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Abstract 

 

The purpose of this essay is to compare Landskrona Kommun and Lidköping Kommun based 

on three different aspects: the percentage of residents born abroad, unemployment and also 

the percentage with post-secondary education. The aim is also to see if these three aspects are 

factors that contributed to the fact that the proportion of supporters of the Sweden Democrats 

is high in Landskrona Kommun but low in Lidköping Kommun.  

I also have as an ambition to see if this essay proves my hypothesis to be correct. The 

hypothesis being that communities with a low percentage of post-secondary educated 

residents, greater unemployment and with a higher percentage of residents born abroad, have 

a higher proportion of supporters of the Sweden Democrats.  

The essay begins with a short description of the history of the Sweden Democrats and 

continues on to mention research and theories that were of great help in the process of the 

analysis. Based on the observation of statistics that were brought up in the analysis section, it 

seems that my hypothesis was proven to be correct in this case. The proportion of Sweden 

Democrats supporters being high in Landskrona and low in Lidköping could have been 

affected by the factors mentioned above. 

 

Keywords: Sweden Democrats, Populist Radical Right Parties , Lidköping Kommun, 

Landskrona Kommun, Cas Mudde   
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1 Inledning 
 

Under de senaste 20 åren har vi fått se en märkbar förändring i Europas politik. De partier 

som efter 1930-talets fascism betraktades som oseriösa och obetydelsefulla har idag däremot 

vunnit mer makt och fortsätter att involveras mer i Europas politik (Ekman&Poohl, 2010:9). 

De radikala högerpopulistiska partierna (RHP-partier) har vuxit mycket under dessa år och 

bara i Sverige har Sverigedemokraterna (SD i fortsättningen), efter 2014 års riksdagsval, 13 % 

av väljarkårens stöd, vilket innebär en fördubbling sedan riksdagsvalet 2010. I många länder 

kan vi se att dessa partier fortfarande inte har särskilt betydelsefullt fäste i landet medan vi i 

andra ser ett starkt stöd för de högerpopulistiska partierna och deras inflytande ökar med 

tiden. I Tyskland är NPD, Nationella Demokratiska partiet, det första nazistiska partiet som 

röstats fram sedan Adolf Hitler’s tid. Partiet beskrivs som ännu mer radikala än dåvarande 

Hitlers parti och även om de inte har jättestort stöd har de lyckats få en mandat i 

Europaparlamentet vilket väcker känsliga frågor med tanke på landets historia (Röstlund 

2014). Vidare i Ungern ser vi att Jobbik efter 2014 års val blivit det andra största partiet i 

landet och i Grekland är det nazistiska partiet Gyllene Gryning det tredje största partiet 

(Röstlund 2014). Man menar att sådana här partier har haft större chanser att få stöd av 

medborgarna då landet befinner sig i ekonomisk kris, vilket man kan se i fallet med Jobbik 

och Gyllene Gryning.   

I Sverige ser vi att SD fått mer och mer stöd för varje år som gått. Början på deras framgång 

kan man nog säga var år 1999 då de fick hjälp av franska partiet Front National som tryckte 

upp broschyrer inför valet. Vidare under 2000-talet ökade de och efter tillträdandet av 

partiledaren Jimmie Åkesson år 2005 blev partiets framgång ännu mer märkbar. Partiet ökade 

i kommunalvalen och i riksdagsvalet 2010 med 5,7 % av rösterna öppnades upp dörren till 

riksdagen för dem (Stiernstedt 2011). Med tanke på Sveriges tidigare politiska historia och 

bakgrund är det idag för resten av Europa nästan chockerande att se att det högerpopulistiska 

partiet kan nå sådan framgång i landet.  

Jag har i denna uppsats valt att jämföra två kommuner i Sverige, Landskrona och Lidköping, 

utifrån tre olika variabler: arbetslöshet, utrikes födda samt eftergymnasialutbildade för att se 

om dessa variabler kunnat vara påverkande till att Landskrona kommun har större andel SD-

anhängare än Lidköpings kommun. Fallen är också av intresse i den meningen att det ger oss 
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en inblick i hur det ser ut när det är en fråga om dessa tre variabler i en kommun med låg 

andel SD-anhängare och i en där det är betydligt högre andel. Den största biten av analysdelen 

innehåller statistik för dessa variabler som sedan jämförs mellan de två utvalda kommunerna. 

Ämnet är inte bara intressant och viktigt för Sverige, utan även för resten av Europa, då den 

politiska situationen ändras inte bara i vårt land utan även i andra delar.  

 

2 Uppsatsens syfte och frågeställning  
 

Syftet och ambitionen med den här uppsatsen är att förklara varför Landskrona kommun har 

mer SD-anhängare än Lidköpings kommun genom att ta hjälp av tre variabler: arbetslöshet, 

utrikes födda och eftergymnasialutbildade, som sedan jämförs mellan dessa två kommuner 

och genom denna analys se om min hypotes stämmer in på det här fallet.  

Valet föll till slut på Landskrona och Lidköpings kommun efter att jag granskat en del av 

Sveriges kommuner utifrån deras folkmängd, geografiska läge och den procentuella andelen 

SD-röster utifrån det senaste kommunfullmäktigevalet 2014. De två kommunerna har alltså 

valts ut strategiskt. Eftersom kommunerna är befolkningsmässigt lika ville jag titta på ett par 

variabler för att se hur det ligger till i dessa två kommuner och om dessa variabler har kunnat 

vara påverkande på andelen SD-anhängare i de två respektive kommunerna. Uppsatsen har 

både en beskrivande men också ett förklarande syfte, dvs. varför det egentligen är så som det 

är. Med tanke på tidsramen och omfånget för denna uppsats har jag endast haft tid och plats 

att välja två kommuner för en djupare undersökning. Vid mer tid och plats hade man kunnat 

välja fler kommuner för att uppnå ett ännu säkrare resultat i uppsatsen.   

Just det här ämnet har jag valt för jag finner det väldigt intressant att titta på hur det kan 

komma sig att två så lika kommuner kan ha så olika resultat när det kommer till andelen SD-

anhängare. Ämnet är förstås också viktigt då det politiska läget ändras inte bara i Sverige, 

utan också i andra delar av Europa. Med tanke på att man under den senaste tiden tar mycket 

upp dessa variabler för att se om och i vilken grad de påverkar de högerpopulistiska partiernas 

framgång, är det förstås intressant att se om det ser ut så i det här fallet också.  
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Frågeställningarna som kommer att tas upp i uppsatsen är följande: 

∙ Har det skett någon ökning av dessa variabler i de två utvalda kommunerna som kan ha 

varit bidragande till andelen SD-anhängare? 

∙ Hur ser de tre variablerna ut i jämförelse med Sverigemedel, dvs. hela riket? 

Dessa är de allmäna frågeställningarna som tas upp för besvarande i uppsatsen och genom att 

gå igenom de valda variablerna kommer det bidra till mer förståelse för hur det kan komma 

sig att den ena kommunen har fler och den andra mindre andel SD-anhängare. Den precisa 

frågeställningen som används i den här uppsatsen är: Har andelen utrikes födda, 

arbetslösheten samt andelen medborgare med eftergymnasial utbildning varit påverkande till 

att Landskrona kommun har högre andel SD-anhängare än Lidköpings kommun? 

 

3 Metod och material  
 

I den här delen följer en presentation om val av metod som skall användas för att besvara 

syftet och mina frågeställningar. Därefter går jag in på uppsatsens disposition och avgränsning 

och avslutar med en presentation av material som använts till hjälp för skrivandet av den här 

uppsatsen.   

 

3.1 Val av metod och fall 

 

För att välja ut en lämplig metod för min undersökning har jag tagit till hjälp Esaiassons m.fl. 

(2012) bok ”Metodpraktikan” då den innehåller väldigt bra och användbara tips inför och 

under uppsatsskrivandet. I min uppsats använder jag mig mer utav en teoriprövande än en 

teorikonsumerande undersökning. Inom den teoriprövande undersökningen har man flera 

teorier som i form av en konkret hypotes prövas på det empiriska materialet, vilket också 

passar i min undersökning då jag valt ut de två fallen på vilka jag vill testa mina hypoteser 

och den utvalda teorin. Den utvalda teorin genomsyrar analysen och resultatredovisningen för 

att se om teorin och hypotesen stärks eller försvagas i det här fallet (Esaiasson,Gilljam, 

2012:40). Med detta sagt är avsikten alltså inte att utveckla en ny teori. Undersökningen är i 

sig deduktiv vilket innebär att man utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska 

överväganden härleder eller deducerar en eller flera hypoteser på vilka man sedan utför en 
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empirisk granskning, dvs. mina hypoteser och teori prövas på de två utvalda fallen (Bryman, 

2011:26). Teorin och de hypoteser som har härletts utifrån denna kommer först och styr sedan 

datainsamlingsprocessen. I den hypotes som härleds finns begrepp som bl.a. är viktiga att 

översätta till utforskningsbara företeelser. De begrepp som jag anser är viktiga att förtydliga 

mer och definiera är de tre variablerna: arbetslöshet, utrikes födda samt 

eftergymnasialutbildade som jag använder i uppsatsen. Den precisa beskrivningen och 

motivet till valet av variablerna finner man senare i uppsatsen. Jag finner det viktigt att 

läsaren ska få en klar definition av variablerna innan jag går vidare in på statistiken för dessa. 

Till skillnad från den deduktiva undersökningen som utförs i min uppsats, finns också den 

induktiva undersökningen där teorin är resultatet av forskningsinsatsen, dvs. undersökningen 

och arbetet som utförts. Den induktiva processen innebär således att man drar generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationer (Bryman, 2011:28).  

I uppsatsen har jag valt att använda mig utav fallstudien som val av metod. En fallstudie 

innebär att man fokuserar på en viss undersökningsenhet, eller några få, med den avsikten att 

skaffa sig mer djupgående redogörelse för processer, händelser, relationer m.m. som 

uppträder i det eller dem fallen som man valt för undersökningen. De specifika fallen kan vara 

t.ex. en myndighet, en stad eller en organisation (Bryman, 2011:80). Utifrån den här 

bakgrunden och den ambitionen i min uppsats har det varit lämpligt att just välja den här 

metoden då jag också valt att använda två fall som jag jämför emellan genom att ta hjälp av 

de tre variablerna. Mer exakt har jag valt att använda mig av en jämförande fallstudie till att 

jämföra de två utvalda fallen mellan 2010 och 2014 med hjälp av tre olika variabler. 

Anledningen till att jag valt ut den här tidsperioden är för att de två senaste valen hölls 2010 

och 2014 och jag vill se om det skett någon större förändring under dessa fyra år som kunnat 

vara påverkande till hur stor andel av rösterna som SD fått i de två kommunerna i valet 2014. 

Undantaget gällande tidsperioden ligger dock i variabeln om eftergymnasialutbildade där 

statistiken har kunnat tas fram för t.o.m. år 2013 men inte för 2014. Dock anser jag att detta 

inte påverkar resultatet av analysen.  

Precis som alla andra metoder/tillvägagångssätt har även den här sina negativa sidor. Det 

finns en fråga som väckt större uppmärksamhet och som gäller fallstudieforskningens externa 

validitet (dvs. om man mäter det man avser att mäta) eller generaliserbarhet. Man frågar sig 

hur ett enda eller väldigt få fall kan vara representativa, hur kan de ge resultat som kan 

tillämpas mer generellt på även andra fall? (Bryman, 2011:77). Svaret är förstås att det inte 

går och det är viktigt att påpeka att uppsatsens främsta ambition inte är att generalisera. Det är 
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svårt att göra en generalisation för förståelsen av alla radikala högerpopulistiska partier i 

Europa och varför och hur de lyckas eller misslyckas. Ambitionen i min uppsats har varit att 

försöka ge en mer klarare bild av hur det ligger till i just de här två fallen och som sedan kan 

vara till hjälp för andra vid djupare analyser av t.ex. andra kommuner. Det positiva med det 

här tillvägagångssättet och styrkan med att endast använda sig av ett eller några få fall är att 

man har möjligheten att gå djupare in i analysen.  

Arbetssättet som jag använt i mitt arbete har snarare varit kvalitativt än kvantitativt. Jag har 

använt mig dels av primärdata (Bryman, 2011:305), som är bl.a. data som kommer från 

statliga och kommunala myndigheter. Jag har dock inte använt mig av den typen av 

primärdata som man får genom intervjuer och deltagande observationer eller andra typer inom 

denna kategori. I mitt fall använder jag mig av statistik för de tre variablerna tagen från 

Statistiska Centralbyrån samt Ekonomifakta, där jag tagit fram olika siffror för den valda 

tidsperioden och variablerna som sedan jämförs mellan de två analysenheterna, dvs. de två 

kommunerna. Genom att ha tagit fram dessa siffror har jag kunnat tolka och analysera hur 

situationen i de båda kommunerna ser ut. Den metod som använts för att analysera det 

insamlade materialet har varit strukturering vilket innebär att jag strukturerat och gjort tabeller 

på alla variabler för att få en klar bild av hur det ser ut år för år i kommunerna. Denna metod 

har varit väl passande för min del då den ofta används då man vill förklara förändringar som 

skett i samhället. För teoridelen har också kvalitativ metod använts genom att nogrannt ha läst 

igenom relevant material och tagit ut det som varit passande till min uppsats. Här har också 

sekundärdata använts där vissa statsvetare och forskare varit citerade i bl.a. Muddes bok som 

jag tagit med eftersom jag tycker att dessa varit viktiga för uppsatsen (Esaiasson m.fl., 

2012:200).  

Andra metoder som jag hade kunnat ta till hjälp i den här uppsatsen är bl.a. kvalitativ 

samtalsintervju (Esaiasson m.fl., 2012:251) där man hade  kunnat strategiskt välja ut viktiga 

och relevanta personer som är politiskt insatta inom de två kommunerna  för att därmed ta del 

av deras synpunkter på vad orsakerna för SD-andelen i kommunerna kan vara. Det har dock 

inte funnits tid eller möjlighet till det här metod-alternativet. För att gå ännu djupare in i 

analysen hade man även kunnat använda sig av SPSS-programmet för att söka samband 

mellan dessa variabler och därmed för ett ännu säkrare resultat. Jag tycker ändå att metoden 

och tillvägagångssättet som jag använder mig utav har varit lämpligt för de frågeställningar 

och syfte som jag har.   

 



10 
 

 

3.2 Disposition och avgränsning  

 

Efter att ha beskrivit valet av metod och tillvägagångssätt som kommer att användas i 

skrivandets gång inleds uppsatsen med en kort beskrivning av Sverigedemokraterna sedan de 

bildades fram tills idag. Tanken med den korta beskrivningen är att man ska få en 

övergripande bild av partiet och kort bakgrund till vad som hänt under dessa år sedan de 

bildades. Därefter kommer en del med tidigare forskning. Då det finns mycket forskning samt 

forskare och statsvetare som intresserat sig för det här ämnet och skrivit om det är det svårt att 

ta med många, men jag har valt ut de som är relevanta och viktiga för min uppsats. Här 

nämner jag ett par som också använt sig av liknande teorier och fokuserat på variabler som 

kunnat påverka RHP-partiernas framgång. Flera av dessa statsvetare och forskare har också 

tagit stöd av statsvetaren Cas Muddes teorier.  

I kapitlet efter tidigare forskning kommer jag in på teorin och där just fokus ligger på Cas 

Mudde och hans teorier. Ett par utgångspunkter och teser från hans teorier används här som 

jag anser är relevanta för vidare skrivning. Här presenterar jag också de tre utvalda 

variablerna som senare i uppsatsen jämförs mellan kommunerna. För att läsarna ska kunna 

följa med vidare i analysen är det viktigt med en kort definition av variablerna. Därefter går 

jag också kort in på  beskrivningen av begreppen ”Högerpopulism” samt ”Radikal” eftersom 

dessa begrepp dyker upp på fler ställen i uppsatsen. Teoridelen avslutas med mina hypoteser 

för min frågeställning som är baserad på en av Cas Muddes teorier som sedan genomsyrar 

analysen också.  

I delen därefter går jag in på analysen, dvs. redovisningen av de olika variablerna jag valt ut 

och hur det ligger till i de två kommunerna. Här presenteras också tabeller på utrikes födda, 

arbetslöshet samt andel med minst 3 års- eftergymnasialutbildning mellan årtalen 2010 och 

2013 för att se om det skett någon ökning eller minskning som kan ha varit en bakomliggande 

faktor till den höga eller låga andelen SD-anhängare i de två kommunerna.  

I den avslutande delen av min uppsats, dvs. slutsats och avslutande diskussioner, jämför jag 

de två kommunerna och presenterar det jag slutligen kommit fram till. Här blickar jag också 

tillbaka på teoridelen för att jämföra slutsatserna och diskussionen med dem teserna och 

forskningen som gjorts av tidigare statsvetare och andra som koncentrerat sig till det här 

ämnet. I slutdiskussionen går jag också in mer på min hypotes och vad jag där kommit fram 
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till.  

Det är förstås möjligt att göra en ännu större undersökning som omfattar ännu fler kommuner 

och t.o.m. fler variabler och gå djupare in genom att t.ex. använda sig av SPSS-programmet. 

Avgränsningen, precis som nämnt tidigare, ligger i min uppsats dock på två kommuner i 

Sverige och tre valda variabler som jag valt att fördjupa mig mer i.  

 

3.3 Material 

 

I uppsatsen använder jag mig av en teoriprövande studie vilket innebär att jag valt ut en eller 

flera teorier som i form av konkreta hypoteser prövas på det empiriska materialet, som är i 

mitt fall de två kommunerna. Den eller dem teorierna som jag valt att applicera på dessa 

kommuner kommer från statsvetaren Cas Mudde. Där har jag tagit till hjälp hans bok              

” Populist Radical Right Parties in Europe” (2007) där han tar upp de olika faktorerna som 

kan vara förklaringen till de radikala högerpopulistiska partiernas framgång. Huvudvikten 

ligger på den här boken, men relevanta artiklar, så som t.ex. Erlingsson, Loxbo & Widfeldts 

(2012) artikel ”Anti-Immigrant Parties, Local Presence and Electoral Succes”, används 

också. För uppsatsen har jag också tagit till stöd andra statsvetare som varit relevanta för det 

här ämnet. I teoridelen har jag även tagit till stöd Anders Widfeldts bok ”Extreme Right 

Parties in Scandinavia” (2014) samt Terri E. Givens bok ”Voting Radical Right in Western 

Europe” (2005) där även Cas Muddes teorier diskuteras. Genom läsning från flera olika 

källor bidrar det till mer förståelse för den här problematiken vilket hjälper mer i skrivandets 

gång.  Faktan kommer inte bara från böcker men också från andra artiklar, hemsidor samt e-

böcker.  

Den statistiska delen består av statistikdata från Statistiska Centralbyrån (SCB) och 

Ekonomifakta. Eftersom en viss variabel inte kunde tas fram på kommunnivå från SCB:s 

statistikbas fick jag ta till hjälp Ekonomifakta. Jag har valt att nästan sätta ihop min del om 

tidigare forskning tillsammans med teoridelen. Den korta inledningen på tidigare forskning 

följs av en djupare teoriavsnitt där jag tar upp de tidigare nämnda forskarna samt 

beskrivningen av Cas Muddes teorier.  

 

Jag anser att de källor jag valt ut är tillförlitliga då bl.a. de hemsidor för den statistiska delen 

som används jobbar efter kommunala och statliga direktiv och är därmed säkra internetkällor. 
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Till teoridelen då jag använder mig utav Cas Muddes teorier anser jag också att det uppnås 

tillförlitlighet eftersom hans teorier använts vidare av andra statsvetare och i flera 

forskningsarbeten och har på så sätt gått igenom flera olika forskarens arbeten. För att just 

också vara mer säker på den teori som jag använder mig utav har jag också tagit med andra 

relevanta personer inom det här ämnet samt andra som också använt Cas Muddes teorier i sina 

arbeten, så som t.ex. Anders Widfeldt.  

 

3.4 Sverigedemokraterna  

 

Sverigedemokraternas parti bildades i februari 1988. Det nybildade partiet bestod av 

medlemmar som tidigare hade varit aktiva eller haft en koppling till rasistiska och 

nationalistiska partier, så som t.ex.  Sverigepartiet och Framstegspartiet. Flera av dessa 

medlemmar hade tidigare också haft kontakt med skinnskallekretsar eller t.o.m. stridit för 

Tyskland under andra världskriget (Expo Skola). En av de första grundarna till partiet är bl.a. 

Leif Ericsson och Johan Rinderheim, som bl.a. också skrev partiets första partiprogram. De 

första enade tankarna inom det nybildade partiet var motståndet mot den invandringspolitik 

som då fördes och som enligt dem var ett allvarligt socialt och ekonomiskt problem. Man ville 

bevara det svenska och det traditionella och i mycket av partiets förflutna hittar man inslag av 

rasism och nazism.  

Mellan 1989 och 1992 var Anders Klarström utvald till partiets talman och dessutom partiets 

ledare mellan samma tidsperiod. Anders Klarström hade tidigare varit medlem i det 

nynazistiska Nordiska Rikspartiet. Precis som tidigare nämnt hade partiet många rasistiska 

och nazistiska inslag och det är beräknat att drygt 60 procent av ledamöterna mellan 1989 och 

1995 hade en koppling till någon nazistisk rörelse, antingen under sin tid i partiet eller tidigare 

innan tillträdandet i partiet (Poohl, 2011). Med åren som gick bytes flera personer ut, några 

fick avsked och andra lämnade partiet. Sverigedemokraterna själva vill påstå att utrensningen 

av olämpliga medlemmar i deras parti började år 1995 då Mikael Jansson tillträdde partiet 

(Rydberg&Ruth, 2011:205). Dock menar man att endast skinnskallarna rensades ut men inte 

de extrema företrädarna. Detta ser man i valet 1998 då fortfarande 50 procent av kandidaterna 

någon gång under sitt liv, antingen före, under eller efter sin kandidatur haft en koppling till 

den svenska nazismen (Poohl, 2011). Under 1998 fick partiet finansiellt stöd i form av bl.a. 

tryckning av broschyrer från Nationella Fronten (Frankrike) och lyckades därmed vinna åtta 
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fullmäktigemandat. Samma år blev partiets ungdomsförbund Sverigedemokratisk ungdom 

(SDU) ett självständigt och fristående förbund.  

De följande åren skedde flera förändringar i partiet och fler personer tillträdde partiet, så som 

Sten Andersson och Sven-Olle Andersson (Hellström, 2013). Under 1999 ställde partiet upp i 

valet till Europaparlamentet och utsågs från mediernas håll till valets vinnare, då de blev för 

första gången det största icke-riksdagspartiet i det här valet.   

Under 2001 då partiet fick kort splittras och flera personer fick avgå blev detta en möjlighet 

för Sverigedemokraterna att ändra bilden av sig själva och visa sig som ett parti fritt från 

extremism. Dock har flera bevis efteråt visat på att partiet fortfarande på ett eller annat sätt 

varit i kontakt med vitmakt-rörelser. Under samma period bidades Nationaldemokraterna där 

flera av grundarna tidigare hade varit medlemmar i Sverigedemokraternas parti 

(Ekman&Poohl, 2010:153).  

Under valet 2002 vann partiet sammanlagt 50 kommunala mandat. Senare under 2005 valdes 

Jimmie Åkesson till partiledare och ett år därefter byttes Sverigedemokraternas partisymbol. 

Från att tidigare haft en hand hållande en fackla i färgerna från svenska flaggan gick man över 

till att ha en blåsippa. En förklaring till bytet av partisymbolen enligt partiet är att man ville 

visa på den förändring som hade skett sedan partiet bildades. Den förändring som skett under 

dessa år har framför allt gått ut på att försöka tona ner de rasistiska och nazistiska inslagen i 

partiet för att på så sätt ha mer chans till framgång. Dock visade flera undersökningar de 

följande åren på att en stor del av de aktiva i partiet hade varit straffade för något brott och 

partiet har anklagats för att ha aggerat rasistiskt eller nazistiskt vid flera tillfällen (Bengtsson, 

2009:16) 

Under samma år (2006) fick Sverigedemokraterna sammanlagt 2,93 procent av rösterna i 

riksdagsvalet och mandat i 144 kommuner. Under de följande åren gick 

Sverigedemokraternas framgång uppåt trots att stor kritik från flera olika håll riktades mot 

dem. I valet till Europaparlamentet år 2009 fick partiet 3,27 procent av rösterna och året därpå 

erhöll de 5,7 procent av rösterna i riksdagvalet och blev därmed det senaste tillskottet i 

Sveriges riksdag. Partiets framgång visades ytterligare i riksdagsvalet 2014 då de erhöll 13 

procent av väljarkårens stöd. Idag är Sverigedemokraterna det tredje största partiet i Sverige 

(Expo Skola).  
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Tittar man på partiets ideologi och politik beskriver de sig främst som ett nationalistiskt, men 

även demokratiskt parti som vill bevara och värna svensk tradition, seder och bruk som enligt 

dem är något som Sverige idag håller på att förlora. På deras hemsida beskrivs partiets 

viktigaste frågor, de s.k. profilfrågorna, där flyktings- och invandringspolitik tas upp som en 

av de största prioriteringarna där man bl.a. vill begränsa flyktinginvandringen 

(Sverigedemokraternas officiella hemsida, 2015). Andra områden som de lägger fokus på är 

brottslighet där de vill införa högre skadestånd för brottsoffren samt högre straff för 

brottslingarna, samt äldrevård, där de vill sänka pensionsskatt (Sverigedemokraternas 

officiella hemsida, 2015). 

 

 

4 Tidigare forskning 
 

Många forskare har försökt och gett sig på att studera och undersöka runt radikala 

högerpopulistiska partier och tack vare det kan vi idag hitta mycket tidigare forskning med 

fokus på det här temat. Det faktum att också den politiska situationen i Europa förändras mer 

och mer intresserar sig fler människor för att skriva om detta ämne. Fokus ligger på allt ifrån 

hur och varför inte bara dessa partier, men alltmänt alla partier bildas (t.ex. Erlingsson 

”Varför bildas nya partier?- Om kollektivt handlande och partientreprenörer”), hur de blir 

framgångsrika i samhället, till vilka det är som röstar på dem och varför, och även hur vi ska 

kunna förhålla oss till den förändring som sker inte bara i vårt eget land utan även 

internationellt, då det som händer internationellt idag också påverkar det nationella väldigt 

mycket (Rydberg&Ruth, 2011:203). Just om mitt ämne och min undersökning av flera 

utvalda variabler som kan tänkas påverka ett radikalt högerpopulistiskt partiets (där bl.a. 

Sverigedemokraterna kan räknas i) framgång finns många forskare som bidragit med sina 

teorier och undersökningar vilket varit till nytta för mitt skrivande. Forskningen har gjorts 

både nationellt, dvs. med att t.ex. bara titta på ett parti i ett land, men också internationellt 

med den ambitionen att jämföra flera olika partier från olika länder. Mycket av denna 

forskning har bidragit till den kunskap som behövs för att vi ska kunna förstå den här 

problematiken.  

I min uppsats har jag använt mig av flera forskare och statsvetare som bidragit med mer 

kunskap om det här ämnet. I den teoretiska delen utgår jag främst från statsvetaren Cas 
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Muddes teorier. Han lägger i sina studier mycket fokus på politiska extremister och populism 

i Europa. Mudde beskriver bland annat tänkbara faktorer till de radikala högerpopulistiska 

partiernas framgång och delar in faktorerna i socioekonomiska förhållanden bland väljarna, de 

så kallade demand-side factors och political opportunity structures där fokus ligger på 

institutionella förhållanden och partisystem, de så kallade supply-side factors (Mudde 2012). 

De som också använt dessa teorier från Mudde i sina arbeten är bland annat Karl Loxbo, 

Gissur Ó. Erlingsson och Richard Öhrvall som bl.a. skrivit artikeln ”Anti-Immigrant Parties, 

Local Presence and Electoral Success”(2012), som också varit till hjälp i mitt skrivande. 

Förutom den här artikeln har jag även tagit hjälp av forskaren Anders Widfeldts bok 

”Extreme Right Parties in Scandinavia” och utifrån den kompletterat med mer detaljerad 

beskrivning av de olika faktorerna. Mycket av det som Widfeldt beskriver i den här boken har 

varit till hjälp för att få en ännu bättre bild av det radikala högerpopulistiska i Sverige. I boken 

”Inside the Radical Right: The Development of Anti-Immigrant Parties in Western Europe” 

(2011) tas också de interna och externa faktorerna upp och David Art har i boken utgått från 

argumentet att den interna organisationen i ett parti är en viktig del av deras framgång. 

Mycket ligger också i samhällsförhållandena som bidrar till större chanser för framgång, men 

det är dock upp till partierna själva att utnyttja dessa förhållanden för att bli framgångsrika 

(Art, 2011:7). Samtidigt finns det andra forskare som intresserat sig för andra områden och 

faktorer för att se om det ligger något samband i det. Jackman och Volpert (1996) undersökte 

sambandet mellan arbetslöshet och antal röster på radikala högerpartier och fann där ett 

positivt samband. Andra har istället fokuserat på kartellpartier och deras roll i radikala 

högerpartiernas framgång (t.ex. Katz och Mair, 1995). Den relevanta faktan har valts ut som 

sedan varit till grund för mitt teoriavsnitt och analysdel.  

 

5 Teori 
 

Många forskare och teoretiker har försökt ge en förklaring till hur nya partier uppkommer och 

hur de når framgång i samhället. Många, där bland dem också statsvetaren Cas Mudde, har 

lagt fokus på att förklara relationen mellan de socioekonomiska förhållandena bland väljarna, 

de så kallade demand-side factors och politicial opportunity structures som fokuserar på de 

institutionella förhållandena och partisystemet, de så kallade supply-side factors. De fyra 

faktorerna som Cas Mudde tar upp är:  
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1. Institutional explanations 

2. ”External supply-side” explanations 

3. Demand-oriented explanations 

4. ”Internal-supply-side” explanations 

 

1. Institutional explanations- Institutionella förklaringar 

Institutionella förklaringar bygger oftast på ”Duverges lag” som menar att valsystemet 

påverkar strukturen av de konkurrerande partierna samt sammansättningen av partisystemet 

(Duverger 1954).  Man menar att ett proportionellt valsystem oftast utvecklas till ett 

pluralistiskt valsystem. I det här systemet har väljaren en röst som de kan lägga på en enda 

kandidat i deras distrikt, där också endast ett legislativt sätte är tillgängligt. Samtidigt menar 

man också att i ett majoritets valsystem i enmansvalkretsar, där vinnaren är den som har flest 

röster, kan flera egenskaper vara till fördel för de två största partierna och belöna dem 

samtidigt som utvecklingen av ett tredje konkurrerande part motverkas (Duverger 1954). 

Flera hävdar att graden av proportionalitet i ett valsystem avgör mängden av radikala 

högerpopulistiska partier och deras chanser till framgång. Ett valsystem med bl.a. höga 

valtrösklar och låg grad av proportionalitet minskar chanserna för dessa partier till 

representation, medan större proportionalitet ökar deras möjligheter. Bland de olika forskarna 

som visat på att höga valtrösklar och låg grad av proportionalitet minskar chanserna för dessa 

partier finner man också Jackman och Volpert  (Jackman&Volpert, 1996:517).  

I Erlingsson m.fl. (2012) tas det upp att de institutionella förklaringarna är framför allt där till 

för att ge en förklaring på a) rumslig variation vid en tidpunkt mellan b) politiska system med 

olika institutionella konfigurationer. Ett exempel här är att undersöka hur ett parti har 

förändrats under olika sorters institutionella förhållanden.  

Detta är självfallet också en viktig del att titta på i studerandet av radikala högerpopulistika 

partier men i min uppsats tänker jag dock inte gå in på institutionella förklaringar. I min 

uppsats ligger fokus på beskrivningen av utvalda variabler och detta tillhör en annan kategori 

i Cas Muddes indelning av faktorerna.   
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2. ”External supply-side” explanations 

External supply-side explanations tar upp teorier som betonar de politiska 

möjlighetsstrukturerna av nya politiska partier. Dessa rör sig vanligen om etablerade 

konkurrenter, det vill säga relationen och samspelet mellan radikala högerpopulistiska partier 

och de redan etablerade partierna. Katz och Mair menar att RHP- partier drar nytta av den 

kartell-roll som de politiska partierna bl.a. i Sverige, spelar (Katz&Mair, 2009:753-766). Mair 

förklarar här kartellpartiernas roll med att partier skapar förändringar som samtidigt förser 

dem  själva med förändringar och fördelar som flyttas från staten vidare till själva partierna. 

På detta sätt skyddar partierna sina egna positioner men skyddar  sig samtidigt också mot 

andra eventuella utmanande grupper. Härmed skapas inte så stor konkurrens mellan partierna 

då de inte skiljer sig så drastiskt ifrån varandra och de får samtidigt stöd från staten. De 

etablerade partierna samarbetar i större mån med varandra och med staten och det skapas 

därigenom ingen större spänning (Katz&Mair, 2009:753-766). Risken som detta innebär är att 

det samtidigt skapas missnöje bland medborgarna som därmed väljer att istället rösta på 

partier som är emot kartellpartierna, i detta fall RHP- partier.  

Det som Mudde tar upp som exempel på vad external supply-side faktorer kan vara är både 

institutionella, som t.ex. valsystemet men också det politiska systemet allmänt. Det 

sistnämnda är t.ex. om systemet är enhetligt eller federalt, eller i vilken utsträckning den 

innehåller korporativa drag. Andra exempel på external supply-side faktorer är dem politiska 

och kulturella kontexterna, samt median (Mudde, 2007:237). När det kommer till det politiska 

sammanhanget är det viktiga där hur placeringen av andra partier, framför allt frånvaron eller 

närvaron av vänster-höger konvergens, ser ut. Den kulturella kontexten beskriver det viktiga 

begreppet om politisk kultur. Här tar Mudde upp och diskuterar den möjliga påverkan av ett 

fascistisk eller nazistiskt ”arv”, antingen som ett regim eller i form av krigstids samverkan 

(Mudde, 2007:244). Andra aspekter av politisk kultur är t.ex. debattklimatet i ett land, 

närvaron eller frånvaron av starka anti-rasistiska organisationer, etc. Median är samtidigt 

också en viktig del att titta på eftersom att det kan hävdas att ett medieklimat, som samtidigt å 

ena sidan är fientligt inställd till de extrema högerpartierna, ändå kan ställa en agenda som 

gynnar sådana partier, t.ex. genom att ofta rapportera om invandringen som ett problem vilket 

får medborgarna att öppna upp ögonen för just den här problematiken och skapa sig mer 

kritiska åsikter (Mudde, 2007:249).   
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Förutom de nämnda möjliga påverkande faktorerna till etableringen av nya partier hävdar 

också många författare att spänningen mellan de etablerade partierna, t.ex. gällande 

ekonomiska-fördelningsfrågor, skapar politiska möjligheter för RHP- partier. Politiska 

möjligheter för dessa partier är dessutom djupt påverkade av förhållandet som råder mellan 

RHP- partier och de etablerade partierna (Mudde, 2007:239). Å andra sidan är möjligheterna 

också påverkade av det förhållande som råder mellan de etablerade partierna och vilka 

åtgärder de tar för att minska chanserna för etablering av RHP- partier, t.ex. genom att skapa 

koalitioner. Den här inriktningen av problematiken är också en viktig del av Kitschel’s och 

Rydberg’s arbete som bl.a. nämns av Anders Widfeldt (2014).  

Något annat som också kan nämnas som en anledning till skapandet av större chanser till 

etablering av inte bara RHP- partier utan även andra partier, är det faktum att etablerade 

partier kan splittras. Detta leder till att den ”politiska marknaden”, dvs. utrymmet för 

etableringen av nya partier, blir större och erbjuder därmed större chanser för nya partier att 

bildas (Mudde, 2007:237).  

Även detta är någonting som inte kommer tas upp i min uppsats i diskussionen om SD:s 

framgång då det inte är passande till min frågeställning och syfte.   

 

 

3. Demand-oriented explanations 

Till skillnad från institutionella förklaringar (partisystem,konstitutionella arrangemang etc.) 

fokuserar demand- side explanations på utmaningar eller sociala förändringar/problem i 

samhället, som till ex. ekonomiska problem, arbetslöshet samt invandring, som kan leda till 

att vissa grupper i samhället, som t.ex. lågutbildade lands- eller industriarbetare, väljer att 

rösta på RHP- partier framför andra möjliga alternativ. Mudde har delat in ”demand-side 

factors” i tre olika kategorier: macro, meso- och micro- (Mudde, 2007:201). Inom macro-

kategorin listar han ut fyra olika slags faktorer: den första: ekonomisk, social och industriell 

modernisation. Mudde, också tillsammans med forskaren Betz (1994), menar att ”offren” dvs. 

väljarna, medborgarna, av modernaliseringen, vänder sig till radikala högerpopulistiska 

partier, mer eller mindre p.g.a. depression. För det andra, kris, vilken kan vara både 

ekonomisk, men också politisk (Mudde, 2007:205). Förtroende till det politiska systemet, 

dess institutioner samt vissa representanter är några av nyckelorden som brukar undersökas 
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inom den här kategorin. För det tredje: etnisk motreaktion, som hänvisar till invandring och 

reaktioner mot den. Och det fjärde: närvarandet eller frånvarandet av auktoritär legitimitet, 

förstås som om ett land har varit föremål för kommunistisk eller fascistisk diktatur. Den här 

sista kategorin utgår främst ifrån att en stor del av befolkningen har en personlig erfarenhet av 

diktatur, i form av att de själva levt under en diktatur och är därmed mer mottagliga till 

auktoritära politiska idéer (Mudde, 2007:216).  

Inom meso-kategorin finner man utbildningssystem och familj. Här ligger fokus på den 

sociallitteratur där man ofta finner argumentationer till att ens politiska åsikter och idéer oftast 

är influerade av vår barndom och tonårsperiod (Mudde, 2007:217). Inom den sista kategorin, 

micro, identifierar Mudde radikala högerpartiernas attityder och osäkerhet. Det sistnämnda är 

just så Mudde framställer sin definition av ett populistiskt radikalt högerparti. Med andra ord, 

sådana partier är framgångsrika då tillräckligt stort antal av väljarna är nativistisk, auktoritär 

och populistisk. Här delar också Betz (Betz citerad av Mudde, 2007:219) lika tankar med 

Mudde och menar att de som känner sig osäkra på ett eller annat sätt- antingen personligt eller 

med arbetstjänsten, livssituationen i allmänt m.m.- kan vara mer benägna till att vända sig åt 

radikala alternativ till höger.  

Många forskare menar att arbetslösheten är en påverkande faktor till hur många som väljer att 

rösta på RHP- partier. Det som också setts som en möjlig anledning till frustration bland 

medborgarna är dynamiken i globaliseringen och krav på välfärdsnedskärningar som gjort att 

vissa grupper söker nya potentionellt radikala krav (Mudde, 2007:223). 

Andra forskare som också tar upp socioekonomiska variabler så som arbetslöshet och 

invandring och som menar påverkar röstningen till radikala högerpopulistiska partier är 

Jackman och Volpert (1996).  I en undersökning 1996 som utfördes av Jackman och Volpert 

visade det sig att det finns ett samband mellan arbetslöshet, låg tröskel för representation till 

det nationella parlamentet, och proportionellt valsystem och radikala högerpartiernas parti-

och valframgångar. De är också bland de första med att undersöka effekterna av ett valsystem 

på den radikala högern-röstningen. De menar att inte bara vissa sociala förutsättningar men 

också vissa politiska system är mer till fördel för radikala högerpopulistiska partier än andra 

(Jackman&Volpert citerad av Givens E., 2005:14).  

Demand-oriented explanations passar i samband med min textanalys då jag i uppsatsen just 

fokuserar på dessa variabler: arbetslöshet, utrikes födda samt eftergymnasialutbildade. 

Jackman och Volpert’s teorier är också intressanta för min uppsats då jag själv också i min 
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hypotes utgår ifrån att de tre variablerna har en påverkande effekt på högerpopulistiska 

partiernas, i mitt fall Sverigedemokraternas, framgång.  

 

 

4. Internal supply-side explanations 

Mudde tar upp tre exempel på internal supply-side explanations: ideologi, ledarskap samt 

organisation (Mudde, 2007:257). Inom ideologin behandlar han det faktum då en extrem 

höger part tillhandahåller en programmatisk paket som visar missnöje med upplevda problem 

så som invandring och misstro i de etablerade partierna. Ledarskap kan vara både interna men 

även externa. Det är viktigt med effektiv ledarskap för partier då de söker att personalisera 

sina budskap, som oftast är en attack mot andra (Mudde, 2007:261). Det viktiga att påpeka 

inom den här punkten är att: för att partier ska kunna dra till sig väljare är det självfallet 

viktigt med bra valkampanjer som lockar till sig och övertalar människorna eller/och 

karismatiska ledare som lyckas med effektiv övertalan. Nationalekonomen Schumpeter 

(Schumpeter citerad av Erlingsson m.fl. 2012) använder konceptet ” the manufactured will” 

till att fånga ett relaterat fenomen, och det att politiska partier aktivt kan påverka och skapa 

allmän opinion.  Organisationella faktorer innehåller också den interna organisationen. Bland 

internal supply-side faktorer tar Mudde också upp exempel på internationella faktorer, så som 

samarbete mellan extrema högerpartier från olika länder och den närvaro eller frånvaro av 

internationell framgång som kan ses som förebilder för de nybildade partierna.  

Berman (Berman citerad av Mudde, 2007:256) lägger till här och påpekar att det också är 

viktigt att inte betrakta RHP- partier som ”hapless victims of their economic or demographic 

environment... but as the active shapers of their own fates”. Med detta menar han att RHP- 

partier är är till stor del egna aktörer bakom deras framgång i samhället. Det är därför viktigt 

att undersöka deras organisationsförmåga bakom deras stora framgång. Med detta menar man 

inte att väljarpreferenserna är oviktiga. Naturligtvis måste det också finnas någon, verklig 

eller potentiell, efterfrågan för att sådana partier ska kunna vinna valframgångar. I Sverige, 

liksom på andra håll i samtida Västeuropa, finns det en marknad för anti-invandrar program: 

mellan 1993 och 2008 har det varit en konstant procentuell andel på över 40 procent av 

Sveriges befolkning som menar att det finns för många invandrare i Sverige. En studie från 

2007 visar på att hela 23,3 procent av svenskarna skulle vara villiga att stödja ett politiskt 
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program som begränsar invandrarnas rättigheter och 30 procent hävdade att etniska svenskar 

ska ha företräde framför invandrare när ersättningar och jobb fördelas bland svenska invånare 

(Erlingsson m.fl., 2012:824).  

Från dessa fyra teorier som Cas Mudde använder i sina studier lägger jag fokus mest på 

demand- oriented explanations som är den som är lämpligast till den frågeställning som jag 

tänker titta närmare på. Självfallet är också de andra variablerna viktiga och man skulle kunna 

titta på dem också då en djupare undersökning görs. 

 

5.1 Presentation av variablerna  

 

I uppsatsen tar jag till hjälp tre olika variabler som jag sedan jämför mellan de två 

kommunerna:  

1. Utrikes födda 

2. Arbetslöshet 

3. Eftergymnasialutbildade  

 

Utrikes födda 

Den första variabeln som jag tittar på är andelen utrikes födda mellan 31. december 2010 – 

31. december 2014 i de två kommunerna. Varför jag valt den här variabeln är för att 

invandring samt utländska medborgare har under 2000-talet blivit ett allt mer populärt tema 

inom politiken och framför allt nu under Sverigedemokraternas framgång. I en undersökning 

som gjordes mellan 1997 och 2000 uppgav endast 10-11 procent av Sveriges befolkning att 

invandringen är en av de viktigaste frågorna i samhället. Den procentuella andelen har dock 

sedan 2010 varit mellan 14 och 20 procent vilket visar på en fördubbling och därmed att 

Sveriges befolkningen tycker att den frågan är idag ännu viktigare (Sundell, 2014). Denna 

fråga utgör inte bara kärnan i Sverigedemokraternas politik utan även i många andra 

europeiska radikala högerpartiernas politik. En annan undersökning visar på att allt färre är 

för ett minskat flyktingmottagande men trots detta har gruppen där SD kan tänkas ha störst 

stöd gått från fyra till åtta-tio procent, dvs.fördubblats sedan 2000-talets början (Sundell, 

2014). Inte bara undersökningar gjorda för Sverige utan även flera andra empiriska studier 

visar på ett positivt samband mellan radikala högerpartiernas framgång och antalet invandrare 
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och utrikes födda i landet.  

 

Arbetslöshet 

Den andra variabeln som jag tittar på är andelen arbetslösa i kommunen. Där har jag tagit 

hjälp utav Ekonomifaktas statistik. Arbetslösheten där definieras som den procentuella 

andelen av den registerbaserade arbetskraften, de mellan 16-64 år, som är öppet arbetslösa 

eller sökande i program med aktivitetsstöd. Ekonomifaktas statistik baseras vidare på 

registerdata från Arbetsförmedlingen och det är därför viktigt att påpeka att denna data skiljer 

sig ifrån den från SCB:s AKU. Skillnaden är att AKU-siffrorna på SCB inte finns tillgängliga 

på kommunnivå och därför har jag valt att använda mig utav en annan källa där jag kan ta 

fram data för önskad kommun (Ekonomifakta).  

Anledningen till varför jag valt att också ha med den här variabeln är att den oftast också 

pekas ut som en av faktorerna för ökad stöd för RHP- partier. Ju mer arbetslöshet det finns 

desto fler väljer att stödja sådana här partier. Vissa studier har visat på ett positivt samband 

mellan dessa variabler medan andra visar på inget samband alls. Där det visats som positivt 

samband har man menat att väljarna valt att stödja de radikala alternativen för att man inte 

tidigare ser någon förbättring hos de andra partierna och väljer därför att ”proteströsta”. Bland 

annat visade forskarna Jackman och Volpert (1996) i en undersökning på ett positivt samband 

mellan arbetslöshet och antal röster på radikala högerpartier. Där man inte fann något 

samband menar man att mer arbetslöshet inte leder till att de radikala högerpopulistiska 

partierna får mer röster, utan tvärtemot att medborgarna vänder sig till tillförlitliga alternativ 

som suttit längre period i riksdagen och som har mer erfarenhet än vad de nybildade radikala 

högerpopulistiska partierna har. 

 

Eftergymnasial utbildning 

Den tredje och sista variabeln är andelen medborgare med eftergymnasial utbildning. Även 

här är statistiken tagen från Ekonomifakta där definitionen till den här variabeln lyder: andel 

personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år mellan år 2010 

och 2013 (i %) (Ekonomifakta). Datan här jämförs också med Sverigemedel, dvs. hur det ser 

ut i hela riket, för att få en bättre bild om hur det står till i respektive kommun i jämförelse 

med riket.  
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Varför jag valt att ha med den här variabeln är för att det oftast brukar nämnas att 

utbildningen har en betydande roll i vilket parti man röstar på. Man menar därmed att 

lågutbildade människor har en större tendens till att rösta på radikala högerpopulistiska partier 

framför andra möjliga alternativ. Man menar vidare att personer med eftergymnasial 

utbildning är mer toleranta till andra nationaliteter och kulturer i och med att man genom 

utbildning skaffat sig mer kunskap och förståelse (Mudde, 2007:210). 

  

Eftersom det under uppsatsens läsning många gånger nämns”radikala högerpopulistiska 

partier” tänker jag här nedan gå in på definitionen till den här beskrivningen av ett parti med 

hjälp av bl.a. Cas Mudde och andra statsvetare som har den ambitionen att förklara det här 

begreppet. Detta för att vi ska få en bättre bild av vad bl.a. Cas Mudde menar med den här 

beskrivningen av ett parti. 

 

Höger/högerpopulistisk 

Vänster har alltid associerats med socialism, anarkism, kommunism och någon form av 

liberalism medan höger oftast kopplats till andra former av liberalism, konservatism, fascism 

och nazism (Mudde, 2007:25) Ignazi menar att vänster länge associerats med jämställdhet och 

höger med ojämställdhet eller privilegie (Ignazi citerad av Widfeldt, 2014). Men de konkreta 

meningarna har ändrats över tid. Termerna ”vänster” och ”höger” har en framstående mening 

när de appliceras på sociokulturella konfliktdimensioner, där den första medför 

kosmopolitism och delaktighet, medan den andra står för partikularism och exklusivitet. Det 

är sedan möjligt för ett parti att vara mer vänster i en dimension, och mer höger i en annan. I 

sådana fall klassificeras partiet beroende på vilka dimensioner som prioriteras inom deras 

partiprogram (Mudde, 2007:25). Det finns samtidigt de som är kritiska till den här 

indelningen av vänster-höger skalan där bl.a. sociologen Ulrich Beck menar att vänster-höger 

inte är aktuellt längre och med hjälp av dessa skalor kan vi inte förstå dagens konflikter (Beck 

citerad av Mouffe, 2008:43). 

Inom litteraturen hittar man många definitioner på begreppet populism, men tyvärr är det inte 

lätt att hitta en tydlig beskrivning. Kontextuella och brokiga definitioner brukar betona de 

sociala och ekonomiska bakgrundsfaktorerna (Mudde, 2007:29). Enligt Mudde (2007) är 

populism de partier som säger sig företräda ett undertryckt folk mot en ”mångkulturvurmande 
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elit”. Det som kännetecknar populistiska partier är deras argumentationsstrategi som handlar 

om en politik där man oftast har förenklade lösningar på annars komplicerade och svåra 

politiska problem. Dessa partier är oftast kritiska och skeptiska till den representativa 

demokratin och visar ett starkt motstånd mot makthavarna genom ett vi-mot-dem- tänkande.  

Här räknas Sverigedemokraterna till de högerpopulistiska partierna, precis som Dansk 

Folkeparti och Sannfinländarna. Cas Mudde beskriver högerpopulistiska partier som de som 

kombinerar ”nativism”, dvs. värnandet av kulturell och/eller etnisk homogenitet och 

”auktoritanism” som är tron på ett strikt organiserat samhälle och tuffa krav på lag och 

ordning (Mudde, 2007:22). Å andra sidan finns de högerextrema partierna så som Gyllene 

Gryning eller det tyska partiet NPD. Här skiljer sig definitionen från den för 

högerpopulistiska.  

Statsvetaren Piero Ignazi menar att högerpopulistiska partier kan delas in i två kategorier: 

”Tradionella högerpartier” som utvecklats ur den historiska högern och den andra kategorin 

är ”Postindustriella partier” som uvecklats oberoende av den historiska högern. 

Sverigedemokraterna räknas in i den andra kategorin tillsammans med bl.a. Front National, 

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) och Fremskrittspartiet. I den första kategorin har han 

bl.a. Tysklands Nationaldemokratiska parti (Ignazi, 2003).  

 

 

 

Radikal 

Vissa av dessa partier kan även vara radikala, dvs. högerpopulismen kan vara radikal. Detta 

innebär bl.a. att de ifrågasätter och är skeptiska mot den traditionella demokratiuppfattningen 

och dess värderingar så som populism och jämlikhet. I de flesta fall är dessa partier mot det 

hela rådande politiska systemet och därmed mot den representativa demokratin. Då de 

uttrycker stöd för de etablerade demokratiprinciperna, är de samtidigt också av den åsikten att 

det nuvarande systemet genomsyras av en korrumperad och byråkratisk elit, vilket inte kan 

ses som en riktig demokrati då (Mudde, 2007:24).  

 

Ambitionen är att titta på de tre variablerna och testa mina hypoteser som förklaring till SDs 

valresultat i de två kommunerna. Mitt val föll på just dessa tre variabler eftersom under den 
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senaste tiden då den politiska situationen ändras på flera håll och de radikala 

högerpopulistiska partierna får mer plats har det diskuterats mycket om vad som egentligen 

påverkar deras framgång och bland de många förklaringsfaktorerna som bl.a. forskare och 

statsvetare tittar på är utrikes födda, arbetslöshet samt utbildning bland de mest diskuterade. 

Därför är det intressant att applicera dem på mitt fall för att se om det gäller även här.  

 

Hypotesen i min uppsats är att dessa tre variabler har en påverkande effekt på om en kommun 

har hög eller låg andel SD-anhängare. En kommun med hög arbetslöshet, hög andel utrikes 

födda samt hög andel medborgare med endast gymnasial utbildning tror jag har högre andel 

SD-anhängare. Genom att titta på Landskrona som har hög andel samt Lidköping som har låg 

andel SD-anhängare är ambitionen att se om den här hypotesen kan stämma in på dessa två 

kommuner. Med hjälp av statistisken om utrikes födda, arbetslöshet samt 

eftergymnasialutbildade för respektive kommun ska jag försöka komma fram till svaret på 

min frågeställning. 

 

 

6 Analys 
 

I analysdelen som följer nedan går jag in närmare på den relevanta statistiken som berör de 

två kommunerna. Statistiken och siffrorna som presenteras kommer främst från Statistiska 

Centralbyrån men också från andra pålitliga källor. Först presenteras resultatet av 

kommunfullmäktigevalet för år 2010 och 2014 för Sverigedemokraterna för att vi ska få en 

bättre bild av vilken procentuell förändring som skett gällande ökningen eller sänkningen av 

Sverigedemokraterna i Landskrona och Lidköpings kommun. Lite bakgrund och utveckling 

tas upp i dessa delar. Den viktigaste och mest intressanta delen kommer efter presentationen 

av valresultatet, där specifik statistik för de tre variablerna: utrikesfödda, arbetslösheten samt 

andel med minst 3 års högskoleutbildning, presenteras.  

Statistik från år 2014 jämförs med statistik från år 2010 och anledningen till att jag valt år 

2010 är just för att det var året då det senaste kommunfullmäktigevalet innan 2014 skedde. 

Det är därför intressant att titta på vad som skett under dessa fyra år i dessa två kommuner 

fram tills nästa val som skedde år 2014.  
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6.1 Sverigedemokraternas valresultat 

 

Tabell 1 Valresultatet för Sverigedemokraterna i de respektive kommunerna i 
kommunfullmäktigevalet 2010 jämfört med kommunfullmäktigevalet 2014 samt procentuell 
ökning i jämförelse med år 2010  

År  Kommun  
 Landskrona Lidköping 
2010 15,7  %  2,8 % 
2014 18,5 % (+2,8 %) 6,7 % (+3,9%) 
Källa: Valresultatet 2010 & 2014 

Tittar man på Sverigedemokraternas framgång i de två kommunerna utifrån de två senaste 

kommunfullmäktigevalen ser man att det skett en ökning i de båda kommunerna, en t.o.m 

större i Lidköpings kommun men stödet i Landskrona kommun är trots allt mer än dubbelt så 

stor än i Lidköpings kommun.  

Landskrona: 

I Landskrona kommun hade Sverigedemokraterna sin största framgång år 2006 då de gick upp 

till 22,3 procent av de sammanlagda rösterna. I en artikel från 2009 kontateras att 

Sverigedemokraternas framgång i valet till kommunfullmäktige 2006 var till stor del tack vare 

medierna. Helsingborgs Dagbladet och Landskronaposten skrev över 100 artiklar om 

brottsligheten i Landskrona månaderna innan valet, där en stor del av artiklarna om 

brottslighet kopplades till etnicitet och invandrarna (Praktik&Teori, 2009). Median är därför 

också en viktig faktor att titta på och granska deras inflytande på partiernas framgång eller 

misslyckande, men tas dock inte upp här i uppsatsen. Något annat som också diskuteras i 

artikeln är att situationen och samtalsämnet i kommunen har förändrats genom åren och att 

vissa känsliga områden så som diskriminering, främlingsfientlighet m.m. har börjat bli allt 

mer vanliga i diskussionen mellan medborgarna i kommunen. Men det centrala som tas upp i 

artikeln är att befolkningen i Landskrona kommun menar att det finns alldeles för många 

invandrare och att befolkningen vill har förändringar (Praktik&Teori, 2009). 

År 2010 däremot förlorade Sverigedemokraterna många röster på grund av flera möjliga 

anledningar, en av dem är att deras lokalt starka man Thord Lindblom försvann och 

utmanövrerades av två andra (Jakobsson&Johannes, 2010). I valet till kommunfullmäktige 

2014 gick däremot partiet åter upp och fick 18,5 procent av de sammanlagda rösterna. I 

kommunalråden för den nuvarande mandatperioden 2015-2018 sitter bland de fyra styrande 
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även en Sverigedemokrat, Stefan Olsson. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande är Daniel 

Petersson, även han en Sverigedemokrat. Sammanlagt har Sverigedemokraterna 11 mandat i 

Landskrona kommun, vilket är två mer mandat jämfört med mandatperiod 2010-2014. Under 

2006 hade de 12 mandat i kommunen, men backade under år 2010 (Val.se- Val 2010). 2014 

var däremot ett lyckat val för Sverigedemokraterna i kommunen.  

Sverigedemokraterna har under många år haft starkt fäste i Landskrona kommun och det är 

därför speciellt intressant att titta på just det här fallet. Jag kommer gå in mer detaljet på de tre 

olika variablerna och beskriva dem i följande delar av det här analysavsnittet.  

 

 

Lidköping: 

Sverigedemokraterna har sammanlagt 4 mandat i Lidköpings kommun efter 2014 års 

riksdagsval. Under 2010 hade de däremot 2 mandat, vilket innebär att Sverigedemokraterna 

även i den här kommunen uppnått en ökning. Ser man dock tillbacka på 2006 hade partiet 

inga vunna mandat i den här kommunen (Val.se- Val 2010). Eftersom Sverigedemokraterna 

inte haft några mandat i kommunen förrän kommunfullmäktigevalet 2010 är det inte helt 

okomplicerat att diskutera Sverigedemokraternas roll i den här kommunen.  

 

6.2 Utrikes födda  

Tabell 2 Utrikes födda i de två respektive kommunerna, 31. december 2010 – 31. december 2014  

KÄLLA: SCB 

 

År Kommun  
 Landskrona 

Antal                  % andel 
Lidköping 
Antal                  % andel  

2010 10.091                   24,2 % 2.942                     7,7 % 

2011 10.195                   24,2 % 3.025                     7,9 % 

2012 10.350                   24,3 % 3.095                     8,1 % 
2013 10.708                   24,9 % 3.204                     8,3 % 

2014 11.101                   25,5 %  3.353                     8,7 %  

   



28 
 

Tabell 3 Andelen utrikes födda i riket mellan 31 december 2010 – 31. december 2014  

År 2010 2011 2012 2013 2014 

Andel (%) 14,7 % 15,1 % 15,4 % 15,9 % 16,5 % 

KÄLLA: SCB 

 

Tittar man på andelen utrikes födda i de två respektive kommunerna kan man se att det skett 

en ökning, men dock ingen stor. De båda kommunerna, Landskrona med en ökning på 1,3 % 

och Lidköping på 1 %, ligger likadant när det gäller det här området.  

Landskrona: 

Går vi in specifikt på Landskrona kommun ser man att det inte skett någon märkbar 

förändring av utländskt födda medborgare, men om man däremot jämför siffrorna med 

Lidköpings kommun ser vi dock att skillnaden är avsevärt stor. Var fjärde person i 

Landskrona kommun är utrikes född medan den siffran i Lidköpings kommun ligger på 

knappt var tionde person. Jämför man andelen utrikes födda med resten av riket ligger 

kommunen väldigt högre upp över rikets andel. Som ett ex. ser vi tillbaka på 2013 där 

riksandelen låg på 15,9 % medan Landskrona kommun hade 24,9 % (Migrationsinfo). Högre 

andel utrikes födda i kommunen innebär självklart en större utmaning för kommunen och 

samtidigt ett större ansvar för att stabilisera och reglera alla uppgifter och konsekvenser som 

detta tillför kommunen.  

 

 

Lidköping: 

I Lidköpings fall ser vi även där att andelen utrikes födda höjs med åren som går men står 

dock fortfarande under rikets andel. I jämförelse med Landskrona kommun ser man en stor 

skillnad där andelen uppges vara ungefär tre gånger så stor i Landskrona kommun än i 

Lidköpings kommun.  
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Sammanfattning av utrikes födda: 

Utifrån den här tagna statistiken kan vi enkelt konstatera att det skett en ökning i båda 

kommunerna men att andelen utrikes födda är mycket högre i Landskrona kommun än i 

Lidköpings kommun. Landskrona har haft och har fortfarande större utmaning framför sig 

gällande det här området i jämförelse med Lidköpings kommun. Med utmaningar menar jag 

här hanterandet av bl.a. fler bostäder, jobbplatser och integration av nya medborgare. Som 

svar på min frågeställning och baserat på tidigare forskning som bl.a. menar att väljarna i ett 

område med många immigranter/utländskt födda väljer att vända sig till radikala alternativ för 

att de vill reducera konkurrensen på bl.a. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kan vi i det 

här fallet baserat på den här statistiken anta att det höga antalet utrikes födda faktiskt kan 

spela en roll i hur många som vänder sig till radikala alternativ (Rydberg&Ruth, 2011:209). 

Som tidigare forskning också menar är att den etniska konkurrensen gör att väljarna blir mer 

skeptiska till immigranter och utländska medborgare. Dessa påståenden visade på ett positivt 

samband vid de tillfällen som bl.a. Knigge och Lubbers gjorde. Swank och Betz visade också 

i sin forskning på ett positivt samband (Swank&Betz citerade av Rydberg&Ruth, 2011:210). 

Min hypotes om att ju högre andel utrikes födda i kommunen desto mer anhängare till 

Sverigedemokraternas parti har kommunen, stödds baserat på den här statistiken.  

 
6.3 Arbetslöshet 

 
Här nedan går jag in på den nästsista variabeln som är arbetslöshet i kommunerna. Först 

kommer två tabeller med den procentuella andelen av öppet arbetslösa eller sökande i 

program med aktivitetsstöd, mellan 16-64 år gamla (Ekonomifakta).  

Tabell 4 Öppet arbetslöshet i Landskrona kommun samt Lidköpings kommun år 2010-2014 i 

jämförelse med Sverigemedel  

År  

Sverigemedel 

Kommun 

Landskrona 

 

Lidköping 

  

2010 8,7 % 14,9 % 8,3 %   

2011 8,3 % 15,7 % 7,6 %   

2012 8,4 % 15,3 % 7,6 %   

2013 8,5 % 15,4 % 8,0 %   

2014 8,0 % 15,3 % 7,2 %   
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KÄLLA: Ekonomifakta 

 

Tabell 5 Öppet arbetslöshet mellan 2008-2014 i Landskrona- och Lidköpings kommun i 

jämförelse med Sverigemedel 

 

 

Landskrona: 

Enligt den här statistiken ligger arbetslösheten i Landskrona kommun väldigt högt upp över 

rikets andel. Vi ser också att arbetslösheten under de senaste fem åren legat på en ungefär lika 

stor procentuell andel och verkar inte visa på någon förbättring i form av minskning. En färsk 

statistik visar på att arbetslösheten i Skåne fortsätter att minska, men dock inte i samma takt 

som de övriga storstadslänen. I den här studien visar de också på att Landskrona kommun 

tillsammans med Södertälje kommun har rikets högsta arbetslöshet, vilket givetvis är oroande 

(Sjölin, 2015). I och med att befolkningen i Landskrona kommun ökar mer med åren och den 

demografiska strukturen ändras för det med sig även här fler utmaningar för kommunen.  

 
Lidköping: 

Till skillnad från Landskrona kommun ser det dock bättre och mer positivt ut för Lidköpings 

kommun. Andelen arbetslösa ligger under rikets andel och visar på en minskning och i 

riktning mot det bättre. I diagrammet under tabellen ser vi att arbetslösheten i kommunen 

Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)
Procent

Källa: Arbetsförmedlingen Hämtat: 2015-04-20
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alltid hållit sig strax under rikets andel.  

 

Sammanfattning av arbetslöshet: 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att arbetslösheten i Landskrona kommun är ett problem 

som man behöver jobba på i framtiden, medan det i Lidköpings kommun ser avsevärt bättre 

ut. I kombination med den höga andelen utrikes födda i kommunen resulterar det kanske i en 

dubbel effekt som leder till ännu fler anhängare av radikala partier. Som Mudde beskriver i 

macro-kategorin kan den höga andelen arbetslösa och den konstanta höga andelen av 

arbetslöshet i kommunen göra medborgarna mer desperata vilket kan leda vidare till att 

medborgarnas förtroende till de nuvarande valda politikerna börjar avta och man börjar 

fundera på andra alternativ i hopp om förändring (Mudde, 2007:206). Som svar på min 

frågeställning och efter observation av statistiken kan man misstänka att den otroligt höga 

andelen av arbetslösa innebär ett stort problem för Landskrona kommun och kan vara en 

påverkande faktor till att fler vänder sig till radikala partier i och med att de inte ser någon 

förändring i form av mindre arbetslösa.  

 

6.4 Andel eftergymnasialutbildade 

 

Till slut presenteras den tredje och sista variabeln som är andelen eftergymnasialutbildade 
med en minst tre års utbildning i kommunerna. 
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Tabell 6 Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år 

mellan år 2010-2013 (i %) i Landskrona och Lidköpings kommun i jämförelse med 

Sverigemedel 

KÄLLA: Ekonomifakta 

 

Landskrona: 

Enligt statistiken för de tre åren har andelen eftergymnasial utbildade i Landskrona kommun 

ökat under åren men jämfört med Sverigemedel står kommunen fortfarande rätt så lågt under 

rikets andel. Endast var sjätte person mellan 24-64 år har en eftergymnasial utbildning på 

minst tre år vilket är ett problem för kommunen. Då man jämför utbildningsnivån med de 

andra kommunerna i Landskronas närhet: Helsingborg kommun år 2013 med 23,1 % 

eftergymnasial utbildade, Malmö kommun 30,8 %, Ängelholm kommun 20,5 % visar det på 

en betydligt högre siffra än den för Landskrona (Ekonomifakta).   

 

Lidköping: 

Även för Lidköpings kommun ser vi en ökning av andelen högskoleutbildade under de 

senaste åren, men den siffran ligger också här under rikets andel.   

 

 

År                         

Sverigemedel 

Kommun 

Landskrona 

 

Lidköping 

2010 23,6 % 15,5 % 18,8 % 

2011 24,2 % 16,1 % 19,4 % 

2012 24,8 % 16,5 % 19,8 % 

2013 25,3 % 16,9 % 20,4 % 
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Sammanfattning av eftergymnasialutbildade: 

Då andelen högskoleutbildade i de båda kommunerna är lägre än rikets andel innebär det en 

utmaning för dessa kommuner. Ju högre andel medborgare med en låg eller ingen 

eftergymnasial utbildning i kommunen desto större blir konkurrensen på arbetsmarknaden 

med liknande jobb och fler som kämpar om liknande arbetsplatser. Detta leder vidare till att 

större depression och besvikelse skapas bland medborgarna. Å andra sidan skapas också 

obalans om andelen högskoleutbildade ökar fastän andelen arbetslösa inte minskar och det 

inte skapas fler arbetsplatser. Som svar på min frågeställning är de högskoleutbildade i de 

båda kommunerna lägre än rikets andel även fast man ser en positiv ökning under de senaste 

åren. Att det finns mindre högskoleutbildade i samhället kan vara en av de bidragande 

faktorerna till att fler vänder sig till radikala alternativ. Här har statsvetarna Jackman och 

Volpert (1996) visat på ett positivt samband mellan arbetslöshet och andelen som vänder sig 

till radikala högerpartier.   

 

6.5 Sammanfattning av analysen av de tre variablerna 

 

Efter att ha observerat de tre variablerna hos de båda kommunerna ser vi att Landskrona 

kommun har mycket högre procentuell andel inom dessa tre variabler än Lidköpings 

kommun. Kommunen har en betydligt högre andel utländskt födda, vilket givetvis också är 

positivt men då ska kommunen ha den kompetensen och förutsättningarna att klara av dem 

utmaningarna som detta för med sig. I de fall kommunen visar på att inte klara av den här 

uppgiften leder det till även sämre resultat på andra håll, allt från besvikna och skeptiska 

medborgare till hanterandet av fler arbetsplatser, bättre utbildning för barn och ungdomar osv. 

Landskrona kommun har, i jämförelse med Lidköpings kommun, också en mycket större 

andel arbetslösa vilket är ett stort problem för kommunen. För det tredje visade också 

kommunen på en rätt så låg procentuell andel av högskoleutbildade. Inom den tredje variabeln 

låg båda kommunerna under rikets andel.  
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7 Slutsats och Avslutande diskussioner 

 

I den avslutande delen här under går jag in mer på vad jag kommit fram till och vad analysen 

av de tre variablerna har visat i dem två fallen jag studerat- dvs. Landskrona kommun och 

Lidköpings kommun. I den här avslutande delen knyter jag också an till min frågeställning 

och min hypotes och ger ett tydligt svar på dessa delar. Här knyter jag givetvis också an till 

teorin och statsvetarna och forskarna som jag nämner i mitt teoriavsnitt. Avslutningsvis 

nämner jag kort vad min uppsats kan ha för betydelse för framtida forskning och för andras 

arbeten samt vad man hade kunnat gjort bättre.  

 

7.1 Slutsats 

 

Min utgångspunkt och syfte med den här uppsatsen har varit att förklara varför Landskrona 

kommun har fler SD-väljare än Lidköpings kommun genom att ta hjälp av de tre variablerna 

och applicera dessa på de två kommunerna för att sedan jämföra dem och se om de kunnat ha 

haft en påverkan på den höga procentuella andelen SD-anhängare i Landskrona kommun. 

Utifrån mina frågeställningar ställde jag även upp en hypotes som lyder: de tre variablerna: 

hög arbetslöshet, hög andel utrikes födda och hög andel med ingen eftergymnasial utbildning 

har en påverkande effekt på om en kommun har hög eller låg andel SD-anhängare. En 

kommun med hög arbetslöshet, hög andel utrikesfödda samt hög andel medborgare med 

ingen eftergymnasial utbildning tror jag har högre andel SD-anhängare. 

Efter att ha tagit fram relevant statistik för kommunerna och jämfört dem med Sverigemedel, 

dvs. rikets andel, har jag kunnat komma fram till att Landskrona kommun har mycket högre 

andel utrikes födda, arbetslösa samt medborgare utan eller med låg eftergymnasial utbildning, 

i jämförelse med Lidköpings kommun. Utifrån detta har jag kunnat besvara mina 

frågeställningar och komma fram till att min hypotes stärktes efter observationen av 

variablerna och kommunerna.  



35 
 

Utifrån Cas Muddes ena faktor, ”demand oriented-explanations”, som jag tar upp i mitt 

teoriavsnitt och som är relevant för min frågeställning menar Cas Mudde där att sociala 

förändringar så som arbetslöshet, invandring m.m. kan leda till att fler vänder sig till radikala 

alternativ och där jag tycker att de variabler som jag observerat i min analys är påverkande till 

att kommunen har så många SD-anhängare. Utifrån statistiken visar det sig att Landskrona 

kommun står inför stora utmaningar som den måste ta itu med. Den stora arbetslösheten har 

kunnat bidra till att medborgarna blivit desto mer deprimerade. I och med att det inte verkar 

som att situationen gällande arbetslösheten i Landskrona kommun ändras blir medborgarna 

inte bara deprimerade, utan även skeptiska till den ledande makten som inte verkar göra 

tillräckligt för att situationen ska förbättras. I praktiska termer talar statsvetarna och forskarna 

om ”the modernisation losers” som också i dagens samhälle syftar på de utan jobb och de 

med färre ”skills” som riskerar att hamna utan jobb inom en närmare framtid.  

Att det även är många utrikes födda i kommunen kan också vara bidrande till att medborgarna 

blir ännu mer deprimerade och att det skapas den här skepcismen till att fler utrikes födda 

skapar ännu större konkurrens på arbetsmarknaden och ”tar” jobben. Ju värre situationen blir i 

kommunen desto mer kastar man skuld på den konkurrerande folkmassan, som i detta fall är 

de utrikes födda, och detta leder till att man vänder sig till de radikala alternativen som också 

verkar dela liknande tankar, dvs. driver en stark invandringspolitik. Detta tar också Mudde 

och Betz upp inom macro-kategorin där de menar att de som känner sig osäkra på ett eller 

annat sätt- t.ex. med arbetstjänsten eller i privatlivet, verkar vara mer benägna till att välja de 

radikala alternativen. Att kommunen även har många med ingen eller låg eftergymnasial 

utbildning gör läget ännu värre då arbetsmarknaden med de lågkvalificerade jobben blir 

mindre då en stor del av medborgarna konkurrerar om liknande arbetsplatser. Statsvetaren 

Golder hittade ett positivt samband där han menar att arbetslösheten har en påverkande effekt 

till hur många som är på de radikala alternativens håll men endast i länder där andelen 

utländska medborgare är hög (Golder citerad av Rydberg&Ruth, 2011:209). Min analys 

stöder även det som statsvetarna Knigge och Lubbers visade och det att valresultatet till de 

radikala högerpartierna korrelerade positivt med antalet immigranter i ett land. Swank, Betz 

och Van der Brug kom därefter och visade på samma samband gällande antalet asylsökande 

(Rydberg&Ruth, 2011:210).  

Genom att titta tillbacka på Landskronas senare historia kan vi också hitta mer bakgrund till 

varför medborgarna i kommunen känner sig mer deprimerade och besvikna. Medborgarna 

menar att Landskrona i jämförelse med sina grannar sjunker mer och visar inte på någon 
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positiv framtid. Helsingborg, Malmö, Lomma m.m. växer mer och hela regionen hyllas och 

framställs som Skandinaviens främsta tillväxtregion, men tittar man på Landskrona håller 

kommunen inte samma steg som sina grannar (Praktik&Teori, 2009). Att sociala problem, 

kriminalitet och arbetslöshet bara blir högre istället för att kommunen ska kunna utnyttja det 

fina läget i Örestadsregionen och de goda förutsättningarna, skapar ännu mer depression bland 

medborgarna och de riktar mer kritik mot politikerna.  

Som en avslutning på den här delen och som svar på min frågeställning utifrån observationen 

av statistiken och teorin har min analys visat på att de tre variablerna i det här fallet verkar ha 

påverkan på att fler vänder sig till radikala högerpopulistiska partier, i det här fallet 

Sverigedemokraterna. Det är dock viktigt att påpeka att för att få ett ännu säkrare resultat är 

det nödvändigt att göra en djupare undersökning med t.o.m. fler variabler för att se hur de 

påverkar och vad som påverkar mest andelen SD-anhängare i kommunerna.  

 

7.2 Avslutande diskussioner 

 

Utifrån min frågeställning och den tagna statistiken har jag kunnat visa på att dessa tre 

variabler kan ha en påverkan i just det här fallet. För en djupare och säkrare undersökning 

skulle jag dock rekommendera mer djupgående undersökning och i vissa fall annan metod. 

För att kunna visa på ett ännu mer trovärdigt resultat hade man kunnat använda sig av SPSS-

programmet för att visa sambandet mellan variablerna. Där hade man även kunnat se i vilken 

grad sambandet visar sig vara positivt eller negativt. Samtidigt för ett ännu trovärdigare 

resultat tror jag att det är nödvändigt att titta på andra faktorer också, t.ex. om och i vilken 

grad de institutionella förklaringarna spelar roll i representationen av de radikala 

högerpopulistiska partierna. Beroende på vilket fall man väljer är det kanske nödvändigt att 

bland in andra teorier och tänkbara förklaringar.  

Forskningen runt det här ämnet är alltid aktuellt och idag väldigt uppmärksammat då det 

politiska läget ändras i Europa. Med denna uppsats har jag hoppats på att med hjälp av teorier 

och relevant statistik kunna ge en bättre bild på hur det ligger till i dessa två kommuner och se 

om dessa variabler kan spela någon roll i just det här fallet, och som vidare kan vara till hjälp 

för andra vid djupare undersökningar av andra analysenheter så som kommuner men också 

länder.  
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