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Abstract 
The aim of this paper is to investigate what influences the degree of sympathy for the 

Sweden Democrats in between 2007-2015 and how this has changed over time. The 

essay is based on two different theories, one of which claims that the Sweden 

Democrats' sympathizers are ”losers of modernisation”, where the socio-economic 

factors are the most important explanation factor for explaining their sympathy for the 

Sweden Democrats. The second theory highlights instead that the Sweden Democrats' 

sympathizers focus on issues and party leaders, so their preferences in these areas are 

the most important explanatory factors for their sympathy for the Sweden Democrats. 

This essay is based on regression analyzes that utilize data from Super-Riks-SOM, 

which is collected by the SOM-Institute in Gothenburg. The essay concludes that the 

issues and the party leadership are the most important factors explaining  to the degree 

of sympathy for the Sweden Democrats in 2007-2015, and that the importance of these 

factors have gradually increased during these years while the importance of socio-

economic factors have decreased.  

 

Keywords: Sverigedemokraterna, invandring, radikala högerpopulistiska partier, 

sakfrågor, modernitetens förlorare, partiledare   
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1 Inledning 
År 2002 var första gången Sverigedemokraterna (SD) fick över 1 procent av rösterna i  

ett riksdagsval, och sedan dess har partiet haft en stadig uppgång i väljarkåren. I 

riksdagsvalet 2006 dubblerade SD andelen röster och fick ett valresultat på 2,9 procent. 

År 2010 kom SD in i den svenska riksdagen med 5,7 procent av den svenska 

väljarkårens röster. Fyra år senare vid riksdagsvalet 2014, fick SD 12,9 procent av 

rösterna vilket medförde att partiet blev Sveriges tredje största parti. Ökningen av stödet 

för SD med hela 7,2 procentenheter mellan riksdagsvalen 2010 och 2014 är en 

avgörande förändring i svensk politik, då de flesta andra partier fick minskat stöd vid 

valet 2014 – frånsett Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som ökade med blygsamma 

0,3 respektive 0,1 procentenheter. SD är således det enda partiet i Sveriges riksdag som 

har haft en stabil uppgång i väljarkåren mellan valen 2002-2014, med en dubblering av 

andelen röster vid samtliga av dessa riksdagsval. Alla andra partier har vid minst ett 

tillfälle under dessa år fått ett sämre valresultat än det föregående valet (SCB). 

 

Orsakerna till Sverigedemokraternas och andra radikala högerpopulistiska partiers1 

(RHP-partier) stora framgångar diskuteras flitigt i forskningssamhället. Enligt Mudde 

(2010), som är den kanske mest välkände forskaren på området, har den dominerande 

tesen om dessa partiers stora framgångar varit den som Klingeman och Scheuch kallar 

”the Normal pathology thesis”. Denna tes gör gällande att radikala högerpopulistiska 

värderingar är en sjukdom som är främmande i västerländska demokratier, men att det 

finns en liten potential för dessa värderingar i alla västerländska samhällen. Enligt 

Mudde (2010) hävdar Scheuch och Klingemann att radikala högerpopulistiska värden 

endast blir politiskt relevanta under extrema förhållanden. Dessa extrema förhållanden 

uppstår vid kriser när samhällsförändringar har skett fort, samtidigt som dessa 

förändringar leder till en självupplevd uppdelning i samhället mellan vinnare och 

förlorare. ”Modernitetens förlorare” kommer då att rösta på radikala högerpopulistiska 

partier i protest mot etablissemanget – på grund av den frustration och ilska de känner 

                                                
1 Radikala högerpopulistiska partier (RHP-partier) är partier som strävar efter att minska invandring och i 
vissa fall stoppa invandring helt (Mudde 2007). Dessa partier har en gemensam ideologisk kärna som 
består av nativism, auktoritarianism och populism. RHP-partier hävdar alltså att det i en stat endast bör bo 
medlemmar av den inhemska gruppen. Alla andra som inte är medlemmar i den inhemska gruppen utgör 
ett hot mot den homogena nationalstaten. RHP-partierna tror även på ett sträng ordnat samhälle där en 
överträdelse mot en överordnad ska straffas hårt. RHP-partier anser även att samhället är indelat i två 
homogena och antagonistiska grupper; ”det äkta folket” mot ”den korrupta eliten”. De hävdar även att 
politiken ska vara ett uttryck för folkets generella vilja och dessa partier lägger stor vikt vid sakfrågorna 
korruption, invandring och säkerhet (Mudde 2010). 
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gentemot förändringen. Kriesi et al (2006; 2008) instämmer i Scheuch och 

Klingemann’s tes – och hävdar att de människor som upplever att de förlorar på 

samhällsförändringarna känner så på grund av att de upplever att samhällsförändringen 

utsätter dem för hot. 

 

Kriesi et al (2006; 2008) anser att hotet som ”modernitetens förlorare” känner bottnar i 

att dessa grupper ofta har sämre socioekonomiska förutsättningar än andra. I linje med 

detta resonemang kommer Arzheimer & Carter (2009) i sin artikel “Political 

opportunity structures and right-wing extremist party success” fram till att 

benägenheten att rösta på ett högerextremt parti ökar om man är en ung man från 

arbetarklassen. Även Loxbo (2014) drar en liknande slutsats när det gäller benägenheten 

att rösta på Sverigedemokraterna; tendensen att rösta på SD ökar om man är en ung man 

från arbetarklassen som inte har studerat vid universitet. Detta kan kopplas till tesen om 

”modernitetens förlorare” där man kan anse att dessa grupper av människor har förlorat 

på de förändringar som har skett i samhället på grund av moderniseringen. Följaktligen 

framstår socioekonomiska faktorer i väljarkåren, till exempel klassbakgrund, som en 

central faktor för att förklara röstning på radikala högerpopulistiska partier. 

 

Mudde (2010) argumenterar däremot för att både ”the Normal pathology thesis” och 

tesen ”modernitetens förlorare” är felaktiga. Han drar istället slutsatsen att den radikala 

högerpopulismens ideologiska kärna bestående av nativistiska, auktoritära och 

populistiska värderingar kan ses som en radikalisering av den stora massans 

värderingar. Mudde (2010) anser att den radikala högerpopulismen på grund av detta 

borde anses vara en ”pathological normalcy” där den ideologiska sjukdomen istället är 

ett normaltillstånd. Mudde (2010) anser att detta skifte från ”normal pathology” till 

”pathological normalcy” har betydande konsekvenser för det akademiska studiet av den 

radikala högerpopulismen. Hans bärande argument är att den radikala högerpopulismen 

bör studeras med hjälp av de begrepp och teorier som används för att studera 

väljarbeteende i största allmänhet. Istället för att ensidigt fokusera på tesen om 

”modernitetens förlorare”, och de socioekonomiska faktorerna betydelse för att förklara 

väljarbeteende, menar Mudde (2010) att fokus bör ligga på de sakfrågor som de radikala 

högerpopulistiska partierna lyfter fram samt betydelsen av dessa i väljarkåren. Dessa 

partiers största utmaning är enligt Mudde (2010) att öka betydelsen av deras egna 

sakfrågor, vilka är korruption, invandring och säkerhet. Målet för radikala 
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högerpopulistiska partier är att äga dessa sakfrågor och i vilken mån de lyckas med detta 

beror i högsta grad på partiinterna faktorer så som partiledaren, organisationen och 

propaganda.  

 

När den etablerade tesen om ”modernitetens förlorare” ställs mot Muddes (2010) 

alternativa teori blir det tydligt att vi vet förvånansvärt lite om väljares motiv för att 

rösta på, eller att uttrycka sympati för, partier som Sverigedemokraterna. Denna uppsats 

har därför som mål att bidra till denna kunskapslucka. I uppsatsen ställs tesen om 

modernitetens förlorare mot Muddes alternativa teori, som fokuserar på dagsaktuella 

sakfrågor. Mitt mål är då att besvara följande frågeställning: vilka huvudsakliga faktorer 

förklarar varför väljare röstar på eller sympatiserar med Sverigedemokraterna och hur 

har dessa faktorer förändrats över tid?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av statistiska metoder undersöka huruvida det 

är socioekonomiska faktorer som påverkar människors grad av sympati för det radikala 

högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna, eller om det istället är deras syn på 

sakfrågorna och partiledaren som leder till sympati för detta parti. Hypoteserna i studien 

utgår från två olika teorier och dessa kommer att prövas, både var för sig och mot 

varandra. Graden av sympati för Sverigedemokraterna som undersöks i denna studie 

utgår ifrån huruvida man gillar eller ogillar Sverigedemokraterna. Studien bygger på 

SOM-institutets Super-Riks-SOM som är en samling av utvalda frågor ifrån samtliga 

riks-SOM undersökningar under åren 1986-2015 (SOM-institutet, 2017a). Riks-SOM-

undersökningens syfte är att kartlägga den Svenska befolkningens attityder och 

erfarenheter inom temat samhälle, politik och medier (SOM-institutet 2017b). Mina 

frågeställningar är: 

• Hur påverkar socioekonomiska faktorer graden av sympati för 

Sverigedemokraterna? 

- Hur förändras detta mellan åren 2007-2015? 

• Hur påverkar synen på sakfrågor och partiledare graden av sympati för 

Sverigedemokraterna? 

- Hur förändras detta mellan åren 2007-2015? 

• Vilken utav dessa är den viktigaste förklaringsfaktorn till grad av sympati för 

Sverigedemokraterna? 

- Hur förändras detta mellan åren 2007-2015? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsens upplägg: i den första delen redogör jag för uppkomsten av radikala 

högerpopulistiska partier och deras sakfrågor, sedan presenteras uppsatsens två teorier 

och de två hypoteser som studien sedan utgår ifrån. I uppsatsens andra del presenteras 

uppsatsens metodologiska utgångspunkter och det material som används i studien. I 

samma del sker även operationaliseringar av hypoteserna så att dessa blir statistiskt 

mätbara. I uppsatsens tredje del presenteras resultatet av de statistiska undersökningarna 

i både tabellform och grafisk form för att sedan kunna bringa klarhet kring vilken 

hypotes som är viktigast vid förklaring av grad av sympati för Sverigedemokraterna. I 

uppsatsens fjärde och sista del diskuteras uppsatsens huvudsakliga slutsatser. 

 

2 Teori  
Jag kommer nedan att kartlägga uppkomsten av radikala högerpopulistiska partier och 

dess sakfrågor. Vidare kommer jag att presentera två olika teorier om vad som förklarar 

sympatier för Sverigedemokraterna. Den ena teorin hävdar att Sverigedemokraternas 

sympatisörer består av ”modernitetens förlorare”, alltså de med lägre socioekonomisk 

position. Den andra teorin hävdar att sympatier för de värderingar och sakfrågor som 

Sverigedemokraterna står för återfinns hos stora delar av befolkningen och inte bara hos 

de med lägre socioekonomiska förutsättningar. Dessa två teorier kommer sedan att 

mynna ut i två hypoteser. 

 

2.1 Uppkomsten av radikala partier och dess sakfrågor 

Socioekonomiska egenskaper har historiskt sett delat upp samhället i grupper som kan 

återfinnas på olika sidor om skiljelinjer. Inom den svenska politiska arenan har de mest 

betydelsefulla konflikterna haft sitt ursprung ur funktionella skiljelinjer där den 

viktigaste konflikten har varit den mellan arbete och kapital. Väljarna på de olika 

sidorna om den skiljelinjen har varit lojala mot partierna på respektive sida, men nu har 

skiljelinjerna börjat tina upp (Hagevi 2015).  Dalton (2014)  hävdar att moderniseringen 

och globaliseringen har försvagat klassgrupperingarna och att sekulariseringen har 

minskat religionens betydelse för röstningsbeteende. Oskarson och Demker (2015) 

anser att den minskade klassröstningen även beror på populationens ökade 

utbildningsnivå, förändringar i människors värdestrukturer men även förändringar i 

partisystemet. Detta mönster har lett till dealignment vilket innebär att väljarna överger 
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tidigare starka allianser med partier (Dalton 2014). Att väljarna överger de traditionella 

klassbaserade skiljelinjerna mellan höger och vänster  anses erbjuda en möjlighet för 

nya aktörer att mobilisera sig längs andra konfliktdimensioner (Oskarson och Demker 

2015).  

 

Förändringarna som har gjort att väljarna överger de traditionella klassbaserade 

skiljelinjerna leder i sin tur till en värdeförändring där nya frågor blir allt viktigare. De 

nya sakfrågorna behandlar ämnen som miljö, europeisk integration, multikulturalism 

och invandring. Etableringen av de nya sakfrågorna leder till att en ny 

konfliktdimension växter fram; den sociokulturella auktoritär-libertära dimensionen 

vilket har gjort att det sker en stor förändring i den ideologiska konkurrensen mellan 

partierna (Oskarson och Demker 2015). De etablerade partierna har svårigheter med att 

svara på den efterfrågan som finns kring dessa nya sakfrågor vilket har lett till att nya 

partier etableras runt om i Europa (Dalton 2014), i Sverige är exempel på dessa 

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Detta fenomen, när ”partiernas väljarbaser 

förändras och att nya partier representerar nya väljargrupper med nya värderingar” 

(Hagevi 2015, s. 66),  kallas för realignment och innebär att det sker omgrupperingar i 

partisystemet. 

 

2.2 SD:s sympatisörer – modernitetens förlorare 

Scheuch och Klingemanns ”The Normal Pathology thesis” som omnämns i Mudde 

(2010) hävdar att radikala högerpopulistiska värderingar är näst intill främmande för 

demokratiska västerländska värderingar men att det finns en liten potential för de 

radikala högerpopulistiska värderingarna i alla samhällen. Sympatier med partier som 

har dessa värderingar kan enligt denna tes förklaras som ett strukturellt 

sjukdomstillstånd som utlöses av extremförhållanden. Han anser alltså att det under 

normala omständigheter bara är en liten del av befolkningen i västerländska demokratier 

som visar intresse för radikal högerpopulistisk politik. Enligt Mudde (2010) hävdar 

Scheuch och Klingemann att de extrema förhållandena handlar om kriser i samhället där 

förändringar har skett fort, exempelvis globaliseringen och det postindustriella 

samhället. Alla samhällen, som utsätts för snabba sociala förändringar  utsätts också för 

stora påfrestningar i och med förändringen. Förändringen sätter en konstant press på 

individerna att anpassa sig, de som klarar av detta upplever att de är vinnare och de 

individer som inte klarar av att anpassa sig upplever sig själva som förlorare –
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”modernitetens förlorare” och kommer att bli ängsliga och aggressiva. Dessa förlorare 

kommer i protest att rösta på radikala högerpopulistiska partier.  

 

Moderniseringens vinnare är enligt Kriesi et al. (2006; 2008) de som exempelvis tjänar 

på den internationella konkurrensen som uppstår i och med globalisering, vilka ofta är 

de högutbildade. Medan ”modernitetens förlorare” är de som känner sig hotade av 

utsuddandet av gränser mellan länder i och med globaliseringen, vilka oftast är de med 

lägre utbildning som är anställda i traditionellt skyddade sektorer. Att de känner sig 

hotade grundar sig ofta i att dessa innehar en lägre socioekonomisk position, exempelvis 

att det tillhör arbetarklassen. Kriesi (2006; 2008) instämmer i Scheuch och 

Klingemann’s tes och hävdar att ”modernitetens förlorare”  tenderar att rösta på radikala 

högerpopulistiska partier. Även Arzheimer (2013) instämmer i tesen och hävdar att 

sociala förändringarna har lett till att arbetarklassen - ” modernitetens förlorare”, som 

traditionellt röstat på vänsterpartier nu är öppna för att rösta på andra partier. Han menar 

även att de radikala högerpopulistiska partierna har tagit tillvara på detta och modifierat 

sina partiprogram för att därmed blir mer tilltalande för arbetsklassen. Oskarson och 

Demker (2013; 2015) instämmer också i tesen och hävdar att Sverigedemokraterna har 

störst stöd hos arbetarklassen. 

 

Enligt Mudde (2007) dominerar ekonomisk och sociologisk determinism studiet av den 

radikala högerpopulismen. Han anser att praktiskt taget alla förklaringar av detta 

fenomen behandlar den radikala högerpopulismen som en passiv konsekvens av 

socioekonomisk utveckling på makronivå och man kan utifrån ovanstående teser och 

resonemang anta att de med lägre socioekonomisk position har en större benägenhet att 

rösta på radikala högerpopulistiska partier. 

 

Enligt orsakstratten2 är det de socioekonomiska faktorerna som anses kunna förklara 

väljarbeteende på lång sikt. Dessa har etablerats tidigt i väljarens liv vilket bidrar till att 

                                                
2 För att förklara röstningsbeteende skapade statsvetarna Angus Campbell, Philip Converse, Warren 
Miller och Donald Stokes analysmodellen ”funnel of causality”, som på svenska kallas orsakstratten. 
Dessa forskare ansåg att det parti man valde att rösta på i valet inte bara var kopplat till ett enskilt val utan 
att detta även påverkades av ett antal faktorer som sträcker sig långt tillbaka i livet. Dessa forskare kom 
fram till vilka fenomen och faktorer som kan kopplas till valhandlingen och dessa ordnades sedan i en 
tratt utifrån hur de ansågs påverka varandra. Hur fenomenen och faktorerna påverkade varandra avgjorde 
deras plats i tratten efter tidsordning och efter hur stabila fenomenen och faktorerna ansågs vara 
(Campbell et al. 1960). Hagevi (2015) använder i sin bok ”Den svenska väljaren 2014” en 
orsakstrattmodell som utgår ifrån faktorer som kan förklara väljarbeteendet på lång sikt, medellång sikt 
och på kort sikt. De medellångsiktiga faktorerna påverkas av de långsiktiga faktorerna och de kortsiktiga 
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de är svåra att förändra och att de är stabila över tid. Dessa faktorer kan handla om 

medfödda egenskaper som kön och ålder, men även andra egenskaper som inte är 

medfödda men ändå är stabila som religion, klasstillhörighet, utländsk bakgrund och 

utbildning (Hagevi 2015). 

 

Utifrån orsakstratten kan man anta att de socioekonomiska faktorerna och de 

psykologiska predispositionerna är de viktigaste och de mest stabila 

förklaringsfaktorerna till röstningsbeteendet. Detta då dessa även påverkar de 

medellångsiktiga och kortsiktiga faktorerna. Om ovanstående resonemang stämmer 

leder detta upp till Hypotes 1:  

Sverigedemokraternas sympatisörer är ”modernitetens förlorare” där de 

socioekonomiska faktorerna är den viktigaste förklaringsfaktorn till deras 

sympati för detta parti. 

 

2.3 Sakfrågor och partiledares ökade betydelse 

Mudde (2010) argumenterar mot ”Normal Pathology thesis” och tesen om 

”modernitetens förlorare” och hävdar att dessa teser inte får stöd i empiriska analyser. 

Han menar att de radikala högerpopulistiska värderingarna är utbredda i alla europeiska 

samhällen och att det krävs ett paradigmskifte för att kunna förstå den samtida radikala 

högerpopulismen: från att man har sett ideologin som ett sjukdomstillstånd som utlöses 

vid extrema förhållanden till att se den ideologiska sjukdomen som ett normaltillstånd. 

Han anser att de radikala högerpopulistiska värderingarna kan ses som en radikalisering 

av den stora massans värderingar. Mudde (2010) hävdar att det felaktigt har lagts 

ensidigt fokus på att studera de socioekonomiska faktorernas betydelse för 

väljarbeteendet och anser att fokus bör ligga på de sakfrågor som de radikala 

högerpopulistiska partierna lyfter fram samt betydelsen av dessa i väljarkåren och även 

synen som väljarkåren har på partiledaren.  

 

Rooduijn (2017)  instämmer i Muddes (2010) argument och hävdar att det inte finns 

några bevis för att de väljare som röstar på populistiska partier är de med lägre 

socioekonomisk position - ”modernitetens förlorare”. Han utvecklar detta resonemang 

                                                                                                                                          
faktorerna blir påverkade av både de långsiktiga och medellångsiktiga faktorerna. De långsiktiga 
faktorerna befinner sig i trattens bredare öppning medan de kortsiktiga faktorerna befinner sig längs ner i 
den smala mynningen, närmast själva röstningshandlingen (Hagevi 2015, s. 16-17). 
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och hävdar att den populistiska väljarkåren inte består av individer som är mer benägna 

att vara arbetslösa, har lägre inkomst, kommer från lägre samhällsklasser eller har en 

lägre utbildningsnivå.  

 

Enligt orsakstratten anses även politiska värderingar kunna förklara röstningsbeteende 

på lång sikt (Hagevi 2015). En väljares värderingar bygger på dennes utvärderingar av 

olika värden. Värdena berör olika bestående och allmänna mål som anses vara 

eftersträvansvärda och kan nyttjas som kognitiva genvägar för att analysera information 

som handlar om hur något borde vara och för att bestämma om ett visst fenomen är 

betydelsefullt. Exempelvis om var på vänster-högerskalan väljaren befinner sig eller 

olika värden som väljaren använder sig utav för att analysera politiska händelser så som 

”frihet, jämlikhet, rättvisa, tradition, gemenskap, självförverkligande, 

gränsöverskridning och auktoritetstro” (Hagevi 2015). Det kan antas att Mudde (2010) 

instämmer i värderingarnas betydelse för röstningsbeteende då han belyser att de 

radikala högerpopulistiska värderingarna har stor betydelse för väljarkåren. 

 

Dalton (2014) anser att de långsiktiga socioekonomiska förklaringsfaktorernas 

betydelse för röstningsbeteendet har minskat. Istället har det etablerats av en ny 

medborgarpolitik där fler väljare istället fattar sina beslut under valrörelsen baserat på 

sakfrågor och deras syn på partiledare. Dalton (2014) anser att sakfrågornas betydelse 

för väljarnas röstningsbeteende har ökat i och med att allmänheten har blivit mer 

politiskt sofistikerad. Denna sofistikering beror på att det har skett en kognitiv 

mobilisering av väljarna, denna mobilisering har lett till en att ett ökat antal väljare har 

tillräckligt med kunskap och intresse för att kunna sakfrågerösta. Även ökningen av 

antalet intressegrupper och nya partier som har sitt huvudfokus på sakfrågor, så som 

Sverigedemokraterna, leder till en större medvetenhet kring sakfrågor. Även den 

omfattande användningen utav opinionsmätningar tros leda till en ökad diskussion kring 

sakfrågor då många experter diskuterar opinionsmätningarnas resultat i media. 

Allmänhetens intresse för sakfrågor inkluderar nu många olika typer av frågor, en 

sakfråga som har växt de senaste åren i de flesta Europeiska nationer är de som handlar 

om invandring. De resultat som Dalton (2014) kommer fram till vad gäller sakfrågors 

betydelse för röstningsbeteendet är att många sakfrågor påverkar röstningspreferenserna 

hos dagens väljare. Dalton (2014) hävdar att det är mycket sannolikt att dessa kognitivt 

sofistikerade väljare förlitar sig på sakfrågor när de ska välja vilket parti de ska rösta på. 
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Detta ligger i linje med Muddes (2010) resonemang att sakfrågorna är den viktigaste 

politiska kampen för de radikala högerpopulistiska partierna. Mudde (2010) hävdar 

även att allmänheten redan delar åsikt med de radikala högerpopulistiska partierna vad 

gäller deras treenighet av sakfrågor; korruption, invandring och säkerhet. 

 

Dalton (2014) anser även att synen på partiledaren har förändrats över tid, denne har fått 

en ökad betydelse för väljarbeteendet. Bedömningar av partiledare en är inte längre 

ytlig, känslomässig och kortsiktig som det tidigare har hävdats. Det har skett en så 

kallad personifiering av politiken där väljarna fokuserar på partiledarens personliga 

kvalitéer för att kunna tillförskaffa sig viktig information om egenskaper som är 

relevanta för att kunna bedöma hur denne skulle prestera som statsminister eller 

motsvarande (Dalton 2014). Även detta ligger i linje med Muddes (2010) resonemang 

om att partiledaren blir allt viktigare för de radikala högerpopulistiska partierna och att 

partiledaren har en avgörande roll i om partiet lyckas med att etablera de egna 

sakfrågorna på den politiska arenan. 

 

Den skiftande balansen mellan långsiktiga och kortsiktiga faktorer till röstningsbeteende 

är en ny typ av medborgarpolitik. Den moderna väljaren har blivit mer sofistikerad och 

politiskt intresserad då information om politik har blivit mer lättillgänglig, många 

väljare kan nu komma fram till sitt egna beslut kring vilket parti denne ska rösta på utan 

att förlita sig på socioekonomiska faktorer så som social klass, kön, religion och ålder. 

Denna utveckling innebär att det grundläggande väljarbeteendet håller på att förändras, 

fler människor bestämmer vilket parti de ska rösta på senare i valkampanjen för att 

kunna räkna in sakfrågor och synen på partiledaren i sitt val (Dalton 2014). Om 

ovanstående resonemang stämmer leder detta in på Hypotes 2 (Preferenshypotesen):  

Sverigedemokraternas sympatisörer fokuserar på sakfrågor och partiledare, 

därför är deras preferenser på dessa områden de viktigaste förklaringsfaktorerna 

till deras sympati för detta parti. 
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3 Material 
Materialet som studien bygger på är från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och 

heter Super-Riks-SOM. Super-Riks-SOM är en samling av utvalda frågor ifrån samtliga 

riks-SOM undersökningar under åren 1986-2015 (SOM-institutet, 2017a). Riks-SOM-

undersökningens syfte är att kartlägga den Svenska befolkningens attityder och 

erfarenheter inom temat samhälle, politik och medier. Undersökningen är en 

riksrepresentativ enkätundersökning som omfattar sex delundersökningar. Urvalet 

består av 3400 individer från 16 år upp till 85 år (SOM-institutet 2017b). De 

undersökningar som är aktuella för mig begränsar sig till de mellan 2007-2015.  

 

Jag har valt att använda detta material då det är en riksrepresentativ undersökning med 

många olika typer av frågor. Jag har valt att undersöka år 2007-2015 just för att 

Sverigedemokraterna hade relativt stora framgångar år 2006 i riksdagsvalet (2,9%) samt 

valet till landstingsfullmäktige (2,8%) och kommunfullmäktige (2,9%) (SCB). Det är 

därför intressant att undersöka hur graden av sympati för Sverigedemokraterna har 

utvecklats från detta val fram tills 2015, året efter det senast hållna valet. 

 
3.1 Operationalisering av hypotes 1 och 2 

Nedan följer en redogörelse av de variabler som har använts för att operationalisera och 

pröva hypotes 1 och 2, alltså om det är de socioekonomiska faktorerna eller sakfrågorna 

och synen på partiledaren som är de viktigaste förklaringsfaktorerna till grad av sympati 

för Sverigedemokraterna. 

 

3.1.1 Beroende variabler 

De beroende variablerna redogör för variationen i det karaktärsdrag hos analysenheterna 

vi vill förklara (Esaisson et al. 2015, s. 50). I denna studie vill jag förklara orsakerna till 

variationen i graden av sympati för Sverigedemokraterna. För att kunna undersöka detta 

krävs det ett bra mått på grad av sympati för detta parti. Av detta skäl har jag valt en 

variabel i Super-Riks-SOM-datan som behandlar detta ämne. Denna variabel handlar 

om huruvida respondenten sympatiserar med Sverigedemokraterna eller inte 

(Gillar/ogillar: Sverigedemokraterna) och variabel är kodad från -5 till 5 där -5 till -1 

innebär att man inte gillar Sverigedemokraterna och 1 till 5 innebär att man gillar 

Sverigedemokraterna (-5=ogillar starkt, 0=varken gillar eller ogillar, 5=gillar starkt). 
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Denna variabel undersöker inte sympati i sig men man kan anta att respondenten har 

sympati för Sverigedemokraterna om denne har angett något utav svarsalternativ 1 till 5, 

eftersom svar som indikerar att respondenten gillar Sverigedemokraterna är en stark 

indikator på att denne även sympatiserar med detta parti. Man kan även anta att 

respondenten inte har sympati för Sverigedemokraterna om denne har angett något utav 

svarsalternativen -5 till -1. I fortsättningen kommer jag att benämna denna beroende 

variabel grad av sympati för Sverigedemokraterna. 

 

3.1.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna redogör för variationen i karaktärsdragen hos analysenheterna 

som antas förklara variationen i den beroende variabeln (Esaisson et al. 2015, s. 51). I 

denna studie prövar jag, i linje med bland annat Kriesi (2006; 2008), Arzheimer (2013, 

s. 77) Scheuch och Klingemann’s tes i Mudde (2010), ifall väljare med lägre 

socioekonomiska förutsättningar har en högre grad av sympati för Sverigedemokraterna 

(hypotesen om ”modernitetens förlorare”). För att detta ska kunna undersökas behövs 

bra mått på socioekonomiska förutsättningar. Tidigare forskning som inkluderar 

socioekonomiska faktorer har använt klass, arbetslöshet, inkomst, stad-land och 

utbildning som mått på socioekonomiska förutsättningar (Rooduijn 2017; Hagevi 2015). 

I denna studie kommer klassbakgrund (arbetarklass), utbildningsnivå, hushållsinkomst 

och om man är arbetslös eller inte, att mäta socioekonomiska förutsättningar då dessa är 

etablerade och erkända mått inom den statsvetenskapliga forskningen. Stad-land 

kommer istället att användas som en kontrollvariabel då den är bättre lämpad till det. 

 

För att operationalisera hypotes 1 om ”modernitetens förlorare” kommer jag att använda 

mig utav variablerna nedan. I Super-Riks-SOM-datan finns det en variabel som mäter 

om man tillhör arbetarklassen (arbetarklass) eller inte där respondenten kan välja ett av 

svarsalternativen mellan 0=bor ej i ett arbetarklasshem och 1=bor i ett arbetarklasshem. 

I Super-Riks-SOM-datan finns det även en variabel som mäter respondentens 

utbildningsnivå (utbildningsnivå) där respondenten kan välja ett av svarsalternativen 1 

och 2 där 1=låg/medel, 2=hög. I samma data finns det även en variabel som mäter 

respondentens hushållsinkomst (hushållsinkomst), respondenten kan välja ett av 

svarsalternativen mellan 1 och 5 där 1=låg, 2=medellåg, 3=medel, 4=medelhög, 5=hög. 

I Super-Riks-Som-datan finns det även en variabel som mäter om respondenten är 

arbetslös eller inte (arbetslös/i åtgärd/utbildning), respondenten kan välja ett av 
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svarsalternativen 0 och 1 där 0=icke arbetslös/i åtgärd/utbildning, 1=arbetslös/i 

åtgärd/utbildning. 

 

I studien prövas även, linje med Mudde (2010) och Dalton (2014) ifall de människor 

som sympatiserar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och de som 

anser att Sverigedemokraternas sakfrågor är viktiga och även sympatiserar med dessa 

frågor, har en högre grad av sympati för Sverigedemokraterna (Preferenshypotesen). För 

att kunna undersöka detta krävs det variabler som mäter dessa tre attityder. Tidigare 

forskning som behandlar attityder kring radikala högerpopulistiska partiers sakfrågor 

använder sig av inställningen till själva sakfrågan för att ta reda på respondenternas 

attityd till dessa (Mudde 2010). I denna studie kommer jag därför att göra detsamma.  

 

För att operationalisera hypotes 2 (Preferenshypotesen) kommer jag att använda mig 

utav variablerna nedan. I Super-Riks-SOM-datan finns det en variabel som mäter om 

man tycker att invandringsfrågan är viktig (invandringsfrågan är en av de tre viktigaste 

i politiken), där respondenten kan välja ett av svarsalternativen 0 och 1 där 0=nej och 

1=ja. I datan finns även en variabel som mäter attityden kring förslaget om att ta emot 

färre flyktingar (ta emot färre flyktingar i Sverige), där respondenten kan välja ett 

svarsalternativ mellan 1 och 5 där 1=mycket dåligt förslag, 2=ganska dåligt förslag, 

3=varken bra eller dåligt, 4=ganska bra förslag och 5=mycket bra förslag. Dessa två 

ovanstående variabler används i studien då radikala högerpopulistiska partier, som 

Sverigedemokraterna, strävar efter att minska invandring och i vissa fall stoppa 

invandring helt (Mudde 2007). I Super-Riks-SOM-datan finns det även en variabel som 

mäter graden av sympati för partiledaren Jimmie Åkesson (gillar/ogillar: Jimmie 

Åkesson). Respondenten kan välja ett svarsalternativ mellan -5 och 5 där -5=ogillar 

starkt, 0=varken gillar eller ogillar och 5=gillar starkt. 

 

3.1.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler används för att ta reda på om det finns ytterligare variabler som 

förklarar variationen i den beroende variabeln, men även vad kontrollvariablerna har för 

påverkan på det ursprungliga sambandet mellan den beroende och de oberoende 

variablerna när man tillför dem i analysen. Således får man med kontrollvariablerna en 

möjlighet att upptäcka skensamband, alltså statistiska samband som inte är egentliga 

orsakssamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2013, s. 269). Mitt syfte är således att 
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undersöka om socioekonomiska faktorer, sakfrågor och partiledare verkligen påverkar 

graden av sympati för Sverigedemokraterna? Eller finns det några andra faktorer kan 

ligga bakom det eventuella sambandet mellan hypotesen om ”modernitetens förlorare” 

och graden av sympati för Sverigedemokraterna, eller det möjliga sambandet mellan 

Preferenshypotesen och graden av sympati för Sverigedemokraterna? Om hypotesen om 

”modernitetens förlorare” och Preferenshypotesen skulle ha effekt på graden av sympati 

för Sverigedemokraterna och om denna effekt kvarstår när man tillför 

kontrollvariablerna i analysen stärks hypoteserna.  

 

I denna studie kommer kontrollvariabler som är andra etablerade förklaringar till 

sympati för Sverigedemokraterna att användas. Sannerstedt (2014) hävdar i SOM-

Rapport 61: Mittfåra och marginal, att fler män än kvinnor sympatiserar med 

Sverigedemokraterna. Därför är variabeln som mäter vilket kön man tillhör (Kön) från 

Super- Riks-SOM-datan är en lämplig kontrollvariabel. Även Loxbo (2015) hävdar att 

kön är en av tidigare kända förklaringar till röstning på Sverigedemokraterna. 

Respondenten kan välja mellan svarsalternativen 1 till 3 där 1=kvinna, 2=man, 3=annat. 

 

Sannerstedt (2014) hävdar även att de som är bosatta på landsbygden tenderar att ha en 

högre grad av sympati för Sverigedemokraterna medan de som bor i städer inte tenderar 

att sympatisera med Sverigedemokraterna. Även Loxbo (2015) anser att stad mot 

landsbygd är en känd förklaring till röstning på Sverigedemokraterna. Utifrån denna 

forskning anser jag att variabeln som mäter var respondenten är bosatt (stad mot land), i 

datan från Super-Riks-SOM-undersökningen, är relevant som kontrollvariabel i studien. 

Respondenten kan välja mellan svarsalternativen 0 till 1, där 0=stad 1=land.  

 

Graden av partiidentifikation är även en etablerad variabel som används, i bland annat 

Oskarson och Demker (2013), vid studiet av Sverigedemokraternas sympatisörer. Jag 

anser därför att det är lämpligt att använda denna variabel som kontrollvariabel i min 

studie. I Super-Riks-SOM-datan finns det en variabel som mäter respondentens grad av 

partiidentifikation (partiidentifikation). Respondenten kan välja mellan 

svarsalternativen 0 och 1 där 0=nej 1=ja, mycket övertygad/ja, något övertygad.  
 

Loxbo (2014) hävdar att generell tillit påverkar graden av tolerans för personer från 

minoritetskulturer, och att de med hög generell tillit har högre tolerans till dessa 
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människor. Man kan därför också anta att om man har hög tolerans för personer från 

minoritetskulturer även är positiv till invandring och flyktingmottagande, vilket i de 

flesta fall inte innebär sympati för Sverigedemokraterna. Jag anser därför att det är 

lämpligt att kontrollera för generell tillit i denna studie. För att kunna undersöka detta 

används en variabel från Super-Riks-SOM-datan som handlar om tillit till människor i 

området där man bor (anser du att det går att lita på människor i området där du bor?), 

där respondenten får ange ett svarsalternativ från 0 till 10 där 0=det går inte att lita på 

människor i allmänhet och 10=det går att lita på människor i allmänhet. Då jag anser att 

tillit till människor i området där man bor inte är tillräckligt för att mäta generell tillit 

vill jag även undersöka institutionell tillit. För att kunna undersöka detta har jag skapat 

ett index av variabler från Super-Riks-SOM-datan som mäter tillit till offentliga 

institutioner i samhället (institutionell tillit). Jag har skapat detta sammanslagna index 

eftersom operationaliseringen av begreppet blir mer tillförlitlig i och med detta 

(Esaiasson et al 2015, s. 386). För att man ska kunna använda indexvariabler krävs det 

dock att variablerna uppmäter samma bakomliggande endimensionella begrepp. När 

man ska undersöka detta använder man sig utav måttet Cronbachs alfa som mäts mellan 

0 och 1, där 0 indikerar att variablerna inte mäter samma sak och 1 innebär att de mäter 

exakt samma sak. Ett Cronbachs alfa-värde som är högre än 0,7 innebär god skalbarhet 

(Esaiasson et al 2015, s. 388). Indexet för tillit till offentliga institutioner i samhället är 

skapat utifrån sju variabler; förtroende för: regeringen, förtroende för: riksdagen, 

förtroende för: domstolarna, förtroende för: kommunstyrelserna, förtroende för: 

politiska partier, förtroende för: EU-kommissionen, förtroende för: Europaparlamentet 

som alla hade svarsalternativ från 1 till 5 där 1=mycket stort förtroende, 2=ganska stort 

förtroende, 3= varken stort eller litet förtroende, 4=ganska litet förtroende, 5=mycket 

litet förtroende. Cronbachs alfa för dessa variabler uppmätte 0,865 vilket innebär att 

variablerna mäter samma bakomliggande endimensionella begrepp (Esaiasson et al 

2015, s. 388). Utifrån dessa variabler har jag således skapat ett index som mäter 

institutionell tillit där ett lågt värde indikerar på hög tillit och ett högt värde indikerar på 

låg tillit. 

 

Sannerstedt (2014) hävdar att de som sympatiserar med Sverigedemokraterna inte är 

högerextrema. Han gör gällande att dessa istället är mittenväljare. Således är det 

lämpligt att i denna studie kontrollera för placering på vänster-högerskalan. I Super-

Riks-SOM-datan finns det en variabel som mäter detta; Subjektiv vänster-
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högerplacering, respondenten kan välja ett svarsalternativ från 1 till 5 där 1=klart till 

vänster, 2=något till vänster, 3=Varken till vänster eller till höger, 4= något till höger, 

5=klart till höger. 

 

I linje med tidigare studier av radikala högerpopulistiska partier kommer det i denna 

studie att kontrolleras för politiskt intresse (Oskarson & Demker 2013; Loxbo 2014). 

Demker (2014) hävdar att politiskt intresse påverkar attityden gentemot 

flyktingmottagande, alltså att de med lägre politiskt intresse har större benägenhet att 

också ha attityden att man vill ta emot färre flyktingar, vilket också är en indikator på att 

samma person eventuellt sympatiserar med Sverigedemokraterna. Jag tycker därför att 

det är lämpligt att använda variabeln om politiskt intresse (Hur intresserad är du i 

allmänhet av politik?) i Super-Riks-SOM-datan som kontrollvariabel i denna studie. 

Respondenten kan välja ett svarsalternativ från 1 till 4 där 1=mycket intresserad, 

2=ganska intresserad, 3=inte särskilt intresserad, 4=inte alls intresserad. 

 
4 Metod 
I denna studie kommer multivariat regressionsanalys att användas. Jag har valt denna 

analysmetod då den möjliggör en hård prövning av teoretiska modeller som innehåller 

ett flertal variabler (Esaiasson et al 2015, s. 381). När man utför en multivariat 

regressionsanalys kan man uppskatta effekten av flera oberoende variabler på den 

beroende variabeln (Esaiasson et al 2015, s. 382), vilket passar bra i denna studie då jag 

vill testa ett antal oberoende variablers effekt på den beroende variabeln grad av 

sympati för Sverigedemokraterna. I min studie kommer det även att tas hänsyn till om 

det kan finnas andra faktorer, än de i mina hypoteser, som kan påverka graden av 

sympati för Sverigedemokraterna. Det är av detta skäl som jag inkluderar de 

kontrollvariabler som presenteras ovan, som alternativa förklaringsfaktorer i 

analysmodellerna (Esaiasson et al 2015, s. 382). Efter att man har genomfört en 

multivariat regressionsanalys är det specifikt tre värden som man lägger stor vikt vid; b-

koefficienten, justerat R2 och signifikansnivån. Dessa värden kommer jag att förklara 

nedan. 

 

Värdet som B-koefficienten antar visar antingen ett positivt eller negativt samband, 

vilket även anger regressionslinjens lutning. Ett positivt samband innebär att när x (den 

oberoende variabeln) ökar med ett skalsteg så ökar även värdet på y (den beroende 
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variabeln) med b-koefficientens värde. När det är ett subtraktionstecken framför b-

koefficientvärdet innebär detta att vi har att göra med ett negativt samband, vilket 

innebär att när x ökar med ett skalsteg minskar värdet på y. Om det inte finns något 

samband mellan variablerna har man fått fram ett nollsamband och då lägger sig linjen 

horisontellt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2013, s. 156-158). I substantiella ordalag 

innebär detta att de b-koefficientvärden som de olika oberoende variablerna (x) antar, 

anger hur mycket den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna (y) 

påverkas av ett skalstegs förändring på x-axeln.  

 

Regressionslinjen kan visa på om det förekommer ett samband mellan en oberoende och 

en beroende variabel, men det finns en osäkerhet i denna förutsägelse då det kan finnas 

observationer som inte sammanfaller med linjen. Detta kallas för regressionens 

standarfel (Standard Error of Estimation, SEE) och avser variationen i den beroende 

variabeln som inte kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln. För att då få en 

större säkerhet i förutsägelsen används R2-värdet. Värdet som R2 antar är andelen av 

den absoluta variationen i den beroende variabeln som kan förklaras genom det linjära 

sambandet mellan den oberoende och den beroende variabeln. Med andra ord, hur stor 

andel av alla observationer som sammanfaller med linjen. R2-värdet kan variera mellan 

0 och 1. Värdet 1 innebär att alla observationer sammanfaller med linjen, vilket innebär 

ett fullständigt samband och värdet 0 innebär att inga observationer sammanfaller med 

linjen och att det därför inte finns något samband. Ett högre R2-värde innebär alltså att 

fler observationer sammanfaller med linjen och detta innebär alltså ett starkt samband 

och en bättre förutsägelse av den beroende variabeln genom de oberoende variablerna. 

Eftersom det i denna studie används flera oberoende variabler för att förklara 

variationen i den beroende variabeln kommer jag att använda mig av det justerade R2-

värdet och även för att de finns en viss  osäkerhet i det vanliga R2-värdet, som det 

kompenseras för i det justerade R2-värdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2013, s. 

159-161). 

 

För att kunna ta reda på sannolikheten att slumpen lika gärna hade kunnat generera de 

samband som framkommit i analysen, alltså signifikansnivån, används p-värde. Detta 

värde används för att ta reda på om värdena är statistiskt signifikanta. P-värdet får som 

mest anta värdet 0,05 för att sambandet ska anses vara statistiskt signifikant, vilket 

innebär att det är 5% sannolikhet att slumpen har genererat det uppmätta sambandet. En  
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signifikansnivå på 0,01 är dock att föredra då det innebär 1% sannolikhet att slumpen 

har genererat de uppmätta sambandet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2013, s. 186).   

 
5 Resultat 
I figur 1 kan man utläsa att andelen som anser att invandringsfrågan är en av de tre 

viktigaste i politiken har ökat markant de senaste åren, särskilt mellan åren 2014 och 

2015. Ökningen kan antas bero på den kraftiga flyktingström till Europa och Sverige 

som har skett sedan år 2015 (Sveriges radio, 2015). I linje med Daltons (2014) 

resonemang kring sakfrågornas ökade betydelse för väljarnas röstningsbeteende kan 

detta tolkas som att invandring blir alltmer viktigt för partival i Sverige.  

 

Figur 1 Andel som anser att invandringsfrågan är en av de tre viktigaste i politiken 

 
Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 

 

I figur 2 kan man utläsa att ungefär 50% av den svenska befolkning tycker att förslaget 

”ta emot färre flyktingar” är ett bra förslag. Den stora ökningen mellan 2014 och 2016 

på 12 procentenheter kan, som ovan nämnts, antas bero på den kraftiga flyktingström 

till Europa och Sverige som har skett sedan år 2015 (Sveriges radio, 2015). Detta ligger 

i linje med Mudde (2010) som hävdar att en stor del av befolkningen instämmer i de 

sakfrågor som de radikala högerpopulistiska partierna driver; korruption, invandring 

och säkerhet. Mudde (2010) argumenterar även för att de radikala högerpopulistiska 
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värderingarna har en stor betydelse för väljarkåren. Denna figur mäter dock bara 

sakfrågan invandring. 

 

Figur 2 Svenska folkets inställning till förslaget ”Ta emot färre flyktingar” 

 
Källa: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 
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5.1 Multivariata regressionsanalyser 

Nedan följer resultatet av de multipla regressionsanalyserna med den oberoende 

variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna. Först redovisas resultaten från år 

2007-2009, som sedan jämförs med resultaten från åren 2010-2012 och 2013-2015 . 

 

I tabell 1 redovisas deskriptiv statistik för de variabler som har använts i studien. 

Variablernas medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, maxvärde och antal svarande 

anges. 

 

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

 
Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 

 

5.1.1 Socioekonomiska faktorers, sakfrågors och partiledarens betydelse för 

sympati med Sverigedemokraterna år 2007-2009 

Hypotesen om att Sverigedemokraternas väljare skulle vara ”modernitetens förlorare” 

där de socioekonomiska faktorerna är de viktigaste förklaringsfaktorerna till sympati för 

Sverigedemokraterna, prövas under åren 2007-2009 i tabell 3, i modell 1. De oberoende 

variablerna som har använts för att operationalisera denna hypotes är arbetarklass, 

utbildningsnivå, hushållsinkomst och arbetslös. I denna modell visar samtliga av dessa 

variabler signifikanta samband och förklarar tillsammans 7,1% (värdet justerat R2) av 
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variationen i den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna. 

Resultatet visar således att variablerna som har använts för att operationalisera tesen om 

”modernitetens förlorare” har effekt på den beroende variabeln grad av sympati för 

Sverigedemokraterna. 

 

I tabell 3, modell 2 kontrolleras sedan variablerna som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare för kön, om man bor på landet eller i en stad, 

partiidentifikation, institutionell tillit, tillit till människor i området där man bor, 

subjektiv vänster- högerplacering och intresset för politik. Efter denna kontroll uppvisar 

variablerna arbetarklass och utbildningsnivå fortfarande signifikanta samband medan 

variablerna hushållsinkomst och arbetslös inte längre är statistiskt signifikanta. Med 

kontrollvariabler förklarar variablerna som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” 17,8% av variationen i den beroende variabeln grad av 

sympati för Sverigedemokraterna.  

 

Preferenshypotesen, som innebär att Sverigedemokraternas väljare fokuserar på 

sakfrågor och partiledare och att dessa därför är de viktigaste förklaringsfaktorerna till 

deras sympati för Sverigedemokraterna, prövas under åren 2007-2009 i tabell 3, modell 

3. De oberoende variabler som har använts för att operationalisera denna hypotes är 

invandringsfrågan är en av de viktigaste i politiken, ta emot färre flyktingar i Sverige 

och gillar/ogillar Jimmie Åkesson. I denna modell visar samtliga variabler som används 

för att operationalisera hypotesen signifikanta samband. Dessa oberoende variabler 

förklara 53,9% av variationen i den beroende variabeln grad av sympati för 

Sverigedemokraterna, vilket är nästan 47 procentenheter mer än variablerna som prövas 

för den föregående hypotesen i modell 1. Effekten av sakfrågor och partiledare är alltså 

mycket stark på den beroende variabeln. 

 

I tabell 3, modell 4, när Preferenshypotesen prövas med kontroll för samma 

kontrollvariabler som tidigare är samtliga oberoende variabler fortsatt signifikanta och 

förklarar tillsammans med kontrollerna 55% av variationen i den beroende variabeln 

grad av sympati för Sverigedemokraterna. Detta är 37 procentenheter mer än 

variablerna som prövas för den föregående hypotesen med kontrollvariabler i modell 2. 

Detta innebär att hypotes 2, gällande sakfrågornas och partiledarens ökade betydelse, 

stärks i modell 3 och 4. 
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När vi sedan undersöker modell 5 i tabell 3 där hypotes 1: ”modernitetens förlorare” 

ställs mot hypotes 2: Preferenshypotesen under åren 2007-2009, visar den oberoende 

variabeln arbetarklass, och samtliga variabler som använts för att operationalisera 

Preferenshypotesen signifikanta samband. Dessa oberoende variabler förklarar 56% av 

variationen i den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna.  

 

I tabell 3, modell 6, där hypotesen om ”modernitetens förlorare” ställs mot 

Preferenshypotesen med kontroll för samma kontrollvariabler som tidigare visar 

variabeln arbetarklass ett fortsatt signifikant samband. Resultatet från modell 6 i tabell 

3 ligger i linje med Oskarson och Demkers (2015) resonemang kring att 

Sverigedemokraterna har störst stöd hos arbetarklassen samt Loxbos (2014) resonemang 

kring att tendensen att rösta på Sverigedemokraterna ökar om man tillhör 

arbetarklassen. Samtliga variabler som operationaliserar Preferenshypotesen visar på 

fortsatta signifikanta samband i modell 6, vilket ligger i linje med Muddes (2010) 

resonemang kring sakfrågornas och partiledarens ökade betydelse för sympati med 

radikala högerpopulistiska partier. Dessa oberoende variabler förklarar tillsammans, 

under kontroll, 59% av variationen i den beroende variabeln grad av sympati för 

Sverigedemokraterna. I och med resultatet man kan utläsa ur modell 5 och 6 kan man 

dra den preliminära slutsatsen att Preferenshypotesen är viktigare för att förklara grad 

av sympati för Sverigedemokraterna då endast en av de oberoende variablerna som 

operationaliserar hypotesen om ”modernitetens förlorare” är signifikant när dessa 

hypoteser, med kontroll, prövas mot varandra. 

 

Sammanfattningsvis kan man utläsa i tabell 3 att båda hypoteserna får stöd men att 

Preferenshypotesen har en större förklaringskraft till grad av sympati för 

Sverigedemokraterna under åren 2007-2009, än hypotesen om ”modernitetens 

förlorare”. Detta då samtliga variabler som har använts för att operationalisera 

Preferenshypotesen visar signifikanta värden i modell 6 när hypoteserna prövas mot 

varandra med kontrollvariabler, medan endast en av de variabler som används för att 

operationalisera hypotesen om ”modernitetens förlorare” visar på ett signifikant 

samband. Att det justerade R2-värdet får en så markant ökning i modell 4 och 6 stärker 

även det faktum att Preferenshypotesen har större förklaringskraft än teorin om 

”modernitetens förlorare” mellan åren 2007-2009. 

 



  
 

22 

Tabell 3 Multivariat regressionsanalys: Påverkar socioekonomiska faktorer, sakfrågor 

och partiledare graden av sympati för Sverigedemokraterna år 2007-2009 

 
Kommentar: ***= p<0.01, **= p<0.05 Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM 

studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 

 

5.1.2 Socioekonomiska faktorers, sakfrågors och partiledarens betydelse för 

sympati med Sverigedemokraterna under åren 2010-2012 och 2013-2015 

När vi sedan jämför resultatet i modell 1 för perioden 2007-2009 (tabell 3) med modell 

1 för tidsperioderna 2010-2012 (tabell 4) och 2013-2015 (tabell 5) där hypotesen om 

”modernitetens förlorare” prövas, kan man utläsa att samtliga oberoende variabler som 

operationaliserar hypotesen (arbetarklass, utbildningsnivå, hushållsinkomst och 



  
 

23 

arbetslös) visar signifikanta samband förutom hushållsinkomst under tidsperioden 

2010-2012. Resultaten i modell 1 visar alltså att tre av de variabler som 

operationaliserar hypotesen om ”modernitetens förlorare” har effekt på den beroende 

variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna under alla tidsperioder, med en liten 

nedgång under åren 2010-2012 då en av variablerna inte visar på ett signifikant 

samband.  

 

När det justerade R2-värdet i modell 1 för perioden 2007-2009 (tabell 3) sedan jämförs 

med modell 1 för de senare perioderna (tabell 4 och 5) kan man utläsa att hypotesen om 

”modernitetens förlorare”  får det högsta justerade R2-värdet år 2007-2009 (7,1%) och  

att detta värde sedan sjunker i de två senare perioderna (6,4%). Det innebär att 

hypotesen om ”modernitetens förlorare” blir något sämre på att förklara variationen i 

den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna över tid. Detta 

resultat ligger i linje med Dalton (2014) som i sin forskning hävdar att de långsiktiga 

socioekonomiska förklaringsfaktorernas betydelse för röstningsbeteendet har minskat. 

 

När resultatet i modell 2 för tidsperioden 2007-2009 (tabell 3) sedan jämförs med 

modell 2 i samma perioder som ovan (tabell 4 och 5) – där hypotesen om 

”modernitetens förlorare” kontrolleras med samma kontrollvariabler som tidigare – 

visar variablerna arbetarklass, utbildningsnivå och hushållsinkomst som 

operationaliserar hypotesen om ”modernitetens förlorare” signifikanta samband. 

Skillnaden från perioden 2007-2009 till de senare tidsperioderna är att variabeln 

hushållsinkomst visar signifikanta samband, vilket den inte gjorde under den tidigare 

tidsperioden. Variabeln arbetslös visar inte signifikanta samband i modell 2 i någon 

utav tidsperioderna. Då endast två av fyra och sedan tre av fyra variabler som 

operationaliserar hypotesen om ”modernitetens förlorare” visar statistiskt signifikanta 

värden i modell 2 i alla perioder, visar resultatet i modell 2 att hypotesen om 

”modernitetens förlorare” inte har effekt på grad av sympati för Sverigedemokraterna. 

När vi sedan jämför det justerade R2-värdet i modell 2 i tabell 3 med modell 2 i tabell 4 

och 5 kan man utläsa att det justerade R2-värdet går ned något i perioden 2010-2012; 

från 17,8% i perioden 2007-2009 till 15,5 % i perioden 2010-2012, för att sedan öka 

med 12 procentenheter till 27,8% i perioden 2013-2015. Som nämnt ovan visar inte 

samtliga variabler som operationaliserar hypotesen om ”modernitetens förlorare” 
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signifikanta samband under modell 2, vilket innebär att det uppmätta sambandet lika 

gärna kan bero på slumpen och då även det justerade R2-värdet. 

 

Sedan jämförs resultatet i modell 3 för tidsperioden 2007-2009 (tabell 3) med modell 3 

för de senare tidsperioderna (tabell 4 och 5) där Preferenshypotesen prövas. I tabellerna 

kan man utläsa att samtliga variabler som operationaliserar hypotesen 

(invandringsfrågan är en av de viktigaste i politiken, ta emot färre flyktingar i Sverige 

och gillar/ogillar Jimmie Åkesson) visar signifikanta samband i alla tidsperioder. 

Resultaten i modell 3 visar att variablerna som operationaliserar Preferenshypotesen har 

en varaktig effekt på den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna 

under alla tidsperioder.  

 

När det justerade R2-värdet i modell 3 för perioden 2007-2009 (tabell 3) sedan jämförs 

med modell 3 i samma perioder som tidigare (tabell 4) och 2013-2015 (tabell 5) kan 

man utläsa att värdet ökar succesivt för varje tidsperiod; från 53,9% under perioden 

2007-2009 till 75,3% under perioden 2010-2012 och slutligen till 80,4% under perioden 

2013-2015. Detta resultat innebär att Preferenshypotesen blir bättre på att förklara 

variationen i den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna över tid. 

Resultatet i modell 3 för alla perioder överensstämmer med Dalton (2014) och Mudde 

(2010) som hävdar att sakfrågor och partiledare har stor betydelse för graden av sympati 

med radikala högerpopulistiska partier. 

 

Sedan jämförs resultatet i modell 4  i tabell 3 med modell 4 i tabell 4 och tabell 5 där 

Preferenshypotesen prövas med kontroll för samma kontrollvariabler som tidigare. I 

resultatet kan man utläsa att samtliga variabler som operationaliserar 

Preferenshypotesen visar fortsatt signifikanta samband i de senare tidsperioderna, 

förutom variabeln invandringsfrågan är en av de viktigaste i politiken under perioden 

2013-2015 (tabell 5). Resultaten i modell 4 visar att variablerna som operationaliserar 

Preferenshypotesen, under kontroll, har en varaktig effekt på den beroende variabeln 

grad av sympati för Sverigedemokraterna under alla tidsperioder, med en liten nedgång 

under år 2013-2015 när en variabel inte visar ett signifikant samband.  

 

När vi sedan jämför det justerade R2-värdet i modell 4 för perioden 2007-2009 (tabell 3) 

med modell 4 i de senare perioderna (tabell 4 och 5) kan man utläsa att värdet ökar 
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succesivt för varje tidsperiod; från 55% under perioden 2007-2009, till 74,8% under 

perioden 2010-2012 och slutligen 83% under perioden 2013-2015. Detta resultat 

innebär att Preferenshypotesen, när denna utsätts för kontroll, blir bättre på att förklara 

variationen i den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna över tid. 

Även detta resultat överensstämmer med Muddes (2010) och Daltons (2010) 

resonemang kring sakfrågors och partiledares ökade betydelse. 

 

Efter detta jämförs resultatet i modell 5 för tidsperioden 2007-2009 (tabell 3) med 

modell 5 i samma perioder som ovan (tabell 4 och 5) där hypotesen om ”modernitetens 

förlorare” prövas mot Preferenshypotesen. I resultatet kan man utläsa att det endast är 

variabeln arbetarklass av de variabler som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” som visar på signifikant samband under tidsperioden 2007-

2009, men när man sedan jämför med de senare åren visar även variablerna 

utbildningsnivå och hushållsinkomst signifikanta samband. De variabler som 

operationaliserar Preferenshypotesen visar i alla perioder signifikanta samband. 

Resultatet i modell 5 visar således att hypotesen om ”modernitetens förlorare” inte har 

effekt på den  beroende variabeln, då samtliga variabler som operationaliserar hypotesen 

inte uppvisar statistiskt signifikanta samband. De variabler som operationaliserar 

Preferenshypotesen visar däremot en stark och stabil effekt på den beroende variabeln 

grad av sympati för Sverigedemokraterna över tid.  

 

När det justerade R2-värdet i modell 5 för perioden 2007-2009 (tabell 3) sedan jämförs 

med modell 5 i de senare perioderna (tabell 4 och 5) visar resultatet, som i modell 3 och 

4, att det justerade R2-värdet ökar succesivt för varje period; från 56% under perioden 

2007-2009, till 75,9% under tidsperioden 2010-2012 och slutligen 81,3% under 

perioden 2013-2015. Eftersom samtliga variabler som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” inte uppvisar statistiskt signifikanta samband i modell 5, visar 

detta resultat att Preferenshypotesen är bättre på att förklara variationen i den beroende 

variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna över tid, när dessa hypoteser prövas 

mot varandra. 

 

Sedan jämför vi resultatet i modell 6, tabell 3, med modell 6 i tabell 4 och 5 där 

hypotesen om ”modernitetens förlorare” ställs mot Preferenshypotesen, med kontroll för 

samma kontrollvariabler som tidigare. I resultatet kan man utläsa att variabeln 
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arbetarklass som är en av de variabler som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” inte längre uppvisar signifikanta samband när man 

undersöker de två senare tidsperioderna. Samtliga variabler som operationaliserar 

Preferenshypotesen visar dock på fortsatt signifikanta samband under de senare 

tidsperioderna. Detta resultat innebär att det endast är Preferenshypotesen som, över tid, 

har effekt på den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna när 

hypoteserna prövas mot varandra med kontrollvariabler.  

 

När vi sedan jämför det justerade R2-värdet i modell 6 för perioden 2007-2009 (tabell 3) 

med modell 6 i samma perioder som ovan (tabell 4 och 5) visar resultatet, som i tabell 

3, 4 och 5, att det justerade R2-värdet ökar succesivt för varje period; från 59% under 

perioden 2007-2009 till 75,6% under perioden 2010-2012 och slutligen 83,9% under 

perioden 2013-2015. Detta resultat innebär att det endast är de variabler som 

operationaliserar Preferenshypotesen som förklarar variationen i den beroende variabeln 

grad av sympati för Sverigedemokraterna när hypoteserna prövas mot varandra med 

kontrollvariabler.  
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Tabell 4 Multivariat regressionsanalys: Påverkar socioekonomiska faktorer, sakfrågor 

och partiledare graden av sympati för Sverigedemokraterna år 2010-2012 

 
Kommentar: ***= p<0.01, **= p<0.05 Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM 

studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 
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Tabell 5 Multivariat regressionsanalys: Påverkar socioekonomiska faktorer, sakfrågor 

och partiledare graden av sympati för Sverigedemokraterna år 2013-2015 

 
Kommentar: ***= p<0.01, **= p<0.05 Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM 

studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 
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5.1.3 Sammanfattning: Socioekonomiska faktorers, sakfrågors och partiledarens 

betydelse för sympati med Sverigedemokraterna år 2007-2015 

Sammanfattningsvis kan man utifrån resultatet ovan dra slutsatsen att 

Preferenshypotesen får stöd under alla tre perioder medan hypotesen om ”modernitetens 

förlorare” inte får stöd. Preferenshypotesen får stöd då de värden som operationaliserar 

hypotesen, under kontroll, visade på statistiskt signifikanta värden i alla modeller med 

undantag för en variabel, i en modell, under en tidsperiod. Hypotesen om 

”modernitetens förlorare” får inte stöd då variablerna som operationaliserar hypotesen, 

under kontroll, inte visade statistiskt signifikanta samband. Som figur 3 visar, minskar 

dessutom den effekt som variablerna som operationaliserar Preferenshypotesen har på 

den beroende variabeln, grad av sympati för Sverigedemokraterna, över tid. Detta 

resultat ligger i linje med Muddes (2010) resonemang angående sakfrågors och 

partiledarens ökade betydelse för sympati med radikala högerpopulistiska partier och 

resonemanget kring den felaktiga uppfattningen om ”modernitetens förlorares” sympati 

för radikala högerpopulistiska partier.  

 

Sammanfattningsvis kan man även utläsa att Preferenshypotesen är bättre än hypotesen 

om ”modernitetens förlorare på att förklara variationen i den beroende variabeln grad av 

sympati för Sverigedemokraterna. Detta då det justerade R2-värdet visar på en markant 

ökning i modell 4 under alla tre perioder när Preferenshypotesen prövas med 

kontrollvariabler i jämförelse med när hypotesen om ”modernitetens förlorare” prövas 

med kontrollvariabler i modell 2. Den största ökningen mellan modell 2 och 4 är under 

perioden 2010-2012 där det justerade R2-värdet är 15,5% i modell 2 och 74,8% i modell 

4 vilket är en ökning med 59,3 procentenheter. Detta överensstämmer med Muddes 

(2010) och Daltons (2014) resonemang. Det justerade R2-värdet uppnår även väldigt 

höga värden under alla perioder i modell 6 när hypotesen om ”modernitetens förlorare” 

ställs mot Preferenshypotesen tillsammans med kontrollvariabler. Resultatet i modell 6 

visar på att Preferenshypotesen har större effekt på den beroende variabeln, då samtliga 

variabler som operationaliserar Preferenshypotesen visar på statistiskt signifikanta 

samband i alla perioder, medan samtliga variabler som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” inte uppvisar statistiskt signifikanta samband. Detta innebär 

även att variationen som visas i det justerade R2-värdet tills störst del beror på 

Preferenshypotesen. Det faktum att det justerade R2-värdet även visar väldigt höga 

värden i modell 6 under samtliga perioder stärker Preferenshypotesen. 
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För att tydligare illustrera de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln 

grad av sympati för Sverigedemokraterna har två figurer konstruerats.3 I figur 3 kan 

man utläsa att de variabler som operationaliserar hypotesen om ”modernitetens 

förlorare” minskar sin effekt på den beroende variabeln grad av sympati för 

Sverigedemokraterna över tid. 

 

Figur 3 Effekten av de oberoende variablerna som operationaliserar hypotesen om 

”modernitetens förlorare” på den beroende variabeln grad av sympati för 

Sverigedemokraterna med kontrollvariabler. 

 
Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 

 

I figur 4 kan man utläsa att variabeln som handlar om inställningen till partiledaren ökar 

sin effekt på den beroende variabeln över tid medan variabeln som handlar om förslaget 

att ta emot färre flyktingar i Sverige har en stabil och varaktig effekt på den beroende 

variabeln. Variabeln som handlar om andelen som tycker att invandringsfrågan är en av 

de tre viktigaste i politiken minskar dock sin effekt på den beroende variabeln över tid. 

Orsaken till detta är med största sannolikhet att många av de 63 procent i väljarkåren 

som år 2015 ansåg att invandringsfrågan är viktig inte är negativa till invandringen i sig. 

                                                
3 Jag är medveten om att dessa variabler ej mäts på samma skala, men dessa figurer är inte till för att visa 
exakta förhållanden utan snarare för att illustrera den effekt de oberoende variablerna har på den beroende 
variabeln på ett tydligt sätt. I tabell 3 har jag valt att inte ta med variabeln hushållsinkomst då denna 
visade ungefär samma värden som variabeln utbildning och det kändes därför överflödigt att ta med den. 
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Figur 4 Effekten av de oberoende variablerna som operationaliserar Preferenshypotesen 

på den beroende variabeln grad av sympati för Sverigedemokraterna med 

kontrollvariabler 

 
Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 
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Tabell 2 Multivariat regressionsanalys: Påverkar socioekonomiska faktorer, sakfrågor 

och partiledare graden av sympati för Sverigedemokraterna år 2007-2015 

 
Kommentar: ***= p<0.01, **= p<0.05 Källa: SOM-institutets Super-Riks-SOM 

studie, 1986-2015 (Göteborgs universitet). 
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6 Avslutande slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det är socioekonomiska faktorer 

eller sakfrågor och partiledareffekter som har varit de viktigaste förklaringsfaktorerna 

till hur graden av sympati för Sverigedemokraterna förändras under åren 2007-2015. 

Med hjälp av egna statistiska undersökningar, som har baserats på data från Super-Riks-

SOM, har jag fått stöd för uppsatsens hypotes, som jag kallar Preferenshypotesen. 

 

Hypotes 1 som utgår ifrån teorin om att Sverigedemokraternas sympatisörer är 

modernitetens förlorare – alltså väljare från arbetarklassen med lägre inkomst och 

utbildningsnivå, som ofta är arbetslösa. Enligt Mudde (2010) hävdar Scheuch och 

Klingemann att denna grupp av människor har förlorat på att samhället har 

moderniserats och att deras socioekonomiska förutsättningar därför skulle vara orsaken 

till att de sympatiserar med ett radikalt högerpopulistiskt parti, så som 

Sverigedemokraterna. Även forskning från Kriesi et al. (2006; 2008) och Arzheimer’s 

(2013) forskning ligger i linje med detta resonemang. I uppsatsen får dock inte denna 

hypotes något stöd då variablerna som operationaliserar hypotesen om ”modernitetens 

förlorare” inte uppvisar signifikanta samband när hypoteserna testas mot varandra med 

kontrollvariabler, vilket innebär att slumpen lika gärna hade kunnat generera det 

uppmätta sambandet. Effekten av socioekonomiska faktorer på graden av sympati för 

Sverigedemokraterna blir dessutom avsevärt lägre över tid (figur 3). I slutet av 

tidsperioderna har inte någon av dessa variabler någon signifikant effekt på den 

beroende variabeln. 

 

Hypotes 2, som jag kallar Preferenshypotesen, utgår ifrån teorin om att 

Sverigedemokraternas sympatisörer fokuserar på sakfrågor och partiledare och att dessa 

är de centrala förklaringsfaktorerna till deras sympati för Sverigedemokraterna. Mudde 

(2010) hävdar att radikala högerpopulistiska värderingar är utbredda i alla samhällen 

och inte begränsade till de med lägre socioekonomiska förutsättningar. Även Rooduijn 

(2017) instämmer i detta och hävdar att den populistiska väljarkåren inte består av 

individer som är mer benägna att vara arbetslösa, har lägre inkomst, kommer från lägre 

samhällsklasser eller har en lägre utbildningsnivå. Mudde (2010) anser mot denna 

bakgrund att fokus istället bör ligga på de sakfrågor som de radikala högerpopulistiska 

partierna lyfter fram samt betydelsen av dessa i väljarkåren och även synen som 

väljarkåren har på partiledaren. Denna hypotes – som kallas Preferenshypotesen – får 
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starkt stöd i uppsatsen, då alla variabler som används för att operationalisera den 

uppvisar signifikanta samband även när den prövas mot hypotesen om ”modernitetens 

förlorare” tillsammans med kontrollvariabler. När det gäller effekten av partiledaren 

stärks även Preferenshypotesens förmåga att förklara graden av sympati för 

Sverigedemokraterna stärks över tid (figur 4).  

 

Man kan dra slutsatsen att resultatet beror på framväxten av den nya 

medborgarpolitiken, som nämnts ovan, där balansen mellan långsiktiga och kortsiktiga 

faktorer till röstningsbeteende har skiftat och att de kortsiktiga faktorerna nu har en 

större betydelse än tidigare (Dalton 2014). Statsvetaren Russel Dalton anser att de 

långsiktiga socioekonomiska förklaringsfaktorernas betydelse för röstningsbeteendet 

har minskat och att det istället har etablerats av en ny medborgarpolitik, där fler väljare 

fattar sina beslut under valrörelsen baserat på sakfrågor och deras syn på partiledare. 

Dalton (2014) anser vidare att sakfrågornas betydelse för väljarnas röstningsbeteende 

har ökat i och med att allmänheten har blivit mer politiskt sofistikerad. Detta har lett till 

att ett ökat antal väljare har tillräckligt med kunskap och intresse för att kunna 

sakfrågerösta. Även ökningen av antalet intressegrupper och nya partier som har sitt 

huvudfokus på sakfrågor, som Sverigedemokraterna, leder till en större medvetenhet 

kring sakfrågor.  

 

I stort sett är det enbart Sverigedemokraterna som har anpassat sitt parti efter den 

förändrade medborgarpolitiken vilket hypotetiskt sett kan leda till att 

Sverigedemokraterna blir Sveriges största parti i framtiden. Om utvecklingen fortsätter 

åt samma håll och i samma takt, utan att de andra etablerade partierna etablerar nya 

strategier för att nå ut till medborgarna, är det mycket möjligt att antalet medborgare 

som sympatiserar med Sverigedemokraternas fortsätter att öka och i grunden förändrar 

förutsättningarna för svensk politik.  
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