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This essay examines the recent electoral success of the 

Sweden Democrats (SD) in the Swedish municipal election in 

2006 and 2010. By using statistical methods it aims to explain 

which of three contradicting theoretical frameworks best can 

explain how a populist radical right party could penetrate one 

of the most stable party systems in the world. The theoretical 

approaches tested in this essay are: a demand-side, an 

external supply-side and an internal supply-side approach. By 

using theoretically anchored proxies to determine the effect of 

the contradicting theoretical approaches this essay concludes 

that the internal supply-side explanation measuring the local 

party organizational ability of the SD had the most substantial 

effect when it comes to explaining their recent electoral 

success in the Swedish municipalities, as opposed to a more 

commonly believed demand-side driven explanation. 
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Inledning 

År 1994 skanderade Sverigedemokraternas anhängare ”Sex miljoner till” under den så kallade 

Engelbrektmarschen (Bjurwald 2011: 228). Sexton år senare skriver Aftonbladets ledarsida, 

dagen efter valet 2010, ”Mardrömsscenariot slog in” (Aftonbladet 2010-10-20). 

Socialdemokraterna (SD) hade gjort ett katastrofval men Aftonbladet tycktes anse att 

Sverigedemokraternas intåg i Sveriges lagstiftande församling var en ännu mer oroande 

utveckling. Sverige var fram till valet 2010 det land i Europa som inte hade ett populistiskt 

radikalt högerparti i sitt parlament, men efter valet 2010 tillskansade sig Sverigedemokraterna 

en vågmästarroll i riksdagen. Trender likt den här har skådats över hela Europa under ett par 

decenniers tid, då de tidigare så solida partisystemen har penetrerats av ”främlingsfientliga” 

partier (Kitschelt 2007: 2). Sverigedemokraterna började dock sin parlamentariska resa redan 

år 2002 då partiet tilldelades mandat i 29 av Sveriges 290 kommuner. Hur och varför har 

Sverigedemokraterna utvecklats från att ha en marginaliserad position i den lokala politikens 

periferi till att erhålla en vågmästarposition i Sveriges riksdag? 

Radikala populistiska högerpartier har förändrat det politiska landskapet i hela Europa (se 

Mudde 2007; Kitschelt 2007: Ignazi 2003). Att förklara dessa partiers framgångar och deras 

påverkan på det politiska klimatet har intresserat forskare i hela världen. Sverigedemokraterna 

delar likt sina utländska ”systerpartier” åsikter om invandring och integration som skiljer sig 

från de etablerade partierna i den mening att de är kritiska till den utveckling som har skett 

inom dessa områden under senare år (Mudde 2007: 64-67). Motståndarna till 

Sverigedemokraterna vill inte ”ta i dem med tång”, och öppet eller inofficiellt samarbete med 

dem i riksdagen är uteslutet för både regering och opposition (Aftonbladet 2012-11-14). Men 

faktum kvarstår, SD och likande partier runtom i Europa har blivit förtroendevalda av folket 

för att representera deras åsikter i de lagstiftande församlingarna. Forskare menar att partier 

som Sverigedemokraterna har en ideologisk grund som bygger på idéer som är etablerade i 

samhället även om dessa idéer inte har tagit samma tillspetsade uttryck tidigare (Mudde 2010: 

1177-78). Det är mot denna bakgrund rimligt att anta att visa attityder har förts upp till ytan 

och därmed gjort det möjligt för Sverigedemokraterna att ta sig in i Sveriges riksdag (Betz 

1994: 166-68, 184-89). Trots att antaganden av det slaget cirkulerar i debatten och i 

forskningen är orsaken till partiets framgångar, först i kommunerna och sedan på det 

nationella planet, långt ifrån klarlagda. 
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En av de vanligaste förklaringarna som ges till varför radikala populistiska högerpartier har 

nått framgång utgår från att främlingsfientlighet, och efterfrågan på högerpopulistiska 

lösningar, tenderar att koncentreras till väljargrupper i vissa samhälleliga kontexter. Flera 

forskare har t.ex. hävdat att det finns s.k. ”fertile breeding grounds” för populistiska radikala 

högerpartier av SD:s typ, t.ex. områden med högre arbetslöshet, en hög andel invandrare och 

en stor andel våldsbrott (Kestillä 2006; Golder 2003). Den grundläggande tanken sett ur det 

här perspektivet är att globala samhällsförändringar har gjort att vissa människor känner sig 

missgynnade och därför väljer att lägga sin röst på ett parti som de anser för deras talan bättre 

än de traditionella partierna (Ignazi 2003: 201-04).  Den typiska väljaren för ett populistiskt 

radikalt högerparti beskrivs ofta som en ung man med ett traditionellt arbetaryrke (Ignazi 

2003: 203). Forskare har dock visat att de väljare som stödjer populistiska radikala 

högerpartier knappast är en homogen grupp utan att de förekommer i alla samhällsgrupper 

(Mitra 1998: 58-60; Arzheimer & Carter 2006: 438-39). När det kommer till de kontexter där 

Sverigedemokraterna frodas har vissa forskare argumenterat för att dessa kännetecknas av 

ekonomisk turbulens som resulterar i arbetslöshet kombinerat med hög grad av immigration 

som i sin tur gynnar populistiska radikala högerpartier (Golder 2003: 460). Detta antagande 

bör dock ifrågasättas, speciellt i fallet Sverige. Under 1990-talet genomgick Sverige en tuff 

ekonomisk kris och mottog samtidigt ett stort antal invandrare utan att ett populistiskt 

högerparti skördade framgång (Rydgren 2002: 48-49). Mot denna bakgrund är det tveksamt 

om ett perspektiv som fokuserar på väljares efterfrågan i mindre gynnade samhällskontexter 

kan svara på frågan varför ett parti som SD har lyckats etablera sig i det tidigare solida 

svenska partisystemet.  

I skuggan av efterfrågeförklaringarnas eventuella tillkortakommanden har fokus riktats mot 

s.k. utbudsförklaringar. Utbudsförklaringar avser att studera hur de populistiska radikala 

högerpartierna själva påverkar sin politiska fortlevnad samt hur de påverkas av det politiska 

klimatet (t.ex. etablerade partier) och det institutionella ramverk de verkar i (t.ex. valsystem) 

(Mudde 2007: kap 10 & 11). Med ett sådant perspektiv som utgångspunkt är frågan om SD 

kan skapa sitt eget öde i den svenska politiken? 

Avvägningen mellan efterfråge- och utbudsorienterade förklaringar ligger till grund för 

uppsatsen. Följande fråga ska sammanfattningsvis besvaras: När SD:s kommunala 

framgångar förklaras, vilken betydelse har sociala problem som invandring, arbetslöshet och 

utanförskap i jämförelse med möjligheter skapade av externa aktörers agerande och SD:s 

egna, allt starkare, förmåga att mobilisera människor som är beredda att arbeta för partiet? 
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Syfte 

Syftet med följande uppsats är att med hjälp av statistiska metoder undersöka faktorer som 

kan antas påverka SD:s valframgångar i kommunalvalen 2006 och 2010. De hypoteser som 

kommer att prövas och ställas mot varandra härrör från tre olika typer av teoribildningar: 

 Kontextuella förklaringar: Kan man hitta specifika lokala kontexter i vilka sociala 

problem klustras och leder till att SD kan frodas och vinna mark i Sveriges politiska 

system? 

 Politisk möjlighetsstrukturella förklaringar: Kan SD:s framgångar i de senaste 

kommunalvalen förklaras genom institutionella regelverk och externa aktörers 

beteende?  

 Intern partiorganisatorisk förklaring: Vilken betydelse har SD:s förmåga att 

organisera sig på ett kommunalt plan haft för deras framgång? 

Förklaringsinriktningarna, som i sin tur härrör från olika teoribildningar, kommer att ligga till 

grund för de hypoteser som prövas genom indirekta statistiska indikatorer. Målsättningen med 

uppsatsen är att undersöka om SD har vuxit fram som ett resultat av den efterfrågan som finns 

för deras kärnfrågor i samhället eller om deras framgång bör tillskrivas partiets egen förmåga 

att organisera sig och därmed ta tillvara på det utbud som funnits för dem i det svenska 

politiska systemet? 

Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Den första delen av uppsatsen redogör för de teoretiska 

perspektiv som studerar populistiska radikala högerpartiers framväxt och framgång i Europa. I 

avsnittet presenteras även, på de teoretiska grunder som redogörs för, uppsatsens tre 

hypoteser. I uppsatsens andra del presenteras forskningsmodellen samt de metodologiska 

grunder som uppsatsen använder sig utav. Här preciseras även hypoteserna då teorierna 

operationaliseras till statistiskt mätbara variabler. Tredje delen av uppsatsen presenterar 

resultaten från de statistiska körningarna grafiskt och i tabellform och för att på bästa möjliga 

sätt utreda vilken av de tre hypoteserna som står sig starkast i att förklara vad som möjliggjort 

SD:s kommunala valframgångar år 2006 och 2010. Sista delen av uppsatsen summerar och 

diskuterar eventuella slutsatser och resultat. 



Kalle Ekholm C-uppsats Linnéuniversitetet 

4 

 

Teori 

Tre teoretiska förklaringsinriktningar 

De tre inriktningar som på divergerade sätt försöker förklara uppkomsten av populistiska 

radikala högerpartier är: 

 Kontextuella förklaringar  

 Politiska möjlighetsstrukturella förklaringar  

 Interna partiorganisatoriska förklaringar 

De kontextuella förklaringarna försöker att förklara uppkomsten av den nya vågen av 

högerpartier genom att argumentera för att det finns en efterfrågan i samhället för populistiska 

radikala höger partier och de idéer de står för (se Golder 2003; Kestilä 2006; Betz & Swank 

2003). 

De politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna förklarar istället fenomenet som en produkt 

utav det utbud som populistiska radikala högerpartier har lyckats skapa med hjälp utav 

externa faktorer, t.ex. institutionella ramverk, andra partiers relation (till varandra och till 

populistiska radikala högerpartier) eller media (se Arzheimer & Carter: 2006; Jackman & 

Volpert 1996). 

De interna partiorganisatoriska förklaringarna söker svaret på rubbningen av normaltillståndet 

i de Europeiska valsystemen genom att se till de populistiska radikala högerpartierna själva. I 

samstämmighet med de politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna argumenterar denna 

typ av förklaring att ett utbud har skapats. Till skillnad från den föregående förklaringstypen 

anser de interna partiorganisatoriska förklaringarna att utbudet har skapats av de populistiska 

radikala högerpartierna själva. De analysenheter som undersöks av denna förklaringstyp är 

bl.a. partiorganisation och ideologi (se Erlingsson et.al. kommande; Kitschelt & McGann 

1995; de Lange & Art 2011) .  

Kontextuella förklaringar 

De efterfrågeorienterade kontextuella förklaringarna opererar ofta på två olika nivåer i sitt 

sökande på varför populistiska radikala högerpartier har skördat framgång i Europa: mikro- 

och makronivå. När undersökningarna görs på mikro-nivå undersöker man individer och i 

allmänhet deras attityder. Makroundersökningar undersöker förhållanden på regional, 

nationell och t.o.m. global nivå. Gemensamt har dock dessa undersökningar att de undersöker 

hur efterfrågan för populistiska radikala högerpartier kan förklara deras framgång; man vill 

Efterfrågan 

 Utbud 
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finna den idealiska grogrunden där folk av olika anledningar efterfrågar ett populistiskt 

radikalt högerparti. (Mudde 2007: kap 9).  

En förklaring till populistiska radikala högerpartiers framväxt som har fått mycket 

uppmärksamhet är tanken om loosers of modernization, bl.a. utvecklad av Piero Ignazi 

(2003). Moderniseringen har förändrat samhället på många nivåer och resulterat i fenomen 

som globaliseringen, risksamhället, postindustriella samhället och postfordisk ekonomi. 

Ignazi argumenterar att de som lägger sin röst på ett populistiskt radikalt högerparti är de 

individer som har missgynnats till följd av moderniseringen. Han menar att idealväljaren för 

ett populistiskt radikalt högerparti är en ung man med ett klassiskt arbetarjobb (Ignazi 2003: 

202-03). Teorin lutar sig mot antagandet att populistiska radikala högerpartier har en 

homogen väljargrupp och vissa studier har visat resultat som delvis ger stöd till denna hypotes 

(Arzheimer & Carter 2006: 438-39). Dock har andra studier påvisat att väljargruppen 

konstitueras av en mycket mer homogen grupp (Mitra 1998). 

Delar av loosers of modernization teorin har även undersökts på makro-nivå. Det mest 

studerade exemplet är globaliseringen. En del studier har visat att det finns ett samband 

mellan graden av globalisering i ett land och stödet för populistiska radikala högerpartier 

(Swank & Betz 2003: 238-40). Det bör dock påpekas att olika studier finner olika samband 

beroende på vilka analysenheter som används i studierna (Mudde 2007: 203-05). 

En teori som har teoretiska kopplingar till moderniseringen är osäkerhetstesen. Den ser de 

populistiska radikala högerpartiernas framgång som ett resultat av den osäkerhet många 

känner i dagens samhälle p.g.a. de makro-nivåförändringar som har svept över samhället de 

senaste decennierna, t.ex. globalisering, ökad immigration, ekonomiska och politiska kriser. 

En del forskare ser de populistiska radikala högerpartierna som ett motstånd till sådana 

förändringar och osäkerheten de har skapat (Bjørklund & Andersen 2002: 19). Dock har 

studier även visat att osäkerhetstesen endast har en svag förklaringskraft när det kommer till 

att förklara populistiska radikala högerpartiers framgång (Wendt 2003: 38). 

En samhällsförändring som ofta används för att förklara populistiska radikala högerpartiers 

frammarsch i Europa är den ökade immigrationen till Europa från utomeuropeiska länder. 

Ändå har olika studier kommit fram till divergerande slutsatser där vissa har påvisat ett 

positivt samband mellan antal utlandsfödda och framgång för populistiska högerpartier 

(Golder 2003) medan andra har funnit ett negativt samband mellan de båda variablerna 

(Wendt 2003). 
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Vissa studier refererar till populistiska radikala högerpartier som movements of crisis (Mudde 

2007: 205). Kriser resulterar enligt ovan nämnda teori till arbetslöshet och allmän frustration, 

vilket i sin tur gör att människor väljer att lägga sin röst på ett populistiskt radikalt högerparti. 

Alla studier stödjer dock inte denna teori; viss forskning menar att arbetslöshet måste 

kombineras med hög grad av immigration för att kunna förklara framgång för populistiska 

radikala högerpartier (Golder 2003: 460-61). Som tidigare nämnt bör dock Golders (2003) 

slutsats mötas med skepsis i fallet Sverige, då 1990-talet beskriver ett scenario med hög 

invandring och arbetslöshet utan att producera ett populistiskt radikalt högerpari (Rydgren 

2002: 48-49). 

Statistiska undersökningar i Sverige indikerar att det finns en relativt stor efterfrågan för ett 

parti som hanterar invandringsfrågan på ett hårdare sett. Hela 23,3% av befolkningen ansåg 

sig villiga att stöda ett politiskt program som begränsar immigranters rättigheter 

(Integrationsbarometern 2007: 46-48). Frågan är dock om det är folkets efterfrågan som har 

möjliggjort SD:s framgångar i kommunalvalet och om efterfrågan är en produkt av 

moderniseringens förändringar? Följande hypotes har skapats för att undersöka de 

kontextuella förklaringarnas eventuella styrka: 

Hypotes 1: I hur stor utsträckning kan SD:s valframgångar i kommunalvalen 2006 och 2010 

förklaras med hjälp av de efterfrågeorienterade kontextuella förklaringarna i relation till 

politiska möjlighetsstrukturella- och interna partiorganisatoriska förklaringarna?  

Politiska möjlighetsstrukturella förklaringar 

Politiska möjlighetsstrukturella förklaringar söker svaret på populistiska radikala 

högerpartiers valframgångar i institutionella regelverk och externa aktörers beteende.  

Mycket av den forskning som vänder sig till den institutionella typen av politiska 

möjlighetsstrukturella förklaringar grundar sig i Duvergers lag som menar att majoritära 

valsystem (t.ex. Storbritannien) skapar ett tvåpartisystem i relation till de proportionella (t.ex. 

Sverige) som producerar ett partisystem med fler partier (Duverger 1954). En logisk följd av 

denna ”lag” är att nya partier (t.ex. populistiska radikala högerpartier) har större chans att 

etablera sig i länder som använder sig utav proportionella valsystem. Denna teori har fått stöd 

utav flera empiriska studier (se. Farrell 1997; Lijphart 1994). Forskning som har inriktat sig 

på populistiska radikala högerpartier har visat att höga valtrösklar och låg proportionallitet i 

allmänhet minskar chanserna för dessa nykomlingar (Jackman & Volpert 1996: 517-18).  
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Proportionella valsystem producerar även en intressant biprodukt, nämligen vågmästarrollen. 

Vågmästarrollen i ett parlament inträffar när den styrande majoriteten inte besitter mandat nog 

för att själva kunna få igenom lagförslag. Vågmästaren har teoretiskt sätt möjlighet att tippa 

vågen åt det håll han/hon finner gynnsamt. SD innehar en sådan roll i riksdagen och i flertalet 

kommuner i Sverige. Studier som har undersökt vågmästarrollen på kommunalnivå har visat 

att Sverigedemokraterna genom sin vågmästarroll påverkar de andra partiernas beteende och 

koalitionsbildning och på så sätt skapar gynnsamma förhållanden för att kunna fortsätta växa 

(Loxbo 2010: 311-12).  

Det måste finnas, eller göras, plats för ett nytt parti om de ska lyckas nå framgång inom 

politiken. Politiska möjlighetsstrukturella förklaringar studerar även hur detta kan gå till och 

således hjälpa populistiska radikala högerpartier till goda valresultat. En förklaring till 

genomslag i partisystem är uppkomsten av nya frågor. Europa har sett två strömningar av 

partier skaka om partisystemen sedan efterkrigstiden: gröna partier och populistiska radikala 

högerpartier. Vissa forskare menar att dessa partier har lyckats utnyttja de etablerade 

partiernas ovilja att politisera vissa förändringar och problem som delar av väljarkåren finner 

viktiga (Betz 1994: 184-89). I fallet med de gröna partierna är det frågor om miljön som står i 

centrum, medan de radikala populistiska högerpartierna fokuserar på bl.a. massinvandring, 

risksamhället och det multikulturella samhället (Mudde 2007: 238).  

Ovanstående förklaring är dock inte den enda möjliga till hur dessa nya partier kunnat få plats 

i de europeiska parlamenten. Väljarlojaliteten gentemot de etablerade partierna har sedan 

1990-talet minskat drastiskt (Mudde 2007: 234). Vissa forskare menar att de etablerade 

partierna rör sig mot mitten på höger-vänsterskalan, de konvergerar. Det har debatterats hur 

detta påverkar de populistiska radikala högerpartierna (Mudde 2007: 238-39). Majoriteten av 

studierna som har undersökt denna hypotes har dock visat att när de etablerade partierna rör 

sig mot mitten ökar de populistiska radikala högerpartiernas chans att slå sig in i de solida 

partisystemen (Carter 2005; Kitschelt & McGann 1995). 

En teori som är nära besläktad med konvergensteorin och dess koppling till populistiska 

radikala högerpartiers framgång är Peter Mairs och Richard Katzs kartelliseringsteori. De 

hävdar att de etablerade partierna har utvecklats från att tidigare ha varit bittra motståndare till 

idag vara mycket närmre varandra, politiken har således rört sig ifrån folket och bedrivs idag 

på en arena som har distanserat sig från väljarna och civilsamhället (Katz & Mair 1995). 

Följden av likriktningen av de etablerade partierna är att det har skapat politiska möjligheter 

som populistiska radikala högerpartier kan ta vara på. Forskning inom området har ofta 
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fokuserat på huruvida kartellpartier har existerar eller inte, och p.g.a. detta till viss grad 

negligerat delhypotesen om kartellpartiets framväxt är en av orsakerna till de populistiska 

radikala högerpartiernas uppkomst (Mudde 2007: 209). Däremot har den forskning som har 

undersökt sambandet mellan kartelliseringsprocessen och populistiska radikala högerpartier 

funnit svaga positiva samband (Blyth & Katz 2005).  

Generellt hävdas det att politiska möjlighetsstrukturella förklaringar når långt när det kommer 

till att förklara populistiska radikala högerpartiers genomslag
i
, alltså deras första intåg i 

politiken. Däremot har det visat sig att förklaringsinriktningarna har svårt att förklara 

partiernas etablering i politiken (Mudde 2007: 254). För att undersöka förklaringskraften i den 

politiska möjlighetsstrukturella teoritraditionen i relation till SD valframgångar 2006 och 

2010 har följande hypotes skapats: 

Hypotes 2: I hur stor utsträckning  kan SD:s valframgångar i kommunalvalen 2006 och 2010 

förklaras med hjälp av de utbudsorienterade politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna i 

relation till kontextuella- och interna partiorganisatoriska förklaringarna?  

Interna partiorganisatoriska förklaringar 

De kontextuella och politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna har gemensamt att de 

väljer att se till andra aktörer eller strukturer (t.ex. väljare, institutionella ramverk och 

etablerade partier) för att förklara populistiska radikala högerpartiers framgång. De interna 

partiorganisatoriska förklaringarna menar att även om spelreglerna målas upp utav andra 

aktörer och strukturer är det ändå i slutändan de radikala populistiska högerpartierna själva 

som skapar sitt eget öde (Berman 1997: 102; Mudde 2007: kap 11). Dock förnekar inte 

teoribildningen att det även måste finnas gynnsamma grunder för ett populistiskt radikalt 

högerparti, i form utav t.ex. hög grad av proportionallitet, samt efterfrågan av deras kärnfrågor 

i väljarkåren. I fallet Sverige finns det tendenser på att dessa grunder existerar i form utav ett 

gynnsamt institutionellt ramverk och en väljarkår som till relativt stor del sympatiserar med 

SD i deras kärnfråga, invandringen (Integrationsbarometern 2007: 46-48).  

Interna partiorganisatoriska förklaringar fokuserar generellt sett på tre typer av faktorer då de 

ämnar förklara populistiska radikala högerpartiers framgång: ideologi, ledarskap och 

partiorganisation (Mudde 2007: 256). 

                                                 
i
 Översatt från engelskans ”Breakthrough”(=genomslag) samt ”Persistence”(=etablering). 
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Den ideologiska förklaringen av den här teoribildningen brukar fråga sig om det finns något 

vinnande ideologiskt koncept för populistiska radikala högerpartier? Om ideologin bör vara 

mer åt det extrema traditionella hållet eller mer åt ett progressivt ”städat” håll är något som är 

debatterat i forskarvärlden. Dock verkar majoriteten anse att den nya typen populistisk radikal 

högerideologi fungerar bättre än den daterade traditionella och bryska tappningen av 

ideologin (Hainsworth 2000: 1). Det som däremot är allra viktigast är hur ideologin 

presenteras för väljarna, en brysk traditionell tolkning kan framställas som mer modern än vad 

den egentligen är och således leda till framgång (Backes & Mudde 2000: 466-68). 

När man studerar hur partiorganisationen påverkar de populistiska radikala högerpartiernas 

framgång undersöker man allt ifrån högsta partiledning till det lokala ”fotfolket”. När det 

kommer till ledarskap efterlyses två egenskaper för att partiet ska lyckas: Internt (praktiskt) 

ledarskap och externt (attraktivt utåt) ledarskap. Ledning av partiet är viktigt för alla partier 

men populistiska radikala högerpartier tenderar att ha en speciell relation till ledarrollen. 

Dessa partier är ofta mer centrerade kring en eller ett fåtal personer jämfört med etablerade 

partier och därav spelar ledaren enligt vissa forskare en extremt stor roll för populistiska 

radikala högerpartier (Mudde 2007: 206-11). En problematik när det kommer till ledarskap i 

populistiska radikala högerpartier är att dessa två ledaregenskaper (externt och internt 

ledarskap) oftast inte kombineras, en ledare som är karismatisk är oftast inte den bästa 

organisatören och vice versa (Harmel & Svåsand 1993: 23-25).  

Forskning har visat att en karismatisk ledare kombinerat med en vinnande ideologitolkning, 

kan då de politiska möjlighetsstrukturerna är gynnsamma, hjälpa ett populistiskt radikalt 

högerparti i genomslagsfasen. Dock kan dessa faktorer ensamma inte göra att ett parti 

etablerar sig som en långvarig aktör i det politiska systemet. För att uppnå ett etablerings-

stadie krävs en solid partiorganisation (Betz 1998: 54-57; de Lange & Art: 2011: 1244-46). 

Partiorganisationen på lokalnivå är extremt viktig för att populistiska radikala högerpartier 

skall kunna svara på och ta tillvara på den efterfrågan som eventuellt finns för dem i 

väljarkåren. Forskning i Europa och Sverige har visat att där de populistiska radikala 

högerpartierna har lyckats förankra sin lokala partiorganisation är där de når de den största 

framgången (Erlingsson et al. kommande; Betz 2002). Följande hypotes har skapats för att 

undersöka huruvida de interna partiorganisatoriska förklaringarna kan förklara SD:s 

framtågande i den svenska kommunalpolitiken: 
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Hypotes 3: I hur stor utsträckning kan SD:s valframgångar förklaras med hjälp utav de 

utbudsorienterade interna partiorganisatoriska förklaringarna i relation till kontextuella- och 

politiska möjlighetsstrukturella förklaringar?  

I nästa del av uppsatsen kommer det teoretiska resonemang som har grundlagts i detta kapitel 

föras samman med statistiska variabler. Förhoppningen är att skapa en teoretiskt förankrad 

statistisk forskningsmodell som på ett tillfredställande sätt kan testa de tre hypoteser som har 

presenterats. 

Metod 

Modellformulering samt operationalisering 

Nedan följer en visuell beskrivning av den forskningsmodell som ämnar svara på de 

forskningsproblem som ställts i uppsatsen.  

 

Figur 1. Modellformulering 

 

 

 

 

 

 

 

De förklaringar som inkluderas i Figur 1 presenterades brett i teoridelen av uppsatsen, de 

kommer att sammanfogas med relevant material för att testa hypoteserna. Uppsatsen använder 

sig utav en uteslutande statistisk metod, målet är att i följande kapitel finna teoretiskt 

relevanta operationaliseringar av dessa olika förklaringsvariabler.
ii
 

 

                                                 
ii
 Se Appendix 1 för spridnings- och centralmått för samtliga variabler som används i studien. Data har hämtats 

från Valmyndigheten och Statistics Sweden (SCB) – Tack till Karl Loxbo som har tillhandahållit datasetet.  
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Kontextuell förklaring 

Kontextuella förklaringar lutar sig mot de studier som har undersökt om efterfrågan för 

populistiska radikala högerpartier kan förklara deras framväxt i Europa. Som beskrivet i 

teorikapitlet förklarar teorierna framväxten av partier såsom SD genom att fokusera på att 

vissa segment av väljarkåren efterfrågar ett parti som står för en auktoritär och i många fall 

invandringskritisk politik. Tre typer av kontextuella förklaringar kommer att sammanfogas 

med sammanlagt fem kvantitativa variabler: 

 Moderniseringens förlorare – Statistiska undersökningar i Sverige har visat att det 

finns en relativt stark efterfrågan efter ett parti som SD, 23,3 % av Sveriges invånare 

sa att de skulle kunna tänka sig stöda ett parti med en hårdare syn på invandring 

(Integrationsbarometern 2007: 46-48). Det finns dock anledning att undersöka om 

denna efterfrågan, för det första, beror på att sociala problem har samlats i vissa 

kommuner, och för det andra, om det kan förklara SD:s framgångar. I enlighet den 

relativt dominerande förklaringen moderniseringens förlorare (eng. losers of 

modernization) har forskning visat att det finns en korrelation mellan globalisering 

och stöd för radikala populistiska högerpartier (Swank & Betz 2003: 238-40). 

Argumentet är att det är folk som på ett eller annat sett har påverkats negativt av 

moderniseringen och därför ligger det i deras intresse att rösta på ett parti som SD 

(Ignazi 2003: 203). Denna uppsats kommer i linje med teorin om moderniseringens 

förlorare undersöka om det finns s.k. bördiga betesmarker (eng. fertile breeding 

grounds). Dessa bördiga betesmarker är kontexterna (t.ex. kommuner) där problemen 

som är en följd av globaliseringen och moderniseringen klustras och det är i de 

förhållandena som en efterfrågan för populistiska radikala högerpartier växer fram och 

föder SD:s framgång. Detta teoretiska resonemang producerar tre intressanta variabler 

att studera: 

o Andel öppet arbetslösa – Olika studier har kommit fram till divergerande 

resultat då relationen mellan arbetslöshet och framgång för populistiska 

radikala högerpartier har undersökts (cf. Arzheimer & Carter 2006; Kestilä & 

Söderlund 2007). Faktum kvarstår dock – arbetslöshet kan teoretiskt sett ses 

som en negativ följd av det moderna risksamhället. Med detta teoretiska 

ramverk som grund undersöker denna variabel hur stor andel av kommunens 

arbetsföra befolkning (16-64 år) som är öppet arbetslös.  



Kalle Ekholm C-uppsats Linnéuniversitetet 

12 

 

o Andel låginkomsttagare – Moderniseringens förlorare antas ofta vara 

lågutbildade och därmed ha låga inkomster (Ignazi 2003: 203). I enlighet med 

Ignazis identifiering av moderniseringens förlorare är det av intresse att 

undersöka andel låginkomsttagare på kontextuell nivå. Variabeln mäter hur 

stor andel av respektive kommuns befolkning som nationellt sett tillhör den 

femte inkomstkvartilen, dvs. de 20 % som tjänar minst i landet. 

o Andel med högskoleutbildning - Utbildningsnivå används ofta som förklaring 

till vilka som röstar på populistiska radikala högerpartier (Kitschelt 1995; 

Arzheimer & Carter 2006). Hög utbildningsnivå gör att en individ och en 

kontext med stor andel högutbildade inte är lika utsatt i det moderna 

globaliserade risksamhället. Variabeln kan ses som en kontrollvariabel då den 

undersöker andelen av den utbildningsnivå som inte antas rösta på ett 

populistiskt radikalt högerparti. Till skillnad från de övriga kontextuella 

variablerna förväntas ett negativt samband mellan denna variabel och den 

beroende. Variabeln mäter hur stor andel av kommunens befolkning som har 

en högskoleutbildning (18-74 år). 

 Tanken om nationen – En av de väsentliga skillnaderna mellan dessa radikala 

populistiska högerpartier och de traditionella anses vara tanken om nationen – mer 

specifikt till vilka nationalstaten tillhör. Rent ideologiskt finns det en skillnad mellan 

de etablerade partierna och de populistiska radikala högerpartierna. Splittringen sker 

vid idén om det heterogena kontra det homogena samhället (Mudde 2010: 1173). På 

individnivå (mikro) har viss forskning visat att det finns en liknande splittring mellan 

väljare. Vissa studier har visat att individer som är kritiska till invandring röstar i 

större utsträckning på ett radikalt populistiskt högerparti (Knigge 1998: 270). Teorin 

har även testats på makronivå då graden av demografisk heterogenitet antas ha ett 

positivt samband med framgång för populistiska radikala högerpartier – teorin brukar 

benämnas bl.a. Etniskt bakslag (eng. ethnic backlash) (Wendt 2003; Veulgers & 

Chiarini 2002). Variabeln som undersöks är: 

o Andel födda utanför norden – Flera studier har visat att graden av etnisk 

heterogenitet i olika kontexter (nationellt och lokalt) är en viktig faktor när det 

kommer till att förklara populistiska radikala högerpartiers framgång (Rydgren 

2002; Arzheimer & Carter 2006). Det teoretiskt förväntade resultatet är att en 

högre grad etnisk heterogenitet leder till större framgång för ett populistiskt 

radikalt högerparti. I enlighet med dessa teoretiska antaganden mäter denna 
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variabel hur stor andel av kommunens befolkning som är födda i ett icke-

nordiskt land. 

 Den auktoritära ådran – Radikala populistiska högerpartier har i och med sitt inträde i 

Europas politiska finrum tagit med sig en ny konfliktdimension, den auktoritära-

liberala. De anses ha en hårdare inställning när det kommer till intolerans av 

överträdelser diverse makt- och ordningsstrukturer i samhället (Mudde 2010: 1174-

75). Förklaringen kopplas även till osäkerhetstesen som menar att väljarkåren till 

populistiska radikala högerpartier utgörs av människor som har utvecklat en osäkerhet 

till följd av de samhällsförändringar som kan kopplas till moderniseringen (Dehousse 

2002; Christoffersson 2003). Uppsatsen undersöker därför hur frekvensen av allvarliga 

rättsliga överträdelser i en lokal kontext påverkar SD:s framgång: 

o Antal anmälda våldsbrott – Ett högt antal våldsbrott i en lokalkontext kan 

antas öka osäkerheten och då forskning har visat att de som röstar på 

populistiska radikala högerpartier är just osäkra är denna variabel av intresse 

att undersöka (Dehousse 2002). Vidare är brott och straff en hjärtefråga för, de 

ofta auktoritära, populistiska radikala högerpartierna (Mudde 2010: 1174-75), 

dessa partier brukar även koppla detta fenomen till en annan fråga som ligger 

dem varmt om hjärtat, invandring (Erlingsson et.al. kommande: 10). I linje 

med det teoretiska resonemanget förväntas efterfrågan för SD öka i kontexter 

med hög andel våldsbrott. Variabeln mäter antalet anmälda våldsbrott per 1000 

invånare i Sveriges samtliga 290 kommuner. 

Fem variabler har nu operationaliserats utifrån tre förklaringar, Moderniseringens förlorare, 

Tanken om nationen och Den auktoritära ådran, som alla är efterfrågeorienterade 

kontextuella förklaringar. I enlighet med de teoretiska grunder som har presenterats är den 

bördiga betesmarken där efterfrågan för SD ökar en kommun med hög arbetslöshet, hög andel 

låginkomsttagare, låg andel högutbildade, en befolkning som till stor utsträckning kommer 

från icke-nordiska länder och hög andel anmälda våldsbrott. H1 som först introducerades i 

teoridelen av uppsatsen kan nu utvecklas och specificeras: 

Hypotes 

H1: I hur stor utsträckning kan SD:s framgång i kommunalvalen 2006 och 2010 förklaras 

med hjälp utav de efterfrågeorienterade kontextuella förklaringarna; Moderniseringens 

förlorare, Tanken om nationen och Den auktoritära ådran, i relation till H2 och H3? 
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Politisk möjlighetsstrukturell förklaring 

Den här typen av förklaring ägnar sig åt att studera faktorer som hjälper eller stjälper nya 

partier att slå sig in i Europas historiskt rigida partisystem, som de inte själva styr över. Detta 

kan t.ex. leda till att man vill undersöka påverkan av olika valsystem, media samt politiskt 

klimat. 

Nedan följer två variabler som ska operationaliseras med utgångspunkt i de utbudsorienterade 

politiskt möjlighetsstrukturella förklaringarna som presenterades i teoridelen. 

 

 Lokal illojalitet – Ett nytt parti behöver antingen ges eller skapa plats i ett partisystem. 

Plats ges till ett nytt parti där lojaliteten gentemot de etablerade partierna sviktar. 

Partisystem där lojaliteten till partier är extremt solidifierade är mycket svåra för 

populistiska radikala högerpartier att penetrera (Bjørklund & Andersen 2002: 14-15; 

Rydgren 2002: 44-46). Plats kan skapas genom nya frågor, något som till viss del 

använts som förklaring till de två senaste vågorna av partier över Europa, den gröna 

(miljöfrågan) samt den höger populistiska (immigrationsfrågan) (Betz 1994: 189). För 

att undersöka huruvida SD har kunnat ta tillvara på de etablerade partierna eventuella 

bristande lojalitet kommer följande variabel undersökas: 

o Antal partier i kommunfullmäktige – Väljarnas partilojalitet kan mätas genom 

att se till hur många partier som finns representerade på lokalnivå. Om bara ett 

fåtal partier är representerade i kommunfullmäktige bör det tolkas som att 

dessa har så pass hög lojalitet bland sina väljare att andra partier inte släpps in. 

Motsatta scenario är ett system där lojaliteten är låg och många partier är 

representerade – en slags lokal illojalitetskultur. Det teoretiskt förväntade 

resultatet är att SD har lyckats slå sig in i de kommuner där denna illojalitet 

gentemot de etablerade partierna är hög (där många partier är representerade). I 

enlighet med teorin mäter variabeln hur många partier som valdes in i 

kommunfullmäktige i samtliga kommuner mandatperioden innan det 

kommunalval som undersöks, dvs. det antal partier som valdes in 2002 

används för att försöka förklara resultatet för 2006 års kommunalval och på 

samma sätt används antal partier 2006 vid de statistiska körningarna för år 

2010. 

 Majoritetens minoritet – Sverige har ett proportionellt valsystem vilket generellt sett 

gynnar nya partier (radikala populistiska högerpartier är inget undantag) i relation till 
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t.ex. majoritära valsystem där nya partier har en väldigt marginaliserad roll (Hauge & 

Harrop 2010: 182-84). En unik effekt som endast återfinns i proportionella valsystem 

är vågmästarrollen. Vågmästarrollen uppstår ur en parlamentarisk situation där 

majoriteten inte besitter majoriteten av de sammanlagda mandaten och därav tvingas 

söka stöd hos ett annan aktör för att få igenom ett förslag. En variabel är kopplad till 

den möjlighetsstrukturella förklaringen Majoritetens minoritet och undersöker hur SD 

påverkas av vågmästarrollen: 

o SD vågmästare – Förslagsvis skulle vågmästarrollen ge ett parti som SD ökad 

makt att få igenom sin politik genom överenskommelser. Det finns därav 

anledning att undersöka huruvida en vågmästarroll i en mandatperiod påverkar 

resultat i nästkommande val. Forskning har visat att beteendet hos de 

etablerade partierna förändras då SD får en vågmästarroll – det leder bl.a. till 

ökad konflikt och förändrad koalitionsbildning som i sin tur skapar möjligheter 

som gynnar SD (Loxbo 2010: 311-312). Denna variabel undersöker i hur stor 

grad vågmästarrollen har gynnat SD på kommunal nivå. Variabeln mäter om 

SD har varit vågmästare i samtliga 290 svenska kommuner mandatperioden 

innan de studerade valen, alltså 2002 och 2006. 

H2 som presenterades i teoridelen kan nu specificeras ytterligare då de två variablerna ”Antal 

partier i kommunfullmäktige” och ”SD vågmästare” har operationaliseras för att undersöka 

hur de politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna kan förklara SD:s valframgångar på 

kommunalnivå: 

Hypotes 

H2: I hur stor utsträckning kan SD:s framgång i kommunalvalen 2006 och 2010 förklaras 

med hjälp utav de utbudsorienterade politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna; Lokal 

illojalitet och Majoritetens minoritet, i relation till H1 och H3? 

Intern partiorganisatorisk förklaring 

Interna partiorganisatoriska förklaringar söker samband som kan kopplas till hur partier själva 

agerar och på så sätt kan påverka sitt öde. Det är framförallt tre typer av variabler som är 

speciellt intressanta att undersöka i fallet med radikala populistiska högerpartier: Ideologi, 

ledarskap och partiorganisation (Mudde 2007: 256-57). Eftersom de två första är 

problematiska att kvantifiera i en databas som undersöker förhållandet på lokalnivå kommer 
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den här uppsatsen fokusera på den sistnämnda av dessa förklaringar: närmare bestämt 

partiorganisation. 

 Lokal förankring - Forskning har visat att SD gynnas då de ställer upp med en formell 

valsedel på kommunal nivå (Erlingsson et.al. kommande: 14). Tanken bakom 

utbudsförklaringar likt denna är att även om det finns möjligheter och en efterfrågan 

för ett populistiskt radikalt högerparti i ett samhälle krävs det någon form av 

organisatorisk grund som kan ta till vara på dessa gynnsamma förutsättningar. Det är 

även denna typ av förklaring som bäst kan förklara hur ett nytt parti kan etablera sig i 

ett partisystem som en solid aktör efter genomslagsfasen (Mudde 2010: 275-76). För 

att undersöka om SD:s förmåga att förankra sig lokalt har möjliggjort deras 

kommunala framgång har en variabel operationaliserats: 

o Andel SD-kandidater 2006/2010 (viktad) – För att undersöka om en stark lokal 

förankring påverkar SD:s framgång analyserar den här uppsatsen i hur stor 

grad partiet har kunnat fylla sina tilldelade platser i respektive 

kommunfullmäktige i det studerade valet. Som nämnt tidigare har statistiska 

undersökningar visat att en stark lokal partiorganisation har stark 

förklaringskraft när det kommer till att förklara populistiska radikala 

högerpartiers framgång i Sverige och Europa (Erlingsson et.al. kommande; 

Mudde 2007; kap:11). Det teoretiskt förväntade resultatet är att ju mer platser 

SD lyckas fylla i kommunfullmäktige, desto bättre lyckas de i det studerade 

kommunalvalet. Variabeln i fråga mäter hur stor andel av de mandat som SD 

tilldelats i Sveriges samtliga 290 kommuner de har lyckats fylla med 

representanter. Antalet SD representanter är alltså viktat mot det totala antalet 

mandat som de har tilldelats. 

Variabeln ”Andel SD-kandidater (viktad)” har operationaliserats för att undersöka hur stor 

påverkan SD:s förmåga att organisera sig lokalt hade på deras valframgångar i 

kommunalvalen 2006 och 2010. H3 som presenterades i teoridelen kan nu preciseras: 

Hypotes 

H3: I hur stor utsträckning kan SD:s framgång i kommunalvalen 2006 och 2010 förklaras 

med hjälp utav den utbudsorienterade interna partiorganisatoriska förklaringen; Lokal 

förankring, i relation till H2 och H3? 
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Residual  

Ytterligare en oberoende variabel återstår att förklara. Risken med den här analysen är att 

p.g.a. Sverigedemokraternas minst sagt ojämna resultat i olika delar av landet i de båda 

undersökta kommunalvalen kan resultaten förvrängas av ovanligt höga eller låga resultat i 

vissa kommuner, så kallade outliers. För att förhindra en snedvridning av resultaten kommer 

således en laggad version av den beroende variabeln användas: 

 Andel mandat för SD 2002/2006: En laggad version utav den beroende variabeln som 

mäter Sverigedemokraternas valresultat i kommunalvalen 2002 och 2006 i form av 

andel mandat i relation till totalt andel mandat i varje kommun. 

Idén bakom användandet av den här variabeln är risken att vissa resultat kan härledas till en 

tidigare ovanligt stark eller svag ställning i en viss kommun. Denna laggade beroende variabel 

används därav som en typ av kontrollvariabel för att säkerställa att resultatet inte snedvrids av 

s.k. outliers. Effekten kommer, då den laggade variabeln introduceras, överföras till 

kontrollvariabeln från de annars missvisande fallen, vilket gör att regressionsmodellen blir så 

kallad autoregressiv. Förhoppningen är att istället för att ge utslag på en bakomliggande trend 

ska regressionsmodellen förklara en förändring som inte kan härledas till bakomliggande 

outliers, d.v.s. ovanligt höga eller låga fall (Djurfeldt & Barmark 2009: 209-13). 

Ett eventuellt problem med denna studie ligger i det faktum att den beroende variabeln inte är 

normalfördelad.
iii

 Detta är en begränsning som härstammar från totalurvalet av materialet 

denna studie använder sig utav. Begränsningen ska dock inte överdrivas. För att undersöka 

effekten av snedfördelningen logaritmerades den beroende variabeln och därefter 

genomfördes  de viktigaste körningarna ännu en gång, skillnaden mellan original körningen 

och den logaritmerade var mycket liten. Den icke normalfördelade beroendevariabeln är alltså 

inte ett hot mot studiens eventuella resultat.
iv

 

Förhoppningen är att den använda analysmodellen skall ge en så pass rigid förklaring att det 

blir möjligt att dra slutsatser om SD:s valframgångar. Det ska dock påpekas att modellen inte 

kan förklara sambanden till fullo då en del av förklaringen gömmer sig i oberoende variabler 

                                                 
iii

 Se Appendix 2. 
iv
 Se Appendix 3. 



Kalle Ekholm C-uppsats Linnéuniversitetet 

18 

 

som av olika anledningar inte är med i modellen. Orsaker till detta kan vara otydlig teoretisk 

koppling eller svårigheter att kvantifiera vissa variabler (ex. lokal mediakultur).
v
  

Uppsatsen använder sig av ett totalurval, negativa samt positiva fall (kommuner) används. En 

av fördelarna med totalurvalet är att undersökningen inte lider utav s.k. selection bias, risken 

för missvisande resultat till följd av urvalsbegränsningar blir därför minimal. Då endast ett 

antal enheter undersöks finns en överhängande risk för att de mest tilltalande enheterna (ex. 

kommuner där SD är starka) undersöks, alltså s.k. selection bias (Erlingsson et.al. kommande: 

9). Urvalet gör även studiens eventuella resultat starkare än studier som exempelvis jämför 

över nationsgränser, vilket dominerar forskningsfältet. Antalet studieobjekt uppsatsen 

använder sig av (290) är avsevärt mycket fler än vad som används i t.ex. ”cross-national 

studies” (vilka är de vanligaste studierna på området) (Rydgren & Ruth 2011: 222). 

Att tyda statistik 

Tanken bakom regressionsanalyser är att finna sambandet eller korrelationen mellan den 

beroende och en (bivariat) eller flera (multipel) oberoende variabler (Djurfeldt & Larsson 

2010: 137-38). Det är speciellt tre statistiska värden som är intressanta att undersöka: 

Justerat R2, B-koefficient samt signifikansnivå. 

R2– värdet kan beskrivas som andel förklarad varians av modellen. Värdet varierar mellan 0 

och 1, där 1 antyder att avvikelserna mellan de observerade och förväntade värdena är 

obefintliga i relation till den beroende variabeln, förklarningskraften i modellen är således 

stark. Om R2-värdet istället är 0 visar detta på det motsatta, modellen är sämre anpassad att 

visa på sambandet mellan de oberoende och den beroende variabeln (Essiasson et.al 2010: 

422-23). Då flera oberoende variabler används stöter R2-värdet på ett problem, det ökar 

exponentiellt då man använder sig av flera variabler. För att åtgärda detta använder man sig 

istället utav ett så kallat justerat R2-värde. Kortfattat kan man benämna det justerade R2-

värdet som förklarningsvärdet i den statistiska modellen. För att kunna förlita sig på R2-värdet 

bör den statistiska modellen ha teoretisk förankring  annars finns det risk för att irrelevanta 

R2-värden på grund av så kallade specifikationsfel (Edling & Hedström 2003: 141-44).
  vi

 

                                                 
v
 Lokal mediakultur är ett bra exempel då båda dessa svårigheter påvisas – forskningen är oense om hur media 

påverkar radikala populistiska höger partier (Mudde 2007: 248-53). Att kvantifiera variabeln skulle vara 

problematiskt då det är svårt att bygga en teoretisk grund samt diverse skal- och bedömningsproblem skulle 

uppstå. 
vi
 R2 =

A−B

A
= 1 −

B

A
 Total kvadratsumma: A är måttet på det sammalagda felet som skulle uppstå om vi 

kontinuerligt gissade medelvärdet för den beroende variabeln =  (Yi −
n
i=1 Y )2 . Kvadratsumma för återstående 

fel: B är måttet på det sammanlagda fel som skulle uppstå om vi skulle basera våra (forts. nästa sida)  
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B-koefficienten är regressionsfunktionens mest intressanta värde, den ger oss nämligen 

lutningen på linjen. B-koefficienten visar med andra ord hur stor förändring på Y-skalan ett 

skalstegs förändring av X-värdet ger upphov till i den skala som Y-värdet mäter. B-

koefficienterna för de olika oberoende variablerna visar hur stor påverkan ett skalsteg (olika 

beroende på vilken oberoende variabel som används) har på den beroende variabeln sommäter 

andel mandat för Sverigedemokraterna i kommunalvalen 2006 och 2010 (i procent mandat i 

kommunfullmäktige). 
vii

 

Ett viktigt mått för att bedöma ett eventuellt statistiskt samband är så kallade signifikanstester. 

Signifikanstester undersöker om de resultat som framkommer av regressionsfunktionerna är 

signifikanta och resultatet av ett statistiskt mönster och inte slumpen, t-test det intressanta 

måttet för signifikans (Edling & Hedström 203: 121-24). De accepterade signifikansnivåerna i 

uppsatsen är 90 %, 95 % samt 99 %.
viii

  

De starkaste oberoende variablernas effekter på den beroende variabeln kommer att isoleras 

genom att variera deras X-värde då de andra oberoende hålls konstanta (x = medelvärde). 

Dessa isolerade effekter kommer att presenteras grafiskt (se figur 2-5).
ix

 

Då de teoretiska och metodologiska avvägningarna nu är presenterade och sammanfogande 

följer i nästa del av uppsatsen resultatredovisningen.   

                                                                                                                                                         

gissningar på regressionslinjens prediktioner =  𝑒i
2n

i=1 . R𝑗
2 = 1- 

𝑛−1

𝑛−𝑘
 × (1 − R2) n=antalet observationer, 

k=antalet oberoende variabler. (Edling & Hedström 2003: 100-01) 

 
vii

 Regressionsfunktion: Y = a + 𝑏1𝑋1𝑖
+ ⋯+ 𝑒𝑖  där a är funktionens intercept på Y-axeln, b är linjens lutning 

och 𝑒𝑖  är residualen. (Edling & Hedström 2003: 89-96) 

viii
 T-värde: = 

𝑏𝑘−𝛽𝑘

𝑆𝐸𝑏𝑘

 jämförs med en t-fördelning beroende på antalet frihetsgrader. Frihetsgraden fastställs:  

n-k-1 där n = stickprovets storlek, k = antalet oberoende variabler. (Edling & Hedström 2003: 123-27) 

 
ix

 Y = a + 𝑏1𝑋1𝑖
+ ⋯+ 𝑏𝑣𝑎𝑟 𝑥𝑣𝑎𝑟 + 𝑒𝑖  där 𝑥𝑣𝑎𝑟  varierar. 
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Resultat  

Multipla regressionsanalyser 

I den här delen presenteras resultaten från de multipla regressionsanalyserna. Hypoteserna 

kommer att angripas i tematisk ordning. H1 – de efterfrågeorienterade kontextuella 

förklaringarna är först ut, det teoretiska ramverket understryker att SD har växt fram som ett 

svar på den efterfrågan som har bildats i de kontexter där moderniseringens förlorare bor. 

Kontextuell förklaring 

I tabell 1 (s. 21) presenteras den multipla regressionsanalysen av de kontextuella oberoende 

variablerna, i modell 1 undersöks samtliga kontextuella variabler. I modell II har även den 

laggade variabeln förts in som kontroll för eventuella skensamband.  I fallet med de tre 

variabler som har koppling till teorin om Moderniseringens förlorare blir det tydligt att 

effekten från arbetslöshet faller bort då den inte är signifikant och dessutom har en negativ 

effekt i båda studerade val. En tänkbar förklaring till detta resultat kan härledas till teorin om 

partiers äganderätt av frågor. Etablerade partier har generellt sätt äganderätt – vilket indikerar 

att väljarna hyser starkt förtroende i en specifik sakpolitisk fråga – till frågor som i första hand 

kan kopplas till ekonomiska faktorer, t.ex. arbetslöshet (Mudde 2007: 206). Forskning av 

radikala populistiska högerpartier i Västeuropa har visat att arbetslöshet endast har en positiv 

effekt på dessa partiers framgång om den kombineras med en mycket hög grad av invandring 

(Golder 2003: 200-03). I fallet Sverige bör Golders resultat dock ifrågasättas med tanke på att 

Sverige under 1990-talet upplevde en djup lågkonjunktur kombinerad med hög grad 

invandring utan att se ett starkt populistiskt radikalt högerparti vinna mark i det svenska 

politiska systemet (Rydgren 2002: 48-49). Till skillnad från arbetslöshetsvariabeln tycks de 

två andra indikatorerna kopplade till Moderniseringens förlorare förklaringen ha tydligare 

effekt. Resultaten som presenteras i tabell 1 visar att en ökning av andelen låginkomsttagare 

(första inkomst kvartilen nationellt sett) i en kommun med en procentenhet leder till 0.14% 

mer mandat för SD i kommunalvalet (effekten sjunker till 0.11% vid kontroll för den laggade 

variabeln dock ökar signifikansen). Vid kommunalvalet år 2010 hade andelen 

låginkomsttagare däremot ingen statistisk signifikant effekt på SD:s valresultat. Den variabel 

som har starkast effekt är kontrollvariabeln ”Andel med högskoleutbildning. Med en negativ 

effekt på -0.077 (2006) samt -0.083 (2010) tyder detta på att kontexter med högre andel 

högskoleutbildade motverkar SD:s tillväxt i väljarkåren. Resultatet ger således inte ett direkt 

stöd till Ignazis (2003) teori om att det är moderniseringens förlorare som röstar på ett parti 

som SD.
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Tabell 1. SD:s kommunalvalsresultat 2006 och 2010 – Kontextuell förklaring – Multipel regressionsanalys. 

 Modell I (2006) Modell II (2006) Modell I (2010) Modell II (2010) 

Oberoende variabler b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

Andel öppet arbetslösa  -0.19 

(0.177) 

-0.193  

(0.128) 

0.045 

(0.263) 

-1,67 

(0.164) 

Andel låginkomsttagare 0.14 * 

(0.073) 

0.111 ** 

(0.055) 

0. 091 

(0.079) 

-0.001 

(0.049) 

Antal anmälda våldsbrott 0.127*** 

(0.043) 

0.021*** 

(0.006) 

0.104 ** 

(0.046) 

0.028 

(0.029) 

Andel födda utanför norden 0.16*** 

(0.053) 

0.94** 

(0.04) 

0.28 *** 

(0.051) 

0.132*** 

(0.033) 

Andel med högskoleutbildning  -0.062 ** 

(0.025) 

-0.077 *** 

(0.019) 

-0.125 *** 

(0.028) 

-0.083*** 

(0.018) 

Andel mandat för SD 2002/2006  1.67 *** 

(0.11) 

 0.852*** 

(0.04) 

Konstant -1.724 

(1.729) 

-0.893 

(1.28) 

1.827 

(1.948) 

3.942 

(1.215) 

Justerat R2 0.137 0.522 0.214 0.696 

Antal fall (N) 290 290 290 290 

Kommentar: *** är signifikant på 99 procentnivå, ** är signifikant på 95 procentnivå, * är signifikant på 90 procentnivå.  
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Resultaten tyder istället på att SD har det extra svårt att skörda politiska framgångar i 

kommuner där folk inte har förlorat på moderniseringen (högutbildade).  

Variabeln, ”Antal anmälda våldsbrott/1000 invånare”, som har koppling till H1-förklaringen 

Den auktoritära ådran har en signifikant effekt år 2006. Ett våldsbrott per 1000 

kommuninvånare ger SD 0.13% mer mandat i kommunalvalet (sjunker till 0.02% i modell II). 

Forskning har visat att lag och ordningsfrågor är viktiga för väljare som röstar på radikala 

populistiska högerpartier (Bjørklund & Andersen 1999: 17-18). Andra forskare finner att ett 

av de mest utmärkande karaktärsdragen i radikala populistiska högerpartier är just den 

auktoritära ådran (Mudde 2010: 1174-75). Modell II år 2010 visar dock att sambandets 

signifikans försvinner då den autoreggresiva laggade variabeln används. Forskning tyder på 

att lag och ordning är en viktig motivation för att en väljare ska rösta på ett parti som SD, 

däremot har studier inte funnit starka samband mellan brott och radikala populistiska 

högerpariters framgång, endast svaga samband har funnits både på mikro- och makronivå 

(Mudde 2007: 224). Detsamma verkar kunna sägas om det resultat som visas i tabell 1. 

Av samtliga kontextuella oberoende variabler har ”Andel födda utanför norden” den starkaste 

effekten. I 2006 års val kan vi se att 1% ökad andel födda utanför norden leder till 0.94% mer 

röster till SD, vilket är en effekt som sjunker till 0.13% år 2010 (Modell II). Trots den 

minskade effekten har denna variabel störst effekt av de kontextuella variablerna under båda 

valen. Teoretisk bör detta resultat kunna förklaras av vad som i litteraturen kallas etniskt 

bakslag. Enligt den här förklaringen har populistiska radikala högerpartier växt fram som ett 

svar på det hot som majoritetsbefolkningen står inför – invandring (Wendt 2003: 40). 

Modell I visar att de kontextuella faktorerna som är kopplade till H1 har en förklaringskraft 

på 13.7% samt 21.4% (Justerat R2-värde). Variabeln i modellerna verkar alltså tillsammans 

kunna förklara en del av SD:s valresultat år 2006 respektive 2010. Resultatet tyder på att det 

kan finnas s.k. bördiga grogrunder där problem som är en följd av moderniseringen och den 

globala världen får folk att rösta på SD. Det återstår dock att se om trenden håller i sig då 

variablerna kopplade till H2 och H3 förs in.  

Politisk möjlighetsstrukturell förklaring 

På sida 24 följer tabell 2 som redogör för de, till H1 kopplade, kontextuella förklaringarna 

samt de politisk möjlighetsstrukturella förklaringarna som undersöker huruvida H2 står sig i 

undersökningen. De två variabler som tillkommer är ”Antal partier i kommunfullmäktige 

2002/2006” samt ”SD vågmästare 2002/2006”. Teorin som ligger till grund för hypotesen 



Kalle Ekholm C-uppsats Linnéuniversitetet 

23 

 

förutspår att SD kommer öka i kommuner där de tidigare var vågmästare samt i de fall där 

många partier är representerade i kommunfullmäktige. 

Modell I (för båda studerade val) visar effekterna för de båda politiska möjlighetsstrukturella 

förklaringarna då de står för sig själva. Resultatet visar att ytterligare ett parti i 

kommunfullmäktige år 2002 ledde till ytterligare 0.6% mandat för SD vid nästkommande val. 

År 2010 hade motsvarande effekt stigit till 0.8%. Om SD var vågmästare under den 

föregående mandatperioden fick de i genomsnitt hela 7% extra mandat i valet 2006 och 4.3% 

för valet 2010. Förklaringskraften för dessa två variabler var hela 31.5% samt 25.8% (Justerat 

R2 i Modell I). Det intressanta är dock att undersöka hur dessa samverkar med de kontextuella 

variablerna (Modell II) samt hur de påverkas när de testas med den laggade autoregressiva 

beroende variabeln (Modell III). 

Variabeln, ”Antal partier i kommunfullmäktige 2002/2006”, kopplad till förklaringen Lokal 

illojalitet bygger på teorin som menar att det krävs utrymme i partisystemet, och bristande 

lojalitet gentemot de etablerade partierna, för att ett nytt parti (t.ex. SD) skall lyckas slå sig in 

i en politisk kammare (Rydgren 2002: 44-46). I modell II kan vi se att ett ytterligare parti i 

kommunfullmäktige år 2002 i genomsnitt gav SD 0.6% fler mandat år 2006 och denna siffra 

ökade till 0.76% år 2010. Dock förlorar variabeln viss effekt när den laggade variabeln 

kontrolleras för (Modell III). Effekten sjunker från 0.6% till 0.34% (2006) samt från 0.76% 

till 0.38% (2010). Resultatet ger trots detta stöd åt det teoretiska resonemanget: att fler partier 

som representeras i kommunfullmäktige (låg lojalitet till de etablerade partierna) leder till 

ökad framgång för SD.  

Vågmästarrollens effekt, som är kopplad till förklaringen Majoritetens minoritet, är intressant 

att studera då den är en effekt av det proportionella valsystem Sverige har och därför faller 

under kategorin politisk möjlighetsstrukturell förklaring. Teorin grundar sig i tanken att trots 

att ett parti endast har en liten andel av rösterna får de politisk makt som ett resultat av att de 

besitter en vågmästarroll. Forskning har visat att då SD innehar en vågmästarroll förändras de 

etablerade partiernas beteende, det skapar ökad konflikt samt förändrar koalitionsbildningen 

på kommunalnivå – det gynnar i sin tur SD (Loxbo 2010). Om SD besatt en vågmästarroll i 

ett kommunfullmäktige år 2002 visar resultaten från tabell 2 att det resulterade i en ökning av 

partiets andel mandat med 2.24% nästkommande val (Modell II). Däremot tappar denna 

oberoende variabel helt sin effekt samt signifikans vid 2010 års val.   
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Tabell 2. SD:s kommunalvalsresultat 2006 och 2010 – Kontextuell samt politisk möjlighetsstrukturell förklaring – Multipel regressionsanalys. 

 Modell I (2006) Modell II (2006) Modell III (2006) Modell I (2010) Modell II (2010) Modell III (2010) 

Oberoende variabler b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

Andel öppet arbetslösa   -0.157 

(0.147) 

-0.172 

(0.129) 

 -0.024 

(0.232) 

-0.163 

(0.161) 

Andel låginkomsttagare  0.129** 

(0.061) 

0.129** 

(0.054) 

 0.074 

(0.069) 

0.007 

(0.048) 

Antal anmälda våldsbrott  0.093*** 

(0.036) 

0.074** 

(0.032) 

 0.071** 

(0.042) 

0.017 

(0.028) 

Andel födda utanför norden  0.113*** 

(0.044) 

0.12*** 

(0.039) 

 0.22*** 

(0.045) 

0.13*** 

(0.032) 

Andel med högskoleutbildning   -0.073*** 

(0.021) 

-0.075*** 

(0.019) 

 -0.133*** 

(0.025) 

-0.091*** 

(0.018) 

Antal partier i 

kommunfullmäktige 2002/2006 

0.609 *** 

(0.156) 

0.604 *** 

(0.148) 

0.340** 

(0.134) 

0.852*** 

(0.165) 

0.757*** 

(0.156) 

0.375*** 

(0.111) 

SD vågmästare  

2002/2006 

7.024 *** 

(0.775) 

6.432 *** 

(0.729) 

2.239*** 

(0.796) 

4.295 *** 

(0.614) 

3.623 *** 

(0.565) 

-0.315 

(0.453) 

Andel mandat för SD 2002/2006   1.295*** 

(0.144) 

  0.375*** 

(0.111) 

Konstant -2.657  

(1.141) 

-5.302 

(1.758) 

-3.162 

(1.571) 

-2.425 

(1.264) 

-2.610 

(2.019) 

1.339 

(1.421) 

Justerat R2 0.315 0.406 0.536 0.258 0.391 0.706 

Antal fall (N) 290 290 290 290 290 290 

Kommentar: *** är signifikant på 99 procentnivå, ** är signifikant på 95 procentnivå, * är signifikant på 90 procentnivå.  
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Politiska möjlighetsstrukturella förklaringar har enligt forskning stor effekt i genomslagsfasen 

för ett nytt parti men dess effekt avtar i etableringsfasen (Mudde 2007: 253-54). Detta kan 

vara en förklaring till varför vågmästarrollens effekt faller bort år 2010.  

Effekten och signifikansen av de kontextuella förklaringsvariablerna som är kopplade till H1 

är relativt oförändrade när de politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna förs in i 

ekvationen. En viss negativ förändring i b-koefficienterna kan dock ses överlag hos de 

kontextuella förklaringarna. Variabeln, ”Andel födda utanför norden”, som är ansluten till H1 

förklaringen Tanken om nationen bibehåller den starkaste effekten av de kontextuella 

förklaringarna i de båda studerade valen. 

Då endast den interna partiorganisatoriska delen av förklaringsmodellen återstår att undersöka 

verkar det än så länge som att de två hypoteserna H1 samt H2 har en relativt hög 

förklaringskraft och att de inte är starka på varandras bekostnad. 

Intern partiorganisatorisk förklaring 

H3 är den sista hypotesen som undersöks och är den utbudsorienterade interna 

partiorganisatoriska förklaringen. Den variabel som används för första gången i tabell 3 är 

”Andel kandidater för SD (viktad)” som visar hur stor andel av de totala mandaten i 

respektive kommunfullmäktige SD har lyckats fylla med förtroendevalda. Enligt teorin bör 

SD öka i de kommuner där de har en stark lokal partiorganisation (hög andel representanter i 

kommunfullmäktige). 

Resultaten presenterade i tabell 3 (sida 26) ger starkt stöd till H3, variabeln ”Andel kandidater 

för SD (viktad)” har en signifikant och positiv effekt i båda de studerade valen. År 2006 

resulterade en procentenhets representation i kommunfullmäktige i 1.96% mandat i 

kommande mandatperiod, motsvarande effekt 2010 var 1 % mandat. Teorin som ligger till 

grund för H3 predicerar att en stark lokal partiorganisation är en av de viktigaste 

förklaringarna till varför partier som SD har vuxit sig starka i Sverige (Erlingsson et.al. 

kommande: 14) och över hela Europa (Betz 2002: 211-13). Tabell 3 presenterar resultaten 

från alla korrelerade förklaringsvariabler.  

H1 som undersöker de kontextuella förklaringarna tappar effekt då alla variabler kontrolleras 

för. Förklaringen Moderniseringens förlorare som är kopplad till H1 faller bort då 

arbetslöshet har en signifikant negativ effekt 2006 (i kontrast till hypotesen som förutsåg en 

positiv effekt) och en icke signifikant effekt 2010. Andel låginkomsttagare har en mycket  
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Tabell 3. SD:s kommunalvalsresultat 2006 och 2010 – Kontextuell, politisk möjlighetsstruktur samt intern partiorganisatorisk förklaring – Multipel regressionsanalys. 

 Modell I (2006) Modell II (2006) Modell III (2006) Modell IV (2006) Modell I(2010) Modell II(2010) Modell III (2010) Modell IV (2010) 

Oberoende variabler b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

b-koefficient  

(standardfel) 

Andel öppet arbetslösa  -0.332 ** 

(0.132) 

 -0.283  

(0.12) 

-0.271 ** 

(0.112) 

-0.260  

(0.202) 

 -0.252  

(0.189) 

-0.241 

(0.153) 

Andel låginkomsttagare 0.068 

(0.055) 

 0.079 

(0.05) 

0.088* 

(0.047) 

-0.025 

(0.061) 

 -0.014 

(0.057) 

-0.020 

(0.046) 

Antal anmälda våldsbrott 0.044 

(0.032) 

 0.036 

(0.029) 

0.034 

(0.028) 

0.040 

(0.035) 

 0.025  

(0.033) 

0.006 

(0.027) 

Andel födda utanför norden 0.056 

(0.040) 

 0.065 

(0.036) 

0.069** 

(0.034) 

0.104 

(0.041) 

 0.096 

(0.038) 

0.091 ** 

(0.031) 

Andel med 

högskoleutbildning  

-0.096 *** 

(0.019) 

 -0.098 *** 

(0.017) 

-0.095*** 

(0.016) 

-0.14 *** 

(0.022) 

 -0.145 *** 

(0.02) 

-0.105 *** 

(0.017) 

Antal partier i 

kommunfullmäktige 

2002/2006 

 0.483*** 

(0.127) 

0.546 *** 

(0.12) 

0.384 *** 

(0.115) 

 0.5 *** 

(0.135) 

0.591 *** 

(0.128) 

0.376*** 

(0.105) 

SD vågmästare  

2002/2006 

 3.439 *** 

(0.69) 

3.206 *** 

(0.651) 

1.053 

(0.697) 

 1.883 *** 

(0.525) 

1.664 *** 

(0.486) 

-0.418 

(0.428) 

Andel SD-kandidater 

2006/2010 (viktad) 

0.298*** 

(0.02) 

0.238 *** 

(0.019) 

0.239 *** 

(0.02) 

0.196 *** 

(0.02) 

0.249*** 

(0.017) 

0.215 *** 

(0.017) 

0.212 *** 

(0.018) 

0.100 *** 

(0.017) 

Andel mandat för SD 

2002/2006 

   0.845 *** 

(0.133) 

   0.657 *** 

(0.054) 

Konstant 1.985 

(1.307) 

-2.445 

(0.923) 

-2.191 

(1.453) 

-1.357 

(1.367) 

5.829 

(1.511) 

-1.264 

(1.013) 

1.586 

(1.676) 

2.491 

(1.357) 

Justerat R2 0.524 0.552 0.607 0.655 0.543 0.527 0.598 0.737 

Antal fall (N) 290 290 290 290 290 290 290 290 

Kommentar: *** är signifikant på 99 procentnivå, ** är signifikant på 95 procentnivå, * är signifikant på 90 procentnivå.
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svag effekt och signifikans 2006 och även den faller bort 2010. Det resultat som eventuellt 

skulle kunna uppfattas som stöd till Moderniseringens förlorare är ”Andel 

högskoleutbildade” som klargör att kommuner med stor andel högutbildade inte gagnar SD. 

Resultatet säger dock inte något om hur kommuner med låg utbildningsnivå påverkar SD, 

alltså ger inte variabeln direkt stöd till H1.  

Variabeln som undersöker den kontextuella förklaringen Den auktoritära ådran är ”Antal 

anmälda våldsbrott/1000 invånare”. Tabell 3 slår fast att förklaringen inte har någon stark 

förklaringskraft då dess effekt är icke-signifikant. H1 ges alltså inte stöd av denna förklaring. 

Den förklaring som ger starkast stöd till H1 och teorin om den bördiga grogrunden är 

förklaringen Tanken om nationen. Variabeln som är kopplad till denna förklaring är ”Andel 

födda utanför Norden” och i båda de förklarade valen är dess effekt signifikant (om än bara 

till 95%) och har en svag positiv effekt.  

Sociala problem som är en produkt av modernisering och globalisering har inte koncentrerats 

till vissa kontexter och därigenom skapat en efterfrågan som har möjliggjort SD:s framgångar 

i de två senaste kommunalvalen. H1 verkar inte ha stark förklaringskraft i relation till H2 och 

H3. 

När det kommer till de interna partiorganisatoriska förklaringarna kan vi i tabell 3 än en gång 

se att variabeln som är kopplad till teorin om Lokal illojalitet, nämligen ”Antal partier i 

kommunfullmäktige 2002/2006”, ger starkast stöd till H2. Med en starkt positiv samt 

signifikant effekt verkar denna variabel kunna förklara SD:s valframgångar till relativt stor 

del. Däremot faller effekten från variabeln, som är kopplad till förklaringen Majoritetens 

minoritet, ”SD vågmästare 2002/2006”, bort helt då den inte är signifikant i något av de 

undersökta valen (se tabell 3). H2 som undersöker de interna partiorganisatoriska 

förklaringarna kan, trots att Majoritetens minoritet inte ger någon förklarings till SD:s 

valframgångar i kommunalvalen 2006 och 2010, delvis förklara framgången med hjälp utav 

Lokal illojalitet. 

Tabell 3 visar att förklaringsmodellen då den använder sig utav samtliga förklaringar har en 

förklaringskraft (Justerat 𝑅2) på hela 60.7% för valet 2006 samt 59.8% för 2010 års val. Det 

ovanligt höga justerade 𝑅2-värdet slår fast att det kan dras starka slutsatser av uppsatsens 

resultat. För att på bästa sätt kunna avgöra vilken av dessa hypoteser som står sig starkast 

kommer deras respektive effekt isoleras och illustreras grafiskt.  
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Isolerade effekter 

H1 – Kontextuell förklaring  

I de kommande figurerna presenteras grafiskt de isolerade effekterna av de oberoende 

variabler, som i de multipla regressionsanalyserna visades ha starkast förklaringskraft, 

kopplade till samtliga hypoteser då de varierar. 

De multipla regressionsanalyserna har visat att endast två av de fem oberoende variabler som 

är kopplade till den efterfrågedrivna kontextuella förklaringen är av intresse att titta närmare 

på – variabeln kopplad till delhypotesen Tanken om nationen, ”Andel födda utanför Europa”, 

samt en av de variabler som undersökte Moderniseringens förlorare, ”Andel med 

högskoleutbildning”.  

Tabell 3 visade att de ovan nämnda variablerna var de enda som var signifikanta av de totalt 

fem som testades
x
. För att på ett tydligt och definitivt sätt kunna testa H1 kommer de två  

Figur 2: Andel födda utanför Norden - varierad
xi

 

 
Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln ”Andel mandat för SD i kommunen” i procentenheter.  

X-axeln visar den oberoende (varierade) variabeln ”Andel födda utanför Norden” i procentenheter. Den 

streckade linjen visar kurvan för 2006 års resultat. Den heldragna linjen visar kurvan för 2010 års resultat. 

                                                 
x
 Även variabeln ”Andel öppen arbetslöshet” var signifikant för valet 2006 men påvisade ett resultat som gick 

tvärt emot det teoretisk förväntade resultat, se Tabell 3.  
xi

 2006: (𝑌 =  −1,357 +  −0,271 ∗ 3,406 + 0,088 ∗ 19,854 + 0,034 ∗ 16,563 + 0,069 ∗ 𝑥 + (−0,095) ∗ 23,812 +

0,384 ∗ 7,666 + 1,053 ∗ 0,05 + 0,196 ∗ 0,373 + 0,845 ∗ 0,373) - Där 𝑥 varierar mellan 0-40. 

2010: (𝑌 = 2,491 +  −0,241 ∗ 3,539 +  −0,02 ∗ 19,854 + 0,006 ∗ 16,563 + 0,091 ∗ 𝑥 +  −0,105 ∗ 23,812 +

0,376 ∗ 7,307 + (−0,418) ∗ 0,11 + 0,1 ∗ 3,719 + 0,657 ∗ 2,133) - Där 𝑥 varierar mellan 0-40. 
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variablerna presenteras grafiskt då deras värden i den multipla regressionsanalysens ekvation 

varierar. Delhypotesen till H1 Tanken om nationen undersöker variabeln ”Andel födda 

utanför Norden” mäter hur stor andel av kommunens befolkning som är födda utanför norden. 

I likhet med den forskning som ligger till grund för H1 redovisar figur 2 att då en ökad andel 

av kommunens befolkning är födda utanför Norden ökar stödet för SD i båda de studerade 

valen. Den förhöjda lägstanivån (se intercept) år 2010 beror på att SD hade valts in i betydligt 

fler kommunfullmäktige än i valet 2006. Effekten av utomnordisk invandring är nästintill 

exakt lika stor 2006 som 2010 och i 2006 resulterade 1 % ökad andel invånare födda utanför 

Norden i 0.12% mer mandat för SD. I valet 2010 ökade siffran till 0.13%. Då alla andra 

variabler som har använts i den här uppsatsen hålls konstanta är skillnaden, mellan en 

kommun med väldigt hög andel utomnordiska invandrar (ca. 35%) och en med väldigt lite 

(ca. 1%), ungefär 2,5% mandat för SD, motsvarade siffra 2010 var ca 3% mandat (se. Figur 

2). Då effekten av variabeln kopplad till Tanken om nationen isoleras blir det tydligt att det  

Figur 3: Andel med högskoleutbildning - varierad
xii

  

 

Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln ”Andel mandat för SD i kommunen” i procentenheter.  

X-axeln visar den oberoende (varierade) variabeln ”Andel med högskoleutbildning” i procentenheter. Den 

streckade linjen visar kurvan för 2006 års resultat. Den heldragna linjen visar kurvan för 2010 års resultat. 
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etniska hotet gentemot majoritetsbefolkningen, som målas upp av forskare för att förklara 

populistiska radikala högerpartiers framväxt även i detta fall kan förklara en del av SD:s 

framgång (Wendt 2003; Veulgers & Chiarini 2002). I figur 3 (s. 29) presenteras variabeln, 

”Andel med högskoleutbildning”, som är ansluten till H1. Denna kontrollvariabel har 

genomgående införlivat den förväntade negativa effekten på SD:s framgångar i svenska 

kommuner. Teorin understryker att variabeln mäter en motpol till teorin om moderniseringens 

förlorare (Ignazi 2003). Då effekten av variabeln isoleras blir det tydligt att ju större andel 

högutbildade som bor i en kommun, desto sämre går det för SD.  

Sammanfattningsvis, förklaringen Moderniseringens förlorare kan inte förklara SD:s 

valframgångar i kommunalvalen 2006 och 2010. Endast kontrollvariabeln ”Andel med 

högskoleutbildning” har en signifikant effekt, den bevisar inte var SD frodas utan istället var 

de inte frodas, närmare bestämt i kommuner med en hög andel högskoleutbildade. Den 

efterfrågeorienterade förklaringen Den autoritära ådran som grundar sig i teorin att det är 

osäkerheten som sprider sig genom vissa samhällen som leder till att individer röstar på ett 

populistiskt radikalt högerparti finner inte stöd i den här uppsatsens resultat (Dehousse 2002; 

Mudde 2010: 1174-75). Den enda av de förklaringar som är kopplade till H1 som finner 

direkt stöd är Tanken om nationen som visar att en hög grad utomnordisk invandring i en 

kommun ökar efterfrågan på SD i kommunpolitiken.  

Summa sumarum, då endast en av de variabler som är kopplade till H1 finner stöd i 

uppsatsens resultat kan inte SD:s framgångar inte förklaras genom att en efterfrågan har vuxit 

fram som en följd utav lokalt koncentrerade sociala problem. 

H2 – Politisk möjlighetsstrukturell förklaring 

Tabellerna som presenterade resultaten från de multipla regressionsanalyserna visade att 

variabeln, ”SD vågmästare”, kopplad till den politiska möjlighetsstrukturella förklaringen 

Majoritetens minoritet inte var signifikant. Däremot hade variabeln ”Antal partier i 

kommunfullmäktige” en stark effekt. Teorin som ligger till grund för förklaringen Lokal 

illojalitet understryker att SD ges plats i kommunfullmäktige över hela landet till följd utav 

bristande lojalitet gentemot de etablerade partierna (Bjørklund & Andersen 2002: 14-15; 

Rydgren 2002: 44-46). Nedan presenteras figur 4 där den oberoende variabeln relaterad till 

Lokal illojalitets effekt har isolerats eftersom den varierar. 

Den vitala information som figur 4 bidrar med är att trots den relativt höga b-koefficienten 

(0.384 för 2006 och 0.376 för 2010, se tabell 3) begränsas denna effekten av ”Antal partier i  
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Figur 4: Antal partier i kommunfullmäktige - varieradxiii
 

 
Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln ”Andel mandat för SD i kommunen” i procentenheter.  

X-axeln visar den oberoende (varierade) variabeln ”Antal partier i kommunfullmäktige” i absoluta tal. Den 

streckade linjen visar kurvan för 2006 års resultat. Den heldragna linjen visar kurvan för 2010 års resultat. 
 

kommunfullmäktige” p.g.a. dess låga antal skalsteg. B-koefficienten beskriver hur mycket 

förändring ett ökat skalsteg i den oberoende variabeln har på den beroende variabeln, allstå 

kan en variabels totala effekt begränsas av få skalsteg. Skillnaden i SD:s valframgångar 

mellan en kommun med mycket stark (4 partier representerade i kommunfullmäktige) och 

mycket låg (10 representerade partier) lojalitet gentemot de etablerade var för valen 2006 och 

2010 cirka 2,5 % mandat (se figur 4).  

Resultaten presenterade från de multipla regressionerna i tabellerna och graferna av de 

politiska möjlighetsstrukturella förklaringarna Majoritetens minoritet samt Lokal illojalitet 

gör det uppenbart att H2 har relativt svag förklaringskraft i frågan varför SD har lyckats nå 

framgång i de två senaste kommunalvalen.  
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H3 – Intern partiorganisatorisk förklaring 

I figur 5 nedan presenteras grafiskt den isolerade effekten av variabeln ”Andel kandidater för 

SD (viktad)”, kopplad till den interna partiorganisatoriska förklaringen Lokal förankring. 

Resultaten från den multipla regressionsanalysen presenterad i tabell 3 gav stöd till H3 som 

förutsåg att SD:s framgång i kommunfullmäktige skulle öka i takt med en starkare 

lokalförankring i form utav fyllda platser i kommunfullmäktige. 

Det bör påpekas redan från början att ”Andel kandidater för SD (viktad)” skiljer sig markant 

från ”Antal partier i kommunfullmäktige” när det kommer till variationsbredd. Variabeln som 

undersöktes i figur 4 kunde variera så få skalsteg, vilket begräsande dess effekt på den 

beroende variabeln. ”Andel kandidater för SD (viktad)” mäts i procentenheter och kan därav 

(hypotetiskt) ha en variationsbredd på 100. Som kan ses i figur 5 var skillnaden mellan en 

kommun där SD fyller få av deras platser i kommunfullmäktige och en där de fyller en stor 

andel markant. År 2006 var skillnaden mellan 0% och 50% lokal representation för SD hela 

10% mandat i kommunfullmäktige. För 2010 års val hade samma skillnads effekt sjunkit till  

Figur 5: Andel kandidater för SD (viktad) - varierad
xiv

 

 
Kommentar: Y-axeln visar den beroende variabeln ”Andel mandat för SD i kommunen” i procentenheter.  

X-axeln visar den oberoende (varierade) variabeln ”Andel kandidater för SD (viktad)” i absoluta tal. Den 

streckade linjen visar kurvan för 2006 års resultat. Den heldragna linjen visar kurvan för 2010 års resultat. 
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5%. Det är tydligt att variabeln ”Andel kandidater för SD (viktad)” har en väldigt stark 

förklaringskraft. Trots att effekten (b-koefficienten) av den politisk möjlighetsstrukturella 

förklaringsvariabeln ”Antal partier i kommunfullmäktige” (2006: 0.384; 2010: 0.376) var 

högre än den interna partiorganisatoriska förklaringsvariabeln ”Andel kandidater för SD 

(viktad)” (2006: 0.196; 2010: 0.100) har den senare större påverkan då den inte begränsas av 

låg variationsbredd. Tanken om nationen, den starkaste förklaring kopplad till H1 kunde då 

den varierade förklara 2,5-3% mandats skillnad. Den isolerade effekten av Lokal illojalitet var 

även den ett par mandat. Det är tydligt att H3-förklaringen Lokal förankring bäst kan förklara 

SD:s senaste framgångar i kommunalvalen då den 2006 kunde förklara 10% mandats skillnad 

och 2010 5%. 

I enlighet med andra studier redovisas här att SD:s egen förmåga att mobilisera folk på 

lokalnivå är den största anledningen till att partiet har lyckats nå framgång i de två senaste 

kommunalvalen (Erlingsson et.al. kommande). Det är tydligt att den interna 

partiorganisatoriska H3 bäst kan förklara SD:s valframgångar i de svenska kommunalvalen 

2006 och 2010 i relation till de andra prövade hypoteserna, utbudsorienterade kontextuella H1 

samt politiskt möjlighetsstrukturella H2. 

Slutsats 

Uppsatsen har undersökt vilken av de tre teoretiska forskningsinriktningar, kontextuella 

utbudsorienterade förklaringar, politiska möjlighetsstrukturella förklaringar och interna 

partiorganisatoriska förklaringar, som i högst grad kan förklara SD:s framgång i de senaste 

svenska kommunalvalen. 

H1, som bygger på idén att SD har vuxit fram till följd av en efterfrågan för deras politik i 

samhället, finner inte stöd i uppsatsens resultat. Teorin om en s.k. bördig grogrund, där 

sociala problem, kopplade till moderniseringen och globaliseringen, klustras och där igenom 

föder SD:s framgångar, har visat sig vara otillräcklig. Uppsatsens resultat förnekar inte att det 

finns en relativt stark efterfrågan för SD i samhället då t.ex. 23.3% av svenska folket menar 

att de är villiga att rösta på ett parti med en hårdare syn på invandringsrelaterade frågor 

(Integrationsbarometern 2007: 46-48). Däremot tyder resultaten på att SD inte har vuxit fram 

ur skuggan av en efterfrågan skapad av kontextuellt koncentrerade problem. Efterfrågan tycks 

istället finnas över ett större segment av samhället. Den enda av de efterfrågeorienterade 

kontextuella förklaringarna som fann stöd till att SD frodas under specifika förhållanden var 

den som undersökte graden av invandring i en kommun. 
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H2 testar politiskt möjlighetsstrukturella förklaringar, som söker förklaringen till populistiska 

radikala högerpartiers framgång i institutionella regelverk och externa aktörers beteenden 

(Mudde 2007: kap 10). Uppsatsen har testat två typer av politiskt möjlighetsstrukturella 

förklaringar: Majoritetens minoritet samt Lokal illojalitet.  

Motsatt till teorin, som antyder att vågmästarrollen, en produkt av det proportionella 

valsystem Sverige har, möjliggör förändringar i andra partiers beteende som i förlängningen 

gynnar SD (Loxbo 2010) fann uppsatsens resultat inte stöd till denna teori.  

Resultaten i uppsatsen tyder dock på att en del av svaret på SD:s senaste valframgångar kan 

finnas i vissa kommuninvånares bristande lojalitet gentemot de etablerade partierna. Det 

teoretiska ramverket understryker att det är omöjligt för ett parti att slå sig in i ett partisystem 

där lojaliteten till de etablerade partierna är starkt solidifierade. Variabeln ”Antal partier i 

kommunfullmäktige” användes som indikator för att mäta huruvida ett lokalt politiskt klimat 

som släppte in många partier har möjliggjort SD:s valframgångar, förklaringen fick i relation 

till H3 svagt stöd i uppsatsens resultat. Forskningen som fokuserar på politiskt 

möjlighetsstrukturella förklaringar begränsas dock utav det faktum att svaren som ges av den 

här typen av studier ofta inte sträcker sig längre än att förklara genomslagsfasen för nya 

partier (Mudde 2007: 254). I enlighet med den här tanken faller det sig logiskt att även om SD 

har lyckats skörda initial framgång till följd utav bristande lojalitet gentemot de etablerade 

partierna är detta inget som kan cementera deras plats i partisystemet. 

Idag har SD utvecklats från det parti som år 1994 skanderade ”Sex miljoner till” (Bjurwald 

2011: 228) till ett organiserat parti som är representerade i princip alla svenska folkvalda 

församlingar. Uppsatsen finner starkt stöd för H3 som undersöker huruvida SD skapar sitt 

eget öde genom att rekrytera människor som representerar dem lokalt. De multipla 

regressionsanalyserna visade att SD:s egen förmåga att fylla platserna de tilldelades i 

kommunfullmäktige också var den starkaste anledningen till varför SD har skördat framgång i 

de svenska kommunerna. Då effekten av variabeln isolerades blev resultatet ännu tydligare (se 

figur 5). De interna partiorganisatoriska förklaringarna har i relativt stor grad hamnat i 

skuggan av de kontextuella men uppsatsens resultat har i linje med ett fåtal andra studier visat 

att högerpopulistiska partiers förmåga att mobilisera folk och bygga en stabil grund inte bör 

underskattas (Erlingsson et.al. kommande; de Lange & Art 2011). Det som skiljer den här 

uppsatsens resultat från andra som når liknande slutsatser är valet av studieobjekt, andel 

kandidater för SD. Resultaten breddar fältet som studerar den interna partiorganisatoriska 

förmågan hos populistiska radikala högerpartier i relation till deras valframgångar genom att 
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påvisa att varje aktiv representant för SD gör skillnad. Det finns anledning att anta att SD, om 

de kan få folk att representera dem lokalt, kommer fortsätta växa nästa val då den egna 

förmågan att organisera sig är de som möjliggör att ett populistiskt radikalt högerparti kan 

etablera sig i politiken (de Lange & Art 2011: 1244-46) . 

Sammanfattningsvis, det finns indikationer som tyder på att det finns en allmän efterfrågan 

för ett parti som angriper invandringsfrågan på ett hårdare sett (Integrationsbarometern 2007: 

46-48). Uppsatsen har visat att efterfrågan för SD endast ökar till följd av ökad andel 

invandrare i en kommun, efterfrågan är inte en produkt utav flera sociala problem som har 

klustrats på grund av moderniseringen. SD har även under genomslagsfasen gynnats av att de 

etablerade partierna har tappat väljarlojalitet, det har skapat plats för dem i vissa kommuner. 

Den avgörande faktorn som har möjliggjort SD:s senaste kommunalvalsframgångar är deras 

förmåga att organisera sig lokalt. Resultaten bör tolkas som att det finns en relativt utbredd 

efterfrågan för SD som sträcker sig över hela samhället som dock ökar i kontexter där många 

invandrare bor. SD lyckas växa sig starka i kommuner där väljarnas lojalitet sviktar gentemot 

de etablerade partierna men den avgörande faktorn om de kan möta väljarnas efterfrågan med 

ett utbud i form utav en starkt förankrad lokalorganisation. Mer fokus borde riktas på att 

undersöka om en stark lokal förankring även kan förklara de radikala populistiska 

högerpartiernas framfart i de nationella parlamenten i Europa då det fortfarande är relativt 

outforskat (se Erlingsson et.al. kommande). 

Den här uppsatsen har i enlighet med viss annan forskning visat att en solid lokalt förankrad 

partiorganisation är det som har möjliggjort SD:s två senaste framgångar i kommunalvalen. 

SD har under nästan två decennier arbetat med att transformera partiet från det marscherande 

partiet 1994 till det som idag är representerat i det svenska politiska finrummet. Om resan 

kommer att fortsätta är det endast SD själva som kan svara på eftersom deras egen förmåga att 

organisera sig är den avgörande faktorn för att de skall kunna etablera sig i den svenska 

politiken. 
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Appendix 1: Spridningsmått och centralmått 

Variabel Medelvärde 

(Medelvärdets 

standardfel) 

Median Modalvärde Standardfel Variationsbredd Varians Minimum Maximum Antal (N) 

Andel öppet arbetslösa  

2005 

3.406  

(0.067) 

3.2 3.2 1.140 6.0 1.3 1.2 7.2 290 

Andel öppet arbetslösa  

2009 

3.539  

(0.050) 

3.5 3.1 0.859 4.7 0.739 1.8 6.5 290 

Andel låginkomsttagare 19.854  

(0.150) 

19.738 12.88 2.568 15.12 6.598 12.88 28,01 290 

Antal anmälda våldsbrott 16.563  

(0.323) 

15.93 20.45 5.501 29.4 30.267 5.84 35.24 290 

Andel födda utanför norden 

(2006) 

6.785  

(0.278) 

5.570 1.52 4.74 34.55 22.476 1.52 36.07 290 

Andel födda utanför norden 

(2010) 

7.314  

(0.295) 

5.946 1.64 5.026 35.61 25.267 1.64 37.25 290 

Andel med 

högskoleutbildning 

23.812 

(0.483) 

21.807 13.89 8.222 49.29 67.61 13.89 63.18 290 

SD vågmästare (2002) 0.05 

(0.013) 

0.00 0 0.215 1 0.046 0 1 290 

SD vågmästare (2006) 0.110 

(0.018) 

0.00 0 0.314 1 0.099 0 1 290 

Antal partier i 

kommunfullmäktige (2002) 

7.666 

(0.068) 

8.0 8.0 1.165 6.0 1.358 4 10 290 

Antal partier i 

kommunfullmäktige (2006) 

7.307 

(0.062) 

7.0 7.0 1.064 5 1.134 5 10 290 

Andel SD-kandidater viktad 

(2006) 

8.374  

(0.579) 

6.122 0 9.861 70.59 97.233 0 70.59 290 

Andel SD-kandidater viktad 

(2010) 

3.719 

(0.439) 

0 0 7.466 49.23 55.735 0 49.23 290 

Andel mandat för SD (2002) 0.373 

(0.071) 

0 0 1.216 8.9 1.479 0 8,9 290 

Andel mandat för SD (2006) 2.133 

(0.190) 

0.617 0 3.229 23.53 10.429 0 23.53 290 

Andel mandat för SD (2010) 4.583 

(0.2149) 

3.920 0 3.661 21.95 13.403 0 21.95 290 
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Appendix 2: Normalfördelning av de beroende variablerna 

 Modell I Modell II 

 Skewness Kurtosis Skewness Kurtosis 

Andel SD mandat 2006 2.661 

(0.143) 

9.814 

(0.285) 

1.024 

(0.201) 

0.613 

(0.400) 

Andel SD mandat 2010 1.434 

(0.143) 

3.006 

(0.285) 

0.549 

(0.155) 

-0.192 

(0.309) 

Kommentar: Modell I presenterar avvikelsen från normalfördelning på de två ursprungliga beroende variablerna. 

Modell II presenterar avvikelsen från normalfördelning på de logaritmerade beroende variablerna. 

 Andel SD mandat 2006   Andel SD mandat 2010 

 

 

 Andel SD mandat 2006 (ln)                 Andel SD mandat 2010 (ln) 
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Appendix 3: Multipel regressionsanalys – logaritmerad beroende variabel 

 Modell 1 (2006) Modell II (2006) Modell I (2010) Modell II (2010) 

Oberoende variabler b-koefficient  

(standardfel) 
𝑒𝑥  b-koefficient 

(%) 

b-koefficient  

(standardfel) 
𝑒𝑥  b-koefficient 

(%) 

Andel öppet arbetslösa  0.002 

(0.040) 

1.002 

(0.2%) 

-0.018 

(0.030) 

0.982 

(-1.8%) 

Andel låginkomsttagare 0.017 

(0.012) 

1.017 

(1.7%) 

-0.001 

(0.009) 

0.999 

(-0.1%) 

Antal anmälda våldsbrott -0.003 

(0.040) 

0.997 

(-0.3%) 

0.001 

(0.005) 

1.001 

(0.1%) 

Andel födda utanför norden 0.001 

(0.009) 

1.001 

(0.1%) 

0.014** 

(0.006) 

1.014** 

(1.4%) 

Andel med högskoleutbildning  -0.021*** 

(0.005) 

0.979 *** 

(-2.1%) 

-0.016*** 

(0.004) 

0.984*** 

(-1.6%) 

Antal partier i 

kommunfullmäktige 2002/2006 

0.078** 

(0.037) 

1.081** 

(8.1%) 

0.071*** 

(0.021) 

1.074*** 

(7.4%) 

SD vågmästare  

2002/2006 

0.076 

(0.141) 

1.079 

(7.9%) 

-0.025 

(0.076) 

0.975 

(-2.5%) 

Andel SD-kandidater 2006/2010 

(viktad) 

0.036*** 

(0.005) 

1.037 *** 

(3.7%) 

0.013*** 

(0.003) 

1.013*** 

(1.3%) 

Andel mandat för SD 2002/2006 0.094*** 

(0.028) 

1.099 *** 

(9.9%) 

0.079*** 

(0.010) 

1.082*** 

(8.2%) 

Konstant 0.557 

(0.381) 

0.557 

(0.381) 

1.002 

(0.260) 

1.002 

(0.260) 

Justerat R2 0.585 0.585 0.601 0.601 

Antal fall (N) 145 145 246 246 
Kommentar: *** är signifikant på 99 procentnivå, ** är signifikant på 95 procentnivå, * är signifikant på 90 procentnivå. Modell II presenterar anti-logaritmen (𝑒𝑥 =

100(exp(𝑏−)1)) av b-koefficienterna från Modell I – Modell II anger därav den procentuella förändringen av Y-variablen som en enhets förändring i X-variabeln ger 

upphov till, till skillnad från en icke-logartimisk variabeln som anger denna förändring i Y-variabelns ursprungliga  enhet (Edling & Hedström 2003: 160-61). 
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