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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the relative success of Swedish right-wing party 

Swedish Democrats in the municipal election of 2018. The focus of this paper is to see how 

the voting behaviour could be explained using socioeconomic variables. 

The study consists of statistics from SCB concerning level of education, income, number of 

immigrants in the municipality and if the municipality receives benefits from the government 

from the 33 municipalities in the region of Skane, Sweden.  

The results shows that there is a correlation between the high education and income voters 

have in municipality and their tendency to vote for the Swedish Democrats. Those 

municipalities where most citizens have a higher education and a higher income where 

municipalities where the Swedish Democrats did not receive a lot of votes. There results did 

however not show a correlation between the number of votes for the Swedish Democrats and 

the number of immigrants living in the municipalities.  

 

 

Nyckelord: Sverigedemokraterna, högerpopulism, socioekonomiska faktorer 
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1. Inledning  

I följande uppsats undersöks den socio-ekonomiska bakgrunden till Sverigedemokraternas 

valframgångar i kommunvalet 2018. Sedan slutet av 1990-talet har högerpopulistiska partier 

succesivt brutit mark och växt i Europa, där Sverige inte är något undantag. Framväxten av 

högerpopulistiska partier skedde i Sverige senare än i övriga Europiska länder. Förutom en 

kort era på 1990-talet med NyDemokrati dröjde det till mitten av 2000-talet innan ett 

högerpopulistiskt parti etablerade sig på den politiska arenan men så är nu fallet med 

Sverigedemokraterna1. Med högerpopulistiska partier avses partier som är populistiska och 

driver en mer högerinriktad politik. De flesta forskare är överens om att främlingsfientlighet, 

nativism, etnonationalism eller etnopluralism, på olika sätt, är centrala element i 

högerpopulistiska partiers ideologi2. Etnonationalism eller etnopluralism innebär att man inte 

anser att en viss folkgrupp är bättre än en annan men att olika etniska grupper ej ska blandas, 

utan bör leva åtskilt3. Högerpopulistiska partier är ofta väldigt konservativa och förordar 

strängare straff, traditionella könsroller och är negativt inställda till feminism.  

 

I det senaste valet 2018 växte Sverigedemokraternatill att bli det tredje största enskilda partiet 

i riksdagen. Det finns mycket forskning kring framväxten av högerpopulistiska partier och ett 

antal teorier kring varför en tredje våg verkar svepa över Europa och hur det kommer sig att 

väljare röstar på dessa partier. Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det därför intressant 

att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom förändringen i det svenska politiska 

landskapet. För detta arbete har den underliggande tesen bakom vad som drivit de 

ekonomisk-strukturella förändringarna varit att det beror på socio-ekonomiska faktorer. Med 

socioekonomiska faktorer avses grupperingar som är skapade baserat på exempelvis 

utbildningsnivå, inkomst och yrke4. Tidigare forskning visar ett stöd för att socioekonomisk 

marginalisering kan vara en förklaring för högerpopulistiska partiers framväxt. Detta ligger i 

linje med förklaringar inom ekonomisk historia kring tidigare politiska förändringsprocesser. 

Det finns således ett behov av att kunna förstå dagens förändringar i perspektiv av längre 

historiska processer och på så sätt integrera samtiden i det ekonomisk-historiska narrativet. I 

grunden används en strukturanalytisk ansats. Strukturanalytiskt perspektiv utgår från att saker 

                                                           
1 Rydgren, Ruth (2001), s 202 
2 Berggren, Neergaard (2013). S206,211 
3 Levande Historia (2019). Nationalencyklopedin (2019) 
4 Statistiska centralbyrån (2019) 
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och ting förändras i cykler. Att genomföra strukturanalyser innebär att använda sig av ett 

modellbaserat arbetssätt där man systematiskt analyserar samband mellan exempelvis sociala, 

strukturella och ekonomiska förhållanden. Utifrån resultatet från sådana analyser byggs en 

grund för ställningstaganden5. 

I denna uppsats nyttjas används en strukturanalytisk ansats för att identifiera strukturella 

faktorer som kan förklara valresultatet på kommunnivå i Sverige. För arbetet har de 33 

kommunerna i Skåne län valts. Val av län gjordes främst för att arbetets omfattning hade 

blivit för stort om samtliga svenska kommuner valts då det är 290 stycken. Valet av just 

Skåne län är för att det sett utifrån befolkningsmängd är Sveriges tredje folkrikaste län med 

sina 1,34 miljoner invånare. Samt att det av de tre största länen, Skåne, Stockholm, Västra 

Götaland, är det län där Sverigedemokraterna fick flest andel röster i regionvalet 2018. Fokus 

ligger här på den populistiska högerns valresultat. I nästa steg följs utvecklingsförloppen med 

hjälp av tidsseriedata från omkring början av 1990-talet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns socio-ekonomiska förklaringar 

bakom en av de större politiska omvälvningarna i det svenska politiska landskapet sedan 

demokratins införande, etableringen av Sverigedemokraterna som riksdagsparti.  Partiet är 

sedan valet 2018 Sveriges tredje största parti och benämns ofta som det tredje blocket i 

svensk politik. För att kunna få fram eventuella socio-ekonomiska förklaringar undersöks 

kommuners skattekraft, utbildningsnivå, bidragsmottagande samt andel utrikesfödda. 

Frågeställningar för att undersöka detta är följande:  

- Har låginkomsttagare större benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna än 

höginkomsttagare? 

- Påverkar invånares utbildningsnivå deras benägenhet att rösta på 

Sverigedemokraterna? 

- Röstar fler på Sverigedemokraterna i kommuner med hög andel utrikesfödda? 

- Hur korrelerar stödet till Sverigedemokraterna med den kommunala utjämningen i 

kommunerna?  

                                                           
5 Schön (2013), s 62-65 
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1.2 Avgränsning  

För att få fram de socio-ekonomiska bakgrunderna till Sverigedemokraternas valresultat 2018 

behöver detta resultat jämföras med olika områden i svenska kommuner. Att inkludera 

samtliga 293 kommuner som finns i Sverige hade varit för omfattande för ett arbete av denna 

storlek varav ett urval behövde göras. Inför urvalet tog valresultat fram för samtliga 23 län 

och regioner för att se hur många röster Sverigedemokraterna fick i respektive län. Vidare 

beaktades även länets storlek då det är för omfattande med samtliga 293 kommuner men 

samtidigt får det inte vara för få kommuner inför en statistisk baserad undersökning. 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne är Sveriges de län som har flest invånare. Stockholm 

har ca 2,3 miljoner invånare, Västra Götaland har 1,6 miljoner invånare och Skåne har 1,3 

miljoner invånare. Sverigedemokraterna fick i regionvalet 9,74 procent i Stockholm, 12,82 

procent i Västra Götaland och 19,68 procent i Skåne6Av dessa tre län fick 

Sverigedemokraterna flest röster i Skåne vilket är anledningen till att Skåne väljs som län att 

genomföra undersökning på.  

 

Jag har i detta arbete valt att använda termen ”högerpopulistiska partier”. I materialet både 

böcker och artiklar som används för det teoretiska ramverket samt tidigare forskning används 

olika termer. Det är termer såsom radikala högerpartier, radikala högerextremistiska partier, 

högerextremistiska partier och radikala högerpopulistiska partier. Detta arbete syftar inte till 

att kartlägga vilka partier som är mest radikala, högerpopulistiska eller högerextremistiska 

utan syftar till att undersöka socioekonomiska faktorer bakom ett högerpopulistiskt partis 

relativa valframgång. Av den anledningen har jag för att inte i detalj behöva definiera de 

olika nivåerna av högerpopulism eller extremist valt att konsekvent använda termen 

högerpopulism när jag beskriver dessa partier. En egen reflektering jag gjort är nämligen att 

när man skriver om partier i nutid har dessa en tendens att betraktas som högerpopulistiska 

medan när man talar om partier i dåtid, efter att det upplösts eller ej längre har stort 

inflytande, tenderar dessa att bli radikala och extremistiska. En sådan värdering görs inte i 

detta arbete. 

 

1.3 Disposition  

Uppsatsen har följande struktur. Först presenteras en historik av den populistiska högerns 

utveckling i Sverige, Norge och Danmark sedan början av 1970-talet. Därefter följer en 

                                                           
6 Regionfakta (2018) 
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tvärsnittsanalys av den populistiska högerns valresultat i kommunvalen i Skåne 2018. Denna 

följs av en historisk analys som tar sin utgångspunkt i de faktorer som identifieras i 

tvärsnittsanalysen. En avslutande diskussion som relaterar de kvantitativa resultaten till ett 

övergripande strukturellt omvandlingsförlopp avslutar uppsatsen.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Arbetets teoretiska ramverk är hämtat från Rydgrens och Ruth studie publicerat i artikeln 

”Voting for the Radical Right in Swedish Municipalities: Social Marginality and Ethnic 

Competitio”. I denna artikel lyfter de fram att Sverige nyligen var undantaget avseende 

förekomsten av högerpopulistiska partier. Med undantag från NyDemokrati som fanns 

representerat i riksdagen 1991-1994, var sådana partier av marginell betydelse i Sverige7. 

Rydgren och Ruth lyfter hypotesen kring ”etniskt konkurrens”. Denna hypotes argumenterar 

för att stöd till högerpopulistiska partier är starkare i kommuner som är invandrartäta. Vidare 

lyfter de att social marginalisering i annan forskning anses vara en viktig del av förklaringen 

kring högerpopulistiska partier framgång8. Social marginalisering förklaras som att individer 

eller grupper som utesluts från att ta del av ekonomiska, sociala och politiska aktiviteter i 

samhället9. Relativ deprivation teori samt teorin om moderniseringens förlorare är de mest 

inflytelserika teorierna kring rollen om social marginalisering. Relativ deprivation är 

upplevelsen av att ens tillgångar inte överensstämmer med vad man anser att man har rätt till, 

baserat på jämförelser med andra individer, grupper och eller över tid. Teorin fokuserar kring 

frustrationen som uppstår från känslan av relativ deprivation10. Teorin om moderniseringens 

förlorare är en av de mer centrala grundteorierna i litteraturen kring högerpopulistiska partier. 

Rydgren och Ruth lyfter att Michael Minkenberg, i sitt arbete ”The West European Radical 

Right as a Collective Actor” från 2003, argumenterade för att uppkomsten av 

högerpopulistiska partier kan förklaras genom en radikal strävan att hindra eller vrida tillbaka 

sociala ändringar som associeras med modernisering11. Invånare som kan klassas som 

förlorarna på moderniseringen är inte nödvändigtvis arbetslösa utan snarare småföretagare, 

butiksägare och mindre handlare som behöver konkurrera med större ibland internationella 

kedjor.  

Ser man till teorin kring etnisk konkurrens som en av förklaringarna till högerpopulistiska 

partiers framgång, så ligger förklaringen i att dessa partier framställer invandrare som ett 

problem på flera olika sätt. De är ett hot till den nationella etniska identiteten, de är 

huvudorsaken till den ökade kriminaliteten, de är anledningen till arbetslösheten, de utnyttjar 

                                                           
7 Rydgren, Ruth (2011), s 202 
8 Rydgren, Ruth (2011), s 203 
9 Karolinska Institutet  
10 Rydgren, Ruth (2011), s 206 
11 Rydgren, Ruth (2001), s 206 
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det generösa västerländska välfärdssystemet vilket genererar mindre välfärd för inhemska 

invånare. De utmålas som illegala konkurrenter som ställs mot infödda som är berättigade att 

behålla hela kakan för dem själva. Egentligen är ställningen ställningstagandet mot 

invandring och migration bara en del av högerpopulistiska partiers program men den utgör 

grunden och motsvarar även bilden som väljare har av partierna12.  

I detta arbete riktas fokus kring om socioekonomiska faktorer kan förklara 

Sverigedemokraternas relativa framgång. Med beaktande av social marginalisering undersöks 

skillnader i inkomst och utbildning då dessa är faktorer som påverkar om invånare klassas 

som arbetare eller tjänstemän, samt vilken samhällsklass de tillhör. Hypoteserna som ställs 

utifrån detta är att det i kommuner med högre andel höginkomsttagare, som brukar anses 

tillhöra en högre social klass, är andelen som röstar på ett högerpopulistiskt parti som 

Sverigedemokraterna lägre än i en kommun med låg andel höginkomsttagare. Vidare ställs 

hypotesen att det i kommuner med hög andel invånare med minst 3 års eftergymnasiala 

studier är andelen som röstar på Sverigedemokraterna lägre än i kommuner där en lägre andel 

har minst 3 års eftergymnasiala studier. Teorin om etnisk konkurrens är intressant då 

invandring är en faktor som undersöks. Utifrån denna teori formas hypotesen att stödet för 

det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna kommer vara högre i kommuner med hög 

andel invandrare än i kommuner med lägre andel invandrare.  

                                                           
12 Rydgren, Ruth (2011), s 209 
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3. Högerpopulismens framväxt 

På 1900-talet präglades Europa av länders egenintressen och chauvinism, vilket vissa nu 

menar att ett första världskrig därför var ofrånkomligt. Efter andra världskriget började man 

prata om extrempartiers idéer, analysera de samt de underliggande tankemönster och deras 

betydelse för den destruktiva politiken som fördes efter första världskriget och ledde till 

andra världskriget. Enligt Johannson och Lerulf var Norden under samma period inte utsatt 

för extrempartier i samma utsträckning som övriga europeiska länder utan det dröjde till 

slutet av 1990-talet innan sådana partier växte fram13. Idag finns det i det europeiska politiska 

landskapet flera verksamma högerpopulistiska partier som i olika hög grad påverkar 

beslutsfattandet i de ländernas parlament. I Frankrike har Front National etablerats, i Belgien 

är det Vaalms Belang och i Italien är det Lega Nord. I norden har vi i Danmark Dansk 

Folkeparti, i Norge Fremskrittpartiet och i Sverige var det tidigare Ny Demokrati och numera 

är det Sverigedemokraterna. Framväxten av högerpopulistiska partier ses som ett fenomen 

som inträffade i slutet av 1990-talet, i alla fall i Sverige då det var då NyDemokrati kom in i 

den svenska riksdagen. Men tendenserna för högerpopulismens framväxt gick att ana tidigare 

än så, redan under 1970-talet. Lågkonjunkturer, finanskriser samt ökad globalisering vilket 

även inneburit ökad invandring har dock fått dessa partier att få ökat stöd bland väljare sedan 

slutet av 1990-talet.  

 

3.1 Dansk Folkeparti  

Dansk Folkeparti (DF) grundades 1995 i Danmark och 1996 valdes Pia Kjærsgaard till 

partiledare, vilket hon fortsatte att vara fram till 2012. DF är en utbrytning av 

Fremskridtspartiet som är ett nationalistiskt högerparti med populistiska drag som grundades 

197214. Första valet partiet deltog i var 1998 där de fick 7,4 procent av rösterna och därmed 

säkrade mandat i folketing, vilket är den danska riksdagen. Dansk Folkeparti är ett parti som 

är grundat från toppen, ett riksdagsparti och har i samtliga kommunval färre antal väljare än 

på riksnivå. De fick fortsatt väljarstöd och gick fram i valet 2001 där de fick 12 procent av 

rösterna och då erhöll 22 mandat. Det gjorde de till det tredje största partiet i folketinget. I 

valet 2005 fortsatte partiet att öka om än mindre och fick då 13,2 procent, trenden fortsatte 

och i valet 2007 där partiet fick 13,8 procent och i valet 2015 fick de 21,1 procent. I valet 

                                                           
13 Johansson & Lerulf (2012), s 16, 21 
14 Nationalencyklopedin (2018) 
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2011 tappade partiet några procent och fick 12,3 procent15. Dansk Folkeparti ses i Danmark 

som ett välfärdsparti som arbetar för att bevara Danmark som det är eller som det var förr. 

Enligt detta tankesätt är invandring en kostnad som tar medel från andra delar av samhället 

och partiets invandringskritiska politik utgör en grund för att förmedla deras huvudfokus som 

är välfärden16. 

 

3.2 Fremskrittpartiet (FRP) 

Fremskrittpartiet grundades 1973 i Norge och hette vid grundandet Anders Lange partiet, då 

han startade partiet. Partiet gjorde direkt succé i valet och fick fyra representanter i Stortinget. 

Mellan 1973 och 2001 var det både upp- och nedgångar för partiet i de olika valen vilket 

berodde på interna konflikter samt att partiet ofta kopplades till rasistiska rörelser och 

högerextrema organisationer. I valet 2001 vände de senaste årens trend och partiet gick 

återigen framåt i valet för att sedan 2005 få 22,1 procent av rösterna och därmed bli det näst 

största partiet i Norge. Partiet bedöms av utomstående vara ett högerpopulistiskt parti, som 

står långt ut till höger på den politiska skalan medan partiet själva anser sig vara ett mer 

traditionellt liberalt högerblocksparti17 .  

 

3.3 Ny Demokrati (NyD) 

Ny demokrati bildades 1991 av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Ny Demokrati är i 

likhet med Dansk Folkeparti ett riksdagsparti, det grundades från toppen och hade färre 

väljare i de kommunala valen än på riksnivå. Partiet utmärkte sig som ett parti med 

populistiska drag18. I riksdagsvalet 1991 fick partiet 6,7 procent av rösterna. Wachtmeister 

lämnade efter valet som partiledare och i opinionsundersökningar kunde man se att de 

tappade väljarnas stöd. I valet 1994 fick partiet endast 1,2 procent och upplöstes kort 

därefter19. 

 

3.4 Sverigedemokraterna (SD) 

Sverigedemokraterna anser själva att de bildades 1988 men grunden för partiet ligger i 

organisation Bevara Sverige Svenskt (BSS) som grundades 1976. BBS bestod av flera 

                                                           
15 Danmark statistik (2015) 
16 Johansson & Lerulf (2012), s 99 
17 Rydgren (2004), s 179, 188 
18 Nationalencyklopedin (2018) 
19 Rydgren & Ruth (2011) s 204 
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rasistiska medlemmar som vara kritiska till 1970-1980-talets invandringspolitik20. 

Sverigedemokraterna har sina rötter i fascism överlappade i alla fall på 1980-1990-talet med 

antidemokratiska grupper, nazister och fascister. 1999 gjorde de ett offentligt uttalande där de 

tog avstånd från nazism21. 2005 valdes den fortsatt sittande partiledaren Jimmie Åkesson som 

införde en mildare retorik än tidigare partiledare Mikael Jansson. Vid kommande val 2006 

fortsatte Sverigedemokraternas framgång och de fick 2,9 procent av rösterna jämfört med de 

1,4 procent de fick i valet 2002. I valet 2010 fick Sverigedemokraterna 5,7 procent av 

rösterna, i valet 2014 12,86 procent och i senaste valet 2018 fick partiet 17,53 procent och 

blev därmed det tredje största partiet i Sveriges riksdag22. 

 

  

                                                           
20 Larsson & Ekman (2001),  
21 Rydgren & Ruth (2011), s  
22 Valmyndigheten (2018) 
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4. Tidigare forskning 

Flera av dagens högerpopulistiska partier har sina rötter i nazistiska partier eller rörelser. 

Sverigedemokraterna är ett exempel på sådana partier som i ovanstående del har beskrivits. 

Det kan te sig som överraskande att partier med nazistiska rötter i dagens samhälle kan få ett 

tillräckligt stort stöd bland väljare för att ta sig in i riksdagen men så är fallet. För att närmare 

kunna undersöka hur detta kommer sig väljer jag att kort gå tillbaka till 1920-talet och 

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) dagar. Detta arbete syftar inte till att ge 

en historisk tillbakablick på NSDAP tid men flera av de röstningsmönster som undersökts 

och identifierats från denna tid ligger till grund för den forskning som idag bedrivs kring 

högerpopulistiska partiers framväxt. Det är därför relevant att lyfta denna forskning för att 

bättre förstå anledningarna till de socioekonomiska faktorer som undersöks i detta arbete.  

 

4.1 Ekonomisk röstningsbeteende i Tyskland 1920-1930 -tal 

Vilka som röstade på Hitler är en av de mest studerade frågorna i forskning kring 

röstningsbeteende23.  Några som undersökt detta närmare är Gary King, Ori Rosen, Martin 

Tanner och Alexander F Wagner, vars resultat publicerats i The Journal of Economic History. 

Frågan de ställde sig var hur demokratiska val ledde till att det antidemokratiska NSDAP 

vann kontroll över Tyskland. De fann att de grupper som tog mest skada av den katastrofala 

ekonomiska depressionen inte hade homogena intressen och därför ej heller agerade på 

samma sätt. King et. al menar att forskare redan tidigt haft ett stort intresse kring paradoxen 

att ett demokratiskt system ledde till uppståndelsen av ett antidemokratiskt parti. Samt att 

utvecklingen av ett sådant antidemokratiskt parti upphörandet av demokrati i samma land24.  

Enligt King et. al erbjuder litteraturen två kategorier om man fokuserar på gruppbaserade 

teorier. Dessa första kategorin är mass society theory som ser extremiströrelser ha störst 

genomslag hos individer på den sociala periferin. Mass society theory är inspirerad av Javier 

Ortega y Gasset och andra forskare25. Denna grupp, som befann sig på den sociala perifering, 

bestod i huvudsak av icke röstare och drogs till de budskap som nazistiska partiet förmedlade. 

Den andra kategorin av gruppbaserad teori är klassteori vars grundare är Seymour Lipset och 

hans anhängare. Klassteorin menar på att det råder olika demokratiska och extremistiska 

                                                           
23 King et. al (2008), s 951 
24 King et. al (2008), s 953 
25 King et. al (2008), s 953 
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former av politiska uttryck för olika sociala grupper. Det finns även en annan variant till 

radikalisering eller klassteorin hypotesen då kritiker menar att inte samtliga längre 

medelklass röstare på nazisterna trots att många av dem led stora förluster under den stora 

depressionen26. King et. al. anser att det intressanta är att se vilka grupper som röstade på 

nazisterna i högre utsträckning än genomsnittet.  

Till skillnad från Frankrike, Storbritannien och USA var avmattningen i konjunkturen mer 

gradvis i Tyskland, vilket även ledde till en gradvis nedgång i depression för hela landet. 

Arbetslösheten började stiga, flera företag gick i konkurs och deflationspolicyn började visa 

effekt under 1930. Dessa ekonomiska omständigheter skulle vara tillräckliga för att i ett val i 

vilket land som helst leda till en snabb förändring från sittande regering och etablerade partier 

samt sansade oppositionspartier, till mer extrema motståndare till regeringen såsom var fallet 

i Tyskland27. Ser man utifrån incitament, är den mest självklara anledningen till vilka grupper 

som gav oproportionerligt stöd till nazisterna de som blev mest skadade av den katastrofala 

ekonomiska depressionen. I ännu enklare termer, för att svara på frågan kring vem som 

röstade på nazisterna, undersökte King et. al vilka väljargrupper som mest troligt ville ”kasta 

ut idioterna” som syftade på etablissemanget28.  

Gary et. al fann att de som skadades mest av depression och till slut röstade för nazisterna var 

de som med liten risk att bli arbetslösa såsom egenföretagare, butiksägare och lantbrukare29. 

Denna grupp tog hård skada av den ekonomiska depressionen men eftersom de ägde sin 

verksamhet fanns det låg risk för de att bli arbetslösa. Sämre ekonomiska tider innebar att de 

skulle få in betydligt mindre pengar och även om de förvisso var rädda för att mista sina 

företag och självständighet, såg man det som att man i så fall skulle behöva ta anställning och 

inte som att man skulle bli arbetslös. Därför lockade in den välfärdspolitik som sittande 

regering eller kommunisterna förde utan istället nazisternas som fokusera på det egna 

ägandet. Av samma anledning lockade nazisternas politik inte arbetslösa i samma 

utsträckning30. 

Det finns andra aspekter att ta hänseende till och det är att man inte ska förbise att det 

förekom strategiskt röstande. Det innebär att väljare röstar på icke etablerade partier i syfte 

att chocka etablissemanget och sittande regering för att markera sitt missnöje. Dessa väljare 

                                                           
26 King et. Al (2008), s 954 
27 King et. al (2008), s 957-958 
28 King et. al (2008), s 959 
29 King et. al (2008), s 987 
30 King et. al (2008), s 961-962 
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utgår dock från att etablissemanget överlever31. Proteströstande förutsätter att man kan 

”korrigera” röstningen vid kommande val när markeringen gått hem hos de etablerade 

partierna, så var tyvärr inte fallet för Tyskland på 1930-talet. King et. al avslutar med att man 

även måste granska statistiken man bygger sina antaganden och resultat på och inte vara för 

snabb med tolkningen av resultaten. De lyfter att Childers i sin studie korrelerade andelen 

arbetare i ett område med andelen som röstade för nazisterna32. Childers fann att i områden 

med flera arbetare var det många som röstade på nazisterna och drog då slutsatsen att 

arbetarklassen var anhängare till nazisterna. Detta är en möjlig och fullt rimlig tolkning av 

resultaten, men det kan även vara helt fel. Det skulle lika gärna kunna vara så att tjänstemän 

och andra som råkar bo i områden med hög andel arbetare röstar på nazisterna33. 

 

4.2 Arbetares stöd för högerpopulistiska partier 

Oesch har undersökt hur det kommer sig att högerpopulistiska partier sedan 1990-talet har 

blivit arbetarpartier, något han tar stöd i att annan forskning visar34. I sin studie fokuserar 

Oesch på väljarnas generella motivation att rösta på högerpopulistiska partier och undersöker 

tre olika variabler. Den första variabeln är den ekonomiska konflikten. Den består i att 

högerpopulistiska partier får stöd från väljare som har mer att förlora av socio-ekonomiska 

förändringar, exempelvis öppna gränser och fri handel. Högerpopulistiska partier har i 

Europa överlag anammat en protektionistisk ställning gentemot internationell konkurrens, fri 

handel sam ökad integrering till en gemensam europeisk marknad35. Den andra variabeln är 

den kulturella konflikten. Väljarna som röstar på högerpopulistiska partier uttrycker en oro 

kring multikulturalism och tar avstånd från lika rättigheter för de med utländska 

medborgarskap. Den tredje variabeln är främlingskap. Väljare som är missnöjda med hur 

sittande regering och de politiska systemen fungerar, samt de etablerade partierna röstar för 

ett alternativ som inte faller inom det nuvarande politiska systemet36. Motståndet till 

invandring brukar anges som anledningen till att väljare stödjer högerpopulistiska partier men 

Oeasch ställde frågan kring om det i huvudsak var anti-invandringsfrågorna engagerade mest 

av ekonomiska eller kulturella anledningar37. Studiens resultat visar att arbetare i hög grad är 

                                                           
31 King et. al (2008), s966 
32 Childers (1976) 
33 King et. al (2008), s 972 
34 Oesch (2008), s 349 
35 Oesch (2008), s 350 
36 Oesch (2008), s 350 
37 Oesch (2008), s 351 
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mer benägna att rösta för högerpopulistiska partier. Studien visade även att väljare som 

arbetar inom skola, sjukvård, välfärd, kultur och media inte i lika hög utsträckning röstar på 

högerpopulistiska partier, utan istället tenderar att rösta på partier på vänsterkanten38. Detta 

resultat stämmer enligt Oesch överens med andra studier som gjorts inom området. Vidare 

fann Oeasch att den inhemska identiteten och kulturen värderas högre hos väljarna som röstar 

för högerpopulistiska partier än ekonomiska parametrar, så var fallet för samtliga fem länder 

som undersöktes39.  

 

4.3 Röstning på högerpopulistiska partier 1980-2002 

I en artikel publicerad i American Journal of Political Science lyfter Arzheimer att han är 

förvånad över att man inte i större utsträckning undersökt varför stödet för högerpopulistiska 

partier ofta är ostabilt, samt att dessa partier i flera länder är väldigt svaga40. Hans studie 

sträcker sig från 1980 till 2002 och omfattar samtliga medlemsländer i Europeiska Unionen 

under denna period. Under dessa 23 åren genomfördes 1 065 individuella undersökningar i 18 

länder41. Efter andra världskriget associerades högerpopulistiska partier med nazisterna och 

deras marionett regimer, vilket resulterade i att partierna ofta hölls isolerade och var av liten 

betydelse i det politiska landskapet. Detta förändrades dock i början 1980-talet när en oväntad 

tredje våg av högerpopulism svepte över Europa42. Högerpopulistiska partiers väljarbas 

kommer från icke-traditionella segment av arbetar- och lägre medelklass som hyser oro kring 

närvaron av utom-europeiskt födda invånare. Generellt sett är stödet för dessa partier störst 

hos män, antingen unga eller över medelåldern, de med låg utbildningsnivå samt arbetare och 

de som har rutinmässiga arbeten om än inte fysiskt krävande43. En av de socio-ekonomiska 

faktorerna som Arzheimer undersökte var sambandet mellan utbildningsnivå och 

sannolikheten för väljaren att rösta på högerpopulistiska partier. Han fann att väljare med hög 

utbildningsnivå mer sannolikt anammar liberala ideal än högerpopulistiska, samt att denna 

grupp har en ringa anledning att känna sig hotade av invandring44. Utifrån sin studie kom 

Arzheimer fram till att väljare inte i protest röstar på högerpopulistiska partier utan det finns 

en social och beteendeprofil som ligger till grund för det, åtminstone på individnivå. På 

                                                           
38 Oesch (2008), s 356 
39 Oesch (2008), s 369 
40 Arzheimer (2009), s 259 
41 Arzheimer (2009), s 265 
42 Arzheimer (2009), s 259 
43 Arzheimer (2009), s 259 
44 Arzheimer (2009), s 263 
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kontextuell nivå är resultaten mer komplicerade. Det finns inget som indikerar på att en 

tystnadskultur kring högerpopulistiska partiers budskap kring invandring och inhemsk 

nationell identitet – tvärtom är det budskap som går hem hos deras väljarbas. Vidare visade 

undersökning att både arbetslöshetsnivå och invandring har en positiv effekt för ökat stöd för 

högerpopulistiska partier, dock förstärker deras respektive effekter inte varandra. I vissa 

konstellationer kan budskap om ökad ersättning för exempelvis arbetslösa minska stödet för 

samma partier45. 

 

4.4 Väljarstöd Sverigedemokraterna mellan 2006-2010 

Rydgren & Ruths har gjort en studie på väljarstödet för Sverigedemokraterna i kommunvalet 

2006 och 2010, och de analyserar skillnaderna mellan samtliga 290 kommuner. De tar upp att 

Knigge (1998) och Lubbers et al (2002) visade i sina studier att valresultaten för 

högerpopulistiska partier har en positiv korrelation med andelen invandrare i landet46. Utifrån 

etnisk konkurrensteorin förväntade de sig en positiv korrelation mellan antalet invandrare i en 

kommun och stödet till Sverigedemokraterna47. Rydgren och Ruths studie resulterar i att det 

som förväntat finns det en negativ korrelation mellan väljarstödet för Sverigedemokraterna 

arbetslöshet för Sverigedemokraterna, vilket var ett väntat resultat. Gällande utbildningsnivån 

är resultaten något mer komplexa då de fann en förväntad negativ korrelation men endast när 

de kontrollerade för proportionen invandrare och kriminalitet. Värt att notera är dock att en 

justerad r2 visar på att de socioekonomiska faktorerna endast förklarar lite av variationerna 

mellan kommunerna, och betydligt mindre än andelen invandrare och brottsstatistik48. 

Korrelationen mellan andel invandrare och väljarstöd för Sverigedemokraterna var även det 

ett komplext resultat. Det fanns en positiv korrelation mellan andel invandrare och 

väljarstödet för Sverigedemokraterna när man beaktade samtliga invandrare. Delade man 

dock upp resultatet och endast tog andel invandrare från icke-europeiska länder i korrelation 

med väljarstödet för Sverigedemokraterna, var korrelationen negativ vilket för Rydgren och 

Ruth var oväntat. Båda resultaten är korrekta. Med anledning av detta finner Rydgren och 

Ruth en del stöd i hypotesen att socio-ekonomisk marginalitet är en viktig faktor när man ska 

förklara väljarstöd för Sverigedemokraterna. Det stämmer överens med annan forskning som 

                                                           
45 Arzheimer (2009); s 274 
46 Rydgren, Ruth (2011), s 203 
47 Rydgren, Ruth (2011), s 210 
48 Rydgren, Ruth (2011), s 212 
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även den anser att socio-ekonomisk marginalisering över tid blir viktigare och viktigare för 

att förklara väljarstödet för högerpopulistiska partier49. 

 

 

  

                                                           
49 Rydgren, Ruth (2011), s 215 
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5. Metod 

För detta arbete har data främst inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). Specificerad 

sökning gjordes på hemsidan där Sverigedemokraternas valresultat för skånska kommuner, 

demografiskt underlag samt underlag kring ekonomi, utbildning och kommunal utjämning 

inhämtades. Nedan förklaras kort vad det kommunala skatteutjämningssystemet är samt dess 

beståndsdelar. Därefter följer en redogörelsen av data och hur den bearbetas i syfte att 

besvara arbetets frågeställningar.  

 

5.1 Material 

I syfte att kunna identifiera eventuella korrelationer mellan ekonomiska aspekter och 

valresultatet 2018, med fokus på Sverigedemokraternas resultat har underlag inhämtats från 

Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Förutom de 33 skånska kommunerna hämtas 

information från området politik där andelen SD-röster i kommunvalet 2018 den variabeln 

som ställs i förhållande till de socio-ekonomiska faktorerna såsom utbildning och inkomst. 

Från området demografi inhämtades data såsom befolkning, andel utrikesfödda, 

befolkningsförändringar sedan 2010. Vidare hämtades från området kommunal utjämning 

underlag för ekonomisk utjämning utfall kr/invånare, bidrag äldreomsorg, 

utjämningsbidrag/avgift, bidrag förskola och grundskola samt bidrag gymnasieskola. 

Avseende området ekonomi och utbildning bestod underlaget bland annat av information 

kring skattekraft per invånare, andel av befolkning med högst grundskoleutbildning, 

gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning. Samtlig data har inte används i detta 

arbete utan ett urval baserat på de frågeställningar som ställts samt det teoretiska ramverket 

gjordes och data valdes därefter. Utifrån frågeställningarna ställdes kommunernas skattekraft, 

utbildningsnivå samt andel utrikesfödde i förhållande till andelen röster SD fick i valet 2018. 

Just utbildningsnivå och andel utrikesfödda är två områden som Rydgren och Ruth 

undersöker i sin studie från 2011, om än att de benämner utrikesfödda som invandrare. De 

undersökte även om inkomsten kunde påverka och därmed stödja teorin kring socio-

ekonomisk marginalisering, vilket jag i detta arbete väljer att undersöka utifrån kommunen 

skattekraft. Punktdiagram (kallas även scatterplot eller sambandsdiagram) valdes som 

redovisningsmetod för att på bästa sätt visa resultaten. I syfte att tydliggöra resultatet visas 

trendlinjen samt ekvationerna i samtliga diagram. Detta då det är viktigt att beakta även r2 

och inte endast trendlinje när tolkning av diagrammen görs. R2 anger hur stor del av den 
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beroende variabeln (y-axeln) som kan förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x-

axeln). Detta under förutsättning att sambandet mellan de båda axlarna är linjärt.  

5.2 Källkritik 

Underlag för uträkningarna är hämtade från Statistiska centralbyrån vilket jag anser vara en 

av de mest tillförlitliga källor man kan ha i ett arbete gällande statistiskt underlag. Viss risk 

vid inhämtning av data finns dock alltid då man manuellt fyller i vad för parametrar man är i 

behov av vilket kan leda till bortfall som hade kunnat vara relevant. Då frågeställningen i 

detta arbete är så pass snäv att ett tydligt avgränsat urval kan göras anser jag risken vara 

väldigt liten för att något sådant ska ha skett.  
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6. Resultat 

I denna del presenteras resultatet från undersökningarna där variablerna skattekraft, 

utbildningsnivå, andel utrikesfödda samt kommunal utjämning ställs i förhållande till 

Sverigedemokraternas valresultat i kommunvalen i Skåne 2018.  

6.1 Skattekraft i korrelation Sverigedemokraternas valresultat 

Hypotes 1: Låginkomsttagare har en större benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna än 

höginkomsttagare.  Denna fråga ställs med anledning av utveckling i exempelvis Tyskland på 

1930-talet då nazistpartiet slutligen fick makten. Vad som var utmärkande då enligt forskning 

från Gary King, m.fl. är att man fann underlag som visade på att egenföretagare, butiksägare, 

samt mindre bönder som var låg till medelinkomsttagare röstade på nazisterna. Denna grupp 

löpte ingen stor riska att bli arbetslösa, däremot förlorade de intäkter i det depressionstyngda 

Tyskland vilket gjorde de mer mottagliga för nazisternas budskap. Med anledning av detta 

var den första korrelationen jag undersökte om kommunernas skattekraft påverkar hur många 

som röstar på Sverigedemokraterna och om det finns en korrelation, vilken det i så fall är. 

Röstar fler invånare i en kommun med hög skattekraft på Sverigedemokraterna eller det 

kanske är så att invånare i en kommun med låg skattekraft har högre benägenhet att rösta på 

Sverigedemokraterna. Detta blir inte samma urval som Gary King m.fl. nyttjade men är 

tillräckligt snarlikt med grund i deras underlag kunna undersöka om kommunens skattekraft 

påverkade valresultatet 2018. Med andra ord om andelen invånare med högre respektive lägre 

inkomster, vilket påverkar kommunens skattekraft, visade en tendens att i högre eller lägre 

utsträckning rösta på Sverigedemokraterna. I nedanstående punktdiagram motsvarar varje 

prick en av Skånes 33 kommuner. På x-axeln framgår kommunernas genomsnittliga 

skattekraft per invånare per år och på y-axeln framgår andel röster i procent som 

Sverigedemokraterna fick i senaste kommunvalet. Regressionslinjen har en tydlig lutning 

nedåt är trendlinjen vilket visar att ju högre skattekraft en kommun har, desto lägre andel 

röster gick till Sverigedemokraterna. R2 i detta diagram är 0,404 vilket innebär att det 

sambandet mellan andelen som röstade på Sverigedemokraterna och kommunens skattekraft 

har ett tydligt linjärt samband. Vi kan från nedanstående diagram utläsa att det finns ett 

samband mellan kommunens skattekraft och andelen röster som Sverigedemokraterna fick i 

valet 2018, samt att detta samband visar att ju högre skattekraft en kommun har desto färre 

invånare är det som röstar på Sverigedemokraterna. 
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Diagram 1. Samband mellan skattekraft och andelen röster på Sverigedemokraterna i kommunvalet i 

Skåne län 2018. Egna beräknar baserat på underlag från SCB, 2018. 

 

6.2 Utbildningsnivå i korrelation Sverigedemokraternas valresultat 

Hypotes 2: Utbildningsnivån påverkar invånares benägenhet att rösta på 

Sverigedemokraterna där de som har lägst utbildning i högre grad tenderar att rösta på partiet 

än det med högre utbildning. Tidigare forskning har visat att stöd för dessa partier är högt hos 

arbetare och låginkomsttagare har slutsatsen ibland dragits till att dessa väljare även är 

lågutbildade. Huruvida det påståendet stämmer på egna företagare som också utgör en del av 

väljarbasen är oklart. Vidare har det argumenterats av bland annat Arzheimer i hans artikel 

”Contextual Factors and Extreme Right Vote in Westen Europe” att väljare med högre 

utbildning tenderar att dras till mer liberala ideal samt att de inte i samma utsträckning som 

andra grupper känner sig hotade av invandrad arbetskraft. På x-axeln framgår andel invånare 

med minst 3 års eftergymnasial utbildning fördelat per kommun och på y-axeln framgår andel 

röster i procent som Sverigedemokraterna fick i senaste kommunvalet. Regressionslinjen har 

en tydlig lutning nedåt vilket trendlinjen visar att ju högre skattekraft en kommun har desto 

färre invånare var det som röstade på Sverigedemokraterna. R2 i detta diagram är 0,533 vilket 
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innebär att andelen invånare med minst 3 års eftergymnasial utbildning förklarar ca 53 

procent av variationen i andelen röster på Sverigedemokraterna. Vi kan från nedanstående 

diagram utläsa att det finns ett samband mellan andelen invånare som har minst 3 års 

eftergymnasial utbildning och andelen röster som Sverigedemokraterna fick i valet 2018. Vad 

diagrammet visar är att i de kommuner där en större andel invånare har minst 3 års 

eftergymnasial utbildning är stödet för Sverigedemokraterna lägre än i kommuner som har en 

lägre andel invånare med minst 3 års eftergymnasial utbildning.  

 

 

Diagram 2. Punktdiagram som visar valresultatet i förhållande till andelen invånare i kommunerna 

med minst 3 års eftergymnasial utbildning. Egna beräknar baserat på underlag från SCB, 2018. 

 

6.3 Andel utrikesfödda  

Hypotes 3: I kommuner med högre andel utrikesfödda röstar invånarna till högre del på 

Sverigedemokraterna än i kommuner med lägre andel utrikesfödda. Detta speciellt då partiet 

har tydliga nazistiska rötter, något som partiet på senare tid försökt att få bort från dess 

image. Partiets förhållning till EU, som de vill utträda, migration och integration, samt att 

stänga gränserna har gjort att representanter för partiet liksom väljarna anses vara 

y = -109,79x + 35,478
R² = 0,5337

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

SD
 r

ö
st

e
r 

(%
) 

ko
m

m
u

n
va

le
t 

2
0

1
8

Andel med minst 3 års eftergymnasial utbildning

Skånska kommuner



23 
 

främlingsfientliga, rasister.  Med anledning av ovanstående var det därför intressant att se om 

och i så fall i vilken utsträckning andelen utrikesfödda i en kommun påverkade valresultatet 

2018. Röstar fler på Sverigedemokraterna i kommuner där andelen utrikesfödda är hög eller 

är det tvärtom så att man i dessa kommuner i lägre utsträckning röstar på 

Sverigedemokraterna? Det intressanta här är även vad som i sådana fall är anledningen. Om 

det visar sig att fler röstade på Sverigedemokraterna i kommuner med hög andel utrikesfödda, 

kan man då dra slutsatsen att det bor fler främlingsfientliga i den kommunen? Så utmålas det 

ofta i media att ju fler på en ort som röstar på Sverigedemokraterna desto mer 

främlingsfientliga är människorna där. Kan det vara så att man i en sådan kommun anser att 

man har fått ”tillräckligt” eller ”för många” utrikesfödda och då ej vill ta emot fler vilket 

rimmar väl med Sverigedemokraternas politik om att stänga gränserna, minska invandringen 

och migrationen. Då skulle man kunna tolka det som att denna grupp röstar för något som är 

direkt skadligt för dem, eller i alla fall inte är till deras fördel. Om resultatet visar motsatsen 

att det i kommuner med hög andel utrikesfödda är färre som röstar på Sverigedemokraterna, 

går det då att tolka som att man i dessa kommuner inte anser invandring och migration att 

vara ett problem och därmed inte i samma utsträckning är mottaglig för 

Sverigedemokraternas budskap.  

Punktdiagrammet nedan visar utfallet när valresultatet ställdes i förhållande till andelen 

utrikesfödda i de skånska kommunerna. Vad som är viktigt att beakta i detta diagram är inte 

trendlinjen utan r2. Ser man bara till trendlinjen lutar denna svagt uppåt vilket skulle kunna 

leda till att man drar slutsatsen att ju fler utrikesfödda som finns i en kommun desto fler i 

kommunen är det som röstar på Sverigedemokraterna. Men ser man till r2 visar den på ett 

värde på 0,007 vilket innebär att sambandet mellan dessa två variabler, röster på 

Sverigedemokraterna och andel utrikesfödda, har ett ytterst litet om inte marginellt samband. 

Skattekraft samt utbildning i förhållande till valresultatet hade ett samband på över 0,4 och 

detta har 0,007 vilket är så litet att det därmed går att hävda att det i inte finns något samband 

mellan dem. Därmed faller ovanstående spekulationer då diagrammet visar att det inte finns 

något stöd för att andel utrikesfödda i en kommun påverkar invånarnas benägenhet att rösta 

på Sverigedemokraterna, varken positivt eller negativt.   
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Diagram 3. Punktdiagram som visar valresultatet i förhållande till andelen utrikesfödda i procentper 

kommun. Egna beräknar baserat på underlag från SCB, 2018. 

 

6.4 Kommunal utjämning i korrelation Sverigedemokraternas valresultat 

Hypotes 4: Stöd för Sverigedemokraterna är lägre i kommuner som i hög grad tar emot 

ekonomiska medel från det kommunala utjämningssystemet än i kommuner som i låg grad tar 

emot ekonomiska medel. Sverigedemokraterna beskriver sig själva som ett parti som är måna 

om den svenska välfärden. Det framgår tydligt då de ofta ställer resurser till sjukvård och 

skola i förhållande till resurser som läggs på invandring och migration. Högerpopulistiska 

partier värnar om den privata egendomen och brukar i inte vara det parti som arbetslösa och 

bidragstagare i hög utsträckning röstar för. Just det kommunala skatteutjämningssystemet är 

dock ett system partiet vill se över och i en motion till riksdagen anförs att 

skatteutjämningssystemet sätter principen att väljare ska kunna utkräva ansvar från sittande 

styre baserat på tidigare vidtagna åtgärder. Sverigedemokraterna lyfter fram att kommuner 

som får mer än 20 procent av sin budget från andra kommuners skattebetalare på grund av 

detta system kan ha lägre skattesatser än andra kommuner som betalar in till systemet eller tar 

emot mindre. Partiet vill minska beroendet av utjämningsmedel och vill ålägga de kommuner 

som tar emot mer än 10 procent av kommunens intäkter ska anpassa kommunalskatten så att 
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behovet av detta stöd sjunker till max 10 procent50. Med anledning av detta förväntades en 

negativ trendlinje då väljare som väljare i en kommun som tar emot medel från 

utjämningssystemet rimligen borde rösta för partier som vill bibehålla eller utvidga stödet och 

ej på partier som vill minska det. Diagrammet visar dock på ett annat resultat. På x-axeln 

visas den kommunala utjämningen respektive kommun betalar in till systemet eller tar emot 

från systemet, fördelat i kronor per invånare. På y-axeln framgår andel röster i procent som 

Sverigedemokraterna fick i senaste kommunvalet. Den prickiga linjen som har en tydlig 

stigande lutning är trendlinjen och den visar att ju mer medel som kommunen tar emot från 

det kommunala skatteutjämningssystemet desto fler invånare är det i den kommunen som 

väljer att rösta på Sverigedemokraterna. I detta diagram är R2 något lägre än i tidigare, med 

undantag för diagrammet avseende korrelation mellan andel utrikesfödda i kommunen och 

röster på Sverigedemokraterna. R2 i detta diagram 0,3542 vilket innebär att det finns ett linjärt 

samband. Ju närma +1 vi är desto tydligare är sambandet så detta är ett förhållandevis svagt 

men inte obefintligt samband. Därmed kan vi från diagrammet utläsa att det i 

mottagandekommuner, de kommuner som tar emot utjämnande medel genom det kommunala 

skatteutjämningssystemet finns högre benägenhet att rösta på Sverigedemokraterna än i 

kommuner som tar emot lägre belopp eller till och med betalar in till systemet.  
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Diagram 4. Punktdiagram som visar valresultatet i förhållande till kommunalekonomisk utjämning i 

kommunerna, redovisas i utfall kr/invånare. Egna beräknar baserat på underlag från SCB, 2018. 
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7. Analys 

I detta arbete har socio-ekonomiska bakgrunden till Sverigedemokraternas relativa framgång 

i kommunvalet 2018 undersökt. I det underlag hämtat från Statistiska centralbyrån har 

skattekraft, utbildningsnivå, andel utrikesfödda samt kommunal utjämning korrelerats med 

Sverigedemokraternas valresultat. Att det skulle finnas en korrelation mellan skattekraft och 

stödet för partiet samt utbildningsnivå och partiet var förväntade resultat. Om det beror på att 

väljare med högre utbildning är vana vid att i högre utsträckning problematisera kring olika 

samhällsproblem, och därmed inte lika enkelt köper högerpopulistiska partiers ”enkla 

lösningar” genom att ställa olika grupper mot varandra i främst välfärdspolitik eller att man 

helt enkelt utvecklar mer liberala sympatier går däremot inte att utläsa av denna 

undersökning. Det finns flera faktorer detta skulle kunna bero på och detta är endast några av 

dem. En faktor som inte varit fokus i detta arbete men som dock är relevant är att man ofta i 

valsammanhang pratar om missnöjeröstning. Att väljare på grund av att man är missnöjd med 

hur kommunen, regionen eller landet sköts väljer att rösta på andra partier än de som sitter i 

majoritet för att markera sitt missnöje, även om de ideologiskt inte sympatiserar med valt 

parti. Det finns även missnöjesröstning i form av att man inte är nöjd med resultat som 

etablerade partier påvisat i de senaste valen och därför utifrån missnöje från detta rösta på ett 

nytt parti. Ett nytt icke-etablerat parti, som exempelvis högerpopulistiska partier tenderar att 

vara, kan då ha starkare åsikter kring en fråga som just denna väljare för detta val finner 

viktiga. Tar ett sådant parti upp ett område som väljaren är missnöjd kring och starkt 

argumenterar för sin sak kan väljaren rösta för detta parti trots att den kanske inte håller med i 

andra frågor. Dessa anledningar kan vara en anledning bakom väljarstöd till 

högerpopulistiska partier. Vad som dock varit fokus i detta arbete är socio-ekonomiska och 

ekonomisk-strukturella anledningar. Enligt King m.fl. var de grupper som inte nödvändigtvis 

skulle bli arbetslösa vid en ekonomisk kris men däremot förlora intäkter och eventuellt även 

gå i konkurs de som hade en större benägenhet att rösta på högerpopulistiska partier. Tar man 

i beaktade resultaten i diagram 1 så stämmer detta arbete överens med King m.fl. resultat då 

det i kommuner med hög skattekraft, därmed ej hög andel låginkomsttagare eller arbetare, 

inte finns något utbrett stöd för Sverigedemokraterna. Det omvända verkar dock stämma, i 

kommuner med låg skattekraft där vi kan utgå från att det finns en större andel invånare 

tenderar fler att rösta på Sverigedemokraterna. Diagram 2 visar på en korrelation mellan 

utbildningsnivå och väljarstöd för Sverigedemokraterna i form av att de kommuner med låg 

andel invånare som har minst 3 års eftergymnasial utbildning, i valet ger högre stöd till 
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Sverigedemokraterna än i kommuner med hög andel invånare som har minst 3 års 

eftergymnasial utbildning. Även detta resultat sammanfaller med den slutsats som Arzheimer 

drog från sin studie. Nämligen att väljare med hög utbildningsnivå tenderar att föredra 

liberala ideal istället för högerpopulistiska ideal. Vidare drog han slutsatsen att denna grupp 

ej heller känner sig hotade av invandringen i form av att de riskerar att bli arbetslösa.  

Vad som dock var överraskande var resultatet i diagram 3 som undersökte korrelation mellan 

andel utrikesfödda och valresultatet 2018. Jag var intresserad av att veta huruvida denna 

skulle vara positiv eller negativ. Vid en positiv korrelation hade jag troligtvis dragit slutsatsen 

att det i kommuner med hög andel utrikesfödda manifesterar de problem som 

Sverigedemokraterna beskyller invandringen för i högre grad, vilket därmed skulle generera 

ett högre väljarstöd för partiet och vice versa i kommuner med låg andel utrikesfödda. Vid en 

negativ korrelation hade jag troligen tolkat det som att det i kommuner med hög andel 

utrikesfödda men lågt väljarstöd för Sverigedemokraterna antingen är så att invandringen inte 

ses som ett problem eller att just den höga andelen utrikesfödda skulle motsvara en högre del 

av väljarbasen som inte skulle rösta för en politik som är direkt skadlig för dem. Detsamma i 

en kommun med låg andel utrikesfödda och lågt stöd för Sverigedemokraterna skulle 

tolkningen kunnat vara att man där ej anser att invandring är ett så pass stort problem som 

utmålas av Sverigedemokraterna och att väljarna då inte är lika mottagliga för vare sig 

retoriken eller budskapen. Nu visade det sig att det inte fanns något tillräckligt starkt 

samband mellan andel utrikesfödda och väljarstödet för Sverigedemokraterna utifrån 

underlaget som används i arbetet vilket det i sig är väldigt intressant då det motsäger dels det 

som lyfts i debatter men även en del av tidigare forskning. Dock har forskare lyft fram att de 

ekonomiska aspekterna till skillnad från kulturella aspekter, har en större tendens att påverka 

huruvida en person har en större eller lägre benägenhet att rösta på högerpopulistiska partier  

Resultatet i diagram 4 var även det överraskande då det visade att invånare i kommuner som 

tar mot kommunal utjämning röstar på Sverigedemokraterna i högre utsträckning än invånare 

i kommuner som ej tar emot finansiella medel eller en låg andel. Detta är överraskande då, 

som jag skrev ovan, Sverigedemokraterna anser att just detta medel i högre utsträckning ska 

regleras och minskas. Det innebär att dessa väljare direkt röstar för något som är skadligt för 

dem. Det kan förvisso ha en så pass enkel förklaring som att just denna ansats från 

Sverigedemokraterna inte är något väljarna har god kännedom kring och därför inte beaktar 

när de röstar för partiet. Det kan också vara så att man inte vill behöva ta emot så pass mycket 

av det kommunala utjämnandet som kommunen gör och därmed anser att övriga delar av 
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Sverigedemokraternas politik är ett steg i rätt riktning att komma till bukt med detta. De 

förändringar som Alliansregeringen gjorde i systemet drabbade de svagaste kommunerna 

mest vilket kan ha skapat ett ökat missnöje. Vid missnöjesröstning tenderar väljare att 

överväga att rösta för högerpopulistiska partier i högre utsträckning än tidigare.  

7.1 Slutsats 

Förutom ovanstående reflektion kring olika aspekter att ta hänseende till kan man heller inte 

förbise att det kan förekomma strategiskt röstande. Det innebär att väljare röstar på icke 

etablerade partier i syfte att chocka etablissemanget och sittande regering för att markera sitt 

missnöje, men samtidigt utgår från att etablissemanget överlever. Detta proteströstade 

förutsätter att man kan ”korrigera” röstningen vid kommande val när markeringen gått hem, 

så var tyvärr inte fallet för Tyskland på 1930-talet. Detta är inte något som jag valt att 

fokusera på i detta arbete men något som kan vara bra att ha i åtanke. 

Slutsatsen jag dragit utifrån resultaten och tidigare forskning är att de ekonomiska aspekterna 

i högre grad påverkar väljares benägenhet att rösta på högerpopulistiska partier. Detta är 

något som sällan lyfts i samhällsdebatter, där läggs ofta fokus på de kulturella aspekterna, 

känslomässiga argument och att etniska grupper ställs mot andra etniska grupper. Utifrån 

detta arbete anser jag dock att landets ekonomiska situation, möjligheten till bra 

egenförsörjning samt den upplevda livskvalitén eller uppfattningen kring vad man som 

invånare är berättigad till i högre grad påverkar huruvida man väljer att rösta på 

Sverigedemokraterna än deras retorik kring invandring.  

En sak som inte får glömmas bort är att detta arbete och undersökning är gjord på 33 av 

Sveriges 290 kommuner och länet som valts är det tredje största länet. Med anledning av 

detta måste det ifrågasättas huruvida resultatet kan generaliseras. Detta är resultat i 

kommunala val med statistiskt underlag avseende kommuners socio-ekonomiska 

förutsättningar och kan vara för specifik för att dra några slutsatser kring regionala och eller 

nationella val och de bakomliggande orsakerna till väljarstöd för Sverigedemokraterna.  
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