskola, folkskola, 
grundskola/ enhetsskola, realskola/flickskola, fackskola (1963-1970), 2 årig gymnasielinje, 3-eller 4 årig 
gymnasielinje, yrkesriktat program, teoretiskt inriktad gymnasieprogram. Och ursprungliga värden som 
omkodats till 1(hög utbildning) är: Universitet/Högskola utan examen, Universitet/Högskola kortare än 3 år 
med examen och Universitet/Högskola 3 år eller längre med examen. 
80 Vad jag dock vill uppmärksamma läsaren på att där n-talen är mindre än 10 har jag valt att inte presentera 
procentsiffran då andelen svarande är för lågt. 
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skillnader kvarstår.  Sydsverige utskiljer även när det gäller hög- respektive lågutbildade 

då siffrorna ligger markant över övriga Sverige.  

 

Tabell 6.3.2: Andel som anser Sveriges kulturella liv undergrävs av invandring 
under kontroll av utbildningsnivå 
2002     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 8 3 5  
Låg 22 14 8  
Effekt av utbildning 14 11     
2004     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige Effekt av region   
Hög (-) 4 (-)  
Låg  25 16 9  
Effekt av utbildning (-) 11     
2006     

Utbildning Sydsverige  Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 7 3 4  
Låg  32 17 15  
Effekt av utbildning 25 14     

Kommentar: Variabeln har dikotomiserats till låg och hög utbildning, regionstillhörighet samt inställning 
till invandring. Den redovisade siffran är andelen som svarat 0-4. (-) betyder att n<10. Källa: European 
Social Survey 2002-2006 
 

Tabell 6.3.2 ovan visar återigen att utbildning har något större förklaringskraft än 

regionstillhörighet. Men vissa skillnader finns när det gäller lågutbildade och 

högutbildade när vi jämför Sydsverige med övriga Sverige. Högutbildade i Sydsverige 

tenderar att vara mer negativa än vad högutbildade i övriga Sverige. 
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Tabell 6.3.3: Andel som anser att invandring gör Sverige till ett sämre land under 
kontroll av utbildningsnivå 
2002     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög  18 8 10  
Låg  42 26 16  
Effekt av utbildning 22 18     
2004     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 14 8 6  
Låg  52 32 20  
Effekt av utbildning 38 24     
2006     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 14 8 6  
Låg 41 31 10  
Effekt av utbildning 27 23     

 Kommentar: Variabeln har dikotomiserats till låg och hög utbildning, regionstillhörighet samt inställning 
till invandring. Den redovisade siffran är andelen som svarat 0-4. Källa: European Social Survey 2002-
2006. 
  

Effekten av utbildning är återigen större än effekten av regionstillhörighet men vi ser att 

regionstillhörigheten spelar en viss, inte helt obetydlig, roll.  Även om effekten av 

utbildning har starkare förklaringskraft ser vi att region fortfarande uppvisar tendenser på 

att Sydsverige skiljer sig från övriga Sverige. Vi ser även stora skillnader mellan 

högutbildade och lågutbildade.  
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Tabell 6.3.4: Andel som anser att Sverige ska tillåta färre invandrare från fattigare 
länder utanför Europa under kontroll av utbildning 
2002     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 8 (n mindre än 10) 6 (-)  
Låg  25 15 10  
Effekt av utbildning (-) 9     
2004     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 15 12 3  
Låg  35 20 15  
Effekt av utbildning 20 8     
2006     
Utbildning Sydsverige Övriga Sverige Effekt av region   
Hög 14 7 7  
Låg 28 18 10  
Effekt av utbildning 14 9     

Kommentar: Variabeln har dikotomiserats till låg och hög utbildning, regionstillhörighet samt inställning 
till invandring. Den redovisade siffran är andelen som svarat 0-4. Där (-) betyder att n<10 och därför valt 
att inte redovisa siffran. Källa: European Social Survey 2002-2006. 
 

Det kan konstateras att utbildning återigen har något starkare förklaringskraft men att 

regionen uppvisar små skillnader i effekt. Tabellen visar att år 2004 är effekten på region 

3-15 procentenheter och effekten av utbildning är 8-20 procentenheter vilket fortfarande 

ger oss stöd för att de det finns variationer i attityderna 

    Analysen med utbildning som förklarande faktor är klar och uppfattas som att effekten 

av utbildning ger en mer starkare förklaring än vad regionstillhörighet gör. Men det 

existerar fortfarande skillnader och för att kontrollera detta förs en ytterligare en 

oberoende variabel in: urbaniseringsgrad. Vi ska således lägga till ytterligare en variabel 

till analysen för att kunna uppskatta effekterna av fler än en oberoende variabel, 

urbaniseringsgrad81. För att genomföra detta krävs en multipel regressionsanalys vilket 

beskrivs nedan. Tanken är enkel, vi ska helt enkelt se om effekterna på regionstillhörighet 

kan kontrolleras bort genom att föra in ytterligare en socioekonomisk variabel.  

 

 

 

                                                 
81 Urbanisering har likaså dikotomiserats, där 0 är stad, förort eller mindre stad och där 1 är landsbygd. 
Ursprungliga värdena som omkodats till 0 är; en storstad, en förort eller mindre stad, en liten eller 
mellanstor stad. Och ursprungliga värden som omkodats till 1 är; ”En by” och ”en gård eller hus på 
landet”. 
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6.4 Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys genomförs när vi arbetar med mer än en oberoende 

variabel. Effekten av flera oberoende variabler studeras på en beroende. Vi differentierar 

då förändringseffekterna av de olika variablerna. Det uttrycks på följande sätt:  

Y = b1x1 + b2x2+a.  

    Vidare kommer jag även att använda mig av standardiserade värden (BETA-

koefficienten) då jag mäter effekten av varje oberoende variabel. Valet mellan 

ostandardiserade (b) och standardiserade (BETA) är principiellt viktigt82. Ett betavärde 

som har större värde en ett annat tolkas som att den oberoende variabeln har större effekt 

än den andre83. 

    När vi analyserar med hjälp av multipel regressionsanalys är det dessutom viktigt att vi 

vet hur vi har kodat undersökningsvariablerna84. I regressionsanalysen är det viktigt att 

redovisa hur man kodat variablerna för att kunna följa med i analysen. Variablerna är 

dikotomiserade för underlättandet av regressionsanalysen. Kodningen framkommer under 

respektive tabell. Tänkandet kring regressioner är rent hypotetiskt, om en individ 

förflyttar sig från Sydsverige till övriga Sverige hur mycket positiv/negativ blir han då till 

inställningen till det mångkulturella samhället. 

 

 

 

                                                 
82 Aronsson, Åke (1999); s. 246 
83 Använt mig av “stepwise selection” där SPSS väljer som första variabel den oberoende variabel som 
visar störst samband med den beroende variabeln. Därefter väljer SPSS den variabel, som visar högst 
korrelation med den beroende variabeln om man bortser från inverkan av den första variabeln. Sedan 
fortsätter SPSS att välja ut oberoende variabler på basis av deras korrelation med den oberoende variabeln, 
när man bortser från de tidigare utvalda variablerna, så länge det finns statistiskt signifikanta oberoende 
variabler att tillgå 
84 Esaiasson m.fl. (2001) s. 407 



   39 
 

Tabell 6.4.1: Multipel regressionsanalys av regionens effekt på inställning till om 
invandring är bra eller dåligt för Sveriges ekonomi, beroende, under kontroll för: 
utbildning och urbaniseringsgrad (standardiserade värde; BETA, signifikansvärde 
och R2).  
 
  BETA (2002) Signifikans BETA (2004) Signifikans BETA (2006) Signifikans 

            
            
Region 0,102 0,000* 0,133 0,000* 0,055 0,023* 
            
Kontrollvariabler            
Utbildning 0,200 0,000* 0,191 0,000* 0,244 0.000* 
Urbanisering - 0,052 0,036* - 0,066 0,003* - 0,081 0,000* 

            
R2 0,055   0,065   0,072  
Antal (n) 1888   1857   1844   

Kommentar: Variablerna region, utbildning och urbanisering är dikotoma, dvs. antar två värden 0 eller 1. 
Kodningen lyder som följer: 0 är Sydsverige och 1 är Övriga Sverige. Utbildning är kodat 0 som låg och 
där 1 är hög. Urbanisering är kodat 0 som stad och 1 som landsbygd. Skalan sträcker sig från 0 till 10 där 
dåligt är 0 och 10 representerar bra för Sveriges ekonomi. *Signifikant på 0,05-nvån.  Källa: European 
Social Survey 2002-2006. 
 
Vi ser att alla BETA-värden är statistiskt signifikanta. Regionens förklaringskraft ligger 

lägre än utbildning om effekten på inställning till om invandring är bra eller dåligt för 

Sveriges ekonomi än vad regionen har. Jämför vi BETA värdena får vi fram att går vi 

från låg till hög utbildning då är effekten på inställning till om invandrare är bra eller 

dåligt för Sveriges ekonomi störst.  

Determinationskoefficienten (R2) som kan variera mellan 0 och 1 är ett mått på de 

oberoende variablernas förklaringsförmåga. Om R2 = 1 svarar alltså de oberoende 

variablerna för 100 procent av variationen i den beroende, vilket skulle innebära att alla 

observationer ligger på regressionslinjen85 (vilket är ytterst ovanligt).  Om R2 = 0 har den 

oberoende variabeln ingen effekt på den beroende86. I tabellen ovan kan vi utläsa att vårt 

R2-värde ligger mellan 0,055 (2002) och 0,072 (2006) viket betyder att spridningen kring 

regressionslinjen är mycket utspridd. Hur mycket förklaring ska vi då kräva? Så lite som 

4 procent kan vara intressant, givet då att resultatet inte beror på slumpen87. Det innebär 

vidare att lutningen på regressionslinjen är brantast (notera brantast här) på utbildningen 

alla tre åren. Vad som dock bör noteras är att värdena kan betraktas som höga 

                                                 
85 Esaiasson, (2001); s. 407-410  
86 Med reservation för kurvlinjära samband 
87 Lisper, Hans Olof & Lisper, Stefan (2005); s. 156 



   40 
 

samhällsvetare men en ekonom hade tolkat värdena som betydligt lägre88. Men här 

konstaterar vi att R2-värdet ligger lågt och att den förklarade variansen blir därmed 

relativt låg.  

 

Tabell 6.4.2: Multipel  regressionsanalys av regionens effekt på inställning till om 
invandring undergräver eller berikar Sveriges kulturella liv, beroende, under 
kontroll för: utbildning och urbaniseringsgrad (standardiserade värden; BETA, 
signifikansvärde och R2).  
 
  BETA (2002) Signifikans BETA (2004) Signifikans BETA (2006) Signifikans 

            
            
Region 0,063 0,001* 0,090 0,004* 0,146 0,000* 
            
Kontrollvariabler            
Utbildning 0,247 0,001* 0,252 0,000* 0,109 0,000* 
Urbanisering -0,072 0,075 -0,064 0,137 -0,040 0,099 

            
R2 0,074   0,083   0,079  
Antal (n) 1926   1898   1872   

Kommentar: Variablerna region, utbildning och urbanisering är dikotoma, dvs. antar två värden 0 eller 1. 
Kodningen lyder som följer: 0 är Sydsverige och 1 är Övriga Sverige. Utbildning är kodat 0 som låg och 
där 1 är hög. Urbanisering är kodat 0 som stad och 1 som landsbygd. Skalan sträcker sig från 0 till 10 där 
undergräver är 0 och 10 berikar. *Signifikant på 0,05-nivån.  Källa: European Social Survey 2002-2006. 
 

Tabellen visar att samtliga beta-värden är statistiskt signifikanta utom 

urbaniseringsvariabeln.  Effekten uppvisar även här ett stringent mönster. Jämför vi med 

de andra oberoende variablerna ser vi att störst effekt uppvisar återigen utbildning. 

Region är förvisso statistisk signifikant men uppvisar en relativt liten effekt.  

    Determinationskoefficienten uppvisar återigen värden som är ytterst låga. 

Avvikelserna mellan värdena är nära 0 vilket tyder på stora avvikelser från 

regressionslinjen. Modellen har på så viss mycket låga förklaringsvärden, R2 ligger på 

0,074-0,083 vilket är lågt. Återigen kan pekas att det låga värdet är öppet för tolkning. 

Som Hans-Olof Lisper diskuterar kan ett lägre värde även vara intressant.  

 
 

                                                 
88 Dahmström, Karin (2005); s. 167f 
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Tabell 6.4.3: Multipel  regressionsanalys av regionens effekt på inställning till om 
invandring gör Sverige till ett sämre eller bättre land under kontroll för: utbildning 
och urbaniseringsgrad (standardiserade värden; BETA, signifikansvärde och R2). 
 
  BETA (2002) Signifikans BETA (2004) Signifikans BETA (2006) Signifikans 

       
       
Region 0,095 0,000* 0,112 0,000* 0,060 0,027* 
       
Kontrollvariabler       
Utbildning 0,241 0,000* 0,246 0,000* 0,245 0,000* 
Urbanisering -0,069 0,010 -0,091 0,000* -0,041 0,092 

       
R2 0,076  0,092  0,063  
Antal (n) 1926   1897   1867   

Kommentar Variablerna region, utbildning och urbanisering är dikotoma, dvs. antar två värden 0 eller 1. 
Kodningen lyder som följer: 0 är Sydsverige och 1 är Övriga Sverige. Utbildning är kodat 0 som låg och 
där 1 är hög. Urbanisering är kodat 0 som stad och 1 som landsbygd. Skalan sträcker sig från 0 till 10 där 
sämre är 0 och 10 representerar bättre land. *Signifikant på 0,05-nivån. Källa: European Social Survey 
2002-2006. 
 

Tabellen visar att effekten av utbildning fortfarande står fast som störst effekt av 

förklaring av de oberoende variablerna. Vidare visar tabellen ovan även på att region åren 

2002 och 2004 också uppvisar en effekt. Urbaniseringsgraden 2004 uppvisar även på en 

viss effekt.   

    Determinationskoefficienten visar på nytt begränsningen för min analys. Tabellen visar 

på små värden. Men det man kan säga om regionala skillnader är att visst finns där något 

som pekar åt ett visst håll. Inga överdrivet starka bevis men analysen, steg för steg, tyder 

på att inställningen till det mångkulturella samhället till viss del kan ha tendenser som 

kan tänkas höra hemma hos regionstillhörighet. 
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Tabell 6.4.4: Multipel regressionsanalys av regionens effekt på inställning till om 
Sverige ska tillåta fler eller färre invandrare utanför Europa under kontroll för: 
utbildning och urbaniseringsgrad (standardiserade värden; BETA, signifikansvärde 
och R2). 
  BETA (2002) Sig. Värde BETA (2004) Sig. Värde BETA (2006) Sigvärde 

            
            
Region -0,087 0.000* -0,124 0,000* -0,106 0,000* 
            
Kontrollvariabler            
Utbildning -0,183 0.000* -0,154 0,000* -0,206 0,000* 
Urbanisering -0,010 0,456 -0,019 0,424 -0,012 0,611 

            
R2 0,040    0,040   0,053  
Antal (n) 1905    1875    1859    

Kommentarer: Variablerna region, utbildning och urbanisering är dikotoma, dvs. antar två värden 0 eller 1. 
Kodningen lyder som följer: 0 är Sydsverige och 1 är Övriga Sverige. Utbildning är kodat 0 som låg och 
där 1 är hög. Urbanisering är kodat 0 som stad och 1 som landsbygd. Observera här att skalan sträcker sig 
från 0 till 5 där tillåta färre är fem och fler 0. *Signifikant på 0,05-nivån. Källa: European Social Survey 
2002-2006. 
 

Vad vi ska ha i baktanke när vi analyserar tabellen ovan är att, precis som det står i 

kommentaren, 1 är ”tillåta många” och 0 tillåta ”få eller inga”. Vi ser ett negativt 

samband mellan hur mycket invandring Sverige ska tillåta och vilken region man tillhör 

samt vilken utbildningsnivå individen har. Effekten på förändringen är återigen störst av 

utbildning. Men intressant är även region som ligger inte ligger långt bakom. Om vi 

hypotetiskt skulle förflytta oss från Sydsverige till Övriga Sverige finns ett positivt 

samband. Effekten är ännu högre då vi går från låg utbildning till hög utbildning. En viss 

positiv effekt kvarstår av region även vid kontroll av utbildning och urbaniseringsgrad. 

Men huvudintrycket är att trots test av utbildning och urbaniseringsgrad står fortfarande 

en del av de regionala skillnaderna fast.  

    Sammanfattningsvis kan vi säga att den regionala förklaringsfaktorn överskuggas av 

utbildningsnivå eftersom den har högre effekt på alla fyra frågorna. Men att 

urbaniseringsgraden tycks vara ha en svagare förklaringseffekt än regionseffekten.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Efter den något späckade analysen med en hel del siffror är det då äntligen dags att 

diskutera och redogöra för slutsatser. Syftet med denna uppsats har varit att försöka 

kartlägga om det existerar några regionala skillnader mellan Sydsverige och övriga 

Sverige och därmed ge ytterligare en dimension samt bidra till mer kunskap om 

fenomenet Sverigedemokraterna. Uppsatsen utgick från en hypotes och med hypotesen 

som mall har sedan ett antal analyser genomförts. Hypotesen löd som följer:  

Partiets framgångar i Sydsverige beror på regionala skillnader i inställning till det 

mångkulturella samhället, där Sydsverige skiljer ut sig från övriga Sverige och därmed 

bekräftar det starka stödet för Sverigedemokraterna. 

    Uppsatsen, har som sagt, genomgått olika steg av analys för att se om regionen 

verkligen har någon betydelse. Inledningsvis visade den empiriska analysen att det fanns 

skillnader i medelvärde mellan de olika regionerna och att Sydsverige märkte ut sig. När 

vi ytterligare testade detta genom att slå ihop och jämföra Sydsverige och övriga Sverige 

visade det på relativt stora skillnader. Regressionsanalysen visade även på mindre 

samband när vi hypotetiskt förflyttade oss från Sydsverige till övriga Sverige. 

     När analysen fortsatte och variabeln utbildning lades in såg vi att utbildning hade en 

större förklaringskraft men att regionsvariabeln fortfarande skuggade i bakgrunden. När 

vi senare genomförde den multipla regressionsanalysen fick vi ytterligare bevis på att 

utbildningsnivå hade starkare förklaringskraft men att vi inte kunde räkna bort regionen 

helt. Vad som även kunde konstateras var att urbaniseringsgraden hade inte större effekt 

än region, och uppvisade ett negativt samband, även om alla inte var statistiskt 

signifikanta.  

    Vad som vidare bör påpekas är mitt R2-värde. Det ligger långt ifrån 0 vilket indikerar 

på att de oberoende variablerna har små effekter på den är beroende. Hypotesen kan då 

utifrån ovanstående resonemang inte helt falsifieras då den empiriska analysen visade på 

vissa skillnader. 

    Min frågeställning (1) löd: Kan regionala skillnader i inställning till invandring tänkas 

vara en förklaring till Sverigedemokraternas starka fäste i Sydsverige? Svaret på frågan 

är att vi kan se att de finns regionala skillnader men att dessa skulle förklara 
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Sverigedemokraternas starka fäste är föga troligt. Även under kontroll av, speciellt 

utbildningsnivå, försvinner en del av skillnaderna.  

(2) Är det regional påverkan som avgör vilka värderingar man besitter? Svaret är att vi 

ser vissa, små, tendenser till att regionen har betydelse, men det viktigaste är dock kan att 

vi kan se att regionstillhörigheten inte är något ”taget ur luften”. 

    Slutsatsen är således att samband mellan region och inställning till det mångkulturella 

samhället, som extraherats från European Social Survey, inte kan uppvisa några markanta 

starka regionala skillnader under kontroll av utbildning och urbanisering.  

    Slutligen kan sägas att det finns en anledning att rikta uppmärksamhet mot 

värderingsskillnader. När de etablerade partiernas ”tröghet” visar sig och att de inte klarar 

av att anpassa sig till de ändrade värderingarna kan det generera nya partier. Sydsverige 

skiljer ut sig en aning och detta kanske skulle innebära att medborgarna inte kan 

identifiera sig med de etablerade partierna vilket då skulle leda till att nya partier då blir 

starkare just i Sydsverige. Enligt strukturperspektivet uppstår då nya partier på grund av 

att nya frågor då blir viktigare och att de etablerade partierna saknat viljan att uppta nya 

frågor.  

 

7.1 Vidare forskning     

Förslag på vidare forskning är att göra ytterligare analyser när det kommer en ut ny 

omgång från European Social Survey 2009 då ett längre tidssamband kan ge ytterligare 

resultat. Fler oberoende variabler kan läggas in för att effekten skulle kunna bli 

högre/lägre och därmed få starkare resultat om huruvida regionen har betydelse. Vidare 

skulle en retorisk utbudsanalys av partiprogrammen genomföras som ett komplement till 

efterfrågeanalysen på individnivån för att på så sätt ringa in om en retorisk förändring 

skett från partiets sida.  

   Vidare skulle även andra tänkbara förklaringar integreras i en större kausal modell och 

på så sätt erhålla starkare effekt. 

 



   45 
 

8. Referenser 
 
Tryckta källor 
 
Aronsson, Åke (1999); SPSS, en introduktion till basmodulen, Studentlitteratur, Malmö 
 
Bjereld, Ulf (2001); Varför vetenskap? Studentlitteratur, Lund 
 
Bäck, Mats & Möller, Tommy (2003); Partier och organisationer, sjätte upplagan, 
Nordstedts juridik, Stockholm 
 
Dahmström, Karin (2005); Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Ekström von Essen, Ulla (2006); Sverigedemokraterna i kommunerna 2002-2006, 
integrationsverkets rapport 
 
Erlingsson, Gissur O m.fl. (2005) Politiska partier; Studentlitteratur, Lund 
 
Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik (2002); Metodpraktikan, konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 
 
Holmberg, Sören & Oscarsson, Henrik (2004); Svenskt väljarbeteende under 50 år, 
Nordstedt Juridik AB, Mölnlycke 
 
Holmberg, Sören & Weibull Lennart (red.) (2006); Du stora nya värld, trettiofyra kapitel 
om politik, medier och samhälle. SOM-rapport nr. 39: Göteborg: SOM-institutet, 
Göteborgs Universitet. 
 
Holmberg, Sören & Weibull Lennart (red.) (2006); Det nya Sverige, trettiosju kapitel om 
politik, medier och samhälle. SOM-rapport nr. 41: Göteborg: SOM-institutet: Göteborgs 
Universitet. 
 
Holmberg, Sören & Lennart Weibull (red): Rothstein, Bo (1999); Förtroende för 
politiska institutioner. Ljusnande Framtid. SOM-rapport nr. 22. Göteborg: SOM-
institutet, Göteborgs Universitet. 
 
Inglehart, Robert (1997); Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, 
and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, New Jersey 
 
Larsson, Stieg & Ekman, Mikael (2001); Sverigedemokraterna, den nationella rörelsen, 
Ordfront förlag, Stockholm 
 
Lisper, Hans Olof & Lisper Stefan (2005); Statistik för samhällsvetare, Liber AB, 
Kristianstad 



   46 
 

Lundquist, Lennart (1993); Att studera politik vetenskapligt, Studentlitteratur, Lund 
 
Oscarsson, Henric & Holmberg, Sören (red.) (2004), Kampen om euron, Grafikerna i 
Livréna, Kungälv 
 
Rydgren, Jens (2005); Från skattemissnöje till etnisk nationalism. Högerpopulism och 
parlamentarisk högerextremism i Sverige. Lund: Studentlitteratur. 
 
 
Otryckta källor 
 
Bergqvist, Martina, Engström, Anna (2007): Vi har våldet i blodet" - En kritisk 
diskursanalys av Landskrona Posten 2006, http://theses.lub.lu.se/archive/2008/01/0 
8/1199784359-6627216/Uppsats_editerad_080119_pdf.PDF Hämtad: 080410, Lunds 
universitet 
 
Demoskop (2008); http://www.demoskop.se/?id=1246, hämtad: 080515 
 
Lindgren-Åsbrink, Marika (2007): Vad förklarar Sverigedemokraternas valframgång 
2006?: En samhällsekonomisk studie av partiets resultat i kommunvalen, 
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-7653-
2__fulltext.pdf, Hämtad: 080410, Uppsala universitet 
 
Storm, Josefin (2007): Sverigedemokraterna i kommunerna 2006 ? En empirisk studie av 
de kommunala förhållanden som gynnar partiet, http://theses.lub.lu.se/archive/2007 
 06/08/1181304805-2463-685/Magisteruppsats_statsvetenskap_61_80_p_2007.pdf, 
Hämtad: 080411, Lunds universitet 
 
Sverigedemokraternas principprogram (antaget 2003), (ändringar 2005); 
http://www.sverigedemokraterna.se/, Hämtad: 080423  
 
Sydsvenskan 070812, Sd parti för medelålders, 
http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article258156.ece, Hämtad: 080426 
 
 
Datafiler 
 
ESS, SPSS-fil (2002), http://ess.nsd.uib.no/index  .jsp?year=2003 &country=&modu le 
=download,  Hämtad: 080423 
 
ESS, SPSS-fil (2004), , 080423http://ess.nsd.uib.no /index.jsp?year=2 005&module=d o 
wnload d&country Hämtad: 080423 
 
ESS, SPSS-fil (2006), http://ess.nsd.uib.no/index.jsp ?year=2007& module=d ow nl o a 
d&country Hämtad: 080423 
 


