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Sammanfattning 

Under det senaste årtiondet har Sverigedemokraterna vuxit till att bli en signifikant politisk 

kraft i Sverige. Däremot har framväxten främst koncentrerats till vissa regioner i Sverige, då 

partiet har blivit överrepresenterade i landets södra delar och underrepresenterade i Stockholm 

och i Norrland. Inom den vetenskapliga litteraturen finns det inga klara svar på varför denna 

uppdelning har skett. Ett forskningsområde gällande stöd för högerpopulistiska partier som 

blivit vanligare de senaste åren är det kring social tillit. Teorin säger att individer som har en 

lägre tillit till sina medmänniskor kommer ha starkare preferenser för högerpopulistiska partier. 

Sverige har generellt sett en hög nivå av social tillit, men det finns vissa geografiska skillnader 

som främst tar sig i uttryck mellan norr och söder. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka huruvida social tillit kan förklara preferenser för Sverigedemokraterna, men också 

huruvida dessa preferenser påverkas av att bo i en tillitsfullt område. Detta för att se om nivån 

av social tillit i ett område har effekt på individers preferenser för Sverigedemokraterna, och på 

så sätt eventuellt ge en förklaring till varför ett högerpopulistiskt parti har lyckats få ett starkt 

fäste i vissa regioner, men inte i andra. Studien genomförs med enkätdata från den nationella 

SOM-undersökningen 2016. Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan social 

tillit och preferenser för Sverigedemokraterna, dels på en individnivå, dels på en aggregerad 

nivå. Detta innebär att ens preferenser för partiet dels påverkas av ens egna nivå av tillit, dels 

påverkas av hur tillitsfullt området är som man bor i. En slutsats från studien är därför att 

skillnaderna i stöd för Sverigedemokraterna mellan län till en viss grad kan förklaras med en 

skillnad i social tillit mellan länen.  

Nyckelord: Social tillit; högerpopulism; Sverigedemokraterna; Sverigedemokratiska sympatisörer.  
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1. Inledning 

När resultatet i riksdagsvalet 2018 stod klart var det framför allt två landsändar som stack ut 

gällande stöd för Sverigedemokraterna: Skåne, där partiet blev störst i 19 av 33 kommuner, och 

Norrland, där Sverigedemokraterna fick väldigt lågt stöd (Tv4, 2019; Lundberg, 2018). 

Resultatet bekräftade dock bara en längre regional trend, då partiet under 2000-talet har haft sitt 

starkaste stöd i Sydsverige där andelen sverigedemokrater ligger tydligt över genomsnittet 

samtidigt som partiet har haft en traditionellt svag ställning i Norrland och Stockholm 

(Sannerstedt, 2017).  

Skillnader i röstningsmönster mellan olika regioner i Sverige tar sig främst uttryck mellan norr 

och söder (Oscarsson och Holmberg, 2016). I norra Sverige dominerar partier som är placerade 

till vänster på den ekonomiska höger-vänster-skalan och på den gröna, alternativa och 

libertarianska sidan på den mer kulturellt betonade GAL-TAN-skalan. I orter som Umeå, 

Robertsfors och Dorotea har därför partier som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ett högt 

stöd, samtidigt som Moderaterna och Sverigedemokraterna har ett lägre stöd än i genomsnittliga 

Sverige. I Umeå röstade 35 procent på Socialdemokraterna, 15 procent på Vänsterpartiet, 

medan Sverigedemokraterna erhöll nio procent av rösterna – vilket kan jämföras med nivån på 

riksplanet som var 17.6 procent. I södra Sverige, i framförallt Skåne och Blekinge, dominerar 

partier som är placerade till höger på den ekonomiska skalan och som har mer traditionella, 

auktoritära och nationalistiska värderingar på den kulturella skiljelinjen. Här har 

Sverigedemokraterna sitt största stöd och i exempelvis Sjöbo röstade 39 procent på 

Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018 (Tv4, 2019).  

Denna geografiska skiljelinje bekräftas också av data från den nationella SOM-undersökningen 

från 2016, som presenteras i tabell 1 nedan (Göteborgs universitet, SOM-institutet, 2018). I 

tabellen kan man se att andelen SD-sympatisörer är underrepresenterade i bland annat alla de 

norrländska länen, Stockholm och Uppsala, men överrepresenterade i län som Skåne, Blekinge 

och Kalmar.  

Tabell 1 Över- och underrepresentation SD-sympatisörer. Sverige 2016. 

Kontext Procent SD-sympatisörer Över/underrepresentation 

Sverige 14.4 1 

Stockholm 8.8  0.61 

Uppsala 14.3  0.99 

Södermanland 15.1  1.05 
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Östergötland 14.5 1.01 

Jönköping 17.4 1.21 

Kronoberg 16.6  1.15 

Kalmar 24 1.67 

Gotland 6.8 0.67 

Blekinge 19.8 1.38 

Skåne 19.7 1.37 

Halland 17 1.18 

Västra Götaland 13.3 0.92 

Värmland 20.1 1.39 

Örebro 16 1.11 

Västmanland 18.9 1.31 

Dalarna 17.4 1.21 

Gävleborg 13.9 0.96 

Västernorrland 11.9 0.82 

Jämtland 13.2 0.92 

Västerbotten 8.6 0.6 

Norrbotten 12 0.83 

Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2018). Den nationella SOM-undersökningen 2016. 

Om länet har ett mindre värde än ett finns det en underrepresentation av sverigedemokratiska 

sympatisörer i länet. Det betyder att Sverigedemokraterna har en mindre andel 

partisympatisörer i länet än vad som motsvarar länets andel av Sveriges befolkning. Om värdet 

däremot är större än ett så finns det en överrepresentation av SD-sympatisörer i länet 

(Sannerstedt, 2017).  

Över/underrepresentation = Antal svarande som tycker bäst om SD x Total antal svarande som 

angett ett ”bästa parti”  

 Totalt antal svarande som tycker bäst om SD x Antal svarande i 

länet som angett ett ”bästa parti” 

 

Den regionala skiljelinjen har gjort att många forskare har intresserat sig för skillnaden i stöd 

för Sverigedemokraterna i olika delar av Sverige, särskilt kring varför Blekinge och Skåne är 

så överrepresenterade. Samtidigt har forskarna funnit få förklaringar till fenomenet, vilket har 

fått dem att tala om den ”skånska gåtan” (Sannerstedt, 2017).  
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Några av förslagen som har presenterats är bland annat: Norrland och Stockholm har haft en 

mer positiv inställning till flyktingmottagande än resterande Sverige, vilket kan förklara varför 

de skiljer sig mot andra regioner. Däremot skiljer sig inte den inställningen något mellan de 

övriga regionerna, vilket då inte kan förklara varför Sydsverige sticker ut gällande stöd för 

Sverigedemokraterna; Stockholm har en klart lägre grad av arbetare, vilket brukar ses som en 

av partiets stora väljargrupper. Detta kan då förklara det svaga stödet i Stockholm, men däremot 

inte det svaga stödet i Norrland, där det finns en hög grad av arbetare; Närheten till Danmark 

har också använts som en möjlig förklaring. Idén är att det ska ha förekommit en sorts 

idéöverföring från grannen, vilket kan ha stärkt invandringskritiska partier. Däremot finns inte 

någon motsvarande idéöverföring från Norge till Jämtland eller Värmland, vilket försvagar 

hypotesen; Sydsverige har historiskt sett haft en tendens att rösta på lokala, ofta 

invandringskritiska, partier. Ett exempel är Skånepartiet 1985 samt folkomröstningen gällande 

”nej till invandrare” i Sjöbo 1988 (Sannerstedt, 2017). En sista förklaring är utbudshypotesen, 

alltså att Sverigedemokraterna var tidiga att etablera sig i sydsvenska kommuner, vilket gjorde 

att det tidigt där fanns en organisation med flera kandidater (Erlingsson, Loxbo och Öhrvall, 

2012).  

Men ingen av hypoteserna verkar helt kunna förklara varför det finns en sydsvensk 

överrepresentation gällande stöd för Sverigedemokraterna, samtidigt som Stockholm och 

Norrland har en så stark underrepresentation. Sannerstedt  (2017) skriver att det ännu inte finns 

något svar på den skånska gåtan, men att en lösning på den skulle kunna hittas i en skillnad i 

de politiska miljöerna regionerna emellan.  

Tidigare forskning visar att politisk geografi har en viss direkt effekt på politiska värderingar i 

Sverige. Ett exempel är att Socialdemokraterna har ett starkare stöd i Norrland än vad de borde 

ha baserat på sammansättningen av invånarna där (Holmberg, 2000). Detta kan förklaras med 

att politiska värderingar och attityder i hög grad formas av kontextuella effekter från ens sociala 

omgivning (Strömblad, 2003), bland annat de sociala villkor och erfarenheter som invånare har 

(Oscarsson och Holmberg, 2016). 

En relativt nytt forskningsområde gällande framväxten av högerpopulistiska partier 1 är om 

sambandet mellan social tillit och stöd för denna typ av partier. Teorin säger att stödet, eller 

                                                           
1 Denna uppsats kommer att utgå från att Sverigedemokraterna är ett högerpopulistiskt parti. Detta främst för att 

tidigare forskning har valt att placera partiet i den partifamiljen (Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2017; Westin, 

2018; Rydgren och Ruth, 2011).  
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bristen på stöd, för dessa till viss grad kan förklaras med nivån av social tillit, både på en 

individuell och en aggregerad nivå (Rydgren, 2009; Rydgren, 2011; Berning och Ziller, 2017). 

Resultaten är blandade, men vissa av resultaten tyder på att människor som har lägre nivå av 

social tillit kommer vara mer benägna att rösta på högerpopulistiska partier. Forskningen har 

även fokuserat på den kontextuella effekten av social tillit, där en studie i Nederländerna har 

visat att grannskap med hög nivå av social tillit påverkar boende i grannskapet så att deras 

preferens för det högerpopulistiska Frihetspartiet minskar, och vice versa (Berning och Ziller, 

2017). 

Sverige är ett av de länder i världen med högst nivå av social tillit. Andelen som anser att man 

i hög grad kan lita på sina medmänniskor är 61 procent. Bland partipolitiska väljargrupper finns 

det relativt få skillnader gällande andelen ”höglitare”, med ett undantag – Sverigedemokraterna. 

Medan andelen höglitare bland sympatisörer för Centerpartiet och Miljöpartiet ligger runt 70 

procent, är siffran bland Sverigedemokraternas sympatisörer 40 procent – klart under snittet för 

svenska väljarkåren (Holmberg och Rothstein, 2015). 

Social tillit skiljer sig även bland olika regioner i Sverige. Västerbotten är det län som har högst 

nivå av tillit, följt av de andra norrländska länen samt Uppsala och Stockholm. Blekinge har 

lägst mätt tillit bland länen i Sverige, följt av Kronoberg, Kalmar och Skåne 2 (Göteborgs 

universitet, SOM-institutet, 2018). Det skapar en intressant fråga: Kan skillnaden i social tillit 

i olika län i Sverige förklara skillnaden i stöd för Sverigedemokraterna? 

1.1 Syftesformulering och tillhörande frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida social tillit påverkar preferenser för 

Sverigedemokraterna. Mer specifikt syftar uppsatsen till att undersöka: 1. Huruvida social tillit 

på en individnivå påverkar preferenser för Sverigedemokraterna; 2. Huruvida ett läns nivå av 

social tillit påverkar individers stöd för Sverigedemokraterna inom den kontexten. Alltså syftar 

denna uppsats till att undersöka huruvida social tillit kan förklara preferenser för 

Sverigedemokraterna samt hur dessa preferenser påverkas av att bo i ett tillitsfullt, eller mindre 

tillitsfullt, område. På så sätt kan denna studie eventuellt ge en bidragande förklaringsfaktor till 

varför ett högerpopulistiskt parti har lyckats få ett starkt fäste i vissa regioner, men inte i andra. 

Resultatet skulle på så sett kunna tyda på att huruvida du är Sverigedemokrat eller inte, till en 

viss grad, är en konsekvens ut av var du bor i Sverige. 

                                                           
2 Länens nivå av social tillit presenteras mer genomgående i tabell 4.  
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Uppsatsen avser därmed att besvara följande frågeställningar: 

1. Påverkar nivån av social tillit hos individer i Sverige deras preferenser för 

Sverigedemokraterna? 

2. Påverkar den aggregerade nivån av social tillit i län individers preferenser för 

Sverigedemokraterna i den kontexten?  

1.2 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppbyggd kring fem avsnitt. Efter det inledande avsnittet, där framför allt 

utomvetenskaplig kontext kring fenomenet visades, kommer tidigare forskning kring social 

tillit, både på individuell och aggregerad nivå, att presenteras. Detta kommer främst vara 

kopplat till individers preferenser för högerpopulistiska partier, eftersom tidigare forskning om 

fenomenet och det teoretiska ramverket är tätt sammanfogat. Även studiens hypoteser, som är 

kopplade till tidigare forskning, kommer presenteras i detta avsnitt. I den nästkommande delen 

kommer metodologin och framför allt de överväganden som gjorts att presenteras, men även 

vilket material som kommer användas samt hur analysen kommer gå till. I den näst sista delen 

presenteras studiens resultat, som kommer att redovisas med tabeller och främst baseras på de 

genomförda regressioner. Resultaten kommer kort att diskuteras kopplat till den tidigare 

forskningen inom området samt det teoretiska delarna. Uppsatsen avslutas med en diskussion, 

där resultatet sammanfattas och kopplas till studiens frågeställningar och syfte. I avsnittet 

kommer även den genomförda studien att problematiseras i relation till metodologin och 

resultatet. Förslag på vidare forskningsfrågor som bör undersökas inom ämnet kommer även att 

presenteras. 

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

2.1 Social tillit  

Social tillit handlar om att individer i ett samhälle känner att de generellt sett kan lita på andra, 

för dem själva, okända människor. Denna skiljer sig på så sätt från partikulär tillit, som betyder 

att individer har tillit till andra personer inom samma grupp som dem själva. Social tillit är 

därför ett band mellan olika människor i samhället, som sträcker sig över ekonomiska, etniska 

och religiösa grupptillhörigheter (Rothstein och Uslaner, 2005). Social tillit kan ofta förväxlas 

med socialt kapital, men den förstnämnda bör snarare ses som en komponent av den sistnämnda, 

där social tillit är en förutsättning för socialt kapital (Coleman, 1988). Socialt kapital är de 



9 
 

funktioner och delar av social organisering som möjliggör att individer i ett samhälle arbetar 

tillsammans för ömsesidiga fördelar (Hearn, 1997).  

Social tillit uppstår framför allt ur interaktioner med andra människor. Fenomenet ses därför 

ofta, ur ett sociologiskt perspektiv, inte som en konsekvensen av ett individuellt beteende, utan 

snarare som konsekvensen av en kontext (Weigert och Lewis 1985). Hearn (1997) menar att 

social tillit är en konsekvens av att en person bor eller jobbar i en kontext där det finns starka 

normer om ömsesidighet samt där tillit finns och är igenkänd. Han säger att i samhällen där 

man skapar en känsla av moralisk förpliktelse, bland annat genom att det finns sociala 

institutioner som skapar ansvarskänslor hos människor samt vanor av ömsesidighet, kommer 

man skapa stark grogrund för att människor ska kunna lita på varandra. I sådana kontexter ökar 

möjligheterna till informell social kontroll, alltså idéen om att medmänniskor kommer att 

ingripa om normer bryts. Detta gör att medborgare kan känna att de inte kommer att bli 

utnyttjade och att skyldigheter kommer att återbetalas, vilket gör att man kommer att kunna 

känna att man kan lita på människor i allmänhet, därav hög social tillit (Coleman, 1988). 

2.2 Social tillit och stöd för högerpopulistiska partier 

Sambandet mellan social tillit och stöd för högerpopulistiska partier har fått relativt lite 

forskningsutrymme (exempelvis Rydgren, 2009; Rydgren, 2011; Berning och Ziller, 2017). 

Framför allt har forskningen fokuserat på sambandet mellan socialt kapital och stöd för denna 

typ av partier (exempelvis Coffé et al., 2007), där social tillit eventuellt har fått sekundärt fokus 

(Rydgren, 2009; Rydgren, 2011). Rydgren (2009) undersöker exempelvis effekten av hur social 

isolering, social tillit och medlemskap i organisationer påverkar individers stöd för 

högerpopulistiska partier i Belgien, Danmark, Frankrike, Norge och Schweiz. Rydgrens 

hypotes är att det framför allt är personer som är isolerade från sammanhang, arbete eller andra 

associationer som kommer att stödja högerpopulistiska partier, medan personer som har stort 

socialt engagemang, är medlemmar i organisationer, har starka personliga nätverk, känner sig 

socialt inkluderade och har en hög social tillit kommer vara mer toleranta och därför inte rösta 

på denna typ av parti. Resultatet från studien visar dock att social isolering eller medlemskap i 

organisationer inte har någon starkare förklaring till varför individer stödjer högerpopulistiska 

partier – och att socialt kapital är en dålig förklaringsfaktor till fenomenet. Däremot finner 

Rydgren ett signifikant negativt samband mellan social tillit och stöd för högerpopulistiska 

partier i tre av de fem undersökta länderna. Sambandet visar på att individer med högre social 

tillit kommer att vara mindre benägna att rösta på denna typ av partier. I en senare studie 

fokuserar Rydgren (2011) på Polen, Rumänien, Ryssland och Slovakien, och huruvida det finns 
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ett liknande samband där. Gällande social tillit får han bara stöd för ett samband i Rumänien, 

men inte i de andra länderna. 

Berning och Ziller (2017) fokuserar i sin studie enbart på social tillit som förklaringsfaktor för 

individers högerpopulistiska preferenser. De kommer fram till att det finns ett sådant samband 

i Nederländerna, där en lägre social tillit bland individer gör dem mer benägna att stödja det 

högerpopulistiska Frihetspartiet. De undersöker även den mellanliggande mekanismen för detta 

samband. Deras resultat visar att sambandet mellan social tillit och stöd för Frihetspartiet främst 

beror på att lägre social tillit skapar mer invandrarfientliga attityder hos individer; attityder som 

starkt korrelerar med stöd för högerpopulistiska partier. Anledningen är att social tillit formar 

värderingar; huruvida personer kommer att se världen generellt i termer av hot och konkurrens, 

eller i termer av säkerhet och samarbete. Berning och Ziller hänvisar till tidigare forskning 

(exempelvis Herreros och Craido, 2009) som visar på att mindre tillitsfulla personer tänker i 

termer av hot och konkurrens, vilket gör att de är mer benägna att vara auktoritära och mer 

exkluderande mot minoriteter. Mer tillitsfulla personer tänker i termer av säkerhet och 

samarbete, och är därför mindre fördomsfulla mot invandrare och grupper som skiljer sig mot 

den egna.   

Sammanfattat finns det alltså begränsat med empiriskt bevis för sambandet mellan social tillit 

och stöd för högerpopulistiska partier, där tidigare studier har fått blandade resultat. I 

Nederländerna, Norge, Rumänien, Belgien och Danmark har forskarna funnit ett sådant 

samband, medan inget samband kunde hittas i Schweiz, Frankrike, Ryssland, Slovakien och 

Polen (Rydgren, 2009; Rydgren, 2011; Berning och Ziller, 2017). Genom att testa sambandet i 

en ny kontext kan denna studie därför bidra till forskningen genom att eventuellt ge stöd till den 

allmänna hypotesen: att ökad social tillit minskar preferenser för högerpopulistiska partier. Ett 

sådant samband borde finnas även för sverigedemokratiska sympatisörer, främst då dessa 

signifikant skiljer sig från övriga väljare gällande social tillit. Däremot har detta samband inte 

testats kausalt i Sverige; alltså finns det vetskap om att sverigedemokrater har lägre tillit, men 

inte huruvida det är tilliten som till en viss grad gör att de är Sverigedemokrater.  

Hypotes 1 är alltså: En högre nivå av individuell social tillit minskar preferenser för 

Sverigedemokraterna.  

2.3 Social tillit på makronivå och individers stöd för högerpopulistiska partier 

Tidigare empirisk forskning kring sambandet mellan en kontexts nivå av social tillit och stöd 

för högerpopulistiska partier är nästan icke-existerande (exempelvis Berning och Ziller, 2017). 
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Berning och Ziller undersöker i sin studie detta samband; huruvida nivån av social tillit i 

grannskap påverkar individernas (inom den kontexten) preferenser för det högerpopulistiska 

Frihetspartiet. Deras resultat visar att grannskaps sociala tillit har en sådan effekt: att ett 

grannskap med låg social tillit kommer att göra att individerna i det grannskapet mer sannolikt 

kommer att föredra Frihetspartiet, och vice versa. Alltså visar resultatet att ens grannskap har 

en effekt på huruvida man kommer att stödja ett högerpopulistiskt parti eller inte. Anledningen, 

menar författarna, är att om ett grannskap har hög social tillit kommer individerna inom det 

grannskapet att se världen som mindre hotfull och konkurrensbetonad. Detta bland annat för att 

normer om ömsesidighet och informell social kontroll gör att invånarna känner sig trygga.  

I en annan studie undersöker Coffé et al. (2007) Vlams Blok, ett framgångsrikt 

högerpopulistiskt parti i Belgien, och vilka kontextuella faktorer som kan förklara deras 

framgångar i de kommunala valen år 2000. Faktorer som påverkade var bland annat huruvida 

kommunen hade en stor andel invånare från Turkiet eller Maghreb, hade hög brottslighet och 

huruvida invånarna hade en hög medelinkomst (vilket korrelerade med ett högre stöd för 

partiet). En annan slutsats var att Vlams Blok var mer framgångsrika i kommuner där det fanns 

få nätverk baserade på sociala organisationer ; i kommuner där det fanns en låg aggregerad nivå 

av socialt kapital. 

Tidigare forskning har alltså fokuserat på lägre kontextuella nivåer (grannskap och kommuner) 

när det gäller sambandet mellan social tillit/socialt kapital och preferenser för högerpopulistiska 

partier. En av anledningarna till detta är att grannskap och mindre kontextuella gemenskaper 

har flera viktiga funktioner när det gäller social tillit, framför allt när det gäller att skapa 

gemensamma identiteter och en känsla av tillhörighet. Detta eftersom ”hemområdet” är en plats 

där man skapar anknytningar till andra, får en känsla av tillhörighet samt kan demonstrera och 

få gehör för ens egna värderingar. Denna ”närhet” möjliggörs eftersom människor träffas 

”ansikte till ansikte” och att förhållanden mellan människor kan betonas av normer om 

ömsesidighet (det är lättare med social kontroll i mindre och ”tätare” kontexter) (Kearns och 

Parkinson, 2001). Alltså är grannskap och kommuner intressanta kontexter att undersöka när 

det gäller sambandet mellan aggregerad social tillit och preferenser för högerpopulistiska 

partier då de i hög utsträckning formar identiteter, värderingar och band till medmänniskor.  

Med det sagt, har ett flertal tidigare studier valt att fokusera på större kontextuella nivåer när de 

har undersökt socialt kapital och social tillit: från städer (Jacobs, 1961), till regioner (Putnam, 

1993; Ferragina, 2012) och länder (Zak and Knack, 2001). Anledningen är att dessa kontexter 

också är relevanta när man undersöker effekten av social tillit och socialt kapital. Ett argument 
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för det är att människor i dag jobbar och studerar mer utanför sina grannskap och kommuner 

samt har en större rörlighet än tidigare. Detta gör att mindre kontextuella gemenskaper som 

grannskap och kommuner får minskad betydelse, medan större kontexter får en ökad betydelse. 

Förutom arbete är sociala nätverk något som starkt är kopplat till bredare kontextuella 

gemenskaper, och många människor interagerar därför utanför sina lokala gemenskaper 

(Kearns och Parkinson 2001). Detta får också stöd från litteratur som fokuserar på ekonomiska 

aktiviteter på lokal nivå. Bland annat har de kommit fram till att nätverk, både personliga och 

professionella, ofta uppstår i regionala geografiska områden (Brusco, 1982; Saxenian, 1994). 

Studier visar också att individer utvecklar delade identiteter och normer inom regioner, mycket 

eftersom de flesta sociala interaktioner sker inom samma region (Romanelli and Khessina, 

2005).  

Social tillit uppstår alltså framför allt ur interaktioner mellan individer i ett samhälle, genom att 

gemensamma normer och värderingar formas. Dessa interaktioner sker i hög utsträckning i ens 

lokala samhälle, men också i den regionen man bor. Alltså borde regioner forma individers 

sociala tillit – via gemensamma normer, identiteter och värderingar – vilket i sin tur, om 

hypotesen stämmer, borde påverka preferenser för högerpopulistiska partier. Regioner blir 

därför en intressant kontextuell nivå att undersöka när det gäller stöd för högerpopulistiska 

partier eftersom individer interagerar inom geografiska regioner vilket då borde ge upphov till 

regionala skillnader mellan län. Detta borde i sin tur kunna förklara regionala skillnader 

gällande stöd för Sverigedemokraterna. Om man bara undersöker de lokala kontextuella nivåer, 

som grannskap, riskerar man därför att missa en viktig kontextuell nivå som också formar 

medborgares värderingar och normer, och eventuellt en förklaringsfaktor till varför 

högerpopulistiska partier får fäste i vissa regioner.  

Hypotes 2 i denna studie blir därför: En högre nivå av social tillit i ett län minskar individers 

preferenser för Sverigedemokraterna. 

3. Metod och material 

I detta avsnitt kommer de metodologiska grunderna för studien att presenteras. Först presenteras 

de grundläggande överväganden som har gjorts kring valet av metod samt hur analysförfarandet 

kommer gå till, sedan presenteras det datamaterial som valts för studien och till sist vilka 

variabler i materialet som kommer att användas. I samband med att variablerna presenteras 

kommer eventuella reliabilitet- och validitetsproblem att diskuteras. 
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3.1 Metod och analysförfarande  

Eftersom studien syftar till att mäta attityder och värderingar hos en stor grupp människor samt 

att dra generella slutsatser om befolkningen i Sverige är ett kvantitativt upplägg ofrånkomlig.  

För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan social tillit (både på aggregerad och 

individuell nivå), vilket är vår förklaringsvariabel, och stöd för Sverigedemokraterna, vilket är 

vår beroende variabel, behöver vi genomföra ett antal regressioner. Med regressionsanalyser 

kan vi eventuellt stärka hypotesen om ett kausalt samband, dels genom att belägga en 

kontrafaktisk skillnad, dels genom att isolera sambandet mot andra potentiella 

förklaringsvariabler (Teorell och Svensson, 2007). Eftersom hypoteserna i denna studie är att 

mer social tillit leder till minskade preferenser för Sverigedemokraterna kommer denna studie 

att använda linjära regressionsanalyser, dels en bivariat regression, dels en multipel regression.  

En bivariat regression används för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan två 

variabler, alltså att ge belägg för kontrafaktisk skillnad – ett av orsakskriterierna för att bevisa 

att det finns kausalitet (Teorell och Svensson, 2007). I denna studie kommer därför två bivariata 

regressioner att genomföras: en för att undersöka om det finns ett samband mellan individuell 

social tillit och stöd för Sverigedemokraterna; en för att undersöka om det finns ett samband 

mellan aggregerad länsvis social tillit och individers stöd för partiet. Givet att denna studie 

finner sådana samband, och kan argumentera för orsaksriktning (vilket kommer 

problematiseras i det sista avsnittet), blir nästa steg i denna studie att isolera de bivariata 

sambanden från alternativa förklaringsvariabler.  

En multipel regression syftar till att undersöka relationen mellan flera oberoende variabler och 

den beroende variabeln. Detta baseras, likt den bivariata regression, på korrelation mellan 

variabler, men har också en annan viktigt funktion – att variabler konstanthålls vid jämförelse 

(Teorell och Svensson, 2007). Detta gör att vi kan studera den renodlade effekten av vad just 

social tillit betyder för stöd för Sverigedemokraterna, eftersom effekterna av andra 

förklaringsvariabler hålls konstanta. 

Denna studie kommer genomföra två multipla regressioner: en för det individuella sambandet 

mellan social tillit och stöd för Sverigedemokraterna, där vi kontrollerar för vanliga 

förklaringsvariabler gällande individers stöd för högerpopulistiska partier; en för sambandet 

mellan aggregerad social tillit i Sveriges län och individers stöd för partiet. I denna regression 

kommer kontrollvariablerna från den första multipla regressionen att användas, men också 

förklaringsvariabler på makronivå gällande stöd för högerpopulistiska partier.  
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Eftersom studien inte syftar till att undersöka orsaksmekanismen mellan social tillit och stöd 

för högerpopulistiska partier, kommer endast potentiella bakomliggande förklaringsvariabler 

för högerpopulistiska partier att kontrolleras för. Om det ursprungliga bivariata sambandet 

försvinner, eller minskas kraftigt, vid kontrollen för andra bakomliggande variabler bör 

sambandet ses som spuriöst, alltså att samvariationen beror på att både den oberoende och den 

beroende variabeln orsakas av en tredje, bakomliggande variabel. Hypotesen måste i så fall 

förkastas. Om sambandet däremot kvarstår har vi isolerat för andra variabler, och vi har fått ett 

starkare stöd för att sambandet är kausalt (Teorell och Svensson, 2007).   

3.2 Material 

För att kunna undersöka attityder och värderingar hos Sveriges befolkning kommer data från 

SOM-institutet att användas. Varje år genomför SOM-institutet den nationella SOM-

undersökningen där de mäter värderingar, vanor och attityder hos svenska befolkningen i 

åldrarna 16 till 85 år (Bové, 2017).  

Den nationella SOM-undersökningen från 2016 är den senast publicerade undersökningen och 

kommer därför att användas i denna studie. Riks-SOM-undersökningen 2016 har genomförts 

genom sex parallella undersökningar, där varje undersökning omfattar ett systematiskt 

sannolikhetsurval om 3 400 personer. Totalt omfattade urvalet därför 20 400 personer. Enkäten 

skickades först ut via post, men respondenterna erbjöds även att svara digitalt. För de sex 

undersökningarna var det naturliga bortfallet 1 171 personer, vilket gjorde att nettourvalet var 

19 229. Av dessa svarade 51.1 procent, vilket motsvarar 9 828 personer. Bortfallet från 

nettourvalet var därför 9 401 personer (Bové, 2017). 

Tabell 2 Svarsfrekvens i den nationella SOM-undersökningen 2016 

 Totalt 

Bruttourval 20 400  

Naturligt bortfall 1 171 

Nettourval 19 229 

Antal svarande 9 828 

Svarsandel (netto) 51,1 procent 

Källa: Bové, K. (2017) Den nationella SOM-undersökningen 2016. I Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik 

Oscarsson & Maria Oskarson (red) Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
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3.3 Beroende variabel 

Stöd för Sverigedemokraterna  

Den beroende variabeln ”stöd för Sverigedemokraterna” mäts med fråga f46 i frågeformuläret 

(Göteborgs universitet, SOM-institutet, 2018). Respondenterna ska där svara på frågan ”Vilket 

parti tycker du bäst om i dag?”. Variabeln är i denna studie omkodad till en dikotom variabel, 

där respondenter som tyckte bäst om Sverigedemokraterna får ett och alla andra noll.  

1 202 av alla svarande valde Sverigedemokraterna som det parti de tyckte bäst om. Det 

motsvarar 14,4 procent av alla de som svarade på den frågan (Göteborgs universitet, SOM-

institutet, 2018). 

3.4 Oberoende variabler 

Social tillit  

Den oberoende variabeln social tillit är mätt med fråga f83 i frågeformuläret: ”Enligt din 

mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?”. Respondenterna kan 

svara utifrån en elvagradig skala, där noll betyder att man inte kan lita på människor i allmänhet 

och tio innebär att man kan lita på människor i allmänhet. Denna variabel kommer även att 

användas för att bestämma aggregerad social tillit i respektive län. Den aggregerade sociala 

tilliten i varje län kommer att beräknas genom att ta fram ett medelvärde för summan av alla 

individers sociala tillit i länet.  

Då de statistiska analystekniker som kommer att användas i denna studie i regel kräver 

kontinuerliga intervallskalor skulle valet av variabel kunna vara problematiskt. Variabeln 

”social tillit” är mätt på en ordinalskala då skillnaden mellan varje skalsteg är en subjektiv 

bedömning från respondenten. Det finns alltså ett reliabilitetsproblem med sättet social tillit 

mäts på i undersökningen, då två individer exempelvis kan uppleva samma grad av tillit, men 

som på grund av olika referensramar anger olika tal på skalan. 

Däremot menar Teorell och Svensson i Att fråga och att svara (2007) att majoriteten av alla 

ordinalskalevariabler kan betraktas som relativt intervallskalelika, men att detta beror på hur 

tillförlitligt man kan bedöma avståndsinformationen. En ordinalskala med fler skalvärden är i 

regel en bättre approximation av en intervallskala än en med få. Teorell och Svensson säger att 

det ungefärliga gränsvärdet för när en ordinalskala ska kunna vara en god approximation av en 

intervallskala är vid 5 – 6 skalsteg eller fler. Eftersom variabeln ”social tillit” är mätt på elva 

skalsteg kan man därför förmoda att den är hyfsat ”intervallik”.  
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En annan problematik är att datamaterialet från SOM bara har en variabel som mäter ”social 

tillit”. I tidigare studier där man har undersökt social tillit har man exempelvis bett 

respondenterna att ta ställning till påståenden av typen ”generellt sett, så kan man lita på de 

flesta människorna”, ”de flesta människorna försöker utnyttja andra” och ”om man hjälper 

andra blir man för det mesta besviken” (Ziller och Berning, 2017; Uslaner, 2008; Rahn och 

Transue, 1998). Problemet med att endast ha en variabel, som i sin natur är relativt abstrakt, är 

att undersökningen kan missa att mäta ”verklig” social tillit hos respondenterna. Det är inte 

självklart att respondenterna kommer att svara på frågan i linje med deras faktiska social tillit. 

Exempelvis, eftersom frågan är abstrakt formad, kanske de svarar mer idealt (alltså att de har 

högre social tillit än vad de faktiskt har). Om vi hade haft tillgång till fler variabler som mäter 

fenomenet och som innehåller mer konkreta frågor hade mätningen av fenomenet kunnat bli 

mer tillförlitligt. I Rydgrens (2009) studie om sambandet mellan socialt kapital och stöd för 

högerpopulistiska partier mäter han dock ”social tillit” med samma fråga som i denna studie, 

där respondenterna även där kan svara på en elvagradig skala. I brist på fler variabler, samt att 

tidigare studier har valt att undersöka fenomenet på samma sätt, kommer denna undersökning 

utgå från den givna variabeln i sammanhanget.   

Kontrollvariabler  

För att kunna fastslå huruvida det verkligen är individers sociala tillit som påverkar ens stöd för 

Sverigedemokraterna och inte någon annan faktor, behöver datamaterialet kontrolleras mot 

andra tänkbara variabler. De variabler som kommer att användas är variabler som tidigare 

forskning har visat vara förklarande faktorer gällande stöd för högerpopulistiska partier och 

framför allt Sverigedemokraterna (framför allt Sannerstedt, 2017; Berning och Ziller, 2017; 

Rydgren, 2009).  

Liksom andra högerpopulistiska partier i Europa har Sverigedemokraterna starkast stöd bland 

män. I den senaste SOM-undersökningen var andelen män bland partiets sympatisörer runt 60 

procent och den manliga överrepresentationen är någon som legat stabilt över tid. Gällande 

ålder har Sverigedemokraterna traditionellt varit starkast hos de yngre i befolkningen. Men 

detta mönster har försvunnit under senare år och i valet 2014 hade partiet snarare sitt starkaste 

stöd bland de äldre i befolkningen (även om skillnaderna är små). Däremot finns det i dag ingen 

skillnad bland män mellan åldersgrupper angående stöd för Sverigedemokraterna, medan det 

hos kvinnor finns starkast stöd hos de äldre åldersgrupperna. Mellan olika ortstyper skiljer sig 

däremot stödet för Sverigedemokraterna. Starkast stöd har de på landsbygden, medan det 

svagaste stödet finns i storstäderna. Likaså är utbildningsgrad en viktig faktor för att förklara 
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stödet för Sverigedemokraterna: ju längre utbildning desto mindre stöd, och tvärtom 

(Sannerstedt, 2017).  

En annan viktig faktor är huruvida man tillhör arbetarklassen eller inte. Detta är kopplat till 

utbildningsgrad och bostadsort, då arbetare tenderar att ha lägre utbildning och bo i mindre 

orter. Sverigedemokraterna har sitt starkaste stöd bland arbetare, då över hälften av deras 

sympatisörer 2016 tillhörde arbetarklassen. Deras svagaste stöd finns hos tjänstemän, medan 

det inte finns någon signifikant skillnad bland företagare och jordbrukare. Sverigedemokraterna 

har även ett lite starkare stöd än andra partier från personer utanför arbetsmarknaden, bland 

annat från arbetslösa, sjukskrivna eller från personer som sysselsätts genom 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Däremot skiljer sig inte Sverigedemokraternas sympatisörer 

från andra väljare när det kommer till ekonomi. Partiet har lika starkt stöd hos samtliga 

inkomstgrupper, bortsett från de som har en familjeinkomst över 800 000 kronor, då sjunker 

stödet för partiet drastiskt (Sannerstedt 2017). 

De valda variablerna, som alla kommer från SOM:s undersökning (Göteborgs universitet, 

SOM-institutet 2018), är därför:  

- Ålder. Denna variabel mäts i antal år. Ålder verkar dock ha ett kurvlinjärt samband med 

stöd för Sverigedemokraterna, där de som är yngst och äldst är de som tenderar att stödja 

partiet. För att ta hänsyn till att det kan vara ett icke-linjärt samband kommer även en 

variabel där ålder är mätt i kvadrat att finnas med i undersökning.  

- Kvinna. Huruvida man är kvinna eller ej, där kvinnor är kodade som ett och män är 

kodade som noll.  

- Utbildning. Variabeln är i undersökningen mätt på en skala med åtta skalsteg där ett är 

den lägsta och representerar ”Ej fullgjord grundskola”, och åtta är den högsta och 

representerar ”Studier vid/examen från forskarutbildning”.  

- Ortstyper. Denna variabel visar ursprungligen huruvida man bor i en stad (Stockholm, 

Göteborg och Malmö), större tätort, mindre tätort eller ren landsbygd. Denna data 

bygger på respondentens egen uppfattning om var hen bor. Alltså kan det finnas en 

reliabilitetsproblem här, då de som svarar kan uppfatta svarsalternativen annorlunda än 

de som utformade enkäten. Dock vid en kontroll mot boendeort verkar det som att de 

angivna svaren i undersökningen stämmer överens med verkligheten i hög grad (Westin, 

2018). Eftersom variabeln endast har fyra skalsteg och är en ordinalskala kommer den 

inte att approximeras till en intervallskala. Istället kommer tre separata dikotoma 

variabler att skapas: Storstad, som visar huruvida man bor i en storstad eller inte; 
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Mindre tätort, som visar huruvida man bor i en mindre tätort eller inte; Landsbygd, 

som visar huruvida man bor på landsbygden eller inte. I alla tre separata variabler är ja, 

alltså att man bor där, kodat som ett, och nej kodad som noll. 

- Inkomst. Denna variabel är mätt som familjeinkomst, då det är den enda tillgängliga 

variabeln som mäter inkomst i alla fyra enkätundersökningar. Som sagt har 

Sverigedemokraterna ett lika starkt stöd bland alla inkomstgrupper om man bortser från 

de som tjänar över 800 000 kronor per år, och man skulle därför även här kunna skapa 

en dikotom variabel. Med det sagt kommer variabeln i denna studie att behålla sin 

ursprungliga kodning, där det finns tolv skalsteg, och där varje skalsteg representerar 

ett spann på 100 000 kronor.  

- Arbetare och tjänsteman. Dessa variabler baseras på en fråga i formuläret som frågar 

respondenterna ”Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde du till?”. Respondenterna 

kan svara utifrån åtta svarsalternativ, där tre svarsalternativ representerar tjänstemän och 

två representerar arbetare. Eftersom vi är intresserade av informationen från bägge 

yrkesgrupperna kommer två separata dikotoma variabler att skapas: en huruvida 

respondenten är arbetare eller inte, och en huruvida respondenten är tjänsteman eller 

inte. I den nya variabeln arbetare kommer därför svarsalternativen ”Arbetare” och 

”Arbetare med ledande funktion” att kodas om till ett medan resterande svarsalternativ 

kommer att kodas som noll. I den andra nya variabeln tjänsteman kommer 

svarsalternativen ”Tjänsteman”, ”Tjänsteman med arbetsledande funktion” och 

”Tjänsteman med företags-/verksamhetsledande funktion” att kodas som ett och 

resterande variabelvärden att kodas som noll.  

- Variablerna arbetslös, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ”Har sjuk-

/aktivitetsersättning” är alla ursprungligen kodade som tre separata dikotoma 

variabler, där ja är kodat som ett och nej är kodat som noll.  

Kontrollvariabler på makronivå 

Den kontextuella nivå som denna studie kommer att undersöka är län. I datamaterialet finns 

information om vilket län respektive respondenterna bor i. Valet av län som kontextuell nivå är 

problematiskt. Främst eftersom Sverige är ett relativt litet och homogent land, vilket gör att 

länen riskerar att vara relativt lika och inte skilja sig mellan varandra. Länen i Sverige är inte 

nödvändigtvis en relevant kontext när det gäller skapandet av värderingar och normer. I 

teoriavsnittet diskuterades den regionala effekten på norm-, identitet- och värderingsskapande, 

och slutsatsen var där att region är en relevant kontextuell nivå. Samtidigt behöver det inte vara 
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fallet för svenska regioner, utan mer i länder där regioner har varit mer självstyrande och 

heterogena; i länder där region har varit en ”viktigare” geografisk enhet historiskt än i Sverige. 

Med det sagt, verkar det finnas en viss heterogenitet mellan regioner i Sverige, som främst tar 

i uttryck mellan norr och söder. Detta är en skillnad som främst är en reflektion av de 

näringsstrukturer som historiskt har präglat regionerna, sammansättningen av befolkningen 

samt de sociala villkor och erfarenheter som invånare har (Oscarsson och Holmberg, 2016). 

Mer idealt, om man ska undersöka effekten av aggregerad social tillit, hade dock varit att utgå 

från mer lokala kontexter, exempelvis kommunnivå. Eftersom SOM-undersökningen dock är 

relativt liten innebär det att många kommuner, med ett mindre invånarantalet, endast skulle ha 

ett fåtal respondenter i datamaterialet. Detta gör att län är den mest optimala kontextuella nivån 

utifrån det givna datamaterialet. Men detta skapar också en möjlighet att undersöka sambandet 

i en kontextuell nivå som aldrig har testats förut.  

Eftersom studien kommer att undersöka huruvida ett läns nivå av social tillit påverkar 

preferenser för Sverigedemokraterna behöver vi i regressionen kontrollera för vanliga 

makroförklaringar gällande stöd för högerpopulistiska partier. Vanliga förklaringar på 

makronivå är framför allt: Andel icke-europeiska invandrare i området, graden av arbetslöshet, 

medelinkomst samt urbaniseringsgrad (framför allt Berning och Ziller, 2017; Coffe et al., 2007; 

Lubbers and Scheepers, 2000; Rydgren och Ruth, 2011).  

Anti-immigrationspartier har ett svagare proportionerligt stöd i mer urbana områden, medan 

deras starkaste stöd finns i glesbygdsområden (Coffe et al., 2007; Berning och Ziller, 2017). 

Därför är det viktigt att kontrollera för olika grad av urbanisering mellan län. Urbaniseringsgrad 

mäts av Statistiska centralbyrån (2016) som andelen människor som bor i en mindre tätort eller 

större, alltså andelen människor som inte bor på landsbygden. Eftersom data kring 

urbaniseringsgrad gällande län inte finns tillgängligt hos SCB har data sammanställts utifrån 

den befintliga SOM-undersökningen (2018). Urbaniseringsgraden bestäms utifrån den andel 

respondenter i varje län som bor i mindre tätort eller större. Detta mått är problematiskt ur flera 

aspekter, främst eftersom det riskerar att bli en indikator på ”uppfattad” (då variabeln baseras 

på respondenternas uppfattning om var de bor) urbaniseringsgrad och inte faktiskt 

urbaniseringsgrad. 

En annan faktor är graden av arbetslöshet i ett område. Strömblad och Malmberg (2015) visar 

i sin undersökningen kring valet 2010 att det finns ett samband mellan Sverigedemokratiska 

framgångar i ett område och hög arbetslöshet. Att högerpopulistiska partier får ökat stöd i 

regioner med högre arbetslöshet är något som även andra studier påvisar (Coffé et al. 2007). 



20 
 

Men detta är inte helt okontroversiellt. Bland annat har vissa studier (exempelvis Lubbers och 

Scheepers, 2000) fått ett motsatt resultat: att det är i regioner med låg arbetslöshet som 

människor tenderar att rösta på högerpopulistiska partier. Data om arbetslöshet för respektive 

län år 2016 kommer från Arbetsförmedlingen (Ekonomifakta, 2016).   

En annan viktig förklaringsfaktor på makronivå är andel invandrare i området. Tidigare 

forskning visar att invånare i områden med en hög andel invandrare tenderar att rösta på 

högerpopulistiska partier i högre utsträckning än invånare i områden med en låg andel 

invandrare. Exempelvis har Front National i Frankrike varit mer framgångsrika i grannskap där 

många invandrare bor (Lubbers och Scheepers, 2002). Men även här är resultatet tudelade, och 

ett högerpopulistiskt partis framgång är ofta kopplat till att en viss typ av invandrare bor i 

området. De Vos och Deurloo (1999) fann i sin undersökning att stödet till högerpopulistiska 

partier i Amsterdam var högre i områden med marockaner och turkar än i områden med 

surinameser. Rydgren och Ruth (2011) har kommit fram till att det finns ett samband mellan 

stöd för Sverigedemokraterna på kommunal- och distriktsnivå samt andelen utrikesfödda där. 

Samtidigt som Rydgren och Ruths resultat pekar på att en högre andel utrikesfödda i ett område 

kan förklara ett högre stöd för partiet finns det vissa undantag. Resultatet visar att andelen 

invandrare från områden utanför EU inte har något samband med stöd för SD; alltså att det 

finns ett generellt samband mellan andel utrikesfödda och stöd för partiet, men att det 

sambandet inte finns om man bara kollar för utomeuropeiska invandrare. I denna studie kommer 

denna variabel att mätas som andel utrikesfödda i respektive län. Data gällande andelen 

utrikesfödda i varje län kommer från SCB (Statistiska Centralbyrån, 2019), och baseras på deras 

definition av att vara utrikesfödd. SCB har ingen data gällande andelen utomeuropeiskt födda i 

respektive län, men eftersom stöd för Sverigedemokraterna inte, utifrån tidigare forskning, 

verkar vara kopplat till detta borde inte det vara problematiskt för studien. 

En sista variabel är medianinkomsten i respektive län. Den ekonomiska situationen i områden 

är en variabel som tidigare studier använt för att försöka förklara stöd för högerpopulistiska 

partier (Berning och Ziller, 2017; Coffé et al., 2007; Lubbers and Scheepers, 2000). Den 

centrala idéen är att i områden som är mer ekonomiskt utsatta kommer invandrare eller personer 

från andra grupper ses i termer av konkurrens och hot, vilket gynnar partier som delar den 

världsbilden. Rydgren och Ruth (2011) visar att ekonomiska mått kan förklara stöd för 

Sverigedemokraterna på kommunal- och distriktsnivå. Samtidigt visar annan forskning att det 

starka stödet för Sverigedemokraterna i mer glesbefolkade området inte är kopplat till dess 

ekonomiska problem (Westin 2018). I denna studie kommer dock denna variabel att användas, 
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främst då det är en variabel som generellt sett används för att förklara stödet för denna typ av 

partier. Variabeln kommer att mätas som medianinkomst i varje län och är baserad på data från 

Statistiska centralbyrån (Ekonomifakta 2016).  

4. Resultat och analys 

Resultatet från regressionerna sammanfattas i tabell 3 (modell 1, 2, 3 och 4). De två första 

modellerna testar den första hypotesen: huruvida en högre nivå av individuell social tillit 

minskar preferenser för Sverigedemokraterna. Den första modellen presenterar det bivariata 

sambandet mellan individuell social tillit och stöd för Sverigedemokraterna, medan den andra 

modellen presenterar en multivariat regression där ett flertal kontrollvariabler testas mot det 

ursprungliga sambandet.  

Den tredje och fjärde modellen testar den andra hypotesen: huruvida en högre nivå av social 

tillit i ett län minskar individers preferenser för Sverigedemokraterna. Modell 3 presenterar det 

bivariata sambandet, medan modell 4 presenterar den multipla regressionen där vi kontrollerar 

för andra bakomliggande variabler.  

Tabell 3 Resultat regressioner  

Oberoende variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Individuella variabler 
  

 
 

Social tillit -0.038 (0.002) *** -0.034 (0.002) ***  -0.033 (0.002) *** 

Utbildning 
 

-0.014 (0.003) ***  -0.015 (0.003) *** 

Kvinna 
 

-0.080 (0.008) ***   -0.079 (0.008) *** 

Familjeinkomst 
 

-0.004 (0.002) **  -0.004 (0.002)* 

Ålder 
 

0.11 (0.02) ***  0.11 (0.02) *** 

Ålder i kvadrat 
 

-0.01 (0.002) ***  -0.01 (0.002) *** 

Arbetare 
 

0.018 (0.178)  0.017 (0.015) 

Tjänsteman 
 

-0.025 (0.014) ‘  -0.026 (0.014) ‘ 

Arbetslös 
 

-0.008 (0.028)  -0.009 (0.027) 



22 
 

Arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder 

 
-0.018 (0.037)  -0.019 (0.036) 

Sjuk-  

eller aktivitetsersättning 

 
-0.026 (0.026)  -0.027 (0.025) 

Landsbygd 
 

0.035 (0.012) **  0.032 (0.013) * 

Mindre tätort 
 

0.045 (0.011) ***  0.038 (0.011) *** 

Storstad 
 

-0.017 (0.011)  -0.014 (0.012) 

Aggregerade variabler 
  

 
 

Aggregerad social tillit 
  

-0.184 (0.02) *** -0.062 (0.03)* 

Urbaniseringsgrad 
  

 -0.071 (0.13) 

Arbetslöshet 
  

 -0.703 (0.472) 

Medianinkomst 
 

     -0.16 (0.061) ** 

Utrikesfödda 
  

 0.57 (0.22) ** 

Konstant  0.392 0.266 1.341 1.121 

R2 0.057 0.100 0.001 0.105 

Justerat R2 0.057 0.098 0.001 0.103 

N 8 184 6 814 8 330 6 814 

Signifikansnivå *** = p < 0.001, ** = p < 0.01, * = p < 0.05, ‘ = p < 0.1. Standardfel inom parenteser. Källa: 

Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2018). Den nationella SOM-undersökningen 2016. Kommentar: Ålder 

samt ålder i kvadrat är omskalade i tabellen till tioårsintervall. Medianinkomst, som är mätt i kronor, är omskalad 

till hundratusentals kronor.   

4.1 Social tillit och preferenser för Sverigedemokraterna  

I modell 1 finner vi att en högre nivå av social tillit generellt sett minskar preferenser för 

Sverigedemokraterna (b = -0.038, p<0.001). Detta samband finns även kvar, och är relativt 

oförändrat, när vi kontrollerar för kontrollvariabler i modell 2 (b = -0.034, p<0.001). Detta 

betyder att ingen av kontrollvariablerna bör ses som bakom- eller mellanliggande, och att en 

individs sociala tillit har en påverkan gällande preferenser för Sverigedemokraterna. Båda 

resultaten är signifikanta, vilket betyder att de sannolikt inte har uppkommit av en slump. Alltså 
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verkar det finnas stöd för hypotesen om att social tillit minskar individers preferenser för 

Sverigedemokraterna. Resultatet visar att sannolikheten att stödja Sverigedemokraterna 

tenderar att minska med 3.4 procentenheter för varje ökat skalsteg av social tillit, vilket betyder 

att en individ som har noll i tillit 34 procentenheter mer sannolikt kommer att stödja 

Sverigedemokraterna än en individ som har tio i tillit. Resultatet går även i linje med viss 

tidigare forskning om social tillit och stöd för högerpopulistiska partier, där studier har funnit 

ett liknande samband i Nederländerna, Norge, Danmark och Belgien (Berning och Ziller, 2017; 

Rydgren, 2009).  

Kontrollvariablerna i modell 2 går generellt sett även i linje med tidigare forskning kring vad 

som påverkar stöd för högerpopulistiska partier och Sverigedemokraterna. Utbildning har en 

negativ effekt på stöd för Sverigedemokraterna (b = -0.014, p<0.001), vilket betyder att ju högre 

utbildning man har desto svagare preferenser kommer man generellt sett ha för partiet. Även 

kön har en signifikant effekt, där kvinnor generellt sett har svagare preferenser för 

Sverigedemokraterna (b = -0.08, p<0.001). Att bo på landsbygden (b = 0.035, p< 0.01) eller i 

en mindre tätort (b = 0.045, p<0.001) gör att individer generellt sett blir mer benägna att stödja 

Sverigedemokraterna. Andra faktorer som påverkar individers stöd för partiet är ålder, 

familjeinkomst (!) samt huruvida man är tjänsteman eller inte. 

Däremot verkar utanförskap från arbetsmarknaden inte ha någon påverkan på individers 

preferenser för Sverigedemokraterna. Varken individer som är arbetslösa, har sjuk- eller 

aktivitetsersättning eller är sysselsatta via arbetsmarknadspolitiska åtgärder tenderar att stödja 

Sverigedemokraterna generellt i högre utsträckning. Detta går emot tidigare forskning om 

Sverigedemokraterna, där dessa personer tenderar att vara överrepresenterade inom partiet 

(Sannerstedt, 2017). Resultat bör tolkas med försiktighet, då det finns en risk att det är tre 

grupper med individer som i lägre utsträckning tenderar att svara på denna typ av 

enkätundersökning. Detta bekräftas också av en sammanställning av datamaterialet som visar 

att endast 2.7 procent av de som svarade sa att de var arbetslösa, endast 3 procent sa att de fick 

sjukersättning och ungefär 1.4 procent sa att deras sysselsättning kom via 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Då vi exempelvis vet att arbetslösheten i Sverige är högre än 

2.7 procent kan vi misstänka att individer i dessa grupper är mindre benägna att svara på enkäter 

av denna typ. Det finns då en risk att de som svarar tillhör en speciell delmängd av gruppen, 

vilket kommer att påverka resultatet denna studie får. Alltså bör vi tolka detta resultat med 

försiktighet då vi inte vet huruvida de som svarat faktiskt representerar den större gruppen på 

ett bra sätt. 
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Ett annat ”oväntat” resultat är att huruvida man är arbetare inte heller har någon effekt gällande 

preferenser för Sverigedemokraterna. Detta är en grupp som är överrepresenterade i 

Sverigedemokraternas och högerpopulistiska partiers elektorat. Möjligtvis fångas dessa 

personer upp av variabeln utbildning, då arbetare generellt sett även är lågutbildade. Ett 

problem med mätningen skulle kunna vara att respondenterna själva får avgöra huruvida de är 

arbetare eller inte, vilket skulle kunna leda till en viss felmarginal. Med detta sagt är det ändå 

överraskande att denna faktor inte spelar någon roll.  

Studien finner inte heller något samband mellan huruvida man bor i Malmö, Stockholm och 

Göteborg samt preferenser för Sverigedemokraterna. Partiet brukar vara kraftigt 

underrepresenterade i storstäderna. Resultatet skulle kunna tolkas så att partiets låga stöd i 

Göteborg, Malmö och Stockholm beror på städernas befolkningssammansättning, då storstäder 

exempelvis tenderar att ha fler högutbildade och personer med en högre inkomst, och inte att 

bo i en storstad i sig har en effekt på ens preferenser för Sverigedemokraterna.  

4.2 Aggregerad social tillit och individers preferenser för Sverigedemokraterna 

Redan vid en snabb sammanställning av medelvärdet för den aggregerade sociala tilliten i varje 

län verkar man kunna se ett samband mellan aggregerad nivå av social tillit och preferenser för 

Sverigedemokraterna. Riksgenomsnittet för social tillit i Sverige är 6.52 (på en skala från 0 – 

10). Tabell 4 visar att i de norrländska länen och Stockholm har Sverigedemokraterna en 

underrepresentation gällande stöd för Sverigedemokraterna samtidigt som länen har en hög nivå 

av social tillit. I län som Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg är partiet överrepresenterade 

samtidigt som dessa län har en social tillit som är under riksgenomsnittet. Däremot visar 

tabellen att det finns län, exempelvis Jönköping och Södermanland, där det finns en relativt hög 

nivå av social tillit samtidigt som Sverigedemokraterna åtnjuter en överrepresentation i stöd. 

Uppsala ligger vid riksgenomsnittet gällande stöd för partiet, men har en av de högsta nivåerna 

av aggregerad social tillit i Sverige.  

Tabell 4 Över- och underrepresentation SD-sympatisörer samt nivå av social tillit  

Kontext Procent SD-

sympatisörer 

Över/underrepresentation Social tillit (0 – 10) 

Sverige 14.4  1 6.52 

Stockholm 8.8  0.61 6.72 * 

Uppsala 14.3  0.99 6.77 * 

Södermanland 15.1  1.05 6.55 * 
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Östergötland 14.5 1.01 6.37 

Jönköping 17.4 1.21 6.51 

Kronoberg 16.6  1.15 6.20 

Kalmar 24 1.67 6.17 

Gotland 6.8 0.67 6.76 * 

Blekinge 19.8 1.38 6.09 

Skåne 19.7 1.37 6.34 

Halland 17 1.18 6.45 

Västra Götaland 13,3 0.92 6.49 

Värmland 20,1 1.39 6.43 

Örebro 16 1.11 6.34 

Västmanland 18,9 1.31 6.36 

Dalarna 17.4 1.21 6.43 

Gävleborg 13.9 0.96 6.62 * 

Västernorrland 11.9 0.82 6.43 

Jämtland 13.2 0.92 6.64 * 

Västerbotten 8.6 0.60 7.02 * 

Norrbotten 12 0.83 6.70 * 

*De län som ligger över riksgenomsnittet gällande social tillit. Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. 

(2018). Den nationella SOM-undersökningen 2016.   

I modell 3 (tabell 3) presenteras resultatet för den bivariata regressionen mellan länsvis social 

tillit och individers stöd för Sverigedemokraterna. Resultatet visar att ett läns nivå av social tillit 

har en signifikant effekt på individers stöd för partiet (b = -0.184, p<0.001), där en högre nivå 

av social tillit i ett län generellt sett gör att individer i det länet får minskade preferenser för 

partiet. Alltså verkar det som att kontexten, det vill säga var man bor i Sverige, faktiskt har en 

påverkan på ens preferenser för Sverigedemokraterna; att ens stöd för partiet till en viss grad 

bestäms av om man bor i en tillitsfull region eller inte. Det bivariata sambandet är förhållandevis 

starkt och visar att sannolikheten för en individ att stödja Sverigedemokraterna tenderar att 

minska med 18 procentenheter för varje ökat skalsteg av social tillit på länsnivå.  

I modell 4 (tabell 3) presenteras resultatet från den multipla regression där vi kontrollerar för 

andra individuella och kontextuella variabler gällande stöd för högerpopulistiska partier. Det 

initiala sambandet från den tredje modellen minskar något när vi kontrollerar för andra faktorer 

(b = -0.062, p<0.05), men är fortfarande signifikant. Alltså är det inte sannolikt att vårt resultat 

beror på slumpen. Resultatet ger stöd för den andra hypotesen i uppsatsen: Att en högre nivå av 
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social tillit i ett län minskar individers preferenser för Sverigedemokraterna. Resultatet visar att 

för varje ökat skalsteg av social tillit i ett län kommer sannolikheten att individer i länet är 

Sverigedemokrater att minska generellt sett med 6.2 procentenheter. Modell 4 visar även att 

effekten av aggregerad social tillit (b = -0.062) har en generellt sett starkare effekt gällande stöd 

för Sverigedemokraterna än vad individuell social tillit har (b = -0.033, p<0.001). Detta bör 

dock tolkas med viss försiktighet. Visserligen är effekten större gällande aggregerad social tillit, 

men då måste vi ha i åtanke att variabeln egentligen bara ”har” ett skalsteg. De län som skiljer 

sig mest från varandra är Blekinge (6.09) och Västerbotten (7.02) och mellan dem är det knappt 

ett helt skalsteg. Individuell social tillit har en större spridning, där individer har svarat på hela 

skalan (0 – 10). Den individuella variabeln har därför visserligen en mindre ”effekt” än den 

aggregerade variabeln, men kommer kunna förklara en större del av variationen kring stöd för 

Sverigedemokraterna.  

Att sambandets styrka minskar något är inte heller förvånande. Detta beror på två saker:  

1. Ett läns nivå av social tillit samt stöd för Sverigedemokraterna kan till stor del tänkas bero 

på befolkningssammansättningen, och befolkningssammansättningen mellan län skiljer sig 

kraftigt. Vissa län har flera individer med egenskaper som korrelerar med lägre stöd för 

Sverigedemokraterna och högre social tillit. Detta skulle exempelvis kunna vara utbildning. I 

dessa län kommer den aggregerade nivån av social tillit vara högre och stödet för 

Sverigedemokraterna att vara mindre. Men det lägre stödet för Sverigedemokraterna beror då 

inte bara på att länet har högre social tillit, utan att länet har en stor andel högutbildade. 

2. Att det finns flera kontextuella skillnader mellan län. Som vi kan se i modell 4 gällande 

aggregerade kontrollvariabler (dessa kommer också presenteras mer nedan) så kan man se att 

exempelvis andelen utrikesfödda samt nivån av arbetslöshet i ett län också kan förklara 

individuellt stöd för Sverigedemokraterna. Vissa län har en högre grad av arbetslöshet och en 

större andel utrikesfödda än andra län. 

Gällande kontrollvariabler på makronivån visar resultatet att andelen utrikesfödda i ett län har 

ett positivt samband gällande stöd för Sverigedemokraterna (b = 0.57, p<0.01), vilket betyder 

att ju högre andel utrikesfödda i ett län desto större stöd kommer partiet att ha. Detta går i linje 

med tidigare studier kring stöd för högerpopulistiska partier (exempelvis Coffé et al. 2007). 

Medianinkomst i ett län har också en påverkan på individers stöd för Sverigedemokraterna (b 

= -0.16, p<0.01), där individer i ”rikare” län generellt sett kommer att stödja partiet i lägre 

utsträckning än ”fattigare” län.   
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Däremot finns det inget stöd för att en högre grad av urbanisering i ett län leder till ett minskat 

stöd för Sverigedemokraterna. Detta är inte överraskande då modell 2 visade att det inte fanns 

någon effekt av att bo i storstad. Ett problem skulle kunna vara att urbaniseringsgrad i Sverige 

mäts i andel av befolkning som inte bor på landsbygden (alltså andel som bor i en mindre tätort, 

större tätort samt storstad) (Statistiska centralbyrån, 2016). Modell 2 visar att det finns ett 

relativt starkt samband mellan att bo i en mindre tätort och stöd för Sverigedemokraterna. 

Urbaniseringsgrad, mätt på svenskt vis, blir därför en dålig förklaringsfaktor gällande stöd för 

högerpopulistiska partier, då partierna ofta har ett stort stöd bland personer som bor i mindre 

tätorter. Urbaniseringsgrad är kanske en starkare förklaringsfaktor i länder där man mäter 

urbanisering i andel människor som bor i större tätorter eller storstäder, och där landsbygd och 

mindre tätorter klassificeras som rurala områden.  

Det finns inte heller något signifikant resultat gällande arbetslöshet i länet. Däremot visar 

resultatet på ett negativt samband mellan arbetslöshet i länet och individuellt stöd för 

Sverigedemokraterna. Detta skulle gå i linje med viss tidigare forskning om vilka kontextuella 

faktorer som kan förklara individers stöd för högerpopulistiska partier. Lubbers och Scheepers 

(2000) kom bland annat fram till att högerpopulistiska partier i Tyskland generellt sett har ett 

högre stöd i områden med låg arbetslöshet. Men eftersom resultatet inte är signifikant går det 

inte att dra en sådan slutsats i den här studien, även om resultatet pekar åt samma håll.  

5. Diskussion och slutsatser 

Denna studie utgick från två frågeställningar: 1) Påverkar nivån av social tillit hos individer i 

Sverige deras preferenser för Sverigedemokraterna? 2) Påverkar den aggregerade nivån av 

social tillit i län individers preferenser för Sverigedemokraterna i den kontexten?  

Resultatet i denna studie visar att individuell social tillit påverkar preferenser för 

Sverigedemokraterna. Personer i Sverige som har en lägre tillit till sina medmänniskor tenderar 

att stödja Sverigedemokraterna i högre utsträckning än personer som har en högre tillit. Detta 

går i linje tidigare kartläggningar av partiernas väljarkårer där sverigedemokratiska väljare har 

en signifikant lägre andel ”höglitare” än sympatisörer för andra partier. Det leder till frågan om 

huruvida detta samband är kausalt? Tidigare studier om Sverigedemokraterna har som sagt 

främst fokuserat på att kartlägga deras väljare. Men att deras väljare litar mindre på sina 

medmänniskor skulle lika gärna kunna bero på att de som lockas av Sverigedemokraterna 

generellt sett är individer som har en genomsnittligt lägre social tillit, exempelvis lågutbildade. 

Genom att ha kontrollerat för andra vanliga faktorer som förklarar stöd för högerpopulistiska 
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partier kan vi vara hyfsat säkra på att vi har isolerat sambandet: Att en individs sociala tillit 

faktiskt påverkar dess preferens för Sverigedemokraterna. Däremot kan vi ifrågasätta 

tidsordningen i sambandet; kan det inte vara så att man blir mindre tillitsfull av att vara 

Sverigedemokrat? Detta är inte helt osannolikt då partiet för en retorik som ofta baseras på 

misstro. Förmodligen blir personer mindre tillitsfulla mot medmänniskor och institutioner i 

samhället genom att identifiera sig med ett sådant parti. Samtidigt bör social tillit ses som den 

förklarande variabeln då denna är mer stabil, formas under en längre period samt rör mer djupa 

personliga värderingar. Med detta sagt är nog inte detta samband helt ensidigt, utan det finns 

misstanke att tro att huruvida man är Sverigedemokrat eller inte också påverkar ens sociala tillit 

till en viss grad.  

Alltså är slutsatsen gällande den första frågeställningen att individuell social tillit i Sverige 

faktiskt påverkar preferenser för Sverigedemokraterna. Går det då att generalisera detta 

resultat? Ett argument för en generalisering är att detta är ett typiskt fall av det större fenomenet 

– högerpopulistiska partier i Europa. Forskning visar att även om högerpopulistiska rörelser 

skiljer sig åt mellan länder består deras väljare av samma typ av personer. Kartläggningar av 

Sverigedemokraternas väljare visar att de i stor utsträckning liknar väljare för andra 

högerpopulistiska partier i Europa (Sannerstedt, 2017; Rydgren, 2009; Berning och Ziller, 

2017; Lubbers och Scheepers, 2000) vilket gör att den svenska kontexten borde kunna säga 

något om det allmänna fenomenet. Resultatet styrker på så vis den allmänna hypotesen: att 

social tillit minskar preferenser för högerpopulistiska partier. Samtidigt verkar detta samband 

inte gälla i alla kontexter. Det finns ett sådant samband i de skandinaviska länderna samt 

Belgien, Rumänien och Nederländerna, men inte i Schweiz, Frankrike, Polen, Slovakien och 

Ryssland. Framtida forskning borde därför fokusera på varför detta samband bara finns i vissa 

länder.  

Kopplat till den andra frågeställningen visar resultatet att nivån av social tillit i ett län har en 

påverkan på individers preferenser för Sverigedemokraterna. Att bo i en mer tillitsfull region 

kommer generellt sett göra att man blir mindre benägen att stödja Sverigedemokraterna än om 

man bor i en mindre tillitsfull region. Län med en högre nivå av social tillit – exempelvis 

Västerbotten, Stockholm, Norrbotten och Uppsala – kommer därför generellt sett vara sämre 

grogrund för partiet än de län som har lägre tillit, exempelvis Kalmar, Skåne, Kronoberg och 

Blekinge. Kan då skillnader i social tillit mellan län förklara skillnaden i stöd för 

Sverigedemokraterna? Denna studie har inte i syfte att förklara precisa skillnader gällande stöd 

för Sverigedemokraterna mellan specifika län, utan syftet är snarare att se det generella 
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sambandet – om nivån av social tillit i länen är en faktor som påverkar skillnaden i stöd för 

Sverigedemokraterna. Utifrån resultatet verkar det som att svaret på frågan ovan är ja. Även om 

Sverige är ett homogent land med hög nivå av social tillit finns det skillnader mellan län, där 

Blekinge har lägst (6,09) och Västerbotten har högst (7,02). Effekten av aggregerad social tillit 

mellan dessa län, om man utgår från den generella sambandet, borde resultera i att 

sannolikheten att individer stödjer Sverigedemokraterna är ungefär sex procentenheter högre i 

Blekinge än i Västerbotten. Detta baseras som sagt på det generella sambandet och bör därför 

bara tas som en fingervisning av vad effekten av social tillit på länsnivå konkret innebär, 

framför allt eftersom sambandet mellan aggregerad social tillit och preferenser för 

Sverigedemokraterna förmodligen ser olika ut i varje län. Med det sagt finns det mängder med 

faktorer som gör att Sverigedemokraterna är överrepresenterade i södra Sverige och 

underrepresenterade i Norrland och Stockholm. Denna studie har dock bidragit med en 

pusselbit. Och givet att det finns en geografisk skiljelinje gällande social tillit mellan norr och 

söder borde denna också, baserat på det samband som denna studie har funnit, resultera i att 

stöd (eller bristen på stöd) för Sverigedemokraterna, till en viss grad, också cementeras i denna 

skiljelinje.  

En annat intressant resultat är att den aggregerade sociala tilliten verkar ha en större ”effekt” på 

individers preferenser för Sverigedemokraterna än vad individuell social tillit har. Resultatet 

pekar på att huruvida man bor i en tillitsfull kontext eller inte har en större effekt på ens 

preferenser för Sverigedemokraterna än huruvida man själv har hög tillit. Att aggregerad social 

tillit har en större effekt går i linje med tidigare forskning om social tillit och socialt kapital, då 

dessa främst har en effekt på makronivå. Detta bör dock, vilket har konstaterats tidigare, tolkas 

med viss försiktighet. Detta eftersom den aggregerade sociala tilliten endast har ett ”faktiskt” 

skalsteg i undersökningen, samtidigt som individuell social tillit har spridning längs alla elva 

skalsteg. Alltså har aggregerad tillit en starkare effekt genom att ha en större b-koefficient. 

Däremot blir det problematiskt att jämföra dem då individuell tillit de facto har ”fler” skalsteg, 

vilket betyder att individuell tillit, i detta fall, kommer ha en faktiskt större effekt på prefenser 

för Sverigedemokraterna än aggregerad tillit. Dessutom bör denna tolkning, att makronivån av 

social tillit har en större effekt än individnivån, inte tas som en sanning gällande alla 

kontextuella nivåer. Län kan vara en trubbig kontextuell nivå, vilket har diskuterats tidigare, 

och det skulle därför vara intressant, om en hade tillgång till ett större datamaterial, att fokusera 

mer på olika kontextuella nivåer. Exempelvis skulle man då kunna undersöka vilka kontextuella 
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nivåer som påverkar preferenser för högerpopulistiska partier, samt vilken nivå som har störst 

påverkan.  

En annan sak som skulle vara intressant att undersöka, kanske då i ett land med mer heterogena 

regioner, är huruvida det finns en interaktionseffekt mellan aggregerad social tillit och 

individuell social tillit. Alltså om individuell tillit har en mindre effekt på preferenser för 

högerpopulistiska partier i miljöer som präglas av högre social tillit, och vice versa. 

Anledningen till att det skulle vara intressant är att social tillit kan ses som en kollektiv resurs, 

vilket gör att ens individuella tillit inte borde vara lika viktig i en ”höglitar-miljö”. I det svenska 

fallet skulle det kunna vara att individuell tillit har en större effekt på preferenser för 

Sverigedemokraterna i Blekinge än i Västerbotten.  
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