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Abstract  

En högerpopulistisk våg har spridit sig till flera länder i Europa under de senaste åren. Även i 

Sverige har denna våg sakta men säkert uppenbarat sig. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilka av studiens inkluderade faktorer (d.v.s. arbetslöshet, lågutbildning, 

brottslighet, ohälsa samt utrikes födda) som uppvisar starka samband till kommuner där 

Sverigedemokraterna fick ett starkt väljarstöd i kommunvalet år 2010. Studiens teori utgår 

från att de kommuner som har en hög andel arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, 

ohälsoantal och utrikes födda även tenderar att ha ett högt väljarstöd för Sverigedemokraterna. 

Studien är av kvantitativ karaktär där Sveriges samtliga 290 kommuner studeras. Olika typer 

av regressionsanalyser genomförs i statistikprogrammet SPSS för att besvara studiens 

frågeställningar. Resultatet visar att det i stort sett inte existerar något samband mellan röster 

på Sverigedemokraterna och arbetslöshet, ohälsa och utrikes födda. Vidare visar resultatet att 

det existerar ett visst samband mellan röster på Sverigedemokraterna och brottslighet, och 

även mellan röster på Sverigedemokraterna och lågutbildning.  
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1 Inledning 

 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fick flera av Västeuropas demokratiska länder 

erfara en stor förändring och utmaning i politiken, nämligen de radikala högerpopulistiska 

(RHP) partiernas stora genombrott (Betz 1994:3). Denna partifamilj har benämnts med olika 

namn, däribland ”invandrarfientlig”, ”högerpopulistisk” och ”radikal högerpopulistisk”. 

Oavsett vilken benämning som används för dessa partier, är det ett faktum att denna 

partifamilj har fått ett växande inflytande i Europa (Rydgren & Widefeldt 2004:10). I 

Frankrike har det franska partiet Front National växt fram och fått ett starkt inflytande, i 

Österrike partiet Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), i Italien partiet Lega Nord och i 

Holland partiet List Pim Fortuyn. För att fortsätta listan är denna partifamilj även 

representerad i Norden, med Danske Folkeparti, norska Fremskrittspartiet, det finska 

Perussuomalaiset (Sannfinländarna) och de svenska Sverigedemokraterna.  Majoriteten av 

dessa partier levererar sin politik i en koncentrerad och förenklad form och riktar sig främst 

till de väljare som är besvikna på sina individuella livsmöjligheter, besvikna på riktningen av 

den samhälleliga utvecklingen och besvikna på det politiska systemet generellt (Betz 1994:4). 

Under större delen av 1990-talet och in på 2000-talet, har stolta miner visats upp i Sverige 

eftersom något RHP-parti ännu inte hade tagit steget in i riksdagen. Undantaget kom i valet år 

1991 då partiet Ny demokrati intog en plats i riksdagen. Ny demokratis tid i riksdagen blev 

dock kortlivad och partiet förlorade sin plats i riksdagen redan följande val år 1994. Därefter 

var det en lång period av frånvaro av RHP-partier i Sveriges riksdag, samtidigt som de i 

övriga Europa fick alltmer inflytande (Rydgren & Widfeldt 2004:197). Denna frånvaro av 

RHP-partier i Sveriges riksdag gav upphov till en mängd forskares intresse, däribland 

Rydgren och Widefeldt (2004), vilka därför ville förklara varför Sverigedemokraterna hade 

misslyckats med att mobilisera en väljarkrets i Sverige. Den stora förändringen i Sverige kom 

först i 2006-årsval då Sverigedemokraterna endast var en dryg procent från riksdagens 

partispärr samtidigt som de fick 280 mandat i 144 kommuner i Sverige (Dagens Samhälle 

2010). Detta reste farhågor över huruvida ett RHP-parti trots allt var på väg att etablera sig 

även på den politiska arenan i Sverige. Under 2010-årsval var oron därmed stor över att 

Sverigedemokraterna skulle ta en plats i riksdagen. Både för- och emotkampanjer gällande 

Sverigedemokraternas eventuella ingång i riksdagen startades via medierna, däribland 

Aftonbladets kampanj ”Vi gillar olika”, som stöddes av flera hundratusen människor 

(Aftonbladet 2010). När valdagen kom den 19 september år 2010 visade det sig att farhågorna 

blev besannade. Sverigedemokraterna fick 5,7 procent i riksdagsvalet och intog därmed en 

plats i riksdagen för första gången i partiets historia. Partiet fick dessutom ett mycket starkt 

stöd i kommunvalet då de fick 609 mandat i 245 av Sveriges kommuner (Dagens samhälle 

2010).  

Utifrån denna korta karaktärisering av Sverigedemokraternas valframgångar i de två senaste 

valen, visar mönstret att Sverigedemokraternas väljarstöd har ökat markant. Precis som det 

tidigare har gjort för RHP-partier i andra länder i Norden och Europa. Till skillnad från de 

andra länderna är Sveriges situation ett, jämförelsevis, färskt fenomen. Studier har, tills 

nyligen, haft fokus på varför RHP-partier har misslyckats i Sverige, vilket idag inte längre är 
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aktuellt då vi står inför en ny, motsatt, situation. Frågan som nu bör ställas är varför RHP-

partier har lyckats i Sverige.  Intresset för denna studie ligger således i att undersöka 

potentiella förklaringsfaktorer till Sverigedemokraternas valframgångar i kommunvalet år 

2010. Studiens hypotes är att de kommuner där Sverigedemokraterna har fått ett starkt stöd 

kännetecknas av hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade, hög brottslighet, hög andel ohälsa 

samt hög andel utrikes födda. 

1.1 Avgränsningar 

Tanken är att, utifrån teori och tidigare forskning, undersöka vilka faktorer som är 

kännetecknande för de kommuner i Sverige där Sverigedemokraterna fick ett starkt väljarstöd 

i kommunvalet år 2010. Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (1999) skriver att det 

är viktigt i förståelsen av ett fenomen samt dess orsakssamband att man kan beskriva, förklara 

samt se konsekvenserna av det studerade fenomenet (Bjereld, Demker & Hinnfors 

1999:437f.). Denna studie kommer att ha fokus på det beskrivande och förklarande stadiet, då 

studien syftar till att studera vilka av de inkluderade faktorerna som har starka samband till de 

kommuner där Sverigedemokraterna fick ett starkt väljarstöd i kommunvalet år 2010. De 

inkluderade faktorerna består av arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, ohälsa samt utrikes 

födda. Valet av dessa kommer att motiveras i teorikapitlet (se kapitel 3.3), men kortfattat är 

anledningen till att just dessa faktorer valts ut att de i tidigare forskning till viss del har visat 

samband med kommuner där Sverigedemokraterna har haft ett starkt stöd. Det kan även 

påpekas att denna studie är en vidarebyggnad av min B-uppsats
1
, vilken berörde detta aktuella 

ämne, dock på ett betydligt ytligare plan. B-uppsatsens resultat visade att det fanns ett mer 

eller mindre positivt samband mellan antalet röster på Sverigedemokraterna och kommuner 

med hög arbetslöshet, högt antal lågutbildade samt högt antal utrikes födda. Sambandet blev 

även något starkare då två oberoende variabler inkluderades på samma gång. Det är dessa 

samband som denna studie ska studera vidare genom att dels lägga större fokus på tidigare 

forskning och teoribildning, och dels söka nya infallsvinklar av problemet. Detta kommer att 

ske dels genom en utvidgning av antalet variabler men även med mer djupgående 

regressionsanalyser, där samtliga variabler inkluderas och analyseras. Detta ska göras med 

hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS. Förhoppningen är med andra ord att studiens 

resultat kommer att kunna påvisa vilka av de utvalda faktorerna som eventuellt uppvisar 

starka, eller svaga, samband till kommuner där Sverigedemokraterna fick ett högt väljarstöd i 

kommunvalet år 2010. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är således att undersöka vilka av de inkluderade faktorerna som uppvisar 

starkast samband till kommuner där Sverigedemokraterna fick ett högt väljarstöd i 

kommunvalet år 2010. För att kunna utföra denna undersökning ska potentiella samband 

mellan högt väljarstöd för Sverigedemokraterna i Sveriges kommuner, och de inkluderade 

faktorerna (vars stöd ligger i teorin) att undersökas. För att ytterligare fördjupa denna analys 

ska variablerna även studeras gällande huruvida sambandet förstärks eller försvagas då 

samtliga variabler, steg för steg, inkluderas. Detta kommer att belysa de eventuella 

                                                 
1
 ”Sverigedemokraternas framgångar i valet 2010. En förklaring av hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade samt 

ett högt antal utrikesfödda i Sveriges kommuner?” (2011). 
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sambanden på ett djupare plan, vilket ger större trovärdighet till det slutliga resultatet om vad 

som kännetecknar kommuner med högt väljarstöd för Sverigedemokraterna. Vidare finns 

även en önskan om att finna en förklarande nivå gällande varför Sverigedemokraterna har ett 

starkare väljarstöd i vissa kommuner. 

Frågeställningar: 

- Vilka av de inkluderade faktorerna (d.v.s. arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, 

ohälsa samt utrikes födda) uppvisar starkast samband till röster på 

Sverigedemokraterna? Hur förändras dessa samband vid inkludering av fler variabler? 

 

- Vilka potentiella förklaringar kan tänkas svara på varför Sverigedemokraterna har 

starkare väljarstöd i vissa kommuner?  

1.3 Disposition 

Denna studie kommer att läggas upp på följande vis; I kapitel 2 kommer en historisk 

bakgrund att ges, både gällande högerpopulismens historia i Sverige samt 

Sverigedemokraternas historia. Kapitel 3 består av tre delkapitel där det första verkar för att 

ge en kort inledning till teorikapitlet. Det efterkommande avsnittet berör högerpopulismen i 

Europa och slutligen presenteras ett avsnitt där teoribildningen för denna studie förs fram. I 

kapitel 4 presenteras sex delkapitel som belyser tanken bakom det metodologiska upplägget 

samt tar upp för- respektive nackdelar med densamme, presenterar de urval som gjorts i 

studien, redogör för nominella definitioner av begrepp samt operationella definitioner av 

variabler, redogörelser för de validitets- och reliabilitetsproblem studien kan tänkas ställas 

inför, ger en kort presentation över studiens material samt dess tillförlitlighet och slutligen en 

källkritisk aspekt gällande de källor som presenteras i teorin. Kapitel 5 är det kapitel där 

studiens resultat presenteras. I detta kapitel presenteras en univariat beskrivning av 

variablerna, därefter följer en inledning där funktionen av både enkla och multipla 

regressionsanalyser kortfattat presenteras. Delavsnittet därefter redogör för samband utifrån 

regressionslinje, efterföljande avsnitt redogör i sin tur för samband utifrån enkel 

regressionsekvation, vilken i sin tur följs av det avslutande delavsnittet som presenterar 

studiens multipla regressionsanalyser. Det 6:e och avslutande kapitlet presenterar studiens 

slutsatser och diskussion, vilket inkluderar såväl en besvarning av studiens frågeställningar, 

redogör för studiens för- och nackdelar under arbetets gång, vad som hade kunnat göras 

annorlunda samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund Sverigedemokraterna 

I detta kapitel kommer högerpopulismens historia i Sverige att presenteras, vilket därefter 

följs av ett avsnitt som kortfattat redogör för Sverigedemokraternas historia. 

2.1 Högerpopulismens historia i Sverige 

I Sverige har högerpopulistiska åsikter funnits sedan en lång tid tillbaka, även om det inte är 

förrän på senare år som partier i denna anda har fått någon större respons. Redan år 1956 

bildades ett parti i Sverige som var traditionellt nationalsocialistiskt, nämligen Sveriges 

Nationalsocialistiska Kampförbund. Partiet ändrade år 1961 namn till Nordiska Rikspartiet 

(NRP), och var relativt litet fram till 1980-talet då invandringsmotståndet växte sig större. 

Huvudtesen för partiet var kulturens betydelse för folket, som man menade var ett uttryck för 

folkets innersta väsen i omgivningen, vilket begränsades om den beblandades med andra 

kulturer (Essen 2006:22). 

Det riktiga genomslaget för högerpopulismen i Sverige kom inte förrän år 1985 då ett 

högerpopulistiskt parti, med namnet Skånepartiet, fick 7,2 procent av rösterna i Malmö. 

Skånepartiet bildades i slutet på 1970-talet, under ledning av Carl P Herslow, och var ett s.k. 

missnöjesparti som stod för en stark lokalpatriotism och var emot höga skatter och en 

överbeskyddande stat. Efter något år kom framförallt en fråga upp i rampljuset – kampen om 

den ökade invandringen. Denna fråga var dock inte lika stark för Skånepartiet som den senare 

skulle komma att bli för Sverigedemokraterna. Framgångarna för Skånepartiet uteblev dock 

och partiet ingick senare, tillsammans med 15 andra lokala partier, i Skånes väl som 1998 

blev vågmästare i regionfullmäktige i Skåne. Till valet 2006 uppmanade dock partiet sina 

väljare att i stället lägga sin röst på Sverigedemokraterna (Bengtsson m.fl.2009:6ff.). I valet år 

1991 inträdde det första främlingsfientliga partiet i Sveriges historia riksdagen, då partiet Ny 

Demokrati fick 6,7 procent av landets röster. Även detta parti var ett s.k. missnöjesparti som 

stod för en rad liknande åsikter som Skånepartiet, däribland sänkta skatter, en mindre 

överbeskyddande stat samt en mer begränsad invandringspolitik. Det blev endast ett 

kortvarigt besök i riksdagen då partiet åkte ut från riksdagen i valet tre år senare (Mattsson 

2010:187f.). 

2.2 Sverigedemokraternas historia 

För att vidare fokusera på Sverigedemokraternas historia fick detta parti sin start i slutet av 

1970-talet. En grupp män med högerpopulistiska åsikter samlades och bildade partiet Bevara 

Sverige Svenskt (BSS). Detta budskap mottogs med en viss skepsis i Sverige under denna tid. 

Detta ledde till att BSS år 1985 gick med i Sverigepartiet som stod för en liknande åsikt om 

att bevara Sverige svenskt. Framgångarna uteblev dock även för detta parti, som efter bara 

några år splittrades. Men även om succén för dessa partier uteblev levde ambitionen kvar hos 

många, bl.a. hos en del av de personer som varit med och bildat BSS. I februari år 1988 

samlades nämligen den del av dem, vars ambitioner ännu inte var släckta, och bildade partiet 

Sverigedemokraterna. Till en början visade partiet upp samma anda som de tidigare gjort, 

med svenska flaggor och skinnskallar. Förändringen för partiet kom först när Mikael Jansson 

från Örebro år 1995 blev partiledare för Sverigedemokraterna. Janssons vision var att skapa 

ett seriöst demokratiskt nationellt riksdagsparti, som han inte ville skulle bli förknippat med 



7 

 

nazismen. Både klädseln och partiprogrammet förändrades till stor del, men kärnfrågan om att 

minska invandringen hade fortfarande samma tyngd hos partiet (Bengtsson m.fl. 2009:14f.). 

Valresultaten för Sverigedemokraterna var först trevande. I valet år 1988 fick de enbart drygt 

1000 röster i landet, och i nästkommande val år 1991 fick partiet visserligen mandat i 

kommunerna Dals Ed och Höör, men större än så var framgångarna inte. Partiets stora 

framgång kom i valet år 2002 då partiet mer än tredubblade antalet röster och därmed fick 

75 000 röster och 49 kommunala mandat. Detta resulterade i att medierna inför valet år 2006 

försökte begränsa informationen om Sverigedemokraterna till allmänheten. Detta hjälpte inte 

nämnvärt då Sverigedemokraternas stöd ökade ännu mer och partiet hamnade endast en dryg 

procent från representation i riksdagen med sina 2,9 procent (Bengtsson m.fl. 2009:16f.). 

Efter det senaste valet hösten år 2010 har Sverigedemokraterna växt sig större än någonsin 

och även intagit en plats i riksdagen (Valmyndigheten 2011). Nedan presenteras en tabell som 

redogör för antalet röster på Sverigedemokraterna räknat i procent, uppdelat på valåren 2002, 

2006 samt 2010 gällande både riksdagsval, landstingsval samt kommunval (Valmyndigheten 

2012). Utifrån denna tabell går det att utläsa att en stor ökning i antalet röster på 

Sverigedemokraterna har skett under de senaste tre valåren, både i riksdagsvalet, 

landstingsvalet samt kommunvalet. 

 

Tabell 1. Röster på Sverigedemokraterna i valen år 2002, 2006 och 2010 (%) 

Valår Riksdagsval Landstingsval Kommunval 

2002 1,4 0,5 0,8 

2006 2,9 2,8 2,9 

2010 5,7 4,6 4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer teori och tidigare forskning att presenteras. I det första delkapitlet 3.1 

ges en kort inledning. Det efterkommande delkapitlet 3.2 berör högerpopulismen i Europa, 

vilken verkar till att ge en övergripande bild av potentiella orsaker till RHP-partiers framväxt i 

länder i Europa. Slutligen presenteras ett delkapitel 3.3 där teoribildningen för denna studie 

förs fram, utifrån de presenterade teorierna och tidigare forskning. I detta delkapitel 

presenteras även studiens hypotes. Tanken med detta upplägg är att först ge en övergripande 

bild av högerpopulismens framväxt och betydelse i Europa. Detta för att visa att 

forskningsområdet är komplext då många olika faktorer har betydelse, även sådana som inte 

kommer att inkluderas i just denna studie. Efter denna övergripande bild är tanken att det 

avslutande kapitlet ska vara mer konkret och till större del knyta an till denna studies 

teoretiska utgångspunkt. 

3.1 Teori 

Enligt Jan Teorell och Torsten Svensson (2007) innebär teorianknytning ”att anknyta den 

specifika undersökningen till en mer principiell frågeställning […] som befinner sig på en 

högre abstraktionsnivå än de empiriska fenomen man själv undersökt” (Teorell & Svensson 

2007:44f.). Intresset i denna studie ligger i att beskriva och förklara vad som kännetecknar de 

kommuner där Sverigedemokraterna har fått ett starkt stöd i kommunvalet år 2010, utifrån 

några utvalda faktorer. Det tänkta forskningsområdet har växt fram dels ur teorier gällande 

orsaker till framväxten av RHP-partier i Europa, och dels från tidigare forskning gällande 

Sverigedemokraternas stöd i kommuner i tidigare års kommunval. Det finns omfattande 

litteratur och forskning som berör olika förklaringar till varför radikala RHP-partier har nått 

framgångar i olika Europeiska länder, vilket underlättar studiens grundläggande 

teorianknytning. Genom att studera vad tidigare forskning har kommit fram till gällande vad 

som kännetecknar de länder där RHP-partier har nått stora framgångar, är tanken att utifrån 

detta undersöka om liknande kännetecken är applicerbara även på Sveriges kommuner. 

Genom att studera historiska händelser finns möjligheten att utifrån dessa kunna applicera 

dem på nutida händelser, kort sagt att lära sig om nutiden genom att dra lärdom från historien 

(Teorell & Svensson 2007:47f.). Detta är således syftet med detta teoriavsnitt, d.v.s. studera 

fenomenet historiskt sätt för att sedan applicera detta på nutid. Det är dock relevant att 

kortfattat motivera och källkritiskt värdera valet av teorier som nedan kommer att presenteras. 

Detta kommer att göras i metodkapitlet under rubriken källkritik (se kap. 4.6). 

3.2 Högerpopulismens framväxt i Europa 

Sören Holmberg skriver att forskare ibland talar om att det finns ”gynnsamma 

möjlighetsstrukturer” för framväxten av RHP-partier (Holmberg & Weibull 2007:163).  Detta 

är något som även författarna Jens Rydgren och Anders Widfeldt (red.) m.fl. skriver om i 

boken Från Le Pen till Pim Fortuyn (2004). Rydgren och Widefeldt för i denna bok fram 

olika förklaringar till varför RHP-partier har uppstått och nått framgång i Frankrike, 

Österrike, Italien, Nederländerna, Danmark och Norge. Kortfattat kommer författarna fram till 

att det finns ett flertal orsaker till detta. Däribland ett växande missnöje mot politiska 

institutioner, ökat våld, främlingsfientliga attityder där invandrare uppfattas vara orättfärdiga 

konkurrenter till samhällets knappa resurser samt beskylls för samhällets problem, och 
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ekonomiska brister. Författarna menar att många av de som beskyller invandrarna kommer 

från samhällets ”förlorare”, d.v.s. är lågutbildade personer samt de med ett litet kulturellt 

kapital (Rydgren & Widfeldt 2004:passim).  

Vidare har Rydgren i boken From Tax Populism to Ethnic Nationalism. Radical Rightwing 

Populism in Sweden (2006) skrivit ytterligare en faktor av betydelse för förståelsen av 

uppkomsten av nya partier. Denna menar författaren är processen av att de etablerade 

partierna får minskat stöd, vilket är en trend som är synlig i flera av Västeuropas länder. 

Vidare skriver författaren att det finns fyra huvudsakliga förklaringar till detta, vilka är 

följande; 1) de politiska partierna och andra politiska institutioner har svårt att anpassa sig till 

de djupgående ekonomiska och sociala förändringarna, vilket har bidragit till att många 

väljare känner att både politiken och politiker är frånkopplad verkligheten och ”vanligt folk”, 

2) en ökande komplexiteten av den politiska processen i kombination med den minskade 

politiska autonomin av staten, vilket har resulterat i att de politiska beslutsfattandeprocesserna 

har blivit mindre synliga. Detta har i sin tur resulterat i att det blivit svårare att identifiera en 

tydlig maktbas, 3) uppfattningen av samstämmighet mellan vanliga partier i den politiska 

sfären har medverkat till en utspridd känsla av att det inte förekommer några riktiga skillnader 

mellan höger och vänster, vilket leder till att det inte finns ”några riktiga alternativ” och att 

man därmed har svårt att identifiera sig med något parti, samt 4) att det finns en besvikelse 

hos väljare över politiska skandaler (Rydgren 2006:18). Ovan presenterade resonemang 

vittnar om att framväxten av RHP-partier är en komplex situation med en mängd olika 

tänkbara orsaker. 

Ett liknande resonemang har även använts i forskning som berör Sverige. I 

integrationsverkets studie Populism och främlingsmisstro. Sverige i Europa (2006) skriver 

Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff bl.a. att det finns faktorer inom den svenska 

samhällskontexten som kan vara gynnsamma för framväxten av ett högerpopulistiskt parti. 

Dessa faktorer skriver författarna bl.a. är att väljarna allt mindre kan identifiera sig med de 

etablerade politiska partierna, vilket även Rydgren nämnde som en faktor till framväxten av 

högerpopulistiska partier. Vidare skriver Kiiskinen och Saveljeff att trenden att rösta utifrån 

klasstillhörighet har minskat i Sverige under de senaste åren, vilket de menar är gynnsamt för 

RHP-partier. Författarna nämner även att ett utbrett politiskt missnöje och alienation kan vara 

viktiga faktorer i sammanhanget. Dessa menar de kan bidra till en ökad benägenhet att byta 

parti (Kiiskinen & Saveljeff 2006:8). 

3.3 Teoribildning och tidigare forskning  

Thorleif Pettersson och Yilmas Esmer skriver i integrationsverkets rapportserie Vilka är 

annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur (2005) att globaliseringen kan ha 

bidragit till ett ökat intresse för kulturella frågor. Anledningen till det ökade intresset menar 

de är att globaliseringen på olika sätt har påverkat kulturen, bl.a. genom en ökad internationell 

migration och etniska samt religiösa konflikter (Pettersson & Esmer 2005:10). Som i de flesta 

frågor där människor påverkas på olika sätt, om det så är indirekt eller direkt påverkan, har 

även den ökade internationella migrationen bidragit till såväl positiva som negativa 
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reaktioner. Vissa anser att en ökad invandring kan bidra till ett samhälles välfärd, medan 

andra anser att invandring bidrar till en försämring av samhällets välfärd. 

Detta är något som även Henry Pettersson skriver om i kapitlet Högerpopulismen i Europa i 

boken Högerpopulism. En antologi om Sverigedemokraterna (2009). Pettersson skriver att 

den ökade rörligheten i världen, både gällande människor, kapital och varor, har skapat en 

global ekonomi och en global världskultur. Den globala världskulturen menar författaren är 

marknadsorienterad, individualistisk, urban och sekulär. Pettersson skriver vidare att denna 

förändring präglas av en makt- och intressekamp, där betydelsen av nationalitet och etnicitet 

har växt. Författaren poängterar betydelsen av människors rörlighet i diskussionen kring 

globaliseringen. Migrationsströmmarna som detta leder till resulterar i nya etniska skiljelinjer 

mellan ”infödda” och ”invandrare”. Författaren skriver utifrån detta att  

Invandrarfientligheten, rasismen och högerpopulismen i Europa avspeglar 

frustrationen, rädslan och ilskan hos vissa individer och väljarskikt över en 

samhällsförändring som upplevs som både lite ogripbar och helt opåverkbar. 

(Pettersson 2009: 63) 

Vidare skriver Pettersson att detta förstärks då individerna själva lider av en ekonomisk 

utsatthet och brist på framtidstro. Invandrarna blir därmed anklagade för att ha bidragit till de 

sämre förhållanden som uppstått i samhället, t.ex. ökad arbetslöshet, bostadsbrist och 

kriminalitet (Pettersson 2009: 61ff.). Davis Card, Christian Dustman och Ian Preston är inne 

på ett liknande resonemang. I studien Understanding attitudes to immigration (2005), skriver 

de att en hypotes gällande ekonomiskt egenintresse är att lågutbildade arbetstagare tenderar 

att få större konkurrens av lågutbildade invandrare. Detta skapar en rädsla och oro hos dessa 

människor om att förlora sitt jobb eller att få lönekonkurrens. Vidare skriver författarna att 

invandrare ofta anklagas för kriminaliteten i samhället. Även om invandrare är mindre 

benägna att begå brott än infödda, anklagas de ofta för att vara en ledande orsak till brotten. 

De ”infödda” förskjuter ansvaret till invandrarna samtidigt som de förstärker skillnaden 

mellan invandrare och den inhemska befolkningen. Utöver detta har invandrare ofta en annan 

religion, en annan kultur, ett annat språk och ett annat levnadssätt än den inhemska 

befolkningen, vilket kan bidra till rädslan hos de infödda att dessa nya och okända inslag tar 

över i samhället (Card, Dustman & Preston 2005:6ff.).  Även författaren Hans-Georg Betz 

(1994) är inne på samma spår och menar att de väljare som är besvikna på sina individuella 

livsmöjligheter, besvikna på riktningen av den samhälleliga utvecklingen och besvikna på det 

politiska systemet generellt, är de som lockas av RHP-partiernas politik (Betz 1994:4). Vidare 

skriver författaren Håkan Bengtsson att Sverigedemokraternas väljare till stor del 

representeras av människor i arbetarklassen samt arbetslösa och lågutbildade (Bengtsson 

2009:56). 

Ytterligare en författare som har studerat Sverigedemokraternas väljarkår är Sören Holmberg 

(2006). Holmbergs undersökning ger resultatet att Sverigedemokraterna i valet år 2006 hade 

mest stöd i följande grupper; män, unga, lågutbildade, arbetare, LO-anslutna, landsbygdsbor, 

anställda i privat sektor, människor som aldrig går i kyrkan och förtidspensionerade. Vidare 

visade undersökningen att Sverigedemokraterna hade minst stöd av kvinnor, medelålders och 
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äldre, högutbildade, tjänstemän, storstadsbor, anställda i offentlig sektor, medlemmar i 

SACO, regelbundna kyrkobesökare samt förvärvsarbetande. De samhällsgrupper som 

tenderar att rösta på Sverigedemokraterna kännetecknas av social utsatthet och med hot om 

marginalisering i globaliseringens och mångkulturalismens skede, där t.ex. arbetslösa, 

förtidspensionerade samt lågutbildade passar in. ”Förlorarna” känner sig helt enkelt hotade av 

förändringarna. Denna teoribildning skriver Holmberg internationellt brukar kallas för ”new 

social cleavage thesis”. Författaren poängterar dock att detta resonemang, d.v.s. att social 

utsatthet hos människor kan leda till stöd för populistiska partier, brukar visa ett ganska svagt 

samband och där även förklaringsgraden är begränsad (Holmberg & Weibull 2007:162).  

Dessa olika författares resonemang har tillsammans bidragit för utvecklandet av en teori för 

denna studie, i detta fall gällande varför Sverigedemokraterna fått ett starkt väljarstöd i 

kommunvalet år 2010. Sammanfattningsvis kan denna teori beskrivas på följande sätt; 

Globaliseringen har bidragit till en oro och rädsla över de samhällsförändringar (däribland den 

ökade invandringen) som uppstått, och detta främst bland ”utsatta” individer, d.v.s. individer 

som själva exempelvis har ekonomiska svårigheter, är arbetslösa, lågutbildade, har 

hälsoproblem etc. Dessa individer anklagar sedan invandrarna för de problem globaliseringen 

har bidragit till i samhället. Rädslan och hopplösheten över vart samhället, såväl som den 

egna situationen, är på väg bidrar i sin tur till att dessa individer röstar på RHP-partier, då de 

anser att de erbjuder en ”lösning” på problemen. Det är denna teori som denna studie utgår 

från, vilken även beskrivs i figur 1 (se sida 12). Därmed är en tänkbar hypotes att de 

kommuner där Sverigedemokraterna fått ett starkt stöd kännetecknas av hög arbetslöshet, hög 

andel lågutbildade, hög brottslighet, hög ohälsa samt hög andel utrikes födda. Anledningen 

till att hög andel utrikes födda skulle kunna påverka är att ”utsatta kommuner” (i form av hög 

arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, ohälsa) där det även finns många invandrare, finns 

fler som uppmärksammar detta och anklagar invandrarna för sina egna och samhällets 

problem.  

Det är dock relevant att även studera vad tidigare forskning på ämnet har visat. Marika 

Lindgren Åsbrink har i sin magisteruppsats Vad förklarar Sverigedemokraternas valframgång 

2006? (2007) studerat partiets resultat i kommunvalet år 2006. I studien utgår Åsbrink från 

olika faktorer som författaren menar kan ha betydelse för partiets framgångar i vissa 

kommuner. Dessa faktorer är arbetslöshet, inkomst, utbildning, brottslighet, utrikes födda, 

valresultat 1934/35 och 1938, valdeltagande, ohälsa, ålder och geografi (Åsbrink 2007:16ff.). 

Resultatet av undersökningen visar att det finns mer eller mindre starka samband mellan 

Sverigedemokraternas valresultat och samtliga faktorer förutom valresultat 1934/35och 1938 

samt valdeltagande (Åsbrink 2007:31). Ulla Ekström von Essen är ytterligare en författare 

som i integrationsverkets rapport Sverigedemokraterna i kommunerna 2002-2006 (2006) har 

forskat inom detta område. Fokus i denna rapport är en analys av Sverigedemokraternas 

arbete i de kommuner där partiet haft mandat i kommunfullmäktige sedan valet år 2002. 

Utöver detta undersöker Essen vilka samband som finns mellan Sverigedemokratisk 

representation och utbildningsnivå, produktionsstruktur, arbetslöshet, åldersstruktur, 

segregation och aktivitet i fråga om att ta emot flyktingar i kommunerna (Essen 2006:12). Det 

är den senare delen som är intressant att studera i detta fall, och resultatet av denna del visar 
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att de kommuner där Sverigedemokraterna fick representation kan delas in i fyra olika 

kategorier. Dessa kategorier är följande; 1) kommuner med tillverkningsindustri där 

utbildningsnivån är låg och med hög såväl som låg grad av invandring, 2) urbana kommuner 

med hög grad av invandring och stark segregation, 3) små agrara kommuner med låg 

utbildningsnivå och hög åldersstruktur, samt 4) välmående villakommuner gränsande till 

segregerade områden. Vidare visar resultatet att majoriteten av kommunerna är traditionellt 

socialdemokratiska samt att Sverigedemokraterna har starkast stöd i Skåne och Blekinge 

(a.a.:14).  

Tanken är alltså att de teorier som presenteras i ovan skrivna text agerar som utgångspunkt för 

denna studies forskningsområde. Med hjälp av de nämnda teorierna har jag utvecklat en 

sammantagen teori till denna studie, vilken förtydligast i figur 1, och som nämndes i textform 

ovan. Fokus kommer i denna studie dock vara de utvalda faktorerna arbetslöshet, 

lågutbildning, brottslighet, ohälsa samt utrikes födda i kommuner, eftersom dessa faktorer har 

visat sig ha betydelse för antalet röster på Sverigedemokraterna i tidigare forskning, samt att 

det finns möjlighet att mäta dessa. Studiens hypotes är således att ju mer ”utsatt” en kommun 

är (i form av faktorer såsom hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade, hög grad av ohälsa, hög 

andel brottslighet samt andel utrikes födda), desto större andel röster på Sverigedemokraterna 

i kommunvalet år 2010. Studiens beroende variabel är antal röster på Sverigedemokraterna i 

kommunerna i kommunvalet år 2010. Den beroende variabeln antas påverkas av följande 

oberoende variabler: hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade, hög andel brottslighet, hög 

grad av ohälsa, samt hög andel utrikes födda. Det kan dock vara av vikt att poängtera att 

denna studie berör kommunnivån och inte individnivå, vilket innebär att eventuella samband i 

denna studie inte direkt kan knytas till Sverigedemokraternas väljare.  

 

Figur 1. Teori om varför RHP-partier får ökat väljarstöd 
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4 Metod & material 

I detta kapitel presenteras det metodologiska upplägget av studien. Delkapitel 4.1 belyser 

tanken bakom det metodologiska upplägget samt tar upp för- respektive nackdelar med 

densamme. Delkapitel 4.2 presenterar i sin de urval som gjorts i studien, bl.a. gällande 

studiens variabler, samt motiven för dessa. Delkapitel 4.3 redogör för nominella definitioner 

av begrepp samt operationella definitioner av variabler. Vidare presenteras de validitets- och 

reliabilitetsproblem studien kan tänkas ställas inför i delkapitel 4.4. Därefter ger delkapitel 4.5 

en kort presentation över studiens material samt dess tillförlitlighet. Slutligen avslutar 

delkapitel 4.6 med en källkritisk del gällande de källor som presenteras i teorin. 

4.1 Metod 

Ulf Bjereld m.fl. (2009) skriver att kvantitativa metoder går ut på att hitta mönster och 

samband mellan olika företeelser, samt att statistik ofta är förekommande i denna metod. 

Kvantitativ metod underlättar även för att göra generaliseringar (Bjereld, Demker & Hinnfors 

2009:118). Eftersom syftet i denna studie är att undersöka vilka av de inkluderade faktorerna 

som uppvisar starka samband till kommuner där Sverigedemokraterna fick ett starkt 

väljarstöd i kommunvalet år 2010, är den kvantitativa metoden av passande karaktär. Detta 

eftersom sambanden kommer att utrönas genom statistiska sambandsanalyser, där den 

beroende variabeln (andel röster på Sverigedemokraterna) testas mot de oberoende 

variablerna (arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, ohälsa samt utrikes födda). Dessa 

eventuella samband ska analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vidare är studien 

en tvärtsnittsundersökning, vilket innebär att flera analysenheter undersöks under ett tillfälle. 

Denna studies beroende variabel är dock hämtad från år 2010, medan de oberoende 

variablerna är hämtade från år 2009. Detta motiveras senare i detta kapitel. Genom att göra en 

tvärsnittsundersökning är det möjligt att utröna eventuella samband mellan de studerade 

analysenheterna, men utan någon möjlighet att dra några slutsatser över tid (Teorell & 

Svensson 2007:80f.).  

Det kvantitativa tillvägagångssättet innehar dock vissa nackdelar. En av dessa är att det är 

svårt att få en mer djupgående förklaring av ett forskningsområde. Även om starka eller 

svaga, såväl som positiva eller negativa, samband kan utrönas visar dessa samband endast en 

ytlig förklaring av ett fenomen. För att nå en djupare förklaring av fenomen krävs det oftast 

att någon form av kvalitativ undersökning utförs, eventuellt kombinerat med en kvantitativ 

undersökning. Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt finns oftast fördelen att kunna karaktärisera 

och finna insikter och förståelse om ett fenomen (Teorell & Svensson 2007:265). I denna 

studie hade det möjligtvis varit önskvärt att kombinera den kvantitativa metoden med ett mer 

kvalitativt tillvägagångssätt, förslagsvis genom att intervjua personer som röstat på 

Sverigedemokraterna för att undersöka varför de röstat som de gjort. Det finns dock 

svårigheter med detta, t.ex. hur dessa personer ska nås och dessutom gå med på att bli 

intervjuade. Som nämnts tidigare i studien befinner sig denna studie på kommunnivå snarare 

än individnivå. Om ett kvalitativt inslag hade funnits med i denna studie, t.ex. i form av 

intervjuer, hade det kunnat innebära en komplettering till den befintliga kommunnivån, så att 

även individnivån hade inkluderats. Det bör dock tilläggas att tidsaspekten för denna studie 

begränsad, vilket i detta fall förmodligen är det största hindret för en mer djupgående och 



14 

 

kvalitativ undersökning. Däremot är den kvantitativa metoden inte att förkasta då även denna 

metod har sina fördelar. Med denna metod är det t.ex. möjligt att inkludera fler 

undersökningsobjekt och göra mer tillförlitliga generaliseringar än som varit möjligt i ett 

kvalitativt tillvägagångssätt. I denna studie ska t.ex. Sveriges samtliga 290 kommuner 

inkluderas, vilket innebär att bortfallet är obefintligt i detta fall.  

4.2 Urval 

Gällande studiens urval är tanken att studera samtliga 290 kommuner i Sverige, gällande 

respektive kommuns andel röster på Sverigedemokraterna i kommunvalet år 2010, andel 

arbetslöshet, lågutbildning, andel brottslighet, ohälsoantal samt andel utrikes födda under år 

2009.  Motiven bakom valet av dessa variabler är att de dels har visat sig ha betydelse i 

tidigare forskning i ämnet, dels är relevanta utifrån den presenterade teorin samt är mätbara. 

Det problematiska i detta fall har varit att välja ut hur många variabler som ska inkluderas 

samt vilka som ska väljas ut, väljas bort samt varför. En balans mellan ”inte för många, inte 

för få” har eftersträvats för att studien varken ska bli för omfattande eller för mager. Det är 

även svårt att i förväg veta hur lång tid undersökningsområdet kommer att ta, vilket har 

försvårat valet av hur många variabler som bör inkluderas. De variabler som från början har 

varit av störst vikt är dels den beroende variabeln röster på Sverigedemokraterna eftersom det 

är denna som studien bygger på, och dels de oberoende variablerna arbetslöshet, 

lågutbildning, brottslighet, ohälsa samt utrikes födda. Dessa har valts eftersom det för egen 

del finns en tro att dessa kommer att påvisa starkast samband med den beroende variabeln. 

Denna tro grundar sig på den tidigare forskningen och teorin. Ytterligare variabler som valdes 

bort var bl.a. geografi (d.v.s. att geografiska förhållanden kunde tänkas påverka antalet röster 

på Sverigedemokraterna) och ålder (d.v.s. att ålder skulle kunna påverka antalet röster på 

Sverigedemokraterna). Att just dessa valdes bort är av det enkla skälet att det, utifrån 

teorierna och tidigare forskning, fanns en tro att de utvalda variablerna skulle uppvisa starkare 

samband än dessa. 

Ännu en svårighet gällande variablerna har varit från vilket år de oberoende variablerna ska 

inhämtas ifrån. Den beroende variabeln, antal röster på Sverigedemokraterna år 2010, är 

självklar då denna valts ut eftersom det var från det senaste valet och att Sverigedemokraterna 

fick starkast stöd i detta val. Det problematiska är därmed från vilket år de oberoende 

variablerna ska inhämtas ifrån. För att de ska kunna ha ”effekt” och eventuellt påverka den 

beroende variabeln måste dessa inhämtas från ett tidigare skede. Detta eftersom effekten inte 

kan föregå verkan. Efter överväganden togs beslutet att dessa ska inhämtas från år 2009. 

Motiveringen till detta är att det trots allt är ett år innan valet, vilket kan tänkas vara den 

tidsperiod då de flesta börjar fundera över sin situation inför valet. Slutligen är förmodligen 

dessa variabler endast en bråkdel av alla eventuella påverkansfaktorer till 

Sverigedemokraternas starka väljarstöd i vissa kommuner år 2010. Detta är således ett av 

problemen med avgränsningar, vilket dock är ett måste på olika sätt i alla undersökningar. 

Man kan inte studera allt. Ännu en avgränsning i studien är det faktum att endast 

kommunvalsresultaten studeras och inte valresultat från riksdagsvalet eller landstingsvalet.  
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4.3 Nominella definitioner & operationella definitioner 

Teorell & Svensson (2007) skriver att det inom den vetenskapliga verksamheten är av yttersta 

vikt att vara tydlig med vad man avser, för att läsaren ska förstå vad vi menar. De betonar 

därför vikten av att definiera undersökningens centrala begrepp, vilket kan ske på två olika 

sätt. Det första tillvägagångssättet kallas för nominell definition, vilken innebär att man anger 

de kännetecken vi anser att ett begrepp står för. Det andra tillvägagångssättet kallas i sin tur 

för operationell definition, vilket betyder att ett begrepp görs mätbart (Teorell & Svensson 

2007:38f.). I följande avsnitt kommer först nominella definitioner av begrepp att göras. 

Anledningen till att just dessa begrepp valts ut är att de behöver förtydligas i studien, då det 

annars finns en risk för feltolkningar. Därefter följer ett avsnitt med operationella definitioner 

av studiens variabler (vilka är det som ska mätas i studien). 

4.3.1 Nominella definitioner av begrepp 

Radikala högerpopulistiska (RHP) partier: Partier som blandar inslag från den 

parlamentariska högerextremismen med populism och som lyfter fram sitt invandrarmotstånd 

som den viktigaste samhällsfrågan. Däribland Sverigedemokraterna, Danske Folkeparti, 

Fremskrittspartiet, Perussuomalaiset (sannfinländarna), Front National, Freiheitliche Partei 

Österreichs (FPÖ), Lega Nord samt List Pim Fortuyn (Rydgren & Widefeldt 2004:18).  

Populism: En rörelse som bygger på utbredd politisk missnöjesopinion (Svenska Akademien 

2012). 

Utsatta kommuner: Kommuner som präglas av hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade, hög 

brottslighet, hög grad av ohälsa samt hög andel utrikes födda. Detta är en för studien egen 

definition, vilket innebär att denna definition av ”utsatta kommuner” verkar för just denna 

studie och ingenting annat. 

4.3.2 Operationella definitioner av variabler 

Röster på Sverigedemokraterna i valet år 2010: antal röster på Sverigedemokraterna i 

kommunvalet år 2010, räknat i procent i befolkningen. Örebros omval 2011-05-15 är 

inkluderat. Berörd ålder är 18 + (Valmyndigheten 2012). 

Arbetslösa: andel inskrivna arbetslösa i kommunerna år 2009, räknat i procent i befolkningen. 

Berörd ålder 16-64 år (Arbetsförmedlingen 2012). 

Lågutbildade: andel lågutbildade i kommunerna år 2009, räknat i procent i befolkningen. Som 

lågutbildad räknas i detta fall de med förgymnasial utbildning som är kortare än 9 år samt 

förgymnasial utbildning 9 (10) år. Berörd ålder 18-74 (SCB 2012). 

Brottslighet: antalet anmälda brott i kommunerna år 2009, räknat i procent i befolkningen. 

Till brott räknas enligt Brottsförebyggande rådet bl.a. mord, dråp, försök till mord eller dråp, 

vållande till annans död, olika slags misshandel, våldtäkter, sexuella övergrepp, sexuellt 

utnyttjande av barn, stöld, inbrott, rån, skattebrott samt brott mot lagen (BRÅ 2012).  
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Ohälsa: andel som, på något eller flera sätt, uppbär ersättningslagar som ingår i ohälsotalet, 

och därmed bidrar till ohälsoantalet i kommunerna år 2009, räknat i procent i befolkningen. 

Berörd ålder 20-64 år (SCB 2012). 

Utrikes födda: andel utrikes födda i kommunerna år 2009, räknat i procent i befolkningen. 

Berörd ålder 0-65+ (SCB 2012). 

4.4 Validitet & reliabilitet 

Ett problem som ofta uppstår med undersökningar inom samhällsvetenskapen är att de 

fenomen som ska studeras är abstrakta och därmed måste studeras indirekt. Detta görs genom 

att skapa indikatorer, även kallade operationaliseringar, som gör de abstrakta fenomenen 

mätbara. Problemet med dessa indikatorer är dock att de inte tar hänsyn till andra, 

bakomliggande, faktorer. Risken för mätfel är därför inte obefintlig. Vidare finns det två olika 

typer av mätfel, varav det ena är systematiska mätfel och det andra är osystematiska mätfel. 

Det förstnämnda innebär mätfel som upprepar sig på ett förutsägbart sätt, medan det senare 

innebär slumpartade mätfel. Frånvaron av systematiska mätfel innebär god validitet och 

frånvaron av osystematiska slumpfel innebär god reliabilitet (Teorell & Svensson 2007:55ff.). 

Detta är viktigt att ha i åtanke i en kvantitativ studie som denna. Även om studiens resultat 

uppvisar samband i olika former, är det relevant att tänka på att sambanden kan vara spuriösa 

och slumpmässiga. Mäter studien verkligen det som ska mätas? Är en relevant fråga att ställa 

sig. För att minimera denna risk för validitetsproblem ska därför analyserna utföras på ett 

noggrant och genomtänkt sätt, där bl.a. ”steg för steg”-analysen i SPSS utgör en roll för att 

säkra eventuella spuriösa samband. Utöver detta har risken för validitetsproblem minskats 

genom en noggrann operationalisering av variablerna, där källorna till operationaliseringarna, 

d.v.s. statistiska centralbyrån (SCB), valmyndigheten och brottsförebygganderådet (BRÅ), 

anses vara trovärdiga (en motivering till detta ges i nästkommande delkapitel). En fördel 

validitetsmässigt i kvantitativa undersökningar är att de går ut på att jämföra siffror, och inte 

exempelvis åsikter, vilket bidrar till att validiteten varit jämförelsevis enkel att uppnå i 

åtminstone det avseendet.  

Det finns dock vissa validitetsproblem med studiens variabler som är relevanta att nämna. För 

det första skiljer definitionen av variabeln arbetslöshet inte på de som varit långtidsarbetslösa 

och korttidsarbetslösa, vilket skulle kunna betyda en stor skillnad i hur de väljer att lägga sin 

röst i valet. En person som har varit arbetslös under en kort tid har troligtvis en annan 

inställning än en person som varit arbetslös under de senaste tjugo åren och inte fått något 

jobb. Det är därför viktigt att vara medveten om att betydelsen av arbetslöshet kan vara något 

skev. Vidare kan det även diskuteras huruvida lågutbildade bör klassificeras utifrån ovan 

nämnda. Vissa anser kanske att även de med till och med gymnasial utbildning bör inkluderas 

i denna definition. Däremot är förmodligen den vanligaste uppfattningen att de utan 

gymnasial utbildning klassificeras som lågutbildade. Gällande variabeln brottslighet bör det 

tas i beaktande att det även förekommer brott i kommuner som inte anmäls. Dessa är dock 

omöjliga att på något sätt komma åt, men detta kan ändå vara bra att ha i åtanke eftersom det 

trots allt är en brist i variabeln. Gällande variabeln ohälsa finns dock ingen uppenbar 

problematik för denna studie. Däremot finns det en problematik gällande variabeln utrikes 
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födda.  Definitionen av denna variabel är, som namnet säger, de som är födda utomlands, 

vilket inte helt stämmer överens med det som var den från början tänkta variabeln. Tanken 

från början var nämligen att undersöka invandrartäthet i kommuner, problemet blev då att 

definiera vilka som ska räknas som invandrare och inte. Eftersom SCB hade statistik om just 

utrikes födda, användes denna definition, på gott och ont. Vissa skulle förmodligen anse att 

även barn till utrikes födda är invandrare, vilka alltså inte inkluderas i detta fall. Sedan kan det 

även vara av betydelse om det är invandrare från exempelvis ett nordiskt land eller ett 

utomeuropeiskt land, vilket definitionen inte heller tar upp. Att ha detta i åtanke kan därmed 

vara bra under läsningen av studien. Vidare är det relevant att även nämna de 

reliabilitetsproblem som studien ställs inför, d.v.s. de osystematiska slumpfelen. Detta skulle 

exempelvis kunna vara att fel siffra skrivs in på fel ställe eller liknande. För att minimera 

denna risk ska noggrannhet finnas i samtliga led, både från insamlandet av data, bearbetning 

av data samt analys av data. Utöver det kommer slumpmässiga kontrollräkningar även att 

utföras på vissa ställen. I fall där möjlighet finns ska även beräkningar göras i programmet 

Excel för att ytterligare minimera risken för felberäkningar. Detta är relevant då t.ex. SCB i 

flera fall inte räknar ut procenten av variablerna, utan detta är upp till den intresserade själv att 

göra. 

4.5 Material 

För att besvara studiens frågeställningar måste det göras en materialinsamling med 

information om studiens forskningsområde (Teorell & Svensson 2007:87). I denna studie 

kommer materialet utgöras av offentlig statistik, dels gällande kommuners valresultat 

(beroende variabel) och dels statistik gällande de utvalda faktorerna arbetslöshet, 

lågutbildning, brottslighet, ohälsa och utrikes födda (oberoende variabler). Statistiken 

kommer att inhämtas från statistiska centralbyrån (SCB), arbetsförmedlingen, 

brottsförebyggande rådet (BRÅ) och valmyndighetens hemsida. För att vidare kunna 

analysera det insamlade datamaterialet, och därmed kunna utröna eventuella samband mellan 

de aktuella variablerna, kommer det statistiska dataprogrammet SPSS att användas. Detta 

statistikprogram gör det möjligt att undersöka samband mellan variablerna genom olika 

analyser, däribland en stegvis analys som gör det möjligt att analysera hur sambandet mellan 

de olika variablerna ändras vid inkludering av stegvis fler variabler (Djurfeldt & Barmark 

2009:123). Källornas trovärdighet anses som hög då samtliga delvis har som uppgift att 

förmedla information till allmänheten om respektive område. Statistiska centralbyråns främsta 

uppgift är att förse kunder med statistik, vilket i huvudsak görs på uppdrag av regeringen och 

olika myndigheter (Statistiska centralbyrån 2012), vilket gör källan trovärdig. 

Valmyndigheten är i sin tur ”den centrala valmyndigheten för val och ansvar för att planera 

och samordna genomförandet av allmänna val och nationella folkomröstningar” 

(Valmyndigheten 2012). En av brottsförebyggande rådets huvuduppgifter är att producera den 

officiella kriminalstatistiken (BRÅ 2012). Slutligen har även arbetsförmedlingen som uppgift 

att redovisa statistik gällande, i deras fall, arbetslöshet (Arbetsförmedlingen 2012). 

Trovärdigheten för källorna, varifrån materialet hämtas, är därmed hög. 
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4.6 Källkritik 

Som nämndes i teorikapitlet är det relevant att motivera samt källkritiskt värdera de källor 

som presenteras i teoriavsnitten. I teorikapitlet redogjordes för ett flertal teorier från olika 

författare och verk, vilka samtliga på olika sätt berörde RHP-partier. De presenterade verken 

är dock av olika karaktär och består av både litteratur, rapporter och studier av olika slag. Till 

en början presenterades Sören Holmberg och Lennart Weibulls SOM-rapport Det nya Sverige. 

Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle (2006). Denna ansågs vara relevant då den 

presenterade resultat från en undersökning vilken visade från vilka grupper i samhället som 

Sverigedemokraterna hade starkast stöd. Vidare ses denna källa som trovärdig då SOM-

institutionen är en undersökningsorganisation på Göteborgs universitet som samarbetar med 

olika forskare (SOM-institutet 2012). Därefter redogjordes för Jens Rydgren och Anders 

Widfeldts verk Från Le Pen till Pim Fortuyn (2004). Detta verk presenterade olika 

förklaringsfaktorer till varför högerpopulistiska partier växer fram i Europa, vilket ansågs 

relevant då denna studie har som syfte att undersöka olika förklaringar till 

Sverigedemokraternas valframgångar i den senaste kommunvalet år 2010. Även om 

författarna berör en mer nationell nivå, än kommunnivå som i denna studie, är detta relevant 

då förklaringar på nationell nivå även kan ha betydelse på lokal nivå. Jens Rydgren är även 

forskare på sociologiska institutionen på Stockholms universitet och Anders Widefeldt docent 

på Aberdeens universitet i Skottland, vilket stärker källans trovärdighet. Även Jens Rydgrens 

bok From Tax Populism to Ethnic Nationalism. Radical Rightwing Populism in Sweden 

(2006) presenterades i teorin. Denna ansågs relevant eftersom den berör förklaringsfaktorer 

till varför etablerade partier får minskat stöd och därmed nya partier kan komma att växa fram 

och få betydelse, som t.ex. RHP-partier.  

Därefter nämndes Integrationsverkets skriftserie Populism och främlingsmisstro. Sverige i 

Europa (2006). Denna är skriven av Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff. Motiveringen till 

att denna källa valdes att ha med är att den, till skillnad från de tidigare nämnda verken, 

berörde RHP-partier i Sverige och inte endast Europa. Författarna nämnde liknande faktorer 

som kunde ha betydelse för framväxten av högerpopulistiska partier som Rydgren. Denna 

skriftserie från integrationsverket anses vara trovärdig då integrationsverket under denna 

tidpunkt agerade för att ta fram och förmedla kunskap om hur integrationen utvecklas i 

samhället. Numera är integrationsverket dock nedlagt och verksamheten är fördelad till andra 

myndigheter (Integrationsverket 2012). Vidare användes ytterligare en källa från 

integrationsverket, nämligen Vilka är annorlunda. Om invandrares möte med svensk kultur 

(2005), skriven av Thorleif Pettersson och Yilmaz Esmer. Denna var av betydelse eftersom 

författarna på belyste globaliseringens tänkbara betydelse för teorin gällande RHP-partiers 

framgångar. De menade att globaliseringen kunde vara en bidragande orsak, vilket är 

intressant även om det i denna undersökning är omöjligt att undersöka om så är fallet eller ej. 

Tanken med att presentera detta var att visa ett så brett perspektiv som möjligt för att därefter 

smala av till ett, i denna studie, mer hanterligt perspektiv. Trovärdigheten för denna källa är 

som ovan nämnda gällande integrationsverket. Däremot bör det poängteras att även denna 

rapport endast utgick från globaliseringsaspekten som en teori och inte var något de faktiskt 

kunde konstatera. 
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Vidare nämns även Håkan Bengtssons och Henry Petterssons resonemang från boken 

Högerpopulismen. En antologi om Sverigedemokraterna (2009). Denna var relevant att 

inkludera i teorin då de, precis som Petterson och Esmer (2005), nämnde ett större 

förklaringsperspektiv, såsom den globala världskulturen och ekonomin som växt fram och 

kan ha verkat för att gynna högerpopulismen. Trovärdigheten i dessa resonemang går förstås 

att ifrågasätta då de egentligen inte bygger på mer än författarnas egna kunskaper och 

erfarenheter i ämnet. Det presenteras inte några undersökningar eller liknande som belägger 

författarnas resonemang. Bengtsson är journalist, författare och samhällsdebattör och Henry 

Pettersson är statsvetare och arbetar på socialdemokraternas riksdagskansli. Ändock ansågs 

deras resonemang vara relevanta i sammanhanget, men bör betraktas med något källkritiska 

ögon. 

Därefter presenteras även Davis Card, Christian Dustman och Ian Prestons studie 

Understanding attitudes to immigration (2005). Författarnas hypotes presenteras vilken var 

att lågutbildade arbetstagare tenderar att få större konkurrens av lågutbildade invandrare. 

Detta menade författarna skapar en rädsla och oro hos dessa människor om att förlora sitt jobb 

eller att få lönekonkurrens. Vidare skriver de att invandrare ofta anklagas för kriminaliteten i 

samhället. Denna hypotes ansågs vara relevant att presentera i denna studie, då det 

förmodligen är en vanlig uppfattning, och till viss del agerar som hypotes även i denna studie. 

Detta är dock endast författarnas hypotes vilket innebär att trovärdigheten inte är särskilt hög. 

Vidare presenterades Marika Lindgren Åsbrinks magisteruppsats Vad förklarar 

Sverigedemokraternas valframgång 2006? (2007), vilken var relevant i denna teori då denna 

undersökning visade att det finns mer eller mindre starka samband mellan 

Sverigedemokraternas valresultat och arbetslöshet, inkomst, utbildning, brottslighet, utrikes 

födda, ohälsa, ålder och geografi. Detta är intressant då några av dessa faktorer är de som 

undersöks i denna studie. Även integrationsverkets rapport Sverigedemokraterna i 

kommunerna 2002-2006 (2006), skriven av Ulla Ekström von Essen, visade liknande resultat 

och var därmed även denna relevant att ha med. Slutligen var samtliga av dessa författares 

respektive skrifter och verk, tillsammans relevanta för utvecklandet av teorin för denna studie 

vilken förtydligas i Figur 1 (se kapitel 3.3).  
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5 Resultat  

I detta kapitel kommer först en univariat beskrivning av studiens variabler att göras i 

delkapitel 5.1. Därefter följer delkapitel 5.2 där en inledning gällande både enkla och multipla 

regressionsanalyser presenteras. Delkapitel 5.2.1 redogör för samband utifrån regressionslinje, 

delkapitel 5.2.2 presenterar samband utifrån enkel regressionsekvation vilket följs av det 

avslutande delkapitlet 5.2.3 vilken presenterar studiens multipla regressionsanalyser. I början 

av vardera delkapitel kommer en kort presentation att göras, avseende de olika statistiska 

analysernas funktioner. Detta med syfte att underlätta förståelsen för de respektive 

analysernas funktioner. 

5.1 Univariat beskrivning av variablerna 

I en beskrivande analys ligger intresset i att studera de egenskaper hos en variabel som är 

mest typiska. Det finns tre olika centralmått för att utröna detta. Ett av måtten kallas för 

medelvärde, vilket är det genomsnittliga värdet på en variabel. Det andra måttet kallas för 

medianen vilket talar om variabelns mittersta värde. Det tredje måttet kallas i sin tur för 

typvärde, vilket är det värde hos en variabel som förekommer oftast (Teorell & Svensson 

2007:114). Förutom centralmått, som visar var en variabels tyngdpunkt ligger, finns även 

spridningsmått vilket är mått som används för att uttrycka hur stor spridningen är i en 

statistisk fördelning. Ju lägre spridningsmått, desto mer samlat ligger svaren kring 

centralmåttet. Ett viktigt spridningsmått kallas för variationsbredd (range), vilken talar om 

skillnaden mellan det minsta och det största talet i uppsättningen (Esaiasson m.fl. 

2010:67,402ff.). Ytterligare värden som kan vara intressanta att studera är minimivärdet samt 

maximivärdet, vilka talar om vilka värden som är det lägsta respektive högsta. Tabell 2 

presenterar samtliga mått. 

Tabell 2. Beskrivande analys av variabler (procent) 
Variabel Medelvärde Median Typvärde Minimum Maximum Variationsbredd 

Röster på SD i 

kommunvalet 

2010 

4,7 4,0 3,7 0,4 19,3 18,8 

Arbetslöshet i 

kommuner 

2009 

4,1 4,1 4,4 1,5 6,9 5,4 

Lågutbildning i 

kommuner 

2009 

15,7 15,9 15,9 0,7 23,2 22,5 

Anmälda brott 

i kommuner 

2009 

10,5 10,2 9,1 4,1 22,4 18,3 

Ohälsa i 

kommuner 

2009 

19,0 19,1 18,3 9,3 27,6 18,3 

Utrikes födda i 

kommuner 

2009 

10,6 9,2 5,9 3,7 39,5 35,8 

 

Utav dessa olika mått är medelvärdet det värde som oftast används i statistiska analyser. En 

nackdel är dock att medelvärdet är känsligt för väldigt höga respektive låga svar. Det kan 

därför vara intressant att jämföra medelvärdet med medianen, eftersom en stor skillnad mellan 
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dessa innebär att variabeln är snedfördelad (Eliasson 2006:68f.). Tabell 2 visar dock inga 

större skillnader mellan medianen och medelvärdet, vilket innebär att variablerna i denna 

studie har en relativt god fördelning. Vidare visar variationsbredden i tabell 2 att spridningen 

är mindre gällande variabeln arbetslöshet än de övriga variablerna.  

5.2 Regressionsanalys 

Regressionsanalyser är både flexibla och effektiva analystekniker då de dels gör det möjligt 

att använda nästan alla typer av data och dels kan inkludera flera variabler samtidigt. 

Regressionsanalyser kan vara både enkla och multipla, varav det förstnämnda innebär en 

analys av endast en oberoende variabel och den senare innebär en analys av flera oberoende 

variabler mot den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2010:429f.). Regressionsanalyser 

används ofta när det finns ett intresse att studera hur en beroende variabel påverkas av en eller 

flera oberoende variabler (Djurfeldt & Barmark 2009:53). Denna studies syfte är, som tidigare 

nämnts, att undersöka vilka av de inkluderade faktorerna som uppvisar starka samband till 

kommuner där Sverigedemokraterna fick ett högt väljarstöd i kommunvalet år 2010. För att 

kunna utröna detta ska potentiella samband mellan den beroende variabeln (röster på 

Sverigedemokraterna i Sveriges kommuner år 2010) och de oberoende variablerna 

(arbetslöshet, lågutbildade, brottslighet, ohälsa samt utrikes födda år 2009) studeras. Detta 

kommer att ske dels genom enkla regressioner i ett första steg och dels multipla regressioner i 

ett andra steg. För att ytterligare fördjupa den multipla regressionen ska analysenheterna även 

studeras gällande huruvida sambandet förstärks eller försvagas då samtliga variabler, steg för 

steg, inkluderas. Då både enkla och multipla regressioner kan vara något komplicerade 

gällande hur resultaten ska tolkas och förstås kommer en kort förklaring att presenteras innan 

studiens regressioner redovisas. Detta för att göra det så enkelt som möjligt med förståelsen 

av studiens resultat.  

5.2.1 Samband utifrån regressionslinje 

För att studera sambandet mellan två kvantitativa variabler finns det flera olika 

tillvägagångssätt för att illustrera detta. Det kan bl.a. illustreras via ett spridningsdiagram med 

en regressionslinje. Regressionslinjen sammanfattar sambandet och visar det mest troliga 

värdet för y för varje b-värde. Om det inte finns något samband blir linjen vågrät i 

diagrammet och punkterna ligger inte samlade kring linjen. När punkterna ligger samlade 

kring linjen innebär det ett starkt samband och även ett högt värde för R2. R2 är i sin tur det 

mått som används för att pröva samband i en regressionsanalys och som visar den del av 

variansen i den beroende variabeln som kan ”förklaras av”
2
 den oberoende variabeln. Om R2 

är noll eller nära noll saknas samband. Ju närmre R2-värdet är + 1, desto starkare samband 

(Djurfeldt m.fl.2010:153ff.,161). Det är därmed dags att utföra en sådan regression. 

Regressionslinjen för sambandet mellan röster på Sverigedemokraterna och arbetslösa (se 

bilaga 1, Graf 1) visar att sambandet är mycket svagt då punkterna dels ligger spridda från 

linjen och R2 visar värdet 0,012.  Detta R2-värde innebär att endast 1,2 procent av röster på 

                                                 
2
 Det krävs dock en reservation för begreppet ”förklaras av”.  Detta eftersom R2 egentligen inte förklarar 

samtliga orsakskriterier, vilket ordet ”förklaras” förutsätter. R2 bör därför ses som ett beskrivande mått på hur 

väl analysenheterna samlas kring regressionslinjen. Se Djurfeldt m.fl. (2010), s.175ff. 
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Sverigedemokraterna kan förklaras av den oberoende variabeln arbetslöshet. Vidare visar 

regressionslinjen mellan röster på Sverigedemokraterna och lågutbildade (se bilaga 1, graf 2) 

ett något större samband då punkterna ligger mer samlade kring regressionslinjen och linjen 

även har en brantare lutning och där R2 visar 0,062. Detta innebär att 6,2 procent av röster på 

Sverigedemokraterna kan förklaras av den oberoende variabeln lågutbildade.  

Regressionslinjen gällande sambandet mellan röster på Sverigedemokraterna och anmälda 

brott (se bilaga 1, graf 3) visar ett ännu starkare positivt samband. Punkterna ligger relativt 

nära linjen och R2 visar 0,132, vilket innebär att 13 procent av rösterna på 

Sverigedemokraterna kan förklaras av den oberoende variabeln anmälda brott.  

Sambandet mellan röster på Sverigedemokraterna och andelen ohälsa visar regressionslinjen 

däremot att sambandet är negativt, då linjen lutar nedåt istället för uppåt (se bilaga 1, graf 4). 

R2 visar i sin tur 0,007, vilket innebär att detta negativa samband dock är i stort sett 

obefintligt. Slutligen visar regressionslinjen mellan röster på Sverigedemokraterna och 

utrikes födda ett visst positivt samband (se bilaga 1, graf 5). R2 visar värdet 0,061, vilket 

innebär att 6,1 procent av rösterna på Sverigedemokraterna kan förklaras av andelen utrikes 

födda.  

5.2.2 Enkel regressionsanalys 

Det är relevant inför den multipla regressionsanalysen att, förutom de ovan presenterade 

resultaten av regressionslinjen, även gå in på den enkla regressionens ekvation. Detta 

eftersom den multipla regressionsanalysen kommer att jämföras med detta resultat, för att se 

hur sambanden varierar vid inkludering av flera variabler. En enkel regressionsanalys 

resulterar i en linje som kallas för den räta linjens ekvation. Denna ekvation anger hur värdena 

på den beroende variabeln (y) genomsnittligt förhåller sig till den oberoende variabeln (x). 

Detta genom de två koefficienterna interceptet (a) samt regressionskoefficienten (b). 

Ekvationen kan förenklat illustreras på följande sätt: 

y = a + bx 

(y) står för den beroende variabeln. (a) anger i sin tur var y-axeln skär i regressionslinjen, (a) 

är dock mindre intressant här och fokus bör istället ligga hos (b) som är desto viktigare. (b) 

anger nämligen hur många skalenheter (y) förändras när (x) ökar med en skalenhet. Förenklat 

uttryckt, hur den beroende variabeln förändras när den oberoende variabeln förändras. Både i 

enkel regressionsanalys och multipel regressionsanalys används (b) för att uppskatta den 

kausala effekten av (x) [Teorell & Svensson 2007:166ff.,192].  Ytterligare ett värde att ta 

hänsyn till både i enkla och multipla regressioner är signifikansen av R2 samt 

regressionskoefficienterna (b). Genom att studera signifikansen av ett test går det att utläsa 

om testet är statistiskt signifikant eller inte. Ju lägre signifikansnivå desto större säkerhet att 

testet är signifikant (Djurfeldt m.fl. 2010:318). Om signifikansen är lägre än den valda 

signifikansnivån, även kallad för risknivån, finns ett starkt stöd för att utfallet av testet är 

signifikant. Oftast väljs en signifikansnivå på 5 procent, d.v.s. 0,05, vilket innebär att det 

endast finns 5 procents risk att utfallet är slumpartat (Eliasson 2006:111ff). I denna studie har 

en signifikansnivå på 5 procents valts. Utifrån denna korta inledning ska detta nu appliceras 

på denna studies variabler.  
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Enkel regression av röster på Sverigedemokraterna och arbetslösa 

Utifrån att ha studerat den enkla regressionen mellan den beroende variabeln (y) röster på 

Sverigedemokraterna och den oberoende variabeln (x) arbetslöshet, kan följande formel 

utformas: 

y = 3,35 + 0,34x 

Denna formel innebär att (a) är 3,35 vilket innebär att regressionslinjen skär y-axeln vid 

värdet 3,35, vilket i sin tur betyder att när (x) är noll är (y) 3,35. Som skrevs ovan är (a) dock 

inte av något större intresse i detta fall, varför vi därför går vidare till (b). (b) visar värdet 0,34 

vilket betyder att röster på Sverigedemokraterna (y) förändras med 0,34 skalenheter när 

arbetslösheten (x) ökar med en skalenhet. Med andra ord ökar andelen röster på 

Sverigedemokraterna med i genomsnitt 0,34 procent när arbetslösheten ökar med en procent. 

Slutligen visar signifikansen för R2 värdet 0,06 samt 0,06 för regressionskoefficienterna (b). 

Detta innebär att signifikansen både för R2 och (b) är högre än den valda signifikansnivån på 

5 procent, testet är med andra ord icke-signifikant. 

Enkel regression av röster på Sverigedemokraterna och lågutbildning 

Den andra enkla regressionen inkluderar röster på Sverigedemokraterna samt lågutbildning.  

Utifrån denna regression kan följande utläsas;  

y = 0,71 + 0,26x 

(b) visar här värdet 0,26 vilket betyder att röster på Sverigedemokraterna (y) förändras med 

0,26 skalenheter när andel lågutbildade (x) ökar med en skalenhet. Med andra ord ökar 

andelen röster på Sverigedemokraterna med i genomsnitt 0,26 procent när andelen 

lågutbildade ökar med en procent. Vidare visar signifikansen för R2 värdet 0,00 samt 0,00 för 

regressionskoefficienterna (b). Detta innebär att signifikansen både för R2 och (b) är lägre än 

den valda signifikansnivån. Testet är alltså signifikant. 

Enkel regression av röster på Sverigedemokraterna och brott 

Den tredje enkla regressionen inkluderar röster på Sverigedemokraterna samt brott.  Utifrån 

denna regression kan följande utläsas;   

y = 0,75 + 0,38x 

(b) visar här värdet 0,38 vilket betyder att röster på Sverigedemokraterna (y) förändras med 

0,38 skalenheter när andel anmälda brott (x) ökar med en skalenhet. Med andra ord ökar 

andelen röster på Sverigedemokraterna med i genomsnitt 0,38 procent när andelen anmälda 

brott ökar med en procent. Signifikansen för R2 visar värdet 0,00 samt 0,0 för 

regressionskoefficienterna (b). Detta innebär att signifikansen både för R2 och (b) är lägre än 

den valda signifikansnivån och testet är därmed signifikant. 
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Enkel regression av röster på Sverigedemokraterna och ohälsa 

Den fjärde enkla regressionen inkluderar röster på Sverigedemokraterna samt ohälsa.  Utifrån 

denna regression kan följande utläsas;  

y = 6,73 - 0,10x 

(b) visar här värdet ett negativt samband, med – 0,10, vilket betyder att röster på 

Sverigedemokraterna (y) förändras med – 0,10 skalenheter när ohälsoandelen (x) ökar med en 

skalenhet. Med andra ord minskar andelen röster på Sverigedemokraterna med i genomsnitt 

0,10 procent när ohälsoandelen ökar med en procent. Slutligen visar signifikansen för R2 

värdet 0,14 samt 0,14 för regressionskoefficienterna (b). Detta innebär att signifikansen både 

för R2 och (b) är högre än den valda signifikansnivån och testet är därmed icke-signifikant. 

Enkel regression av röster på Sverigedemokraterna och utrikes födda 

Den femte och sista enkla regressionen inkluderar röster på Sverigedemokraterna samt utrikes 

födda.  Utifrån denna regression kan följande utläsas;  

y = 3,14 + 0,15x 

(b) visar här värdet 0,15 vilket betyder att röster på Sverigedemokraterna (y) förändras med 

0,15 skalenheter när andel utrikes födda (x) ökar med en skalenhet. Med andra ord ökar 

andelen röster på Sverigedemokraterna med i genomsnitt 0,15 procent när andelen utrikes 

födda ökar med en procent. Vidare visar signifikansen för R2 värdet 0,00 samt 0,0 för 

regressionskoefficienterna (b). Detta innebär att signifikansen både för R2 och (b) är lägre än 

den valda signifikansnivån och testet är signifikant. 

5.2.3 Multipel regressionsanalys 

Även i multipel regressionsanalys finns en ekvationsformel, vilken fungerar på ungefär 

samma sätt som den enkla regressionens ekvationsformel, dock med skillnaden att flera 

variabler inkluderas i denna formel (b1x1 står för den första oberoende variabeln, b2x2 står 

för den andra oberoende variabeln osv.); 

y = a + b1x1 + b2x2 … 

I en multipel regression ligger alltså intresset i att studera effekten på den beroende variabeln 

(y) av flera oberoende variabler (Teorell & Svensson 2007:191). För att göra denna multipla 

regression något mer konkret och lättförståelig ska resultatet illustreras i form av en tabell (se 

tabell 3). Hur resultatet i denna tolkas redogörs efter tabellen för att det enkelt ska gå att tolka 

tabellen utifrån texten under. Tabell 3 visar dock kortfattat hur de oberoende variablernas 

regressionskoefficienter förändras i sin påverkan för röster på Sverigedemokraterna, där den 

enkla regressionsanalysen jämförs med den multipla regressionsanalysen där samtliga 

variabler tas i beaktande. Även i dessa multipla regressioner kommer R2 att studeras, men 

eftersom R2 tenderar att öka då en variabel läggs till i analysen kommer därför ett korrigerat 

R2 att studeras och presenteras. Denna korrigering innebär att R2 inte automatiskt ökar bara 

för att en, eller flera, variabler läggs till. Tolkningen är dock densamma (a.a.: 201). 
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Tabell 3. Enkel -respektive multipel regression av påverkan på röster på Sverigedemokraterna 
Förklarings variabler 

(Oberoende variabler) 

Effekt i enkel regression Effekt i multipel regression (med 

inkludering av samtliga 

variabler) 

Arbetslöshet (x1) 

[andel inskrivna arbetslösa %] 

 

R2: 

 

0,34 

 

0,12 

 

0,17 

 

0,25*** 

Lågutbildning (x2) 

[andel lågutbildade %] 

 

R2: 

 

0,26*** 

 

0,06*** 

 

0,46*** 

 

0,25*** 

Brott (x3) 

[andel anmälda brott %] 

 

R2: 

 

0,38*** 

 

0,13*** 

 

0,41*** 

 

0,25*** 

Ohälsa (x4) 

[ohälsoantal %] 

 

R2: 

 

– 0,10 

 

0,007 

 

– 0,38*** 

 

0,25*** 

Utrikes födda (x5) 

[andel utrikes födda %] 

 

R2: 

 

0,15*** 

 

0,06*** 

 

– 0,04 

 

0,25*** 

Kommentar: De fetmarkerade siffrorna i tabellen är regressionskoefficienter (b).  

* markerar signifikans på 5-procentnivå, ** markerar signifikans på 1-procentsnivå och *** markerar signifikans 

på 0,1-procentsnivå. Ingen stjärna innebär att signifikansen inte har uppnåtts. 

 

Tabell 3 visar att arbetslöshetens effekt på röster på Sverigedemokraterna har minskat i 

inkluderingen av samtliga variabler, från 0,34 procent till 0,17 procent. Detta innebär att 

andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,17 procent när arbetslösheten ökar med en 

procent, då hänsyn tas till samtliga variabler i regressionen. Signifikansen för arbetslösheten 

uppnås dock varken i den enkla regressionen eller den multipla regressionen. Detta innebär att 

signifikansen är lägre än den valda signifikansnivån och att arbetslösheten som variabel inte 

är signifikant. Vidare uppnås inte heller signifikansen för R2 i den enkla regressionen för 

arbetslöshet, men uppnås i den multipla regressionen då den befinner sig på 0,1-procentsnivån 

när samtliga variabler är inkluderade
3
. Vidare har lågutbildningens effekt i sin tur ökat från 

0,26 procent till 0,46 procent, vilket innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar 

med 0,46 procent när lågutbildningen ökar med en procent, i kontroll av samtliga variabler. 

Signifikansen för lågutbildning befinner sig i båda regressionerna på 0,1-procentsnivån och 

uppnår därmed den högsta och bästa signifikansnivån. Signifikansen för R2 är även den 

oförändrad och befinner sig på 0,1-procentsnivån både i den enkla och multipla regressionen.  

 

Därefter visar tabell 3 att brottslighetens effekt har ökat från 0,38 procent till 0,41 procent. 

Detta betyder att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,41 procent när 

brottsligheten ökar med en procent, i inkluderingen av samtliga variabler. Signifikansen för 

både R2 och (b) är oförändrad och befinner sig på 0,1-procentsnivån, både i den enkla 

regressionen samt den multipla regressionen. Signifikansen för R2 och brottslighet uppnår 

den högsta signifikansnivån. Vidare har ohälsoantalets effekt ökat från -0,10 procent till -0,38 

                                                 
3
 Signifikansen utmärks av stjärnorna i tabellen 
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procent, vilket innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna minskar med 0,38 procent 

när lågutbildningen ökar med en procent. Signifikansen för både ohälsa och R2 har ändrats 

från att inte ha uppnått signifikansen till att, i inkluderingen av samtliga variabler, befinna sig 

på 0,1-procentsnivån. Detta innebär att signifikansen för ohälsa har stärkts i inkluderingen av 

samtliga variabler. Slutligen visar effekten av utrikes födda att effekten har minskat från 0,15 

procent till – 0,4 procent, vilket betyder att andelen röster på Sverigedemokraterna minskar 

med 0,4 procent när andelen utrikes födda ökar med en procent. Vidare visar signifikansen för 

utrikes födda har minskat från 0,1-procentsnivån till att signifikansen inte uppnås i 

inkluderingen av samtliga variabler. Signifikansen för R2 visar i sin tur att den har stärkts från 

5-procentsnivån till 0,1-procentsnivån, vilket innebär att signifikansen för R2 blivit högre i 

inkluderingen av samtliga variabler. 

 

Stegvis multipel regressionsanalys 

Det är nu av intresse att studera hur resultatet förändras när variablerna inkluderas stegvis i en 

multipel regressionsanalys. Tabell 4 visar resultatet av en stegvis multipel regression där 

modell (1) visar det första steget där endast arbetslöshet och lågutbildning är inkluderade. 

Modell (2) visar det andra steget där även brott läggs till i regressionen. Modell (3) visare det 

tredje steget där, förutom arbetslöshet, lågutbildning och brottslighet, även ohälsa läggs till i 

regressionen. Modell (4) visar slutligen det sista steget i regressionen där samtliga variabler, 

även utrikes födda, är inkluderade. Tolkningen av denna kommer även den att göras stegvis, 

där regressionskoefficienternas förändring steg för steg kommer att studeras och presenteras.  

Tabell 4. Påverkan på röster på Sverigedemokraterna, stegvis multipel regression 

Förklaringsvariabler 

(Oberoende 

variabler) 

 

Modell (1) Modell (2) Modell (3) Modell (4) 

Arbetslöshet (x1) 

[andel inskrivna 

arbetslösa %] 

0,05 

(1,0) 

– 0,13 

(0,18) 

0,13 

(0,18) 

0,17 

(0,19) 

Lågutbildning (x2) 

[andel lågutbildade 

%] 

0,25*** 

(0,06) 

0,32*** 

(0,06) 

0,45*** 

(0,06) 

0,46*** 

(0,07) 

Brott (x3) 

[andel anmälda 

brott %] 

- 0,42*** 

(0,06) 

0,37*** 

(0,05) 

0,41*** 

(0,07) 

Ohälsa (x4) 

[ohälsoantal %] 

- - – 0,35*** 

(0,08) 

– 0,38*** 

(0,09) 

Utrikes födda (x5) 

[andel utrikes födda 

%] 

- - - – 0,04 

(0,04) 

Intercept (a): 

R2: 

0,59 

0,05*** 

 

-4,1 

0,21*** 

 

-0,05 

0,25*** 

 

0,30 

0,25*** 

 

Kommentar: De fetmarkerade siffrorna i tabellen är regressionskoefficienter (b), med standardfel
4
 inom parentes. 

* markerar signifikans på 5-procentnivå, ** markerar signifikans på 1-procentsnivå och *** markerar signifikans 

på 0,1-procentsnivå. Ingen stjärna innebär att signifikansen inte har uppnåtts. 

                                                 
4
 Ju större standardfel desto större osäkerhet i skattningarna (Esaiasson m.fl. 2010:432) 
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Modell (1) i tabell 4 visar att arbetslöshetens regressionskoefficient är 0,05, när denna 

variabel samt lågutbildning tillsammans testas mot röster på Sverigedemokraterna. Detta 

innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,05 procent när arbetslösheten 

ökar med en procent. Vidare är signifikansnivån för arbetslöshet högre än signifikansnivån på 

5 procent, vilket innebär att signifikansen inte uppnås i inkluderingen av variabeln 

lågutbildning. Samtidigt visar modell (1) att lågutbildningens regressionskoefficient är 0,25, 

när även arbetslöshet inkluderas, vilket innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna 

ökar med 0,25 procent när lågutbildningen ökar med en procent. Signifikansen befinner sig i 

sin tur på 0,1-procentsnivån för lågutbildningsvariabeln. Signifikansen för korrigerat R2 av de 

två inkluderade variablerna befinner sig även den på 0,1-procentsnivån. Detta innebär att 

signifikansen för både korrigerat R2 samt lågutbildning, är lägre än den valda 

signifikansnivån. 

 

I modell (2) ser vi hur både arbetslöshet och lågutbildning förändras i tillägg av ytterligare en 

variabel, brottslighet. Arbetslösheten får då värdet -0,13 vilket innebär att andelen röster på 

Sverigedemokraterna minskar med 0,13 procent när arbetslösheten ökar med en procent. 

Signifikansen saknas även i detta fall för arbetslöshet. Vidare visar lågutbildningen värdet 

0,32, vilket innebär en ökning från den tidigare regressionen, och då andelen röster på 

Sverigedemokraterna numera ökar 0,32 procent när lågutbildningen ökar med en procent. 

Signifikansen för lågutbildning förblir oförändrad och befinner sig fortfarande på 0,1-

procentsnivån och är därmed fortfarande lägre än den valda signifikansnivån. Brottsligheten 

visar i sin tur värdet 0,42, vilket innebär att röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,42 

procent när brottsligheten ökar med en procent. Signifikansen för brottslighet ligger på 0,1-

procentsnivån och signifikansen för korrigerat R2 för de tre inkluderade variablerna är på 0,1-

procentsnivån.  

Även i modell (3) går en förändring att urskilja gällande både arbetslöshet, lågutbildning samt 

brottslighet, när även ohälsa inkluderats i regressionen. Arbetslösheten har nu fått värdet 0,13 

vilket innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,13 procent när 

arbetslösheten ökar med en procent. Signifikansen för arbetslöshet är dock fortfarande 

oförändrad och är därmed fortfarande inte signifikant. Vidare har lågutbildning nu värdet 

0,45, vilket innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,45 procent när 

lågutbildningen ökar med en procent. Signifikansen för lågutbildning är oförändrad och 

befinner sig fortfarande på 0,1-procentsnivån. Brott visar i sin tur numera värdet 0,37, vilket 

innebär att andelen röster på Sverigedemokraterna ökar med 0,37 procent när andelen 

brottslighet ökar med en procent. Vidare visar signifikansen för brottslighet densamma som 

tidigare och är därmed oförändrad. Signifikansen för korrigerat R2 av de fyra inkluderade 

variablerna visar sig även den vara oförändrad och uppnå den bästa signifikansnivån på 0,1-

procent.  

Slutligen visar modell (4) det sista steget i regressionen, där samtliga variabler är inkluderade, 

vilket även har redovisats tidigare (se tabell 3). Ett intressant resultat av denna stegvis 

regressionsanalys är att korrigerat R2 är betydligt starkare i inkluderingen av samtliga 

variabler. Korrigerat R2 visar då värdet 0,27 vilket kan utläsas som att 27 procent av rösterna 

på Sverigedemokraterna kan förklaras av samtliga variabler tillsammans. Vidare visar sig 
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signifikansen för både arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet och utrikes födda vara 

oförändrade, medan signifikansen för utrikes födda har minskat från 0,1-procentsnivån till att 

inte längre vara signifikant, vilket även redovisas i tabell 3. Dessa resultat kommer att 

analyseras och diskuteras i nästkommande kapitel. 
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6 Slutsats & diskussion 

Intresset för denna studie var att undersöka om några av de utvalda faktorerna visade sig ha 

samband till kommuner där Sverigedemokraterna fick ett högt väljarstöd i kommunvalet år 

2010. För att utföra denna undersökning utfördes olika analyser i dataprogrammet SPSS, där 

röster på Sverigedemokraterna agerade som beroende variabel och arbetslöshet, lågutbildning, 

brottslighet, ohälsa samt utrikes födda agerade som oberoende variabler. I resultatet 

presenterades först en kort univariat beskrivning av variablerna och därefter presenterades 

både enkla regressioner och multipla regressioner, varav tyngden låg hos de multipla 

regressionerna. Detta eftersom de multipla regressionerna gjorde det möjligt att studera hur de 

oberoende variablernas samband till den beroende variabeln förändrades i inkluderingen av 

fler variabler, men även gjorde det möjligt att studera hur sambandet förändrades i en stegvis 

multipel regression. Studiens frågeställningar löd som följer; 

- Vilka av de inkluderade faktorerna (d.v.s. arbetslöshet, lågutbildning, brottslighet, ohälsa samt utrikes 

födda) uppvisar starkast samband till röster på Sverigedemokraterna? Hur förändras dessa samband 

vid inkludering av fler variabler? 

 

- Vilka potentiella förklaringar kan tänkas svara på varför Sverigedemokraterna har starkare väljarstöd 

i vissa kommuner?  

Det är härmed dags att försöka besvara dessa frågeställningar. För att göra detta på ett 

någorlunda strukturerat sätt faller det sig naturligt att gå i resultatets ordning och därmed först 

studera vad de enkla regressionerna har att säga. Därefter är det de multipla regressionerna 

som står på tur. Tanken är att dessa tillsammans kan ge ett någorlunda riktigt svar på studiens 

första två frågeställningar. Studiens tredje frågeställning, gällande potentiella förklaringar till 

varför Sverigedemokraterna har starkare väljarstöd i vissa kommuner, kommer att besvaras på 

ett något annorlunda sätt. Det är nämligen svårt att nå ett fullkomligt svar på denna fråga 

utifrån endast denna studie. Därför kommer studiens tredje frågeställning att besvaras med 

viss hjälp utifrån de tidigare presenterade teorierna och tidigare forskningen, men även utifrån 

denna studies resultat. Svaret på frågeställningen kommer med andra ord att grunda sig i 

ingenting annat än spekulationer och resonemang utifrån just detta. Därmed bör svaret inte ses 

som ett heltäckande svar på frågan. Som försvar till detta är dock att frågeställningen endast 

begär potentiella förklaringar till varför Sverigedemokraterna har starkare väljarstöd i vissa 

kommuner. Vidare är det dock inte enbart studiens frågeställningar som kommer att 

presenteras i detta kapitel. Efter att frågeställningarna har besvarats ska nämligen andra delar 

få sin plats, såsom för- och nackdelar med studien, vad som hade kunnat göras annorlunda 

samt förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Vilka av de inkluderade faktorerna (d.v.s. arbetslöshet, lågutbildning, 

brottslighet, ohälsa samt utrikes födda) uppvisar starkast samband till 

röster på Sverigedemokraterna? Hur förändras dessa samband vid 

inkludering av fler variabler? 

I detta avsnitt kommer alltså studiens två första frågeställningar att besvaras. Detta kommer 

att ske på följande vis; först kommer resultatet av regressionslinjen att presenteras, sedan 

kommer samma sak att göras med de enkla regressionerna och därefter kommer respektive 
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resultat att jämföras med varandra. Utifrån detta ska sedan den första frågeställningen kunna 

besvaras, d.v.s. vilka av de utvalda faktorerna som uppvisat starkast samband till röster på 

Sverigedemokraterna. Slutligen kommer de multipla regressionernas resultat att presenteras 

och diskuteras, för att därefter kunna besvara frågan gällande hur sambandet förändras i 

inkluderingen av fler variabler. 

Samband utifrån regressionslinje 

Regressionslinjen mellan röster på Sverigedemokraterna och arbetslöshet visade att 

sambandet dem emellan är svagt då punkterna i grafen är spridda från regressionslinjen. Även 

R2-värdet var lågt och visade värdet 0,012. Som nämnts tidigare i studien bör R2 vara så nära 

+ 1 som möjligt för att det ska finnas ett starkt samband, vilket var det förväntade utfallet i 

denna studie. Detta visade sig därmed vara felaktigt. Det kan alltså konstateras att utifrån 

regressionslinjen har den oberoende variabeln arbetslöshet inte något direkt samband med 

antal röster på Sverigedemokraterna. Trots detta ansåg jag att det vara relevant att ha med 

denna variabel även i de fortsatta analyserna, då det fanns en chans att arbetslösheten skulle 

kunna komma att resultera i bättre utfall när fler variabler inkluderas.  

Sambandet mellan röster på Sverigedemokraterna och lågutbildning visade sig ha ett något 

starkare samband i regressionslinjen, än arbetslöshet. Dels visade grafen att punkterna ligger 

lite mer samlade kring linjen och dels var R2 något högre med 0,062. Men även om 

sambandet dessa variabler emellan är starkare än vad utfallet med arbetslösheten visade sig 

vara, är även detta samband svagt. Vidare visade regressionslinjen mellan röster på 

Sverigedemokraterna och brottslighet ett starkare samband än lågutbildning gjorde. R2 visade 

värdet 0,132 och punkterna ligger mer samlade kring linjen än i tidigare grafer. Detta 

samband är hittills det starkaste. Även om det fortfarande inte är några överrumplande siffror 

till samband, finns det åtminstone ett tydligt samband mellan röster på Sverigedemokraterna 

och brottslighet.  

När regressionslinjen mellan röster på Sverigedemokraterna och ohälsoantal gjordes blev 

utfallet något förvånande. Sambandet mellan dessa variabler visade sig nämligen vara 

negativt, om än väldigt svagt. I grafen går det negativa sambandet tydligt att se då 

regressionslinjen lutar åt ”fel” håll. Även om detta negativa samband var mycket svagt (R2 

visade det låga värdet 0,007), är det ändå förvånande eftersom det innebär att de kommuner 

där Sverigedemokraterna har fått högre stöd tenderar att, i mycket låg grad dock, ha mindre 

andel människor med ohälsa. Detta går alltså emot det förväntade utfallet som var att dessa 

kommuner skulle ha en högre andel ohälsa. Tanken bakom detta resonemang var vidare att, 

vilket presenterades i teorin, ohälsa kunde vara en bidragande orsak till missnöje vilket i sin 

tur skulle kunna leda till valet att rösta på Sverigedemokraterna. Det bör dock återigen 

poängteras att sambandet är mycket svagt, nästintill obefintligt. Vidare visade 

regressionslinjen mellan röster på Sverigedemokraterna och utrikes födda ett svagt positivt 

samband. R2 visade värdet 0,061 och punkterna i grafen låg spridda från linjen. Att 

sambandet skulle vara så lågt med denna variabel är något förvånande då denna var den som 

visade starkast samband i min B-uppsats. Sammanfattningsvis visar därmed analyserna av 

regressionslinjen att den variabel som har starkast samband med röster på 
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Sverigedemokraterna är brottslighet, därefter kommer lågutbildning, utrikes födda, 

arbetslöshet och sist ohälsa. 

Enkel regressionsanalys 

För att gå vidare till att studera vad de enkla regressionerna sade om variablerna, visade dessa 

att röster på Sverigedemokraterna förväntas öka med 0,34 procent när arbetslösheten ökade 

med en procent. Däremot visade signifikansen av både arbetslöshet och R2 vara låg och 

nådde inte upp till 5-procentsnivån. Detta innebär att denna regression inte är särskilt 

användbar i sammanhanget. Om signifikansen är låg finns det nämligen ingen större 

trovärdighet i resultaten. Denna regression räknas därmed som icke-signifikant. 

Den enkla regressionen av röster på Sverigedemokraterna och lågutbildning visade i sin tur att 

röster på Sverigedemokraterna förväntas öka med 0,26 procent när lågutbildningen ökade 

med en procent. Signifikansen för lågutbildning och R2 visade sig i detta fall vara signifikant 

på den bästa nivån, d.v.s. 0,1-procentsnivån. Denna nivå innebär att det endast finns 0,1 

procents risk att utfallet är slumpartat. Däremot är 0,26 procents ökning av röster på 

Sverigedemokraterna inte direkt ett bevis för ett starkt samband mellan dessa, men den visar 

ändå att ett visst samband finns. Vidare visade den enkla regressionen att röster på 

Sverigedemokraterna ökade med 0,38 procent när brottsligheten förväntas öka med en 

procent. Därutöver visade signifikansen för både brottslighet och R2 uppnå 0,1-

procentsnivån. Brottslighetens enkla regression har därmed det starkaste sambandet till röster 

på Sverigedemokraterna av de enkla regressionerna.  

Den enkla regressionen av röster på Sverigedemokraterna och ohälsa visar ett svagt negativt 

samband. Röster på Sverigedemokraterna förväntas minska med 0,10 procent när ohälsan 

ökar med en procent. Däremot visar signifikansen att detta samband inte är trovärdigt då 

signifikansnivån inte nådde upp till 5-procentsnivån. Denna regression räknas därmed som 

icke-signifikant. Slutligen visar den enkla regressionen att röster på Sverigedemokraterna 

ökar med 0,15 procent när andelen utrikes födda ökar med en procent. Signifikansen uppnås 

både för brottsligheten och R2 vilket innebär att detta samband är signifikant.  

Sammanfattningsvis visar de enkla regressionerna att de samband som räknas som 

signifikanta är lågutbildning, brottslighet samt utrikes födda. Av dessa fanns det starkaste 

sambandet hos brottslighet, därefter lågutbildning och sedan utrikes födda. De variabler som 

räknades som icke-signifikanta, och därmed inte har någon trovärdighet, är arbetslöshet och 

ohälsa.  

Resultaten från regressionslinje och de enkla regressionerna sammantaget 

För att slutligen studera regressionslinjens resultat samt resultatet av de enkla regressionerna 

sammantaget, stämmer respektive resultat överens. Den variabel som visade sig ha starkast 

samband och även vara signifikant var brottslighet, både utifrån regressionslinjen och den 

enkla regressionen. Den variabel som visade sig ha näststarkast samband och var signifikant 

var lågutbildning, även denna både utifrån regressionslinjen och den enkla regressionen. 

Därefter kommer variabeln utrikes födda som kom på tredje plats både i regressionslinjen 

samt den enkla regressionen. De två variabler som har visat sig ha svagast samband och även 

vara icke-signifikanta är därmed arbetslöshet och ohälsa.  Det bör dock återigen poängteras att 
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sambanden inte har visat sig vara särskilt starka, inte ens gällande brottsligheten som ändå var 

den variabel med det starkaste sambandet till röster på Sverigedemokraterna. Även om 

samband finns är de så pass känsliga att det inte går att dra några direkta slutsatser mer än att 

de till viss del tenderar att påverka antalet röster på Sverigedemokraterna i en positiv riktning. 

Sambanden finns där, när det gäller brottslighet, lågutbildning och utrikes födda, men de är 

svaga! Arbetslöshet och ohälsa kan helt uteslutas i dessa fall, då dels sambanden var mycket 

svaga och dels inte var signifikanta. 

Multipel regressionsanalys 

Det är nu dags att studera hur sambanden förändras vid inkludering av fler variabler. När den 

multipla regressionen, där samtliga variabler är inkluderade, jämförs med de enkla 

regressionerna kan förändringar tydligt urskiljas. Till att börja med minskar sambandet 

gällande arbetslöshet och röster på Sverigedemokraterna, samtidigt som denna fortfarande är 

icke-signifikant. Denna variabel har därmed fortfarande låg trovärdighet, även i inkluderingen 

av ytterligare variabler. Gällande lågutbildning ökar sambandet rejält, från att röster på 

Sverigedemokraterna förväntas öka med 0,26 procent när lågutbildningen ökar med en 

procent (i den enkla regressionen) till att röster på Sverigedemokraterna förväntas öka med 

0,46 procent när lågutbildning ökar med en procent (i den multipla regressionen där samtliga 

variabler är inkluderade). Signifikansen befinner sig dessutom fortfarande på 0,1-

procentsnivån och sambandet är därmed signifikant och trovärdigt. Förutom det har även 

värdet för R2 ökat från 0,06 till 0,26 vilket är en betydlig ökning. Även sambandet mellan 

brottslighet och röster på Sverigedemokraterna ökar något i inkluderingen av samtliga 

variabler, dock inte i lika hög grad som lågutbildningen visade. 

Det kanske mest intressanta resultatet i denna jämförelse står variabeln ohälsa för. Från att 

denna variabel i den enkla regressionen haft ett svagt negativt och icke-signifikant samband 

visar denna i den multipla regressionen numera ett ganska starkt negativt samband med röster 

på Sverigedemokraterna, som dessutom uppnår 0,1-procentsnivån gällande signifikansen. 

Däremot är det fortfarande förvånande att andelen röster på Sverigedemokraterna tenderar att 

öka då ohälsan är låg. Vad förklaringen till detta kan vara är svårt att säga, det kan handla om 

såväl slumpen som någonting annat, vilket är omöjligt att fastställa i denna studie. Slutligen är 

ännu ett intressant resultat förändringen gällande variabeln utrikes födda. Från att denna 

variabel i den enkla regressionen hade ett visst starkt samband som dessutom var signifikant, 

till att i den multipla regressionen visa ett svagt negativt samband som dessutom är icke-

signifikant. Detta tyder på att variabeln är känslig och förmodligen varken har ett positivt eller 

negativt samband till röster på Sverigedemokraterna. 

Vidare visar korrigerat R2 i samtliga fall ett högre värde när alla variabler är inkluderade, 

vilket innebär att sambandet till röster på Sverigedemokraterna blir starkare i inkluderingen av 

samtliga variabler, än var och en för sig. Detta innebär att studiens hypotes bekräftas till viss 

del, d.v.s. att ju mer ”utsatt” en kommun är (i form av de utvalda faktorerna hög arbetslöshet, 

hög andel lågutbildade, hög grad av ohälsa, hög andel brottslighet samt hög andel utrikes 

födda), desto större andel röster på Sverigedemokraterna i kommunvalet år 2010. Hypotesen 

faller dock något då sambanden trots allt inte visat sig vara särskilt höga ens i inkluderingen 

av fler variabler. Gällande den stegvisa multipla regressionen säger denna inte särskilt mycket 
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mer än att sambanden för variablerna i de flesta fall stärks, mer eller mindre, varje gång en 

extra variabel läggs till. Även i denna multipla regression går det att utläsa att arbetslösheten 

är den enda variabeln som är icke-signifikant i samtliga steg. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att sambandet till röster på Sverigedemokraterna för samtliga oberoende variabler 

förändras, mer eller mindre och på olika sätt, i de multipla regressionerna. I de flesta fall blir 

sambanden starkare men i några fall, gällande variablerna arbetslöshet och utrikes födda, blir 

det svagare. Den samlade förklaringskraften är därmed starkare än den enskilda 

förklaringskraften med en variabel för sig. 

6.2 Vilka potentiella förklaringar kan tänkas svara på varför 

Sverigedemokraterna har starkare väljarstöd i vissa kommuner?  

Tanken med denna frågeställning var att svaret skulle grunda sig dels på den presenterade 

teorin och tidigare forskningen och dels resultatet av denna studie. Svaret på denna fråga 

kommer således endast att vara en reflektion och spekulation över potentiella förklaringar. 

Det faktum att denna studie har visat att sambanden mellan arbetslöshet, lågutbildning, 

brottslighet, ohälsa, utrikes födda och röster på Sverigedemokraterna är ganska svaga, gör 

dock svaret på frågan mer komplicerad. Möjligtvis skulle ett svar kunna vara att potentiella 

förklaringar till varför Sverigedemokraterna har starkare stöd i vissa kommuner, till stor del 

inte har att göra med arbetslöshet, ohälsa eller utrikes födda. Däremot kännetecknas 

kommuner med hög andel röster på Sverigedemokraterna till viss del av brottslighet och 

lågutbildning samt alla variabler tillsammans. Detta skulle kunna vara ett svar som grundar 

sig på denna studies resultat. Däremot bör detta utvecklas eftersom det inte förklarar varför. 

För att kunna närma sig ett svar på denna fråga är det därmed relevant att till viss del återgå 

och anknyta till resonemangen i den presenterade teorin och tidigare forskningen. Först ut i 

diskussionen kommer brottsligheten eftersom denna variabel visade sig vara den variabel med 

starkast samband till röster på Sverigedemokraterna. 

Alltså, varför skulle brottslighet, potentiellt sätt, kunna bidra till ett högre antal röster på 

Sverigedemokraterna? I teorin redogjordes bl.a. att en tänkbar förklaring till att människor 

röstar på Sverigedemokraterna är ett ökat våld och en ökad kriminalitet i samhället, vilket 

invandrarna i många fall blir beskyllda för. Även om invandrarna inte begår fler brott än 

andra i samhället kan det för vissa vara enkelt att beskylla invandrarna för detta. Därmed 

skulle en tänkbar förklaring vara att människor i kommuner med en hög brottslighet och 

kriminalitet, i viss grad väljer att skylla detta på invandrarna och därmed ser en lösning av 

problemet i att rösta på Sverigedemokraterna och därmed få bukt med brottsligheten. Men, 

det är även viktigt att ta en annan sak i beaktande, nämligen att Sverigedemokraterna har som 

en av sina huvudfrågor att få bukt med brottsligheten i samhället (Sverigedemokraterna 

2012). Därmed behöver sambandet mellan röster på Sverigedemokraterna och brottslighet 

inte nödvändigtvis ha med själva invandringen att göra. Kanske är det helt enkelt så att de 

som bor i kommuner med hög brottslighet vill få bukt med brottsligheten, oavsett vilka som 

begår brotten, och ser att Sverigedemokraterna faktiskt är det parti som förespråkar skärpta 

straff för att minska brottsligheten i samhället. Det är dock rimligt att anta att de som röstar på 
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Sverigedemokraterna trots allt har en något god inställning till Sverigedemokraternas politik 

även i övriga frågor.  

 

Vidare är det dags att ställa frågan varför lågutbildning potentiellt sätt skulle kunna bidra till 

högre andel röster på Sverigedemokraterna. I teorin nämndes att lågutbildade arbetstagare 

tenderar att få högre konkurrens om sina jobb av invandrare och därmed känner sig hotade av 

dem. Detta skulle mycket väl vara ett skäl till att lågutbildade väljer att lägga sin röst på 

Sverigedemokraterna. Rädslan över att förlora sitt jobb eller att få lönekonkurrens, i ett redan 

lågavlönat yrke, kan räcka som skäl för att rösta på Sverigedemokraterna. Det kan även 

handla om avsaknad av information. För även om invandrarna inte skulle konkurrera om 

jobben, skulle det förmodligen finnas många ”svenskar” som konkurrenter. Då variablerna 

arbetslöshet, ohälsa och brottslighet enskilt inte visade sig ha några direkta samband med 

röster på Sverigedemokraterna, kommer dessa enbart diskuteras nedan gällande den 

sammanlagda förklaringskraften som den multipla regressionen visade. Vad som är viktigt att 

ha i åtanke är att de faktorer som inkluderats i denna studie endast är en bråkdel av alla 

potentiella förklaringar till varför Sverigedemokraterna har ett högre väljarstöd i vissa 

kommuner. I teorikapitlet nämndes t.ex. att en förklaring till RHP-partiers framgångar kunde 

bero på att de etablerade partierna fick ett minskat förtroende och att människor hade svårt att 

identifiera sig med de redan etablerade partierna och därför sökte sig till RHP-partier. Detta är 

något som inte tas med i denna studie, men som mycket väl skulle kunna vara av betydelse. 

Poängen jag försöker få fram är att svaret på denna fråga är mycket komplex och kan ha flera 

tänkbara svar förutom de som presenteras här. 

I teorikapitlet presenterades denna studies teori som jag utvecklade och sammanställde med 

hjälp av de presenterade teorierna och den tidigare forskningen. Kortfattat innebar denna teori 

att globaliseringen har bidragit till en oro och rädsla över de samhällsförändringar (däribland 

den ökade invandringen) som uppstått, och detta främst bland ”utsatta” individer, d.v.s. 

individer som själva exempelvis har ekonomiska svårigheter, är arbetslösa, lågutbildade, har 

ohälsa etc. Dessa individer anklagar sedan invandrarna för de problem som de anser att 

globaliseringen har skapat i samhället. Rädslan och hopplösheten över vart samhället, såväl 

som den egna situationen, är på väg bidrar i sin tur till att dessa individer röstar på RHP-

partier, då de anser att de erbjuder en ”lösning” på problemen. Denna teori utmynnade 

därefter i studiens hypotes som löd så här: ju mer ”utsatt” en kommun är (i form av de utvalda 

faktorerna såsom hög arbetslöshet, hög andel lågutbildade, hög andel brottslighet, hög grad av 

ohälsa samt andel utrikes födda), desto större andel röster på Sverigedemokraterna i 

kommunvalet år 2010. Teorin är i detta fall omöjlig att bekräfta eller förkasta, vilket heller 

inte var tanken med teorin. Tanken med denna var nämligen att visa från vilket perspektiv 

som studien tog avstamp ur, d.v.s. vilka glasögon jag som författare hade när studien 

skapades. Hypotesen går däremot till viss del att både bekräfta och förkasta. Den bekräftas 

eftersom sambanden trots allt stärktes i inkluderingen av samtliga variabler och förkastas då 

sambanden trots detta var ganska svaga.  
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Sammanfattningsvis är ett tydligt svar på denna frågeställning svår att nå. Utifrån denna 

studies teori och resultat, går det som sagt inte att besvara denna frågeställning på annat sätt 

än genom reflektioner. Som redan nämnts kan det ha att göra med brottslighet och 

lågutbildning, vilket i sin tur kan ha flera olika förklaringsfaktorer varav några har nämnt här. 

Frågor som inkluderar ordet varför är alltid komplicerade att besvara. I detta fall eftersom ett 

säkert och bestämt svar på frågan om varför är omöjligt att nå. Svaret baseras på spekulationer 

som, trots att de grundar sig i teorier och tidigare forskning, inte är mer än just spekulationer 

och potentiella förklaringar. Även om denna studie hade resulterat i mycket starka samband 

mellan samtliga variabler, hade förklaringsnivån ändå varit begränsad. Detta är en 

osäkerhetsfaktor som uppstår i denna typen av studier, men som ändock inte behöver betyda 

att de är irrelevanta. Snarare kan denna typ av studier ge en fingervisning av hur det kan vara, 

eller visa ett mönster som gör det möjligt att dra vissa tänkbara slutsatser. 

6.3 För- och nackdelar med studien 

I detta avsnitt kommer studiens för- och nackdelar att presenteras. I metodkapitlet redogjordes 

för både tänkbara validitets- och reliabilitetsproblem.  Skillnaden här är att de nu presenteras i 

ett skede då alla tänkbara nackdelar och fördelar, som i metodkapitlet endast presenterades 

med en tanke om desamma, nu kommer att belysas genom de faktiskt upplevda svårigheterna 

och fördelarna med studien. Vilka svårigheter ställdes studien egentligen inför? Och vilka 

fördelar har den trots detta? Hade någonting kunnat göras annorlunda? 

Till en början är det på sin plats att uttrycka en viss besvikelse gällande de svaga samband 

som trots allt är kännetecknande för större delen av studiens resultat. Även om det är svårt att 

se en tydlig linje för vad som bör räknas som starka- respektive svaga samband, kan 

sambanden i detta fall nog bedömas som förhållandevis svaga. Men för den delens skull 

behöver det inte betyda att resultatet är oviktigt, snarare tvärtom. För det första visade 

resultatet trots allt att sambanden blev tydligare när fler variabler inkluderades (vilket även 

var studiens hypotes). För det andra kan lärdomar dras även från ett resultat där svaga 

samband har uppvisats. Studien grundade sig i teorier och tidigare forskning som förde 

resonemang vilka tydde på att samband bör finnas mellan vissa faktorer och röster på RHP-

partier såsom Sverigedemokraterna. Resultatet av denna studie kan således till viss del verka 

som en motsatt sida av denna teori, d.v.s. visa att det inte finns särskilt starka samband, vilket 

är ett intressant resultat i sig. Förmodligen kan det vara en ganska vanlig uppfattning att 

kommuner som är ”utsatta” kan resultera i starkare väljarstöd för Sverigedemokraterna. Detta 

eftersom många invånare i ”utsatta” kommuner förmodligen har sämre levnadsförhållanden, 

svårt att få jobb och dålig ekonomi, vilket kanske bidrar till ett allmänt missnöje för det 

svenska systemet och det då är enkelt att klandra invandrarna. Det var trots allt denna teori 

som den här studien tog avstamp från, men som i detta läge till viss del kan förkastas, 

åtminstone i denna studie. Sedan kan det vara relevant att se tillbaka till vad som 

presenterades i teorin att Holmberg skrivit. Holmberg skrev nämligen att resonemanget om att 

social utsatthet hos människor kan leda till stöd för populistiska partier brukar visa relativt 

svaga samband och där förklaringsgraden är begränsad (se kapitel 3.3, s. 11). Vilket också var 

fallet i denna studie.  
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För att gå vidare har jag under studiens utformande ställts inför ett problem, nämligen 

resultatets utformning. För egen del förstår jag om läsaren finner resultatet något mastigt, 

svårhanterligt och troligtvis ganska tråkigt med ekvationer och värden av olika slag. Under 

utformningen av resultatet var det en ständig balansgång mellan att försöka utforma ett läsligt 

och förståeligt resultat samtidigt som ekvationer och värden var tvungna att presenteras. Såhär 

i slutskedet, då resultatet trots allt är färdigt, finns fortfarande vissa betänkligheter från egen 

del gällande huruvida resultatet hade kunnat presenteras på ett annorlunda och mer 

pedagogiskt sätt. I detta fall kan jag dock inte göra mer än hoppas att resultatet trots allt går 

att förstå även om det är utformat på ett mastigt sätt. Regressionerna i resultatet har trots detta 

haft sina fördelar då de fungerat på det sätt som var tanken, d.v.s. kunnat ge svar på studiens 

frågeställningar gällande samband mellan studiens variabler.  Därutöver kan det även nämnas 

att en svårighet med studien har varit förståelsen av de enkla och multipla regressionerna. Då 

jag tidigare inte hade någon större kunskap om detta fick jag lära mig detta ”från början”, 

vilket krävde många timmars inläsning av SPSS-böcker. Utöver dessa böcker var även min 

handledare till hjälp som ställde upp och svarade på diverse olika frågor och gav tips på 

litteratur inom området. 

Slutligen är det av vikt att återigen förtydliga att denna studie inte är på individnivå, utan 

snarare är på kommunnivå. Detta innebär att denna studies resultat egentligen inte säger 

någonting om Sverigedemokraternas väljare. I denna studie har valstatistik jämförts med 

arbetslöshetsstatistik, lågutbildningsstatistik osv. vilket är en helt annan sak än att studera 

enskilda individer. Detta kanske är uppenbart men kan ändå vara bra att ha i åtanke så att 

studiens resultat inte uppfattas på fel sätt. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Slutligen är det dags att presentera ett förslag på fortsatt forskning. En idé gällande hur 

studien skulle kunna få ett annat perspektiv och bli mer omfattande, fanns både hos mig och 

handledaren för studien. Idén var att göra en jämförelse över tid, d.v.s. jämföra hur en 

liknande undersökning från år 2006 hade stått sig emot denna från år 2010. Detta hade varit 

intressant eftersom ett helt nytt tidsperspektiv hade fått rum och bidragit till möjligheten att 

visa skillnader, eller likheter, tidsmässigt. Har sambanden mellan röster på 

Sverigedemokraterna och utvalda faktorer förändrats från år 2006 till år 2010? Finns det ett 

starkare eller svagare samband år 2006? Vad kan det i så fall bero på? Detta är exempel på 

frågor som hade kunnat ställas. Det som dock skulle kunna tänkas vara en begränsning med 

en sådan jämförelse är densamma som för denna studie – att samband mellan de utvalda 

faktorerna och röster på Sverigedemokraterna faktiskt är mycket svåra att utröna. Risken finns 

även i en sådan studie att det inte existerar några direkta samband.  

Det som för egen del satte stopp på denna idé för denna studie var främst tidsbegränsningen. 

Jag hade inför denna studie mycket jobb med att förstå hur regressioner skulle utföras, tolkas 

och presenteras då jag tidigare inte hade några större kunskaper om detta. Jag gjorde därför 

prioriteringen att göra en något mindre omfattande studie, men att försöka göra denna på ett 

bra sätt. Denna studie var ett naturligt steg från B-uppsatsen, vars resultat var bidragande till 

viljan att göra en fördjupning av resultatet för att se om och hur det förändrades i ytterligare 
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en fördjupning med fler variabler och andra, mer fördjupande, analyssätt än korstabeller. 

Resultatet av denna studie visar att det finns ganska tydliga skillnader mellan denna studies 

resultat och B-uppsatsens resultat. De samband som i korstabellerna i B-uppsatsen var så 

tydliga, visade sig inte alls vara lika tydliga i denna studies regressionsanalyser. Trots detta 

har denna studie varit mycket lärorik och intressant att genomföra, även om det stundtals varit 

svårt och krävande. Detta anser jag dock vara ett gott betyg åt själva uppgiften att skriva en 

studie, då tanken med denna förmodligen är att de ska vara just lärorika och intressanta, såväl 

som svåra och stundtals krävande, att genomföra. 
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Bilaga 1 

Graf 1. Spridningsdiagram med röster på SD och arbetslösa 

 

Graf 2. Spridningsdiagram med röster på SD och lågutbildade 
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Graf 3. Spridningsdiagram med röster på SD och anmälda brott 

 

 

Graf 4. Spridningsdiagram med röster på SD och ohälsa 
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Graf 5. Spridningsdiagram med röster på SD och utrikes födda 

 

 


