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Abstract 

A logical cause of migration is of course immigrants which is a topic always creating 

discussions. When arriving in a new country a process of integration with the goal to adapt to 

the environment is started. This study will explore the need for integration and seeks to 

examine the connection between population composition and radical right opinions.  

To fulfill the aim, a multivariate regression analysis is done on aggregated level in Sweden 

with statistics concerning the year of 2010. The relation between ethnic composition and 

voters support for the Swedish radical right party Sverigedemokraterna is studied as well as 

integration as an explanatory intermediate factor operationalized through unemployment, 

financial assistance and trust. 

The results of the study indicate a positive connection between immigrants from EU/EFTA 

and the voter support for Sverigedemokraterna. A negative relation is identified between trust 

and the voter support for Sverigedemokraterna. Further the result establishes that an 

integration process with focus on social relations is the most effective regarding reducing 

radical right opinions. To explain the results of the study the contact theory as well as the 

ethnic competition theory is used.  
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1 Inledning 

Människan har i alla tider rest. På 1400-talet för att upptäcka, driven av sin nyfikenhet av vad 

som lockar bakom nästa hörn. I modern tid har olyckligtvis upptäcktsfärder i många fall 

ersatts av flykt med målet att rädda sitt eget liv. Migration, globalisering, modernisering och 

integration är alla begrepp som är aktuella i nutidens debatt gällande immigranter. Denna 

uppsats kommer att belysa den inverkan migration till Sverige har på svensk politik, främst 

genom att undersöka sambanded mellan befolkningssammansättning och radikala 

högerpopulistiska åsikter.  

 

Sverige har erfarenhet av att motta en stor andel immigranter. Fram till slutet av 1960-talet 

bestod den största immigrantgruppen av arbetskraftsinvandrare från Norden. När en skärpning 

av lagarna gällande arbetskraftsinvandring skedde förändrades detta vilket ledde till att 

flyktingar började utgöra en större del av andelen immigranter vilket också är fallet i början 

av 2010-talet
1
.  

 

Vid ankommande till ett nytt land, en ny kultur och ett nytt språk påbörjas en process av 

integrering. I enkel bemärkelse syftar integration till att sammanföra delar till en enhet
2
  men 

begreppet är vida problematiserat vilket kommer att diskuteras i denna uppsats.  

 

Gällande integrationsprocessen och dess deltagare finns det i huvudsak två teorier som 

behandlar ämnet. Dels Allports kontaktteori vilken hävdar att social kontakt mellan 

människor från skilda etniska grupper minskar fördommar och ökar graden av tolerans inom 

den berörda miljön
3
. Konkurrensteorin däremot hävdar att miljöer bestående av stor andel 

olika etniska grupper kommer att karakteriseras av frustration samt konkurrens mellan de 

olika grupperna vilket skapar en instabil och odynamisk miljö
4
. 

  

Med avseende på vad denna uppsats ämnar studera, hur befolkningssammansättning påverkar 

radikala högerpopulistiska åsikter, är det värt att nämna att Sverigedemokraterna (hädanefter 

benämnt som SD) uppmätte ett väljarstöd på 5,7 procent i riksdagsvalet 2010
5
.  

 

                                                           
1
 Göransson 2005:18 

2
 Beckman 2011:29 

3
 Allport 1979:261,268 

4
 Rydgren 2007:250 

5
 Valmyndigheten 2010 
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Skulle det kunna vara så att ökad immigration leder till större stöd för radikala 

högerpopulistiska partier, exempelvis SD, enligt vad konkurrensteorin förutsätter? Eller är det 

så som kontaktteorin hävdar, att immigranter och tillika etnisk mångfald minskar fördommar 

och motverkar främlingsfientliga åsikter? Denna uppsats kommer med hjälp av en multivariat 

regressionsanalys genomförd på aggregerad nivå i Sverige baserad på statistik gällande år 

2010 försöka att ge svar på dessa frågor.  

 

1.1  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan befolkningssammansättning och 

radikala högerpopulistiska åsikter på aggregerad nivå. Uppsatsen ämnar även studera 

integration som mellanliggande faktor för att på så sätt kunna undersöka integrationens 

påverkan på radikala högerpopulistiska åsikter.  

 

1.2 Frågeställning 

För att uppfylla uppsatsens syfte har ett antal frågeställningar konstruerats. Den första lyder 

Hur ser sambandet ut mellan den etniska sammansättningen och det uppmätta väljarstödet 

för SD ut på kommunnivå? I denna frågeställning har högerpopulistiska åsikter 

operationaliserats genom väljarstöd för SD och befolkningssammansättningen genom den 

etniska sammansättningen av befolkningen per kommunen.  

 

För att kunna studera huruvida graden av integration påverkar radikala högerpopulistiska 

åsikter har tre frågeställningar konstruerats där radikala högerpopulistiska åsikter som tidigare 

operationaliseras genom väljarstöd för SD och graden av integration operationaliseras genom 

variabler för arbetslöshet, ekonomiskt bistånd samt tillit. Frågeställningarna lyder: Hur ser 

fördelningen av röster på SD ut där graden av arbetslöshet varierar mellan olika etniska 

grupper på kommunnivå? Hur ser fördelningen av röster på SD ut där andelen inrikes födda 

samt andelen med utländsk bakgrund som tar emot ekonomiskt bistånd varierar på 

kommunnivå? samt Hur ser fördelningen av röster på SD ut där den allmänna tilliten bland 

kommuninvånarna skiftar på kommunnivå?  

 

1.3 Disposition 

Först kommer bakgrunden till studien att presenteras där migration, integration och radikala 

högerpopulistiska partier diskuteras. Vidare följer ett teorikapitel där kontaktteorin samt 

konkurrensteorin presenteras. Kapitlet presenterar även relevant forskning inom området där 
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stor vikt läggs på Rydgren och Ruths studie Voting for the Radical Right in Swedish 

Municipalities: Social Marginality and Ethnic Competition?
6
. Kapitlet avslutas med en 

presentation av två hypoteser konstruerade utifrån kontakt- samt konkurrensteorin. Vidare 

följer metod och material. Där förklaras teorin bakom multivariat regressionsanalys och de 

aktuella variablerna presenteras. Slutligen diskuteras även multikollinaritet. Således följer 

resultatredovisning där den bivariata samt multivariata regressionsanalysen diskuteras men 

störst vikt läggs vid de konstruerade modellerna som ämnar besvara frågeställningen för 

uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en presentation av slutsatserna samt en diskussion om hur 

studien skulle kunna utvecklas för framtiden.  

  

2 Bakgrund 

Nedan följer en genomgång av de områden som uppsatsen grundar sig på. Bland dessa 

återfinns migration, integration samt en förklaring av begreppet radikal högerpopulism. SDs 

historia kommer även att belysas, från 1980-talet fram till deras intåg i riksdagen 2010. 

 

2.1 Migration  

Människan har alltid varit en resande folk där lusten att upptäcka varit stor men strävan efter 

ett bättre liv många gånger tagit över. Denna resa kallas att migrera
7
 men definitionen av 

människor på resa är diskuterad.  

 

Migranter definieras enligt FN som människor som ska, är eller har varit engagerad inom 

arbetslivet i ett land som hon inte innehar medborgarskap i
8
. Om det instället rör sig om 

människor som befinner sig utanför sitt hemland på grund av rädsla för sitt eget liv är dessa 

människor enligt FNs konvention från 1951 flyktingar
9
. Ett tredje begrepp som beskriver 

immigranter är invandrare. Begreppet klassificerar helt enkelt en grupp människor som 

ursprungligen inte härstammar från de land som de är bosatta i
10

. Trots de olika begreppens 

innebörd rör de sig alltid om människor. Därför kommer människor bosatta utanför sitt 

födelseland i denna uppsats att benämnas immigranter. 

 

                                                           
6
 Rydgren och Ruth 2011 

7
 Lundh 2010:5,12 

8
 United Nations 1990  

9
 United Nations 2011:5  

10
 Friberg och Hermansson 2000:30-32 
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Sveriges historia gällande mottagandet av immigranter har förändrats från 1960-talet fram tills 

2010-talet. På 60-talet bestod majoriteten av immigranterna till landet av 

arbetskraftsinvandrare men när lagarna gällande arbetskraftinvandring skärptes ersattes så 

småningom arbetskraftsinvandringen med flyktinginvandring
11

.  

 

När kraftiga konfliker utbryter i världen ger det ringar på vattnet vilket syns när det gäller 

immigrationen till Sverige. I och med konflikten på Balkan i början av 1990-talet mottog 

Sverige en stor andel immigranter från just det området
12

. Idag, 20 år senare, när ett 

inbördeskrig pågår i Syrien avspeglar det sig också i immigrationsstatistiken. Under de tre 

första kvartalen 2013 har 9 622 stycken syrier ansökt om asyl vilket är en fördubbling från 

samma period 2012
13

.  

 

För att kunna hantera migrationen utifrån den demokratiska välfärdsstat som Sverige kan 

anses vara är integration det centrala begreppet som beskriver Sveriges aggerande för ett mer 

integrerat och jämställt samhälle
14

.  

 

2.2 Begreppet integration  

Begreppet integration är vida problematiserat. I sin mest abstrakta mening kan det tänkas att 

integrerad beskriver ett tillstånd där olika delar tillsammans utgör en enhet
15

. Integration kan 

också anses vara deltagande på arbetsmarknaden eller ett stabilt samhälle med avsaknad av 

konflikter. Det hävdas även att begreppet integration helt saknar innebörd och att ord så som 

social inkludering och demokratisk rättvisa istället borde brukas
16

.  

 

Henry Teune argumenterar i sin klassiska text Integration
17

 att integration kan mätas efter 

antal relationer mellan individer inom en miljö vilket skulle göra det möjligt att mäta graden 

av integration I ett samhälle. Teune anser alltså att: ”The level of integration is the extent to 

which the interactions among the components determine their behaviour and that of the 

system as a whole”
18

. Vidare skulle integration även kunna mätas efter begränsningarna för 

                                                           
11

 Göransson 2005:18 
12

 Lundh 2010:22,38,45-46  
13

 Migrationsverket 2013 
14

 Beckman 2011:10 
15

 Ibid 29 
16

 Ibid 11,14,32 
17

 Teune 1984 
18

 Ibid 247 
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olika etniska grupper inom ett samhälle. I en fullt integrerad miljö ska inga begränsningar 

finnas utifrån etnisk tillhörighet vad gäller språk, utbildning mm
19

. 

 

Exempel på hur en integrationsprocess som suddar ut olikheter mellan grupper går till finns 

att finna genom bland annat giftemål mellan olika etniska grupper vilket Dribe och Lundh 

diskuterar. Dock spelar utbildning och geografisk bosättning in när det kommer till giftemål
20

. 

Ett mindre kontroversiell integrationsprocess går att finna på arbetsmarknaden. Arbete anses 

kunna öppna vägar in i samhället genom att erbjuda kontakt med den nya kulturen, det nya 

språket samt generera en egen inkomst. Även fast många anser arbete som avgörande för god 

integration upplever immigranter ofta svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Detta gäller dock inte alla grupper av immigranter, nordiska immigranter har det betydligt 

lättare än immigranter från arabiska och afrikanska länder
21

.  

 

Återkommande gällande problematiseringen av integration är huruvida det grundar sig i den 

sociala ordningens problem eller den sociala anpassningens problem. Sociala ordningens 

problem grundar sig i relationer mellan invånare precis enligt vad Teune hävdar där en 

jämnvikt av relationer garanterar en social ordning. Sociala anpassningens problem däremot 

grundar sig i samhällsstrukturen och vad som krävs för ett stabilt samhälle. Dessa två problem 

är inte alltid förenliga, ett samhälle må vara segregerat och därmed inte integrerat enligt 

sociala ordningens problem men kan ändå uppvisa stabilitet vilket gör att det lever upp till 

kravet för integration utifrån den sociala anpassningens problem
22

. Denna distinktion mellan 

vad integration anses vara är viktig att bära med sig för att vidare kunna förstå 

problematiseringen kring begreppet. 

 

Som nämndes i föregående kapitel mottog Sverige en stor andel immigranter från 

Balkanområdet i början av 1990-talet och då främst bosnier. Idag, 20 år senare, har ett antal 

studier gjorts utifrån hur integrationsprocessen av dessa immigranter lyckats eller ej och då 

främst utifrån integration på arbetsmarknaden. Det studierna visar är att bostadskommun är 

avgörande för immigranters intåg på arbetsmarknaden
23

. Bosättning i mindre kommuner med 

en tradition av egenföretagande visade sig vara positivt för integration på arbetsmarknaden 

                                                           
19

 Dribe och Lundh 2008:345-348 
20

 Ibid 345-348 
21

 Lundborg 2013:219-220,230 
22

 Beckman 2011:33-35 
23

 Ekberg och Ohlson 2000:249 
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medan det var svårare att etablera sig på arbetsmarknaden i storstadskommuner
24

. Ett 

intressant resultat som redovisats utifrån studier gällande integrationen av bosnier är att 

bosättning i områden med en stor andel immigranter inte är något negativt, istället skapas en 

stark nätverkseffekt som gynnar arbetssökande samt att arbetsgivare i dessa områden i högre 

grad tenderar att anställa immigranter utifrån tidigare goda erfarenheter
25

.  

 

De studier som har gjorts gällande tidigare integrationsprocesser ger god kunskap och lärdom 

av hur integration ska praktiseras. Detta tillsammans med den integrationspolitik som 

förväntas ge alla invånare i Sverige möjlighet till frihet och demokrati
26

 borde utgöra en god 

grund för ett integrerat samhälle men det finns mycket kvar att lära.  

 

2.3 Radikal högerpopulism  

Under 90-samt 2000-talet har partier vilka strävar efter etnisk homogenitet, återinförande av 

gamla traditioner samt vilka motsätter sig etablissemanget fått genomslag i Europa
27

. Men hur 

ska dessa partier klassificeras? Det finns otaliga beteckningar på denna partifamilj, extrem 

höger, radikal höger, anti-etablissemangspartier, missnöjespartier, xenofobiska partier
28

. I 

denna uppsats kommer dessa partier och således även SD att klassificeras som ett radikalt 

högerpopulistiskt parti, nedan följer en förklaring till begreppet.  

 

Radikal syftar på de anti-pluralistiska tankesätt som återfinns hos denna grupp av partier och 

kännetecknas av ett motstånd mot demokratiska värden samt det demokratiska politiska 

systemet
29

.  Detta visar sig främst genom en skepsis, men acceptans finns, för det gällande 

demokratiska systemet
30

. 

 

Benämningen höger kommer från partiernas intresse för socio-kulturella frågor där de innehar 

en konservativ/auktoritär ställning och placeras därmed till höger på den politiska vänster-

höger skalan. En viktig fråga för denna typ av partier rör den nationella identiteten vilket kan 

anses vara en högst auktoritär fråga 
31

. Det kan argumentas att partifamiljen borde placeras 

                                                           
24

 Lundh 2006:81 
25

 Ibid 79-80 
26

 Beckman 2011:38-39 
27

 Rydgren 2007:242 
28

 Norris 2005:44 
29

 Rydgren 2004:26-27 A 
30

 Rydgren 2007:243 
31

 Ibid 243-244 



11 
 

mer i mitten av skalan utifrån deras socio-ekonomiska politik men dessa frågor har aldrig 

varit av större intresse för partierna vilket med tanke på den socio-kulturella frågans tyngd gör 

att de återfinns till höger
32

.  

 

Det sista begreppet, populism, är ett diskuterat begrepp där en distinktion bör göras mellan 

populistisk ideologi och populistisk strategi. Populistisk ideologi fostrar etno-nationalism 

genom bildandet av två olika grupper vilket Cas Mudde beskriver: “…an ideology that 

considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, 

‘the pure people’versus ‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an 

expression of the volonté générale (general will) of the people”
33

.   

 

Inom populistisk strategi är anti-etablissemangsstrategin det centrala vilket gör det möjligt för 

radiakal högerpopulistiska partier att utmåla sig själva som demokratins kämpar
34

. Detta sker 

med utgångspunkt i att skiljelinjerna inom politiken suddas ut allt mer och att det blir svårare 

att urskilja vilka politiska åsikter som separerar dagens politiska partier. Genom anti-

etablissemangsstrategin vill radikala högerpopulistiska partier förändra detta
35

. 

 

I studiet av att förstå uppkomsten och stödet för dessa partier utgår forskningen ifrån 

efterfrågan (demand-side factors) och utbud (supply-side factors). Efterfrågan tar avstamp i 

vad väljarna efterfrågan i dagens mångkulturella samhälle
36

 medan utbud tar avstamp i det 

politiska systemet och det missnöje som kan ses i och med minskade skiljelinjer partier 

emellan
37

. I aktuell forskning anses efterfrågans faktorer kunna förklara genomslaget radikala 

högerpopulistiska partier fått i Europa medan skillnader mellan olika länder och etableringen 

av radikala högerpopulistiska partier kan förklaras med hjälp av utbudsfaktorerna
38

.   

 

2.4 Sverigedemokraterna – ända in i riksdagen  

Bildandet av SD skedde 1988 som efterträdare till Sverigepartiet
39

 med ursprung i 

organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) som bildades 10 år tidigare. BSS huvudsyfte 

                                                           
32

 Rydgren 2004:26 A 
33

 Mudde 2004:543 
34

 Rydgren 2007:246 
35

 Rydgren 2004:22-23 A 
36

 Rydgren 2007:247-251 
37

 Norris 2005:166,192  
38

 Mudde 2010:1168 
39

 Rydgren 2004:215 B 
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gick ut på att uppmärksamma samhället om vilken belastning immigranter utgjorde och 

påvisade detta genom olika aktioner
40

. Med tanke på partiets ursprung har SD jobbat hårt för 

att förändra den allmänna uppfattningen av partiet, bland annat genom att ta avstånd från 

nazistiska och fascistiska grupperingar som funnits inom partiet. Partiet har även kantats av 

uppbrott samt utbrytningar från tidigare medlemmar
41

.  

 

2005 valdes Jimmie Åkesson till partiledare
42

 och partiet började etablera sig på nationell nivå 

med sikte på riksdagen. I det riksdagsvalet 2006 erhöll SD 2,93 % av rösterna
43

. Detta innebar 

att partiet mer än fördubblade sina röster från valet fyra år tidigare
44

 och en attitydförändring 

gällande radikala högerpopulistiska partier kunde ses
45

. 

 

I riksdagsvalet 2010 kom det länge för partiet efterlängtade inträdet i Sveriges riksdag. Partiet 

erhöll 5,7 % av rösterna
46

 och hade nu gått från att vara en organisation rotad i nazistiska och 

fascistiska grupperingar till ett demokratiskt valt riksdagsparti 

 

Gällande partisympatier för SD presenterar Oscarsson och Holmberg ett antal faktorer i sin 

rapport Åttapartivalet 2010
47

 som är karakteriserar väljare som lägger sin röst på SD. De som 

röstar på SD innehar lågt politikerförtroende och kan beskrivas som oroliga väljare. 

Geografiskt återfinns dessa väljare på landsbygden eller i södra Sverige och tillhör ofta 

gruppen förstagångsväljare eller arbetslösa. Väljarna anser att SDs viktigaste fråga är 

invandringen vilket också bekräftas i och med de åsiktsröstare som väljer att lägga sin röst på 

SD för att lyfta invandringsfrågan inom svensk politik
48

.  Intressant i anknytning till 

partisympatier för SD är att Allians och de rödgröna tappar lika andel väljare till partiet något 

som signalerar om att partiets profilfråga, invandringen, väcker starka känslor oavsett tidigare 

partisympatier
49

. 

 

 
                                                           
40

 Andersson 2006:8-9 
41

 Rydgren 2004:215-216 B 
42

 Sverigedemokraterna 2013 
43

 Valmyndigheten 2006 
44

 Valmyndigheten 2002 
45

 Rydgren och Ruth 2011:202 
46

 Valmyndigheten 2010 
47

 Oscarsson och Holmberg 2011 
48

 Ibid 21,30,51,59,64,90,97-98 
49

 Ibid 7,10 
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3 Teori samt tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras de två teorier som ligger till grund för uppsatsen, kontaktteorin samt 

konkurrensteorin. Dessa teorier grundar sig i ett antal olika teorier så som socialt kapital och 

etnisk konkurrens vilket kommer att förklaras i detta kapitel. Tidigare forskning gällande de 

två teorierna belyses samt forskning om radikala högerpopulistiska partier och etnisk 

sammansättning. Kapitlet avslutas med en presentation av två hypoteser konstruerade utifrån 

de båda teorierna.  

 

3.1 Kontaktteorin 

Kontaktteorin bygger på att kontakt mellan olika etniska grupper inom en miljö skulle gynna 

relationen mellan de olika grupperna och ett varmt och välkomnande klimat skulle skapas. 

Gordon W. Allport belyser detta i sin bok The Nature of Prejudice
50

 där han diskuterar hur 

fördommar om olika etniska grupper styr samhället och vidare hur dessa kan motverkas. 

Allports kontaktteori förutsäger att kontakt mellan olika etniska grupper inom en miljö leder 

till större acceptans och mindre fördommar
51

. 

 

Allport lyfter också fram konstruktionen av in-group och out-groups vilket enkelt kan 

förklaras som ”vi” och ”dem”. En in-group definieras av att medlemmarna i gruppen känner 

samhörighet till varandra vilket gör att gruppen håller ihop medan en out-group kännetecknas 

av det motsatta, en grupp som inte passar in på grund av för få gemensamma element 

definierat enligt den ledande in-group
52

.   

 

Inom ramarna för kontaktteorin kan även socialt kapital vägas in. Det centrala i teorin 

gällande socialt kapital är att sociala nätverk och kontakt mellan människor är av stor 

betydelse. Robert D. Putnam anser socialt kapital vara nödvändigt med utgångspunkt i den 

pålitlighet och ömsesidighet som skapas när sociala nätverk byggs mellan individer
53

.  

 

En viktig aspekt inom det sociala kapitalet är samhällsengagemang. Detta är något som 

Putnam anser har minskat med tiden och han hävdar att det nu råder brist på socialt kapital. 

Främst anser Putnam att detta kan förklaras genom att samhällsengagemang fått ge plats åt 
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diverse träningsaktiviteter samt att den egna familjen idag inte är lika etablerad och stabil som 

den var för ett tiotal år sedan
54

.  

 

Vidare kan två typer av socialt kapital urskiljas, dels det inkluderande sociala kapitalet vilket 

benämns överbryggande samt det exkluderande vilket benämns sammanbindande. Det 

överbryggande sociala kapitalet uppstår främst inom medborgarrörelser och kännetecknas av 

stora ”lösa” nätverk vilket kan vara bra vid bland annat informationsspridning. Det 

sammanbindande sociala kapitalet uppstår däremot inom mindre mer homogena grupper där 

en distinktion ofta görs mellan medlemmarna och ”de andra” vilket skapa ett mindre men ack 

så pålitligt nätverk
55

.  

 

Putnam anser inte att en viss form av socialt kapital skulle vara bättre än en annan men att 

samhällssituationen avgör vilken form av socialt kapital som är bäst lämpad.
56

. Det skulle 

kunna tänkas att det överbryggande sociala kapitalet kännetecknas av en öppenhet men saknar 

medlemskänsla medan det sammanbindande sociala kapitalet har en stark ”vi”-känsla men 

saknar tolerans. 

 

Studier kring Allports kontaktteori har visat att när individer från en in-group umgås med 

individer från en out-group reduceras fördommar och ett mer tolerant tankesätt skapas. 

Exempelvis har en studie gjorts där individer från olika etniska grupper tvingas bo 

tillsammans under en tid. Detta ledde först till konflikt, övergick senare i assimilation vilket 

vidare ledde till att en acceptans skapades mellan individerna. I slutändan hade ingen av 

individerna från olika etniska grupper problem med varandras sällskap
57

. Resultatet av studien 

visar att fördommar kan motverkas och toleransen öka i och med ökad kontakt etniska 

grupper emellan.  

 

Vidare gällande forskning kring kontaktteorin har Farida Fozdar gjort en intervjustudie som 

undersökte hur människor ser på samt uppfattar kontakt med individer från andra etniska 

grupper än den egna. Resultatet som Fozdar redovisar berättar att kontakt mellan olika etniska 
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grupper är nödvändigt för att fördommar ska minska men det är dock inte tillräckligt för att 

förgöra och utrota de fördommar som ofta är starkt etablerade
58

. 

 

Pippa Norris har genomfört en studie grundad i socialt kapital som visar att social tillit har 

större effekt än sociala nätverk och detta främst i nordiska och anglo-amerikanska länder. 

Norris konstaterar att tillit en är faktor med effekt när det talas om socialt kapital men att den 

invanda kulturen kan sätta större hinder en tidigare trott när det kommer till att bygga sociala 

nätverk och öka det sociala kapitalet
59

. 

 

Även Christopher Marsh har studerat socialt kapital och påvisar i sin studie Social Capital 

and Democracy in Russia
60

 den koppling som finns mellan socialt kapital och demokrati. 

Marsh resultat visar att hög andel socialt kapital inom ett land främjar demokrati i den 

meningen att demokrati i större grad behålls men även att demokratiska system tenderar att 

utvecklas.  

 

Kontaktteorin och teorin om det sociala kapitalet är nära sammankopplade då de båda lyfter 

fram vikten av relationer mellan individer i ett samhälle. Med tanke på de två teoriernas 

överlappning kommer kontaktteorin samt teorin om socialt kapital i denna uppsats att 

sammantaget benämnas kontaktteorin. 

  

3.2 Konkurrensteorin 

Precis som kontaktteorin har utgångspunkt i två teorier är teorin gällande konkurrens i denna 

uppsats en sammanslagning av tre olika teorier vilka alla berör liknande begrepp. Dessa 

teorier är etnisk konkurrens (ethnic competition), relativ deprivation (relative deprivation) 

samt förlorarteorin (modernization losers theory). 

 

Teorin om etnisk konkurrens grundar sig på att miljöer innehållande en högre andel olika 

etniska grupper kommer att fungera sämre än miljöer innehållande färre etniska grupper. 

Detta eftersom ”… individuals identify with one our more groups and that the diverse interest 

of different groups generate conflict that in turn generete negative attitudes”
61

. Det skapas 

alltså konkurrens mellan de olika etniska grupperna i samhället om de resurser som finns att 
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tillgå. Denna konkurrens fostrar negativa attityder gentemot de olika etniska grupperna och då 

främst den icke urspungliga gruppen vilken således drabbas hårt
62

.  

 

Konsekvenserna av etnisk konkurrens kan ofta ses i miljöer där andelen människor med lägre 

socio-ekonomisk ställning är hög. Denna grupp tenderar i högre grad än andra utveckla 

negativa attityder gentemot grupper av annan etnisk härkomst just på grund av den osäkerhet 

som skapas på bland annat arbetsmarknaden i och med ökad konkurrens. Detta leder således 

till att negativa attityder gentemot grupper av annan etnisk härkomst skaps vilket vidare leder 

till att en grogrund för radikala högerpopulistiska åsikter bildas
63

. 

 

Teorin om relativ deprivation bygger på den frustration som uppstår inom en miljö som 

präglas av etnisk konkurrens. När individer i ett samhälle känner att de inte har samma 

förutsättningar som andra skapas en frustration som vidare leder till en känsla av att hindras 

från att åstadkomma det individen vill. Som en naturlig del av den frustration som uppstår 

växer även missnöjet inom den berörda miljön
64

.  

 

Relativ deprivation är ett begrepp som har sitt ursprung inom den amerikanska militären där 

den utvecklades för att förklara militärers relation till deras egen status inom kåren. Såhär i 

början av 2000-talet används teorin om relativ deprivation inom många olika forum, 

exempelvis för att förklara frågor rörande varför en viss händelse skedde vid en viss tidpunkt 

och inte någon annan gång, varför kvinnor nöjer sig med lägre lön än män och vad som kan 

tänkas påverka att vissa minoriteter integreras bättre än andra
65

. 

 

Förlorarteorin bygger likt teorin om relativ deprivation på frustration. I detta fall skaps 

frustration i och med att en viss grupp inte hänger med i den moderniseringsprocess som de 

flesta samhällen kan anses ha genomgått. Moderniseringsprocessen innebär bland annat fler 

mångkulturella samhällen, något som förlorarna anser som dåligt och visar detta genom ett 

missnöje gentemot immigranter
66

.  Förlorarna i fråga tillhör ofta en grupp som tidigare varit 

dominant men som genom årens gång fått ta ett steg tillbaka i och med samhällets utveckling. 

Ofta karakteriseras denna grupp av människor som saknar arbete eller inte har tillräcklig 
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utbildning för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden vilket gör att de innehar en osäker 

socio-ekonomisk ställning. Som tidigare diskuterat leder detta till en ökad konkurrens etniska 

grupper emellan och radikala högerpopulistiska åsikter utvecklas
67

. 

 

Sammanfattningsvis grundar sig konkurrensteorin i att en stor variation av etniska grupper 

inom en miljö leder till konkurrens vilket innebär  att samhällsklimatet missgynnas och 

extrema åsikter så som radikala högerpopulistiska åsikter finner grogrund.  

 

Studier gjorda utifrån samhällen där den etniska sammansättningen varierar och hur det kan 

tänkas påverkar radikala högerpopulistiska åsikter visar att denna sorts åsikter tenderar vara 

högre i samhällen som innehar högre mångfald gällande etniska grupper. Resultatet ger stöd 

för konkurrensteorin och dess idé om att konkurrens mellan olika etniska grupper avspeglar 

sig på den politiska arenan
68

. 

 

I studien Group Conflict Theory in a Longitudinal Perspective: Analyzing the Dynamic Side 

of Ethnic Competition
69

 har Lancee och Pardos-Prado undersökt vilka samhällsförändringar 

som skulle kunna tänkas leda till ökad konkurrens mellan olika etniska grupper. Studien är 

gjord utifrån en tysk socio-ekonomisk enkätundersökning där respondenterna bland annat fått 

svara på frågor gällande immigration till Tyskland, den egna arbetssituationen samt hur deras 

uppfattning är gällande den tyska arbetsmarknaden. De resultat som Lancee och Pardos-Prado 

redovisar indikerar att fientliga attityder gentemot immigranter främst uppstår hos individer 

som genomgått en socio-ekonomisk förändring, exempelvis en förändring i arbetssituationen. 

Studien visar att konkurrensen mellan olika grupper ökar vid arbetslöshet och andra 

missgynnande socio-ekonomiska situationer
70

. I motsats till detta visar även studien att 

välutbildade individer med högstatusjobb tenderar i mindre utstäckning vara bekymrade över 

immigranter och dess konsekvenser vilket bekräftar resultatet angående att konkurrens tilltar i 

situationer av socio-ekonomisk osäkerhet
71

.  
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3.3 Kontakt och konkurrens på aggregerad samt individnivå 

Hur ser då teorierna gällande kontakt och konkurrens ut konkret i dagens samhälle? Rydgren 

och Ruth har studerat detta genom att undersöka vad som karaktäriserar områden i Sverige 

som tenderar att i högre grad sympatisera med radikala högerpopulistiska partier medan 

Norris studerat samma frågeställning utifrån ett jämförande perspektiv mellan nationell samt 

individnivå. 

 

I studien Voting for the Radical Right in Swedish Municipalities: Social Marginality and 

Ethnic Competition?
72

 utgick Rydgren och Ruth ifrån Sveriges 290 kommuner och det 

väljarstöd SD uppmätt i 2006 och 2010 års riksdagsval på kommunnivå för att sedan 

undersöka kopplingen till bland annat etnisk sammansättning. I studien klassificerades 

immigranter i tre grupper, nordiska, europeiska samt utomeuropeiska immigranter vilket gör 

att en större förståelse om vilka specifika immigrantgrupper som kan tänkas påverka etnisk 

konkurrens skapas
73

. 

 

För 2006 års val visar studien att en positiv korrelation finns mellan den totala andelen 

immigranter och väljarstöd för SD. Däremot när immigrantgrupperna testas enskilt visar 

resultatet att SD tenderar att göra sämre ifrån sig i samhällen med stor andel utomeuropeiska 

immigranter men det går desto bättre i samhällen med stor andel immigranter från andra 

europeiska länder. Resultatet härleder Rydgren och Ruth till att väljare i högre grad motiveras 

av ekonomisk rationalitet en xenofobi. Detta innebär att väljarna i högre grad röstar för att 

motverka konkurrens på arbetsmarknaden och säkra den egna socio-ekonomiska ställningen 

än att rösta utifrån ren främlingsfientlighet
74

. I 2010 års val kan också ett positivt samband 

mellan andelen immigranter och väljarstöd för SD identifieras. Gällande de olika grupperna 

av immigranter har samtliga positiv korrelation med väljarstöd för SD och det negativa 

samband som såg mellan utomeuropeiska immigranter i 2006 års studie är inte längre 

relevant. Rydgren och Ruth anser att teorin om etnisk konkurrens kan förklara väljarstödet för 

SD i både 2006 och 2010 års val även om förklaringskraften är starkare i det senare valet
75

. 

 

Rydgren och Ruth poängterar i sin studie att teorin om etnisk konkurrens har större 

förklaringskraft gällande väljarstödet för SD på kommunnivå än vad den har på nationell nivå. 
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Troligen kan detta förklaras med att beslut ligger närmare till hands på kommunnivå och det 

finns större möjligheter till att driva igenom beslut sprungna ur radikala högerpopulistiska 

åsikter. Rydgren och och Ruth är dock tveksamma till om detta är ett stående fenomen eller 

om det kan komma att förändras i takt med att väljarstödet för SD gör detsamma
76

. 

 

Pippa Norris har också undersökt hur etnisk sammansättning påverkar stödet för radikala 

högerpopulistiska partier och presenterar resultatet i boken Radical Right – Voters and Parties 

in the Electoral Market
77

. Hon ser inget samband på  nationell nivå men däremot identifieras 

samband på individnivå
78

. 

 

På individnivå finns samband mellan de som innehar fientliga tankar gentemot immigranter 

och dess politiska ståndpunkt, dessa individer tenderar i högre grad att rösta på radikala 

högerpopulistiska partier. Norris ser också ett samband mellan ekonomiska förhållanden och 

stödet för radikala högerpopulistiska partier. I situationer med dåliga socio-ekonomiska 

förhållanden tenderar väljarstödet för dessa partier att öka
79

.  Detta är något som även andra 

studier visat vilket skapar extra slagkraft för teorin gällande etnisk konkurrens och i vilka 

miljöer konkurrens skapas och främjas.  

 

3.4 Hypoteser  

Utifrån de två teorier som presenterats i detta kapitel kommer två hypoteser att konstrueras 

som var och en ger stöd för respektive teori.  

 

Den första hypotesen konstruerad utifrån kontaktteorin lyder: 

 

H1 En högre etnisk heterogenitet, dvs. en större etnisk blandning, inom en miljö kan anses ha 

negativ inverkan på väljarstödet för SD utifrån kontaktteorin. 

 

Enligt kontaktteorin är miljöer som innehar en större etnisk mångfald mer benägna till kontakt 

över gruppgränser vilket leder till att fördommar motverkas och graden av tolerans ökar. I 

enlighet med kontaktteorin och den konstruerade hypotesen skulle alltså en större grad av 

                                                           
76

 Ibid 222 
77

 Norris 2005 
78

 Ibid 185 
79

 Ibid 171,186 



20 
 

mångfald leda till mindre röster på SD eftersom kontakten mellan individerna således skulle 

öka medvetenheten och motverka radikala högerpopulistiska åsikter.  

 

Den andra hypotesen konstruerad utifrån konkurrensteorin lyder: 

 

H2 En högre etnisk heterogenitet, dvs. en större etnisk balning, inom en miljö kan anses ha 

positiv inverkan på väljarstödet för SD utifrån konkurrensteorin. 

 

Konkurrensteorin anser att en högre andel olika etniska grupper i ett samhälle ökar 

konkurrensen mellan de olika grupperna och benägenheten att rösta på ett radikalt 

högerpopulistiskt parti ökar. I enlighet med den andra hypotesen skulle alltså en högre grad av 

etnisk mångfald leda till att väljarstödet för SD ökade i och med den konkurrens som skaps i 

en miljö med stor mångfald gällande etniska grupper.  

 

De två hypoteserna kommer att återkomma i resultatredovisningen samt i slutdiskussionen av 

denna uppsats där det kommer att dikuteras utifrån den genomförda regressionsanalysen.  

 

4 Metod och material 

Detta kapitel kommer att beskriva hur den statiska undersökningen kommer att utformas vad 

gäller bivariat samt multivariata regressionsanalyser. Kapitlet presenterar även de variabler 

som är centrala för undersökningen samt diskuterar dess förväntade utfall. Kapitlet avslutas 

med en diskussion gällande multikollinaritet. 

 

Samantaget har två större avgränsningar gjorts för denna studie. Dels har endast ett år 

undersökts, önskvärt skulle naturligtvis vara att göra en jämförande studie mellan exempelvis 

2006 och 2010 års riksdagsval. Detta har begränsats i och med avsaknad av jämförbar data. 

Att väga in individdata i studien hade även det varit önskvärt för att skapa en större förståelse 

av vilken typ av människor som påverkas utifrån teorierna om kontakt samt konkurrens. 

Varför individdata inte används i denna studie beror på utrymmes samt tidsskäl men skulle 

absolut vara relevant vid en utveckling av studien.  

 

Viktigt att belysa och bära med sig i resultatredovisning samt slutsats är att denna studie är 

gjord på aggregerad nivå utifrån Sveriges 290 kommuner. Detta innebär att resultatet inte kan 



21 
 

uttala sig gällande individnivå men däremot kan slutsatser gällande vilken typ av miljö samt 

kommunklimat som kan tänkas fostra radikala högerpopulistiska åsikter göras.  

 

4.1 Metod 

För att uppnå uppsatsen syfte att undersöka sambandet mellan befolkningssammansättning 

och dess inverkan på radikala högerpopulistiska åsikter samt integration som mellanliggande 

faktor kommer studien att utgå ifrån regressionsanalyser. Dessa är genomförda i SPSS där den 

beroende variabeln utgörs av andelen röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i 

riksdagsvalet 2010. 

 

Först kommer bivariata regressioner genomföras vilket innebär att varje oberoende variabel 

ställs enskilt mot den beroende
80

, detta för att kunna skapa en uppfattning om vilka variabler 

som kan tänkas påverka väljarstödet för SD samt ge ett underlag för att studera hur effekterna 

förändras i och med en multivariat regressionsanalys 

 

Vidare genomförs en multivariat regression för att studera vilka variabler som har störst effekt 

på väljarstödet för SD när de oberoende variablerna tillåts korrelera fritt. Regressionen kan 

även tänkas urskilja ett möjligt samband mellan en viss typ av variabler vilket skulle ge 

intressanta resultat.   

 

Modellen för den multivariata regressionsanalysen baseras på minsta kvadratmetoden 

(Ordinary Least Square) vilket sammanfattar det tänkta värdet för y för varje värde på x
81

.  

 

Ekvationen för den multivariata regressionen
82

 följer formen 

 

                       

 

där variablerna kommer att adderas efter hand för att undersöka effekten av de oberoende 

variablerna på den beroende variabeln.  
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Slutligen har fyra olika modeller konstruerats med uppgift att besvara frågeställningen, dessa 

modeller testas också med hjälp av multivariat regressionsanalys. 

 

4.2 Variabler  

Nedan presenteras de variabler som är relevanta för denna uppsats. Antalet 

observationspunkter uppgår i de flesta fall till 290 med tanke på antalet kommuner i Sverige, 

dock saknar vissa variabler ett antal observationspunkter vilket redovisas i resultatet. Alla 

variabler avser år 2010 men tanke på riksdagsvalet 2010 och det väljarstöd SD uppmätte samt 

en önskan om att genomföra en så valid studie som möjligt. I samband med att variablerna 

presenteras diskuteras även det förväntade utfallet gentemot den beroende variabeln.  

 

Sverigedemokraterna 

Den beroende variabeln i denna studie är andel röster på SD i riksdagsvalet 2010 mätt på 

kommunnivå, alltså hur många röster i riksdagsvalet SD erhållit utifrån kommun.  Materialet 

för denna variabel är hämtat från SCB
83

. 

 

Etnisk sammansättning 

För att kunna göra en så nyanserad studie som möjligt gällande etnisk sammansättning och 

dess påverkan på väljarstödet för SD består denna kategori av fyra variabler. Dels undersöks 

den totala andelen med utländsk bakgrund i en kommun men även andelen immigranter födda 

inom Norden, inom EU/EFTA samt resterande världen. Uppdelningen i olika geografiska 

födelseområden görs även med stöd från tidigare forskning, bland annat har Rydgren och 

Ruth visat att immigranters härkomst kan förklara en del av väljarstödet för SD. 

 

Begreppet utländsk bakgrund avser människor som antingen är födda utanför Sveriges gränser 

men även födda i Sverige men med två utrikes födda föräldrar
84

. Variabeln födda inom 

Norden avser immigranter födda i de nordiska länderna exklusive Sverige. Detsamma gäller 

födda inom EU/EFTA vilket avser immigranter födda inom området exklusive Norden och 

födda i resterande världen avser immigranter födda utanför EU/EFTA. Det ska nämnas att 

immigranter kan inneha utländska samt svenska medborgarskap men ingår i statistisken 

gällande immigranter. Däremot människor som söker asyl eller innehar tillfälliga 
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uppehållstillstånd räknas inte till gruppen immigranter. Materialet för dessa variabler är 

hämtat från SCB
85

. 

 

Det utfall som skulle kunna förväntas av etnisk sammansättning på väljarstödet för SD skulle 

kunna gå i linje med de båda antagna hypoteserna. Dels skulle kontakt mellan olika grupper 

kunna leda till att fördommar reduceras och radikala högerpopulistiska åsikter motverkas i 

enlighet med kontaktteorin. Det skulle även kunna antas att en större grad av etnisk mångfald 

inom en kommun skulle leda till att konkurrens uppstår vilket då skulle kunna framhäva 

radikala högerpopulistiska åsikter enligt vad konkurrensteorin förutsäger.  

 

Arbetslöshet 

Det är känt att arbetslösa i högre grad tenderar att rösta på SD
86

 men kan en miljö 

innehållande hög andel arbetslösa gynna partiet? Studier visar även att arbete är en viktig 

faktor i integrationsprocessen
87

 så skulle arbetslöshet kunna förklara 

befolkningssammansättningens inverkan på radikala högerpopulistiska åsikter?   

 

Även denna kategori är uppdelad i fyra variabler utefter geografiskt födelseområde. Dels 

anges andelen arbetslösa bland den inrikes födda befolkningen men även andelen arbetslösa 

födda inom Norden, EU/EFTA samt resterande världen. Precis i enighet med variablerna 

gällande etnisk sammansättning. Med arbetslösa avses andelen öppet arbetslösa för den 

undersökta tidpunkten. Materialet för dessa variabler är hämtat från SCB
88

. 

 

Gällande det förväntade utfallet skulle det kunna tänkas att en miljö med hög andel arbetslösa 

skulle gynna SD, det har tidigare visats att gruppen arbetslösa i högre grad än andra tenderar 

att rösta på partiet. När de olika geografiskt klassificerade immigrantgrupperna vägs in skulle 

det kunna tänkas att immigranter födda utanför EU/EFTA i högre grad än andra skulle vara 

arbetslösa sett utifrån att de förmodligen tvingats på flykt och inte arbetskraftsinvandrat. Detta 

skulle kunna tänkas ge ett positivt utfall för SD med tanke på partiets ideologi. Vidare skulle 

det även kunna tänkas att arbetslösa födda inom EU/EFTA skulle kunna ha en positiv 

inverkan på partiets väljarstöd i linje med vad tidigare studier visat. Oftast anses just denna 
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immigrantgrupp öka konkurrensen i och med den arbetskompetens och arbetsvilja gruppen 

innehar.   

 

Ekonomiskt bistånd 

För att kunna studera hur ekonomiskt bistånd påverkar väljarstödet för SD utifrån etnisk 

sammansättning består kategorin av två variabler. Dels undersöks andel inrikes födda som 

mottar ekonomiskt bistånd men även andel med utländsk bakgrund som mottar ekonomiskt 

bistånd. Ekonomiskt bistånd är enligt socialtjänsten all ekonomiskt hjälp som delas ut. Detta 

består till stor det av att täcka levnadskostnader så som mat, husrum och el men även vård och 

omsorg
89

. Materialet för de två variablerna är hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas
90

. 

Vad gäller det förväntade utfallet av ekonomiskt bistånd kan det tänkas att 

integrationsprocessen gått sämre i kommunen där en större andel med utländsk bakgrund 

mottar ekonomiskt bistånd härlett utifrån arbetsmarknadens betydelse vid integration och den 

egna inkomst ett arbete genererar. Sammanfattningsvis skulle utfallet kunna förväntas till att 

väljarstödet för SD skulle påverkas positivt av att gruppen med utländsk bakgrund i högre 

grad än inrikes födda mottar ekonomiskt bistånd. 

Utbildningsnivå 

Gällande utbildningsnivå operationaliseras detta genom andelen av befolkningen med en 

eftergymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning innebär i detta fall vidareutbildning efter 

avlagd gymnasieexamen, icke väsentligt om det gäller kortare vidareutbildning eller 

högskoleutbildning. Materialet är hämtat från SCB
91

. 

 

Gällande utfallet av utbildning gentemot väljarstöd för SD skulle det kunna tänkas att en miljö 

med en högre utbildningsnivå genererar en negativ effekt på väljarstödet för SD. Detta 

eftersom högre utbildning kan tänkas motverka fördommar samt öka toleransen och öka 

individens medvetenhet.  
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Språkkunskap 

Kunskap i det nationella språket samt kännedom om kulturen är viktig för en lyckad 

integration, speciellt på arbetsmarknaden
92

. Språkkunskap kommer i denna studie 

operationaliseras genom andel godkända i kursen svenska för invandrare (SFI). SFI avser ge 

vuxna personer med ett annat modersmål än svenska en introduktion till språket och även 

utveckla deras läs och skrivfärdigheter
93

. Naturligtvis genomför inte alla immigranter en SFI-

kurs men variabeln kan ändå tänkas ge en fingervisning om språkkunskaper och dess roll i en 

integrationsprocess. Variabel anger andelen godkända efter avslutad kurs i SFI där avbruten 

kurs eller avhopp anges dessa som icke-godkände och inte som missade värden vilket kan 

skapa en skevhet i kommande analys. Materialet för denna variabel är hämtad från SCB
94

. 

 

Som studier visat kan en god kunskap i det nationella språket tänkas ge en bättre ingång till 

det nya samhället och på så sätt även underlätta integrationsprocessen. Gällande det 

förväntade utfallet skulle god språkkunskap inneha en negativ effekt på väljarstödet för SD. 

Med tanke på Teunes idé om att integration avgörs av antalet relationer mellan individer i ett 

samhälle kan god språkkunskap anses vara av yttersta vikt i en integrationsprocess.  

 

Tillit 

I enlighet med Teunes idé om att relationer är avgörande för god integration är även tillit till 

andra människor en viktig faktor
95

. En högre grad av tillit till andra människor skulle kunna 

underlätta när det gäller att skapa nya relationer.  I denna studie anges tillit efter andelen av 

befolkningen som har låg tillit till andra människor. Materialet har tagits fram efter att 

respondenterna fick svara på frågan ”Tycker du i allmänhet att man kan lita på de flesta 

människor?”. De som svarat nej på denna fråga anses ha låg tillit till andra människor. 

Materialet för denna variabel är hämtat från kommun och landstingsdatabasen KOLADA
96

. 

 

Men tanke på att tillit främjar relationer mellan individer kan det förväntade utfallet tänkas 

vara att tillit motverkar radikala högerpopulistiska åsikter. Variabeln är dock konstruerad 

utifrån låg tillit vilket innebär att låg tillit skulle tänkas ha en positiv effekt på väljarstödet för 
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SD, miljöer som innehar en högre andel människor med låg tillit till andra skulle i högre grad 

tendera att sympatisera med radikala högerpopulistiska åsikter.  

 

Stöd till fritidsverksamhet 

Som Putnam diskuterar är det sociala kapitalet på nedgång vilket i teorin innebär att 

människor ägnar mindre tid åt att bygga sociala nätverk. Socialt kapital anses viktigt vad 

gäller samhällsengagemanget samt att det överbryggande sociala kapitalet är av yttersta viktig 

när det gäller reducera fördommar och skapa en kontakt mellan olika etniska grupper
97

. Det 

utmanande med socialt kapital är att det är väldigt svårt att operationalisera rättvist då det är 

ett ås pass abstract fenomen. I denna studie operationaliseras socialt kapital genom 

kostnaderna för den lokala fritidsverksamheten vilket bland annat innebär stöd till 

idrottsföreningar och fritidsgårdar. Det kan tänkas att kommuner som väljer att lägga en större 

andel pengar på fritidsverksamhet skulle ha ett rikare socialt kapital. Variabeln anges i 

tusentals kronor per invånare och materialet för variabeln är hämtat från KOLADA
98

.  

 

Som nämnt ovan kan det tänkas att kommuner som ger fritidsverksamhet större ekonomiska 

resurser skulle inneha en högre grad av socialt kapital inom kommunen. Detta skulle då 

generera ett negativt samband gentemor väljarstödet för SD då socialt kapital i hög grad ger 

uttryck för sociala nätverk vilket även inkluderar relationer mellan invånare i en miljö.  

 

Ålder 

Ålder kommer att studeras med uppgift att undersöka huruvida åsiktskillnader kan finnas 

mellan den yngre samt äldre delen av befolkningen. I denna studie kommer den yngre andelen 

av befolkningen, mellan 0-24 år att studeras. Detta för att minska risken för multikollinaritet 

som skulle kunna uppstå om fler ålderkategorier vägdes in samt ett en åldersgrupp är 

tillräcklig för att kunna generalisera resultatet gällande åsiktsskillnader bland åldersgrupper.  

Materialet för denna variabel är hämtad från SCB
99

.  

 

Utfallet gällande ålder kan tänkas vara negativt gentemot SD i den yngre generationen och 

positivt för den äldre generationen. Detta med tanke på att den yngre generationen kan tänkas 

ha haft mer kontakt med olika etniska grupper och större erfarenhet av det mångkulturella 

                                                           
97

 Putnam 2000:18,291 
98

 KOLADA 1 
99

 SCB 7 



27 
 

samhället. Den äldre generationen skulle kunna tänkas vara mer skeptisk gällande ökad etnisk 

olikhet och därför i större grad korrelera positivt med väljarstödet för SD. 

 

Tabell 5.2.1. Deskriptiv statistik för de ingående variablerna 

Variabel Medelvärde St.avvikelse Min. Max. 

     

Andel röster på SD 6,30 2,53 1,7 15,8 

Total andel utländsk bakgrund 13,62 7,50 4,6 53,2 

Födda Norden 3,14 3,05 0,8 37,2 

Födda EU/EFTA 2,29 1,21 0,5 6,4 

Födda resterande världen 5,47 3,67 1,2 26,4 

Arbetslösa födda i Sverige 6,86 1,65 3,4 11,6 

Arbetslösa födda i Norden 6,22 1,93 1,5 12,6 

Arbetslösa födda inom EU/EFTA 11,09 4,15 3,4 29,9 

Arbetslösa födda resterande världen 18,05 5,98 7,1 50,9 

Andel med eftergymnasial utb. 17,41 5,51 9,8 41,7 

Andel godkända SFI 54,61 16,83 15,5 91,7 

Andel biståndsmottagare inrikes 

född 

2,54 0,89 0,44 5,30 

Andel biståndsmottagare utrikes 

född 

11,78 6,02 0,82 34,44 

Tillit 25,12 3,87 17,0 42,0 

Stöd till fritidsverksamhet 1,359 0,469 0,001 3,11 

Andel 0-24 år 28,88 2,59 23,0 36,0 

Denna tabell redogör för den deskriptiva statistiken för alla ingående variabler i studien. Medelvärde, 

standardavvikelse samt min. och max. värde anges för samtliga variabler. 

 

4.3 Multikollinaritet 

Viktigt vid regressionsanalys är att ta hänsyn till eventuell multikollinaritet som kan komma 

att påverka resultatet. Multikollinaritet uppstår när en oberoende variabel i för hög 

utsträckning samvarierar med en eller flera andra oberoende variabler. Detta kan leda till att 

förklaringskraften hos modellen påverkas vilket innebär att det blir svårare att härleda de 

oberoende variablernas bidrag till variansen i y. Multikollinaritet kan även uppstå om antalet 

observationer är för få eller om det är stor spridning i antalet observationer för de ingående 

variablerna
100

. 

 

I denna uppsats har multikollinaritet undersökts via en korrelationsmatris som finns att 

beskåda i appendix. Korrelationsmatrisen anger korrelationen för varje ingående oberoende 
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variabel och för att utesluta korrelation bör korrelationsvärdet inte överstiga intervallet 0,7-

0,8
101

. 

Utifrån korrelationsmatrisen är det endast variablerna total andel med utländsk bakgrund samt 

immigranter födda utanför EU/EFTA som uppvisar ett korrelationsvärde över det tillåtna.  

Multikollinaritet kan utöver korrelationsmatriser också härledas av Variance Inflation Factor 

(VIF). Enligt VIF-faktorerna tyder värdet 1 på att ingen multikollinaritet kan spåras i 

modellen medan ett värde över 2,5 indikerar multikollinaritet som kan påverka det slutliga 

resultatet
102

. Ett VIF-test kommer att genomföras för de variabler som ingår i de modeller 

konstruerade för att besvara frågeställningen, se kapitel 6.3. 

5 Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer resultatet av regressionanalyserna att redovisas. Först kommer den 

bivariata regressionsanalysen att diskuteras och då framförallt de variabler som uppvisade 

signifikans. Vidare diskuteras den multivariata regressionsanalysen, vilka variabler som 

uppvisade signifikans och vilka som inte gjorde det. Kapitlet avslutas med djupare diskussion 

och förklaring av de fyra modeller som konstruerats för att besvara uppsatsens frågeställning, 

hur befolkningssammansättning inverkar på radikala högerpopulistiska åsikter. 

 

5.1 Bivariat regressionsanalys 

Som tidigare förklarat testar en bivariat regressionsanalys varje enskild oberoende variabel 

mot den beroende variabeln. Sammantaget uppfyller fyra variabler tillåten signifikansnivå 

redovisat i tabell 2 som återfinnes i appendix. De variabler som uppvisar en godkänd 

signifikansnivå är födda inom EU/EFTA exklusive Norden, andel med eftergymnasial 

utbildning, stöd till fritidsverksamhet samt låg tillit till andra människor. 

 

De centrala måtten i en bivariat regressionsanalys är värdet för b-koefficienten samt värdet för 

adjusted R². B-koefficienten anger den uppskattade effekten som de oberoende variablerna 

förväntas ha på den beroende, alltså effekten av x på y medan adjusted R², som även benämns 

determinationskoefficienten, anger andel av variansen i den beroende variabeln y som kan 
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förklaras av den oberoende variabeln x
103

. Detsamma gäller för den multivariata regressionen 

vilket presenteras i kapitel 6.2. 

 

Andelen födda inom EU/EFTA uppvisar en positiv effekt på väljarstödet för SD vilket 

betyder att om gruppen födda inom EU/EFTA ökar så tenderar även väljarstödet för SD att 

öka. Gällande utbildning kan ett negativt samband identifieras. Om andelen med 

eftergymnasial utbildning ökar tenderar detta att ha en negativ effekt på väljarstödet för SD. 

Stöd till fritidsverksamhet uppvisar också en negativ effekt på väljarstödet för SD, alltså ett 

högre ekonomiskt bidrag till fritidsverksamhet leder till sämre väljarstöd för SD. Även om 

variabeln är signifikant är effekten av b-koefficienten väldigt liten, endast -0,001. Slutligen så 

uppvisar låg tillit en positiv effekt. Om andelen personer med låg tillit till andra människor 

ökar inom en miljö tenderar även värjarstödet för SD att göra detsamma. 

 

Sammantaget visar resultatet att utbildning samt tillit till andra människor enskilt kan förklara 

väljarstödet för SD. För att vidare undersöka detta genomförs en multivariat regressionsanalys 

där alla oberoende variabler tillåts korrelera mot den beroende variabeln för att på så sätt se 

vilken variabel eller variabler som uppmäter störst effekt. 

 

5.2 Mulitivariat regressionsanalys 

Den multivariata regressionsanalysen genomfördes i flera steg där grupper av variabler lyftes 

in efter hand. Detta gjordes för att skapa god översikt över hur effekten och signifikansen 

förändras i och med regressionens gång. Den slutliga regressionen där alla variabler tillåts 

korrelera återfinns under kolumn kön i tabell 3 som finns presenterad i appendix.  

 

Signifikans är viktigt i en multivariat regressionsanalys, signifikans minskar risken för 

multikollinaritet och förklaringskraften blir i högre grad reliabel. Signifikansen hos de olika 

variablerna har skiftat under regressionens gång, nedan presenteras de signifikanta samt de 

icke-signifikanta variablerna. 

 

5.2.1 Signifikanta variabler 

Gällande signifikanta variabler har två av dessa uppvisat godkänd signifikant under hela 

regressionens gång. Dessa variabler är eftergymnasial utbildning samt låg tillit. I den slutliga 
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regressionen där alla oberoende variabler ingick uppvisar även immigranter från EU/EFTA, 

arbetslösa födda utanför EU/EFTA samt andelen med utländsk bakgrund som mottar 

ekonomiskt bistånd signifikans.  

 

Eftergymnasial utbildning uppvisar ett negativt samband med värjarstödet för SD. Detta enligt 

det förväntade utfallet att utbildningsnivå motverkar radikala högerpopulistiska åsikter. Låg 

tillit följer även det förväntade utfallet och uppvisar en positiv effekt på väljarstödet för SD. 

 

När det kommer till etnisk sammansättning så uppvisar variabeln immigranter födda inom 

EU/EFTA ett positivt samband med väljarstödet för SD, alltså om denna grupp ökar i antal 

kommer även väljarstödet för SD att öka inom samma miljö. Detta enligt det förväntade 

utfallet och helt i riktning med konkurrensteorin gällande att immigranter öppnar upp för 

radikala högerpopulistiska åsikter i en miljö. Variabeln födda utanför EU/EFTA uppvisar 

endast signifikans i det första steget av regressionen och signifikansen försvinnar alltså när 

element så som arbetslöshet och utbildning adderas till modellen.  

 

Arbetslöshet förväntades ha en positiv inverkan på väljarstödet för SD då tidigare studier visat 

att arbetslösa tenderar att rösta på SD samt att arbetslöshet hos immigranter kan vara en källa 

för missnöjestankar. Regressionen visar att det endast är gruppen arbetslösa födda utan för 

EU/EFTA som uppvisar ett signifikant resultat. I takt med att andelen arbetslösa födda utanför 

EU/EFTA ökar gynnas SD av detta.  Intressant gällande arbetslöshet är att variabeln andelen 

arbetslösa födda i Sverige uppvisar stark signifikans i regressionen ända tills att socialt kapital 

lyfts in. Varför signifikansen då avtar kan möjligtvis förklaras genom att tillit har betydligt 

större effekt på väljarstödet för SD än vad arbetslöshet inom en specifik grupp har. 

 

Andelen med utländsk bakgrund som mottar ekonomiskt bistånd har en positiv effekt på 

väljarstödet för SD vilket innebär att om andelen av biståndsmottagare ökar så kommer likaså 

väljarstödet för SD att öka. Resultat följer det förväntade utfallet där det antogs att bistånd 

kunde vara nära kopplat med arbete och egen försörjning 

 

5.2.2 Icke signifikanta variabler 

Ett antal variabler uppvisade aldrig signifikans under regressionens gång. Dessa variabler är 

total andel med utländsk bakgrund, immigranter födda inom Norden exklusive Sverige, andel 

arbetslösa födda inom Norden exklusive Sverige, andel arbetslösa född inom EU/EFTA 
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exklusive Norden, språkkunskap, andelen inrikes födda som mottar ekonomiskt bistånd, stöd 

till fritidsverksamhet samt ålder. 

 

Förvånande är att den totala andelen med utländsk bakgrund inte ger något signifikant 

resultat. Detta med tanke på den etno-nationalistiska politik radikala högerpopulistiska partier 

driver och att det skulle gynna den sortens tankeströmningar. Likaså uppvisar immigranter 

födda inom Norden heller inget signifikant utfall. 

 

Gällande arbetslöshet hos olika grupper visar regressionen att inget signifikant samband kan 

härledas mellan väljarstödet för SD och arbetslösa födda inom Norden exklusive Sverige samt 

arbetslösa födda inom EU/EFTA exklusive Norden. Det förväntade utfaller hade förutspått att 

det skulle finnas ett positivt samband mellan arbetslösa och stödet för SD, något som inte kan 

bekräftas.  

 

Gällande språkkunskap visar tidigare studier att detta är viktigt för integrationsprocessen och 

därav det förväntade utfallet som förutspådde en negativ effekt. I regressionen uppvisar 

språkkunskaper ingen signifikans och kan därför inte anses påverka väljarstödet för SD. 

 

Ekonomiskt bistånd mottaget av inrikes födda uppvisar ingen signifikans. En aning förvånade 

då arbetslösa födda inom Sverige uppvisar delvis signifikanta resultat och det kan tänkas att 

dessa två grupper skulle kunna vara nära sammankopplade. Så är inte fallet enligt 

regressionsanalysen vilket visar att inrikes mottagare av ekonomiskt bistånd inte påverkar 

väljarstödet för SD.   

 

Slutligen så uppmäter stöd till fritidsverksamhet aldrig signifikans under regressionen. Socialt 

kapital är operationaliserat genom det ekonomiska stöd fritidsverksamhet mottar i tusentals 

kronor per invånare. Varför signifikans uppstod i den bivariata men inte i den multivariata 

regressionen kan troligast förklaras genom att de andra oberoende variablerna har starkare 

samband med väljarstödet för SD och i ett större sammanhang finns det alltså ingen 

korrelation mellan ekonomiskt bistånd till fritidsverksamhet och väljarstödet för SD. 

 

Inte heller ålder uppvisar signifikans vilket innebär att det inte kan urskiljas några samband 

mellan ålder och radikala högerpopulistiska åsikter. 
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5.3 Vilken inverkan har befolkningssammansättning på radikala högerpopulistiska 

åsikter? 

För att besvara uppsatsens frågeställning har fyra olika modeller konstruerats. I varje modell 

ingår utbildningsnivå som kontrollvariabel, detta på grund av utbildningens stora 

förklaringskraft när det gäller radikala högerpopulistiska åsikter. N-talet för de olika 

modellerna har justerats efter den variabel med lägst observationspunkter och därav uppgår 

antalet observationer i modellerna till 143. Det kan tyckas missvisande med ett så lågt N-tal 

men detta har gjorts för att få reliabla modeller och även för att underlätta jämförelse 

modellerna emellan. Möjligheten att generalisera resultatet och på aggregerad nivå kunna 

uttrycka samband kvarstår fortfarande.  

 

För att utesluta tidigare diskuterad multikollinaritet har ett VIF-test gjorts för de ingående 

variablerna i de fyra modellerna, VIF-faktorerna finns redovisade i tabell 1 i appendix.  

 

I tabellen på följande sida redovisas resultatet för de fyra modellerna. 
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Tabell 5.3.1  De konstruerade modellerna 

 

 Modell 1 

Etnicitet 

Modell 2 

Arbete 

Modell 3 

Ekonomiskt bistånd 

Modell 4 

Socialt kapital 

     

imn -0,146* 

(0,065) 

-0,163* 

(0,068) 

-0,092 

(0,071) 

-0,141* 

(0,062) 

imeu 0,384** 

(0,138) 

0,415** 

(0,148) 

0,531** 

(0,166) 

0,290* 

(0,139) 

imv 0,071 

(0,048) 

0,070 

(0,049) 

0,026 

(0,056) 

-0,059 

(0,057) 

arbs  0,240 

(0,133) 

  

arbn  -0,105 

(0,084) 

  

arbeu  -0,041 

(0,049) 

  

arbv  -0,038 

(0,039) 

  

ekin   -0,041 

(0,217) 

 

ekut   0,062 

(0,035) 

 

lgtil    0,201*** 

(0,050) 

frit    -0,001 

(0,001) 

efgym  -0,173*** 

(0,027) 

-0,195*** 

(0,030) 

-0,157*** 

(0,030) 

-0,096** 

(0,032) 

     

Adj. R² 0,245 0,258 0,262 0,324 

N 143 143 143 143 

Signifikansnivån markeras genom * och anges efter värdet för b-koefficienten. En * motsvarar en 

signifikansnivå på 95%, ** motsvarar en signifikansnivå på 99% och *** motsvarar en signifikansnivå på 

99,9%. Inom parentes anges standardfelet för b-koefficienten. 

Modell 1 ämnar besvara frågeställningen Hur ser sambandet ut mellan den etniska 

sammansättningen i en kommun och det väljarstöd som är uppmätt för SD i samma kommun? 

Resultatet visar att samband finns mellan födda inom Norden samt födda inom EU/EFTA. 

Sambandet är negativt mellan födda inom Norden och väljarstödet för SD men positivt mellan 

födda inom EU/EFTA och väljarstödet för SD. Exempelvis härleder B-koefficienten att om 

andelen födda inom EU/EFTA ökar med en enhet kommer väljarstödet för SD att öka med 

0,384 enheter. Immigranter födda i resterande världen uppvisar ingen signifikans gällande 

väljarstödet för SD. Kontrollvariabeln utbildningsnivå uppvisar stark signifikans och har som 

förväntat en negativ effekt på väljarstödet för SD. 
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För att koppla resultatet i modell 1 till de två hypoteserna kan det konstateras att resultatet ger 

stöd för båda hypoteserna. Immigranter från EU/EFTA tenderar att ha en positiv effekt på 

väljarstödet för SD vilket enligt konkurrensteorin härleds av den ökade konkurrensen mellan 

olika etniska grupper.  Däremot uppvisar immigranter från Norden motsatt effekt, om andelen 

ökar tenderar väljarstödet för SD att minska. Detta ger då inget stöd för konkurrensteorin 

medan kontaktteorin kan bidra med viss förklaring.  

 

Sammantaget kan det tänkas att immigranter från EU/EFTA har positiv effekt i och med den 

konkurrens som skapas på bland annat arbetsmarknaden vilket kan ge upphov till frustration 

och missnöje hos andra grupper i samhället. Detta har även redovisats i andra studier, bland 

av annat Rydgren och Ruth. Att resultatet är det omvända när det gäller immigranter från 

nordiska länder skulle kunna förklaras genom att ”vi” mot ”dem” – känslan inte skapas i 

samma utsträckning, det kan alltså finnas en skillnad i attityd gentemot olika grupper av 

immigranter. 

 

Den andra modellen är konstruerad utifrån frågeställningen Hur ser fördelningen av röster på 

SD ut på kommunnivå där graden av arbetslöshet varierar mellan olika etniska grupper?   

Som kan ses uppvisar ingen av arbetslöshetvariablerna signifikans medan signifikansen 

kvarstår hos variablerna immigranter födda inom Norden, födda inom EU/EFTA samt för 

utbildningsnivå. Resultatet för denna modell utesluter att arbetslöshet skulle kunna vara en 

mellanliggande variabel och kan därmed inte förklara sambandet mellan etnisk 

sammansättning och väljarstödet för SD.  

 

Det ska nämnas att variablerna andel arbetslösa födda i Sverige samt andel arbetslösa födda 

utanför EU/EFTA uppvisar signifikans i den multivariata regressionen. Det skulle kunna bero 

på att antalet observationer i den multivariata regressionen tillåts löpa fritt medan det för de 

konstruerade modellerna är bestämt efter den variabel med minst antal observationer. Dock 

kan det lika gärna förklaras av att arbetslöshet inte har någon inverkan på sambandet mellan 

etnisk sammansättning och väljarstödet för SD.  

 

Frågeställningen Hur ser fördelningen av röster på SD ut på kommunnivå där andelen inrikes 

födda samt andelen med utländsk bakgrund som tar emot ekonomiskt bistånd varierar? 

besvaras i modell 3.  



35 
 

 

Varken variabeln andel inrikes födda som mottar ekonomiskt bistånd eller andel med utländsk 

bakgrund som mottar ekonomiskt bistånd uppnår signifikans. Dock uppvisar variabeln andel 

födda inom EU/EFTA signifikans samt kontrollvariabeln utbildningsnivå. Det är värt att 

nämna att andel med utländsk bakgrund som mottar ekonomiskt bistånd uppvisade signifikans 

i den multivariata regressionen när variabeln tilläts korrelera med socialt kapital samt ålder. 

Så är inte fallet i denna modell och därmed kan alltså ekonomsikt bistånd inte anses vara en 

variabel som påverkar effekten av etnisk sammansättning på väljarstödet för SD. 

 

Den avslutande modellen är konstruerad för att besvara frågeställningen Hur ser fördelningen 

av röster på SD ut på kommunnivå där den allmänna tilliten bland kommuninvånarna skiftar? 

I denna modell uppvisar variabeln låg tillit signifikans vilket är av intresse. 

 

Om andelen människor med låg tillit ökar så kommer väljarstödet för SD att gynnas positivt 

vilket innebär att om andelen människor med låg tillit till andra människor skulle öka med en 

enhet skulle väljarstödet för SD öka med ungefär 0,2 enheter. Den andra variabeln som ingår i 

modellen är stöd till fritidsverksamhet men denna ger inga signifikanta resultat. Precis som 

setts innan uppvisar variablerna immigranter födda inom norden samt EU/EFTA signifikans 

med samma riktningseffekt som tidigare vilket kontrollvariabeln utbildningsnivå även gör. 

 

Modell 4 är den modell med det högsta adjusted R²-värdet vilket betyder att modellen har den 

högsta förklaringskraften av de konstruerade modellerna. Detta kan tolkas som att tillit till 

andra människor är en avgörande faktor när det gäller att förklara radikala högerpopulistiska 

åsikter 

 

Gällande utbildningsnivå som i alla fyra modeller uppvisat negativ effekt på väljarstödet för 

SD kan sägas att oavsett hur de andra variablerna i modellen korrelerar med varandra så visar 

sig utbildningsnivå också vara viktigt för att förklara radikala högerpopulistiska åsikter.  

 

Modell 4 finner stöd hos den andra hypotesen konstruerad utifrån konkurrensteorin. I och med 

att den etniska mångfalden ökar så minskar tilliten till andra människor och väljarstödet för 

SD tenderar då att öka. Detta framförallt i kommuner där gruppen födda inom EU/EFTA ökar 

minskar tilliten och som följd av detta vinner SD allt mer sympati.   
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka sambandet mellan befolkningssammansättning 

och radikala högerpopulistiska åsikter. Undersökningen avsåg aggregerad nivå i Sverige 

under år 2010. Uppsatsen ämnade även till att undersöka integration som förklaringskraft 

gällande befolkningssammansättning och radikala högerpopulistiska åsikter operationaliserat 

genom arbetslöshet, ekonomiskt bistånd samt tillit. För att besvara frågeställningen har fyra 

olika modeller konstruerats och multivariata regressionsanalyser genomförts.  

 

Så finns det då något samband mellan befolkningssammansättning och radikala 

högerpopulistiska åsikter? Som redovisades i föregående kapitel kan samband ses när det 

gäller etnisk sammansättning samt tillit till andra människor.  

 

Den första modellen gällande etnisk sammansättning påvisade att immigranter från EU/EFTA 

har en positiv effekt på väljarstödet för SD medan immigranter från Norden uppvisar en 

negativ effekt. Detta betyder att både konkurrensteorin och kontaktteorin för stöd.  

 

Gällande ökningen av väljarstödet för SD i samband med en större andel immigranter födda 

inom EU/EFTA är detta något som även setts i tidigare studier. Rydgren och Ruth finner 

samma resultat och härleder det till den rådande arbetsmarknadssituationen vilket även är en 

aktuell förklaring för denna studie. Immigranter födda inom EU/EFTA karakteriseras av 

arbetskraftinvandrare vilket medför att en konkurrens skapas om de resurser samhället 

erbjuder, där arbete är en av dem. När konkurrens skapas inom en miljö hävdar 

konkurrensteorin att det gynnar radikala högerpopulistiska åsikter något som detta resultat 

instämmer i, ökad konkurrens leder till högre väljarstöd för SD.  

 

Intressant är att immigranter födda inom Norden har en negativ effekt på väljarstödet för SD 

även fast denna immigrantgrupp historiskt sett varit en stor källa till arbetskraftinvandring. 

Studien visar inga tecken på skapandet av konkurrens utan istället finner kontaktteorin stöd. 

Det skulle kunna tänkas att immigranter från Norden i mindre utsträckning uppfattas som en 

”out-group” då de med tanke på de nordiska ländernas liknande kulturer är väl assimilerade 

och anpassade till det svenska samhället. I och med dess goda assimilation uppstår också 

lättare kontakt med den nordiska gruppen av immigranter vilket enligt kontaktteorin skulle 
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motverka radikala högerpopulistiska åsikter som även denna studie slår fast med tanke på det 

minskade stödet för SD i miljöer innehållande nordiska immigranter.  

 

För att applicera resultaten på kommunnivå visar studien att kommuner som i högre grad 

innehar immigranter från EU/EFTA tenderar att ha ett högre väljarstöd för SD medan 

kommuner som innehar en högre andel immigranter från Norden tenderar att ha ett lägre 

väljarstöd för partiet. 

 

Uppsatsen ämnade även till att undersöka huruvida integration kan förklara sambandet mellan 

befolkningssammansättning och radikala högerpopulistiska åsikter. Arbetslöshet och 

ekonomiskt bistånd uppmätte inga signifikanta resultat vilket innebär dessa variabler inte kan 

tänkas förklara sambandet men däremot finns det andra faktorer som lyser starkt på 

integrationens himmel.   

 

En av dessa är tillit till andra människor. När socialt kapital prövades som mellanliggande 

faktor uppvisade tillit till andra människor stort samband med radikala högerpopulistiska 

åsikter. I miljöer med hög andel människor som innehar låg tillit till andra människor kommer 

väljarstödet för SD att vara högre än i miljöer med högre tillit till andra människor. Variabeln 

födda inom EU/EFTA uppvisar signifikans i samband med tillit vilket även indikerar 

samband mellan etnisk sammansättning och tillit till andra människor. På kommunnivå 

innebär detta att kommuner med en större andel immigranter födda inom EU/EFTA i högre 

utsträckning karakteriseras av låg tillit till andra människor vilket leder till att radikala 

högerpopulistiska åsikter får fäste, detta helt i ordning med konkurrensteorin.  

 

Utbildning ingick som kontrollvariabel i alla konstruerade modeller och resultatet var alltid 

detsamma, en högre utbildningsgrad motverkar radikala högerpopulistiska åsikter. Detta 

innebär att i miljöer med en högre andel högutbildade minskar väljarstödet för SD vilket 

direkt kan implementeras på kommunnivå.  

 

För att återkoppla till de två hypoteserna visar denna studie att konkurrensteorin har något 

större stöd när det gäller frågor om befolkningssammansättning och dess inverkan på radikala 

högerpopulistiska åsikter. Detta yttrar sig främst genom det positiva effekt immigranter födda 

inom EU/EFTA uppvisar på väljarstödet för SD samt vikten av tillit för att motverka radikala 

högerpopulistiska åsikter. Förklaringen finns att finna i den ökade konkurrens immigranter 
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bidrar till och då speciellt immigrantgrupper som kan konkurrera på arbetsmarknaden.  

Mycket väl skulle det kunna vara så som Allport visar genom ett antal studier att konkurrens 

med tiden kan övergår till kontakt. Detta är dock betydligt lättare i miljöer där kontakt mellan 

olika etniska grupper blir något ovalbart vilket i dagens frihetliga 2010-tal är relativt ovanligt.  

 

Rörande integrationens förklaringskraft ses inget samband när integration operationaliseras 

genom socio-ekonomiska variabler men däremot när operationaliseringen görs utifrån sociala 

relationer. Då uppvisar tillit stor förklaringskraft gällande stödet för radikala 

högerpopulistiska åsikter vilket även Teunde tidigare diskuterat. Tidigare studier gällande 

integrationsprocesser och då främst av bosnier under början av 1990-talet visade att 

bosättningskommun var avgörande. Idag, 20 år senare, visar denna studie att de faktorer 

nödvändig för en lyckad och effektiv integrationsprocess har förändrats.  

 

Utifrån betydelsen att integration innebär att olika delar tillsammans ska sträva efter att utgöra 

en enhet och att integration kan mätas utifrån relationer är social integrering av stor betydelse. 

Detta uttrycker sig i denna studie genom att tillit uppvisar stor motverkanskraft på radikala 

högerpopulistiska åsikter. Utifrån vikten av social integrering är det även relevant att 

diskutera socialt kapital och Putnams distinktion mellan två typer av socialt kapital. I en 

situation av social integration där kontakt mellan grupper är avgörande kan det anses att det 

överbryggande sociala kapitalet är av högre värde. Detta eftersom det underlättar vid 

skapandet av stora, lösa, kontaktnät vilket innebär många relationer och leder till en ökning i 

tillit till andra människor.  

 

Resultatet av denna studie visar att integration till viss del kan förklara sambandet mellan 

etnisk sammansättning och väljarstödet för SD. Ännu intressantare är att en distinktion mellan 

socio-ekonomiskt och social integration kan göras där den sociala integrationen har direkt 

effekt på radikala högerpopulistiska åsikter. Detta ses främst genom det starka samband som 

finns mellan tillit och väljarstödet för SD. Detta innebär att skapandet av sociala relationer 

individer emellan är av högsta betydelse när det gäller att begränsa radikala högerpopulistiska 

åsikter, så kom ihåg att ett enkelt ”hej” till grannen i trapphuset kan göra större politisk 

skillnad än du tror.  

 

När faktorer som förväntats ge utfall gentemot väljarstödet för SD inte uppvisar 

förklaringskraft krävs det en reflektion över varför. Arbete och ekonomiskt bistånd är två av 
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dessa variabler där utfall förväntades med uteblev. Detta indikerar att partiet uppenbarligen 

inte vinner röster utifrån det rådande samhällsklimatet utan istället kanske en del av 

framgången för partiet kan förklaras i enlighet med utbudsfaktorerna? Det skulle kunna tänkas 

att den politiska debatt SD för och på det sätt debatten uppmärksammas i media är tillräckligt 

för att partier ska få tillräckligt stöd för en riksdagsplats. Framgångssagen kanske inte helt kan 

förklaras utifrån etnisk sammansättning, även om det anses vara partiets stora fråga, utan en 

del kan förklaras av partiorganisationen och det mediedrevet som ständigt pågår runt partiet.  

 

I en utveckling av studien skulle det vara av intresse att undersöka kontakt och 

konkurrensteorin på individnivå. Vilka individer känner i högre grad konkurrens och varför? 

Även variabeln tillit skulle vara av intresse att studera, till exempel genom att kartlägga 

individers storlek på kontaktnät samt dess tillit till andra människor. Utvecklingar av studien 

bygger alla på socialt kapital, något väldigt intressant att undersöka men svårt att 

operationalisera. En utveckling från aggregerad till individnivå inom detta område skulle helt 

klart vara av intresse, både inom- som utomvetenskapligt. Även en djupare analys av 

väljarstödet för SD utifrån utbuds-och efterfrågans faktorer skulle vara av stort intresse och då 

främst med fokus på huruvida invandringsfrågan är avgörande för partiets framgång eller ej.   
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APPENDIX 

 

Variabelförklaring 

totim   Total andel immigranter 

imn  Andel immigranter födda inom Norden exklusive Sverige 

imeu  Andel immigranter födda inom EU/EFTA exklusive Norden 

imv  Andel immigranter födda i resterande världen, exklusive EU/EFTA 

arbs  Andel arbetslösa födda i Sverige 

arbn  Andel arbetslösa födda inom Norden exklusive Sverige 

arbeu  Andel arbetslösa födda inom EU/EFTA exklusive Norden 

arbv  Andel arbetslösa födda i resterande världen exklusive EU/EFTA 

efgym  Andel med en eftergymnasial utbildning 

sfi  Andel godkända i SFI 

ekin  Andel inrikes födda som mottar ekonomiskt bistånd 

ekut  Andel med utländsk bakgrund som mottar ekonomiskt bistånd 

lgtil  Andel av befolkningen med låg tillit till andra människor 

frit  Kostnaden för fritidsverksamhet per kommun, tusentals kr/inv 

age0024  Andel av befolkningen ålder 0-24 år 
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Tabell 1.  VIF-faktorer för de ingående variablerna i de konstruerade modellerna 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

     

imn 1,064 1,192 1,305 1,068 

imeu 1,704 1,972 2,469 1,886 

imv 2,009 2,127 2,783 3,163 

arbs  2,351   

arbn  1,584   

arbeu  2,097   

arbv  2,031   

ekin   1,698  

ekut   1,946  

lgtil    2,170 

frit    1,099 

efgym 1,375 1,708 1,653 2,127 

 

 

 

Tabell 2. Bivariata regressionsanalys  

Oberoende variabel Konstant B     R²     N 

       

Total andel utländsk bakgrund 5,78 0,38 0,20 0,009 2,52 290 

Födda Norden 6,30 0,001 0,049 -0,003 2,54 290 

Födda EU/EFTA 4,83 0,64*** 0,12 0,92 2,41 290 

Födda resterande världen 6,05 0,46 0,41 0,001 2,53 290 

Arbetslösa födda i Sverige 5,47 0,12 0,09 0,003 2,53 290 

Arbetslösa födda i Norden 5,74 0,12 0,09 0,004 2,55 243 

Arbetslösa födda inom EU/EFTA 6,55 -0,16 0,038 -0,003 2,59 264 

Arbetslösa födda världen 6,54 -0,013 0,025 -0,003 2,54 289 

Andel med eftergymnasial utb. 8,55 -0,13*** 0,026 0,075 2,44 290 

Andel godkända SFI 6,43 0,003 0,011 -0,004 2,72 214 

Andel biståndsmottagare inrikes född 6,00 0,12 0,17 -0,002 2,54 290 

Andel biståndsmottagare utrikes född 6,65 -0,029 0,025 0,001 2,53 290 

Tillit -0,30 0,24*** 0,031 0,24 1,66 186 

Stöd till fritidsverksamhet 7,50 -0,001** 0,001 0,022 2,51 289 

Andel 0-24 år 5,60 0,025 0,058 -0,003 2,54 290 

Signifikansnivån markeras genom * och anges efter värdet för b-koefficienten. En * motsvarar en 

signifikansnivå på 95%, ** motsvarar en signifikansnivå på 99% och *** motsvarar en signifikansnivå på 

99,9%.  
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Tabell 3. Vad påverkar väljarstödet för SD? 

 Etn. Sam. Arblöshet Utbildning Ek. bistånd Socialt kap. Ålder 

       

totim 0,328 

(0,203) 

0,283 

(0,247) 

-0,211 

(0,269) 

-0,012 

(0,293) 

-0,210 

(0,293) 

-0,424 

(0,329) 

imn -0,408 

(0,259) 

-0,393 

(0,309) 

0,053 

(0,343) 

-0,084 

(0,355) 

0,455 

(0,406) 

0,734 

(0,451) 

imeu 0,490 

(0,266) 

0,784* 

(0,311) 

1,161*** 

(0,322) 

1,020** 

(0,327) 

0,594 

(0,334) 

0,840* 

(0,377) 

imv -0,608* 

(0,603) 

-0,573 

(0,373) 

0,256 

(0,410) 

-0,072 

(0,460) 

0,167 

(0,467) 

0,455 

(0,509) 

arbs  0,429** 

(0,149) 

0,495** 

(0,159) 

0,602*** 

(0,172) 

0,091 

(0,161) 

0,129 

(0,167) 

arbn  0,022 

(0,103) 

-0,072 

(0,111) 

-0,098 

(0,111) 

-0,047 

(0,090) 

-0,051 

(0,090) 

arbeu  0,016 

(0,057) 

-0,023 

(0,064) 

-0,031 

(0,065) 

0,016 

(0,057) 

0,017 

(0,057) 

arbv  0,015 

(0,043) 

-0,120* 

(0,051) 

-0,155** 

(0,057) 

-0,150** 

(0,052) 

-0,183** 

(0,052) 

efgym   -0,246*** 

(0,038) 

-0,258*** 

(0,040) 

-0,098* 

(0,043) 

-0,112* 

(0,044) 

sfi   -0,005 

(0,011) 

-0,007 

(0,011) 

0,006 

(0,010) 

0,005 

(0,010) 

ekin    -0,546 

(0,288) 

-0,375 

(0,247) 

-0,318 

(0,249) 

ekut    0,106 

(0,062) 

0,162** 

(0,052) 

0,138* 

(0,055) 

lgtil     0,204*** 

(0,059) 

0,222*** 

(0,060) 

frit     0,001 

(0,001) 

0,001 

(0,001) 

age0024  

 

    0,137 

(0,098) 

       

Adj. R² 0,110 0,157 0,315 0,325 0,350 0,356 

N 290 229 197 197 124 124 

Signifikansnivån markeras genom * och anges efter värdet för b-koefficienten. En * motsvarar en 

signifikansnivå på 95%, ** motsvarar en signifikansnivå på 99% och *** motsvarar en signifikansnivå på 

99,9%. Inom parentes anges standardfelet för b-koefficienten. 
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Korrelationskoefficienterna har multiplicerats med 1000 för att öka läsbarheten av matrisen. Desto närmare korrelationsmatrisen befinner sig 

värde 1000, desto högre är korrelation. Detta innebär att en korrelationskoefficient med värde 1000 är perfekt korrelerad med en annan variabel. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris  

 

           

 totim imn imeu imv arbs arbn arbeu arbv efgym sfi ekin ekut frit til age0024 

totim 1000               

imn 529 1000              

imeu 604 0 1000             

imv 844 25 585 1000            

arbs -129 128 -309 -168 1000           

arbn -174 -76 -179 -116 521 1000          

arbeu -241 70 -313 -244 610 436 1000         

arbv -180 26 -294 -151 576 413 515 1000        

efgym 259 -179 267 410 -441 -343 -441 -413 1000       

sfi -298 35 223 -388 15 -66 -65 156 -286 1000      

ekin -14 132 -265 -39 565 234 314 449 -441 84 1000     

ekut -186 -258 -314 49 434 382 377 652 -253 102 505 1000    

frit 42 72 -150 61 318 126 204 185 32 40 33 203 1000   

til 524 174 432 492 119 114 -12 4 -129 -160 175 38 -10 1000  

age0024 339 -107 269 431 -470 -310 -427 -370 557 -236 -295 -171 -114 -44 1000 


