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Sammanfattning 

 

Efter den så kallade ”järnrörsskandalen” var många politiska bedömare säkra på 

att Sverigedemokraterna skulle störtdyka i opinionen. När utfallet istället blev 

motsatta, att SD:s stöd ökade, uppstod en kollektiv förvirring hos förståsigpåarna. 

Hur är det möjligt att en så grov skandal inte fick SD på fall, när den hade kunnat 

sänka vilket annat parti som helst? Kanske är det så att förklaringen ligger bortom 

de analysmodeller vi vanligtvis använder för att förstå svenskt väljarbeteende. I 

Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara 

en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av 

SD:s framgångar. Flera nyligen publicerade undersökningar har i samband med 

det amerikanska presidentvalet uppmärksammat ett starkt samband mellan 

auktoritära väljare och stöd för Donald Trump. En auktoritär person definieras av 

en preferens för hierarkier, ordning och konventionalism, vilket under särskilda 

omständigheter kan resultera i en aggressiv attityd och intolerans gentemot 

avvikare. Den här kvantitativa studien undersöker om kopplingen mellan en 

auktoritär psykologisk läggning och stöd för SD är signifikant även i det svenska 

sammanhanget. Med hjälp av en serie regressionsanalyser finner den här 

undersökningen tydligt stöd för teorin om den auktoritära dynamiken - väljare 

med auktoritära böjelser är en potentiellt viktig delförklaring till SD:s fortsatt 

starka väljarstöd. Resultaten kopplas sen ihop med existentiella och sociologiska 

diskussioner om mänsklig gemenskap och social isolering. Undersökningen visar 

att väljare som interagerar mindre med övriga samhället i mycket hög utsträckning 

röstar på Sverigedemokraterna. För den som känner sig frånkopplad kan SD 

erbjuda en annan sorts gemenskap och tillhörighet – nationalismen. Studien finner 

att det här i synnerhet gäller väljare som har en auktoritär böjelse, och därmed ofta 

fäster vikt vid gruppidentiteter snarare än individen.  

 

 

Innehåll  

1. Introduktion  

2. Teori och tidigare forskning   

3. Metod  

4. Resultat & Analys 

5. Begränsningar 

6. Slutsatser 

7. Referenser  

 

 

 

 



1. Introduktion  

 

Få statsvetenskapliga frågor är lika angelägna som den om orsakerna till de nationalistiska 

populisternas frammarsch i väst. Den liberala världsordningen som råder sedan andra 

världskriget är i gungning, och hotet kommer inifrån. Donald Trump är USA:s blivande 

president och har lovat att vända blicken inåt. Den europeiska unionen (EU) genomlever sin 

värsta kris någonsin och Storbritannien förbereder sig för att lämna unionen. Om Marine Le 

Pen vinner det franska presidentvalet kan det innebära slutet för hela EU-projektet, i alla fall 

som vi känner det. 

Så vad är det som gett den nationalistiska populismen en sån skjuts? Många bedömare vill se 

frågan ur ett ekonomiskt perspektiv; majoritetsbefolkningens ekonomiska status hotas av 

konkurrerande immigranter och globaliseringen i stort (Mudde, 2016) Den ekonomiska teorin 

finner stöd på flera håll. Trump vann valet mycket tack vare en strategisk satsning på väljare i 

USA:s ”rostbälte”, en grupp industristater i östra inlandet, vars ekonomier lidit av 

internationell konkurrens. Samma teori har viss empirisk bäring även i Sverige. Den globala 

konkurrensen har drivit ned priserna vilket har skadat många svenska industrier (SVT 

Nyheter, 2014). Socialdemokraterna, som bejakar globaliseringen, har tappat markant bland 

LO-medlemmar, medan Sverigedemokraterna, som motsätter sig globaliseringen, växer sig 

allt starkare. Bland de manliga LO-medlemmarna har Sverigedemokraterna periodvis varit det 

största partiet, vilket får anses unikt i arbetarrörelsens historia (SVT Nyheter, 2015). Att 

koppla ihop SD-stödet med samhällsekonomiska förändringar är vanligt, men även om det 

ekonomiska perspektivet bär spår av sanning är det dock ändå långt ifrån att vara komplett. 

Globaliseringens ekonomiska förlorare är en verklig och viktig grupp, men den är inte 

tillräckligt stor för att på egen hand skapa politiska majoriteter.  

Den här uppsatsen anlägger ett nytt perspektiv på SD:s väljare. Undersökningen tar avstamp i 

en amerikansk forskningstradition om den auktoritära personligheten som förklaringsfaktor 

bakom politiska preferenser. Det är en forskningstradition som sträcker sig många decennier 

bak i tiden, men det är framförallt på senare år den har kommit att få en medialt framskjuten 

position. Flera aktuella analyser av det amerikanska presidentvalet tyder på att en auktoritär-

psykologisk dynamik har spelat en avgörande roll under Trumps resa till Vita Huset. I en 

sådan studie, gjord av Matthew MacWilliams vid Amherst University i Michigan, var 

sambandet mellan den auktoritära personen och en Trumpröst starkare än för alla andra 

undersökta variabler, inklusive etnicitet, inkomst och religion (MacWilliams 2016). Detta 



reser naturligtvis frågan om liknande forskning går att genomföra i Sverige, och möjligen 

bidra till att förklara SD:s framgångar.     

Den auktoritära personen präglas av ett tydligt ”vi och dom”-tänkande. Den fäster stor vikt 

vid att upprätthålla samhällets rådande ordning och hyser vanligtvis en förkärlek för 

konventioner och etablerade samhälleliga auktoriteter. De vill upprätthålla tydliga normer och 

skyr förändring, tvetydighet och oenighet. Under specifika samhälleliga omständigheter 

kommer den auktoritära personen lockas till radikala budskap som syftar till att återställa 

enighet och bestraffa de man upplever hotar den rådande ordningen. Det senare kan inkludera 

politiskt våld mot ”utgrupper” och stöd för politiska åtgärder som inte är förenliga med en 

liberal demokratisk rättsstat. Den auktoritära personen har i grund och botten en cynisk syn på 

människan; hon drivs av omoraliska impulser och måste därför tyglas och kontrolleras av 

samhällets auktoriteter. Hårdare straff och strikt kontroll är således nödvändiga för att 

avskräcka från dåligt beteende. Varje samhälle har en betydande andel auktoritära 

medborgare, men för att de ska bli en politisk kraft att räkna med krävs en aktivering av den 

latenta auktoritära predispositionen. Aktiveringen sker när samhället präglas av en hög 

konfliktnivå och förtroendet för det politiska ledarskapet är lågt. Det är denna interaktiva 

process, aktiveringen av predispositionen till följd av samhälleliga förutsättningar, som gett 

upphov till uppsatsens titel, ”Den auktoritära dynamiken”, ett begrepp som hämtats direkt från 

Karen Stenners tour de force, The Authoritarian Dynamic från 2005.  

I Sverige är statsvetenskaplig forskning ur ett socialpsykologiskt perspektiv ovanlig 

(Sundberg 2013). Möjligtvis har behovet upplevts som begränsat, då Sverige är ett land där 

den ekonomisk-politiska skiljelinjen varit mycket betydelsefull i att dela in väljarna i höger 

och vänster. Sen en tid tillbaka kan vi emellertid observera att andra konflikter kommit att 

spela en allt större roll. En ny konfliktlinje i svensk politik är den som ofta beskrivs som 

GAL/TAN-skalan (Oscarsson, 2016). GAL/TAN är en konfliktdimension där Grön, 

Alternativ och Liberal ställs i motsats till Traditionalistisk, Auktoritär och Nationalistisk. Det 

är en postmaterialistisk konfliktdimension där det inte främst är Moderaterna och 

Socialdemokraterna som tävlar om rösterna, utan snarare MP, FI och SD, även om de större 

partierna också har fått anpassa sig till den nya dimensionen. Anpassningen har gått så pass 

långt att vi nu kan tala om en ny skiljelinje (Demker, 2016). Det rör sig inte om nya politiska 

frågor, utan snarare om gamla frågor som kommit att få större utrymme på agendan. Det 

gäller i synnerhet invandringspolitik, feminism, antirasism, och svenskhet. Dessa frågor har 

kommit att ta stor plats i debatten, på bekostnad av till exempel jobb- och skolfrågor. När 



värderingsfrågor tar större plats i debatten gynnas i regel de partierna som profilerat sig på de 

områdena, vilket i allra högsta grad gäller SD.   

GAL/TAN-frågorna handlar inte om skatter, jobb, och skolpolitik. Ofta diskuteras snarare 

man beter sig, pratar, och identifierar sig. Politiken har tagit sig in på bara skinnet. Under de 

omständigheterna är det naturligt att den politiska polariseringen har ökat. Det är en konflikt 

som förhöjs av tillgången till sociala medier. Svordomarna som tidigare muttrades mot teven 

eller radion kan tack vara Twitter och Facebook spridas direkt, innan frustrationen hinner 

ebba ut.  

Det har uppstått lite av en ”halmgubbebild” av SD-väljarna. I och med att det fortfarande 

finns ett socialt stigma med att associera sig öppet till partiet är det många som håller sina 

sympatier för sig själva. Men med tanke på att SD fick nästan 18 procent av stödet i 

Statistiska Centralbyråns senaste partisympatiundersökning (SCB, 2016) borde många ha 

åtminstone någon eller några sympatisörer i sin närmaste omgivning. Bilden som finns gör 

gällande att SD-väljaren finns någon annanstans, långt bort. Framförallt pekas lågutbildade 

unga män på landsbygden ut. Denna förklaringsmodell bär förvisso spår av sanning. Dock kan 

den bara förklara en viss del av SD:s framgångar. SD har starkt stöd även där man minst 

förväntar sig det, t.ex. i valdistrikt vid exklusiva Strandvägen på Östermalm (af Kleen, 2016). 

Just på de här adresserna bor sällan ”globaliseringens förlorare”. Därför är det viktigt att vi 

vidgar vår förståelse av varför SD:s budskap är så lockande. 

Den här uppsatsen avser undersöka den socialpsykologiska kopplingen till partipolitiska 

preferenser i Sverige. Syftet är främst att undersöka om en auktoritär psykologisk 

dynamik är en relevant delförklaring till Sverigedemokraternas framgångar. Enligt de 

undersökningar som gjorts i USA verkar det finnas ett starkt samband mellan en auktoritär 

böjelse och stöd för Donald Trump. Donald Trump och Sverigedemokraterna är förvisso 

väldigt olika som politiska aktörer. Men det finns också viktiga likheter som är tillräckligt 

slående för att motivera en undersökning om samma förklaring kan vara relevant i ett svenskt 

sammanhang.  

 

 

 

 



2. Teori och tidigare forskning  

Den här uppsatsen utgår främst ifrån ett politiskt psykologiskt perspektiv, men jag kommer 

även att hämta influenser från andra discipliner som filosofi och sociologi. Den politiska 

människan lever inte i ett vakuum, och eftersom det rör sig om socialpsykologi kommer jag 

även försöka förklara hur sociologiska och existentiella förändringar i det moderna samhället 

banat väg för aktiveringen av de auktoritära.   

Forskningen om den auktoritära personligheten påbörjades i samband med andra världskriget. 

Adolf Hitler hade mobiliserat tiotals miljoner tyskar bakom ett budskap om folkmord och etnisk 

rensning på ett sätt som väckte förbluffelse bland forskare. Ett tidigt försök att beskriva vem 

människan bakom diktatorn var gjordes av Eric Fromms i hans inflytelserika verk från 1941, 

The Escape from Freedom. Fromm var en psykoanalytiker tillhörande Frankfurtskolan. 

Huvudidén han introducerade var att det moderna kapitalistiska samhället göder en känsla av 

isolering och ensamhet hos många. Upplösningen av det förmoderna samhällets familj- och 

community-inriktade tillvaro ställde människan inför en ny situation, där många frånskilts från 

de ”band som en gång gav trygghet och mening i livet” (Fromm, 1941, 190). Till följd av 

isoleringen skapas en ängslig vilsenhet, en brist på sammanhang och mänsklig vägledning som 

till slut resulterar i ett slags frånkopplad principlöshet. Det är inte i sig något som ger upphov 

till ondska, men det moderna samhällets förfrämligande ger upphov till ett existentiellt vakuum 

redo att fyllas av andra krafter. (Fromm, 191). Om man utgår ifrån att Fromm var något på 

spåren blir det lättare att förstå varför det hos individer fanns en längtan efter en ledare av 

Hitlers slag. Den totalitära ledaren har naturligtvis den konstanta skräcken och lydnaden som 

sitt viktigaste verktyg, men rädslan räcker inte för att hålla sig kvar vid makten. Det måste 

finnas en vilja att lyda den totalitära ledaren. Även det totalitära fröet bör sås i bördig jordmån 

– det måste finnas ett budskap som ger resonans. Demokratiska ledare kan bara erbjuda 

inkrementell förändring och försiktiga policyåtgärder. En riktig diktator, å andra sidan, erbjuder 

dig ett öde – en grandios vision och en resa under vilken du förenas med dina landsmän mot ett 

slutmål. Detta öde ger mening och något att fylla livets tomrum med – en distraktion från det 

individuella livets ynka strävsamheter (Buruma, 2005).  

Ofta träder den auktoritära ledaren fram när den nationella stoltheten är sårad. Hitler bars fram 

av en befolkning som upplevde sig förödmjukad av krigsförlusten och Versaillesfördragets 

nesliga villkor. Budskapet på Trumps keps, ”Make America Great Again” skvallrar om att 

liknande känslor satts i svall. Även Sverigedemokraterna anspelar ofta på idén om det förlorade 



paradiset – en svunnen storhetstid med en homogen befolkning utan tiggare på gatan (Sundberg, 

2013). 

I den här uppsatsen utgör Fromms diskussion fonden mot vilken mer handfasta teorier 

kommer att tecknas. Det går såklart inte att falsifiera eller verifiera hans beskrivning eftersom 

det rör sig mer om en känsla och inte om ett mätbart tillstånd. I stort sett står Fromms 

beskrivning av samhället i samklang med vad flera framträdande samtida poeter och 

konstnärer uttryckte1.   

En mer aktuell och empirisk diskussion av liknande snitt står att finna i Robert Putnams ”Den 

ensamme bowlaren” från år 2000. I denna mycket omdebatterade sociologiska framställning 

beskriver Putnam hur det sociala kapitalet i USA sedan 50-talet är på kraftig nedgång till följd 

av att människors sociala interaktioner har förändrats och framförallt minskat. Titeln ger ett 

konkret exempel på det han syftar på - antalet amerikaner som bowlar har förvisso ökat, men 

det är färre som faktiskt spelar i ligor. Därmed är det även färre som interagerar socialt och 

knyter band till medmänniskor i samhället. Sedan 80-talet har antalet amerikaner som känner 

sig ensamma fördubblats från 20 till 40 procent (Khullar, 2016). 

Enligt Putnam är civilsamhälleliga kontakter centrala för demokratins virilitet och överlevnad. 

Som en del av den här uppsatsen kommer därför SD-väljares relation till civilsamhället att 

undersökas. Om jag tillåts föregå mina resultat visar den här studien ett tidigare okänt 

samband om sverigedemokraternas väljare: SD-sympatisörer är i förbluffande hög 

utsträckning mindre föreningsaktiva än andra partiers väljare, vare sig det rör sig om idrott, 

körsång, eller andra typer av föreningsliv. Det här är ett faktum jag kommer koppla ihop med 

Putnams diskussioner om social tillit, men även med existentiella frågor om mänsklig 

gemenskap och tillhörighet. 

Ett samband som är känt sen tidigare och hör ihop med ovanstående, är att Sverigedemokrater 

hyser mycket låg tillit till människor runtom dem i samhället. I senaste World Values Survey 

uppger endast 26,5 % av SD:s sympatisörer att ”människor går att lita på”. Den näst lägsta 

siffran bland övriga riksdagspartierna finns hos MP-väljare, och uppgår till hela 64,5 %, alltså 

nästan tre gånger så många.   

                                                           
1 Picasso, T.S Eliot, m.fl. illustrerade världen med en fragmentarisk teknik för att beskriva bristen på helhet, 

rotlösheten, själlösheten, och människans kapacitet till ondska.   



 

SD-väljare utmärker sig negativt i social tillit. Källa: WVS6 

Det Putnam och Fromm m. fl. föreslår, mer koncist uttryckt, är att känslan av samhörighet och 

mening eroderas i ett allt mer individualiserat samhälle. Många människor har ett behov av att 

vara en del av ett sammanhang, något som är större än dem själva. Alla har inte ett behov av 

den gemenskapen, och det finns såklart många olika sätt att uppnå den.  

Många psykologer varnar för att social isolering är ett mycket allvarligare problem än vad vi 

tror, även om det finns en ökad medvetenhet kring problemet nu. I ett land som Sverige, där 

välfärdsstaten tar hand om oss från vaggan till graven, är vi särskilt utsatta för den sociala 

isoleringen. I länder med mindre extensiv välfärd blir medborgarna istället beroende av 

varandra, på gott och ont. Pensionärerna skeppas inte iväg till äldreboenden, utan bor ofta 

kvar hos barnen och tas om hand om där. Svenskarna är ett av de ensammaste folken på hela 

jorden, mycket på grund av den självständigheten vår socialpolitik har möjliggjort 

(Gustavsson, Passanisi 2016).  

Under en väsentlig del av mänsklighetens historia har det vanligaste sättet att tillfredsställa 

behovet av mening och samvaro varit genom religionsdeltagande. Jag vill hävda att ateismens 

och agnosticismens utbredning i västvärlden, en process som pågått i över ett sekel och 

märkts särskilt tydligt i Sverige (Thurfjell 2015), är en långsiktig förändring som spelar en 

viktigare roll än vad den tillskrivs i det offentliga samtalet. Politik måste ibland förstås ur 

existentiella perspektiv och där kan religionsdeltagande spela en dubbel roll. Först och främst 

svarar den explicit på existentiella frågor och tillhandahåller en moralisk kompass. För det 



andra ger det en identitet och känsla av gemenskap med andra som delar din tro. När inte 

längre tjänar det syftet för individen, vad kommer då efter?  

Om jag återigen tillåts föregå mina resultat vill jag påpeka att Sverigedemokraternas väljare, 

med en oerhörd marginal, är de minst religiösa bland riksdagspartiernas. Sambandet har jag 

undersökt själv i World Values Survey, men tidigare forskning har nått samma resultat 

(Hagevi 2015). Inte en enda SD-väljare i WVS urval går regelbundet till kyrkan. Av partiets 

väljare beskriver sig endast 5,8 % procent sig som en ”religiös person”. För samtliga partier är 

snittet 32 %. Vänsterpartiet hade näst färst religiösa väljare med 24,6 %. KD hade flest med 

73 %. Det är ett samband som är för starkt för att förbise.  

Människor som lockas av nationalismen är ofta på jakt efter en identitet och gemenskap. 

Måhända är det så att religiösa personer redan har det enande och existentiella behovet 

tillgodosett, och därmed inte är lika mottagliga för nationalismens locktoner? Tomrummet 

som den religiösa gemenskapen har lämnat fylls på olika sätt av olika människor. Vissa väljer 

att viga sitt liv åt en fotbollsklubb. Andra upptäcker utsvävande subkulturer som kolloidalt 

silver eller new age-rörelser. I religionens existentiella och sociala vakuum träder andra 

grupptillhörigheter fram. En av dessa är nationalismen, som nu kraftigt växer i politisk 

signifikans runtom i västvärlden. Nationalismen är inte en ideologi i skarp bemärkelse. 

Tvärtom är den ofta ihålig och inkonsekvent. Styrkan nationalismen besitter består inte i 

logiska resonemang eller konkret politik - den består i att förankra politiken i tydligt 

avgränsade identiteter. Det är därför SD gång på gång ställer solidaritet med svenskar i 

opposition mot solidaritet med andra människor. Hjälp de svenska fattigpensionärerna istället 

för flyktingarna! Budskapet är intuitivt, och de menar precis vad de säger. Att det i 

nationalekonomisk bemärkelse är en falsk dikotomi spelar i sammanhanget mindre roll.  

Mycket av det jag hittills skrivit är förstås svårt att belägga empiriskt. Men det måste göras 

försök att förstå varför nationalismen och svenskheten ständigt gör nya landvinningar i 

offentligheten. Under 2016 års Almedalsvecka ville många partier plötsligt tala om ”svenska 

värderingar”, en diskurs som i närhistoriskt perspektiv får anses sällsynt. Nationalism är 

naturligtvis inget främmande i Sverige, men den har sällan uttryckts så distinkt och ofta som 

den görs idag (Ramberg, 2016)  

 

 

 



Den auktoritärt böjda människan  

Hittills har jag inte förklarat teorin om den auktoritära dynamiken i detalj, utan snarare försökt 

beskriva de samhälleliga förutsättningar som banat väg för aktiveringen av de auktoritära 

väljarna.  

Idén om den auktoritära personligheten kom under tidigt 50-tal, när Theodor Adorno 

utvecklade den så kallade F-skalan (Fascist-skalan). Undersökningens syfte var att förstå de 

psykologiska rötterna bakom social intolerans och auktoritära ledare. Studien resulterade i ett 

personlighetssyndrom med 9 dimensioner, en blandning av psykologi, miljö, fördomar och 

förhållanden till samhällets auktoriteter. Adornos F-skala kom att kritiseras för att inte vara 

tillräckligt träffsäker - uppmärksamma respondenter förstod ofta vilka de socialt önskvärda 

svaren var, vilket gav skevheter i undersökningen. Adornos studie trampade upp en ny stig, 

men lämnade efter sig en svårgenomtränglig blandning av olika discipliner, lika förvirrande 

som den var klargörande. Adornos problem löper som en röd tråd genom forskningen om den 

auktoritära personligheten. Det finns en oförmåga att hålla isär de olika sidorna av 

personligheten. Vilka aspekter av personligheten är konstanta och vilka är flyktiga, och hur 

interagerar de?  (Adorno, 1950. Stenner, 2005) 

År 1981 introduceras begreppet ”right-wing authoritarianism” (RWA) av Bob Altemeyer, 

vilket till viss del var ett försök att justera bristerna i Adornos F-skala. Användandet av ordet 

”höger” är dock inte kopplat till fördelningspolitiska preferenser, i Sovjet lär RWA-personen 

ha stöttat kommunistregimen. I sin studie ställer Altemeyer ett antal frågor om intolerans och 

utvecklar ett frågebatteri för att mäta personlighetsdraget. Teorins kärna är att RWA-personen 

karaktäriseras av en preferens för följande tre attityder och beteenden: 

1. Auktoritär underkastelse – om ledarskapet uppfattas som legitimt kommer RWA-

personligheten undergivet lyda.  

2. Auktoritär aggression – aggressivitet mot avvikare som inte tillhör ingruppen 

3. Konventionalism   - hög respekt för tradition och strikt följande av de normer som 

gäller i samhället. RWA-personen anser att andra i samhället också bör anpassa sig 

efter dessa normer.  

Altemeyers studie, likt Adornos, har metodologiska problem som medför en viss osäkerhet 

kring begreppets fruktbarhet. Bland annat inkluderas ett freudianskt synsätt där RWA-

personligheten tros komma från erfarenheter från barndomen. Dessutom lyckas inte 

Altemeyer hålla isär den psykologiska auktoritära predispositionen från det icke-demokratiska 



auktoritära styrelseskicket. En person med en auktoritär predisposition kommer inte 

nödvändigtvis att förespråka ett auktoritärt politiskt system, vilket vi får anledning att 

återkomma till senare i uppsatsen.  Dessutom sker en sammanblandning mellan vanlig 

konservatism och ”auktoritärianism”. De två begreppen är olika eftersom konservativa 

motsätter sig skillnader över tid (förändring), medan auktoritära motsätter sig skillnader i rum 

(mångkultur och oenighet) (Stenner, 2005).  

Studier av den auktoritära personligheten har publicerats med jämna mellanrum, men det har 

länge funnits en begreppsförvirring och dessutom stor variation i forskningsresultaten 

(Stenner, 2005) Att det alltid funnits ett auktoritärt segment av befolkningen är välkänt, men 

det som inte kunnat förklaras är hur och varför den aktiveras och sedermera blir en politisk 

kraft att räkna med.  

Det är först i och med Karen Stenner betydelsefulla bidrag till forskningen som en större 

klarhet börjar träda fram. I hennes The Authoritarian Dynamic från 2005, som är min studies 

viktigaste inspirationskälla, lyckas hon bygga en omfattande teori om varför en del av 

befolkningen är kapabla att bete sig aggressivt och intolerant mot avvikare, men också under 

vilka förutsättningar intoleransen tenderar att manifestera sig oftare. Med hjälp av omfattande 

undersökningar från flera olika länder presenterar hon sin teori som hon kallar för den 

auktoritära dynamiken. Idén är att det i alla samhällen finns en del av befolkningen som 

aldrig kommer känna sig bekväma i ett modernt och öppet samhälle. Denna grupp har en 

latent auktoritär böjelse som gör det svårt eller till och med omöjligt att uppskatta eller 

tolerera personer som avviker från normen och majoritetskulturen. Hon menar att det är ett 

slags stamtänk som inte går att förändra med toleranta normer, men som däremot går att 

”kväsa” genom kompetent ledarskap och hög samhällelig enighet. För att den auktoritära 

predispositionen ska leda till intolerans och aggressivt beteende krävs att den ”aktiveras” av 

specifika samhälleliga förhållanden. Dessa förhållanden karakteriserar Stenner som normativa 

hot. Det normativa hotet består av två olika komponenter – åsiktsmångfald (belief diversity) 

och avsaknad av tilltro för det politiska ledarskapet (bad leadership). I samhällen som 

karaktäriseras av dessa två omständigheter kommer enligt Stenner en stor grupp väljare lockas 

av kandidater som förespråkar enhetlighet och konventionalism, vilket även inkluderar en 

bestraffande attityd gentemot de som avviker. Med idén om normativa hot som katalysator 

lyckas Stenner förklara mycket av vad som tidigare varit höljt i dunkel. Altemeyer m.fl. hade 

aldrig riktigt lyckats ringa in varför de auktoritära tycks dyka upp från ingenstans i så stora 

tal, eller varför de uppträder så annorlunda under olika samhälleliga förhållanden.   



Den auktoritära personen, som Stenners forskning definierar den, hyser en förkärlek för 

auktoritet och ordning, men det rör sig inte om en explicit illvilja gentemot människor eller 

om ”fascistiska tendenser”. De auktoritära människorna är mest som alla andra, men om de 

aktiveras av det normativa hotet kan resultatet bli intolerant beteende och aggressivitet mot 

avvikare. Avvikare, såsom de uppfattas av de auktoritära, behöver knappast vara invandrare. 

Det kan lika gärna röra sig om folk med utmanande kläder, HBTQ-personer, eller feminister –  

alla har de gemensamt att de ”hotar” eller vill förändra konventionerna och de rådande 

normerna. Intensiteten i de olika typerna av intolerans beror på det nationella sammanhanget. 

(Stenner, 2005)  

Det är viktigt att hålla isär begreppen: den auktoritära personen vill inte nödvändigtvis ha ett 

auktoritärt styrelseskick, men tycks heller inte bry sig nämnvärt om abstrakta demokratiska 

principer. De har ofta inga problem med långtgående övervakning eller tortyr av 

terrormisstänkta (Taub, 2016). Den här uppsatsen undersöker inte auktoritära regimer utan 

auktoritära människor. Användandet av ordet auktoritär syftar inte heller på att personen 

ifråga har mycket auktoritet, enbart att den har en preferens för det.  

Människor med auktoritära predispositioner har visat sig vara väldigt måna om att 

upprätthålla normer och ordning i samhället, vilket även inkluderar en förkärlek för de 

etablerade auktoriteterna i landet. Det senare gäller så till vida de etablerade auktoriteterna 

erkänns som legitima. Den auktoritära människan finns i alla samhällen, det enda som skiljer 

dem åt mellan olika samhällen är vilka regler och konventioner de hänger sig åt, samt hur ”vi” 

och ”dom” definieras. Ofta är de auktoritära personerna betydligt mer bekymrade över 

kollektivets välmående än individuella öden. De är livrädda för terrorattacker (hot mot 

kollektivet) men inte mer rädda för bilolyckor än andra (hot mot individen) (Taub, 2016).  När 

de upplever att normerna, ordningen, eller auktoriteter står under hot, aktiveras deras 

auktoritära predispositioner enligt teorin (Stenner, 2005).  

Forskning om den auktoritära personligheten i Sverige  

Socialpsykologiska perspektiv lever en undanskymd tillvaro i analysen av svenska väljare 

(Sundberg, 2013). Det finns förstås goda historiska anledningar till det. Först och främst har 

Sverige en vänster/höger-konflikt som i internationell jämförelse har varit väldigt utpräglad. 

Väljarens ställningstagande i fördelningspolitiska frågor har ofta fällt avgörandet för 

partisympatin.  



Men kanske finns det också i Sverige en viss motvilja mot att bedriva forskning i det 

socialpsykologiska området, även om det inte rör sig om ett uttalat tabu. Anledning till det är 

att psykologiska perspektiv på politiska sympatier enligt vissa implicerar en deterministisk 

syn på människan. I en politisk kultur som den svenska, där många hyser en kraftig tilltro till 

statens kapacitet att förändra människan, är det kanske inte helt oväntat att det finns en ovilja 

att erkänna att vissa saker inte går att åtgärda, ej ens med fläckfritt socialt ingenjörskap 

(Sundberg 2013).    

På senare tid har det uppstått en ökad medvetenhet kring den auktoritär-libertära dimensionen 

av svensk politik. Statsvetaren Henrik Oscarsson har gjort en schematisk representation av hur 

partierna kan placeras på den två-dimensionella GAL/TAN-skalan: 

 

Henrik Oscarssons schematiska figur för GAL/TAN-konflikten bland de svenska partierna. Partiernas placering 

baseras på ”omfattande analyser av väljarströmmar, av partisympatisörernas ställningstaganden i ett mycket stort 

antal sakfrågor och av hur väljarna själva uppfattar partiernas positioner”  

Oscarssons figur är självklart intressant för min studie, men det är bra att ha i åtanke att han 

använder begreppen lite annorlunda än jag. När han använder sig av ordet auktoritär gör han 

det i mer policyorienterad mening, medan jag främst använder ordet auktoritär för att beskriva 

ett mer grundläggande personlighetsdrag, som förvisso kan väntas rendera de auktoritära 

policypreferenser Oscarsson baserar sin modell på.  



Kan Stenners teori appliceras på SD?  

Under 2016 fick forskningen om auktoritära väljare en mer framskjuten medial position, 

framförallt tack vare presidentvalet i USA (Haidt, 2016. Taub, 2016. Macwilliams, 2016). 

Den amerikanska forskningen koncentrerar sig framförallt på stödet för en individ, det vill 

säga Donald Trump. Det är lite annorlunda när det rör sig om ett parti, SD, istället för en 

individ. Jimmie Åkesson har förvisso en viktig roll i SD:s framgångar, men personfixeringen i 

svensk politik är av institutionella och kulturella skäl betydligt svagare. Den uppenbara 

anledningen är förstås att vi väljer ett parti och inte en president. Men teorin om den 

auktoritära dynamiken är lika tillämpbar på partier som individer, för den handlar snarare om 

vilket budskap de auktoritära lockas till när de uppfattar normativa hot. Sett till budskap kan 

vi notera många likheter mellan Donald Trump och Sverigedemokraterna. De är båda 

nationalistiska populister. Definitionen av populism är omdebatterad, men i breda drag 

betyder det att man målar upp en konflikt mellan en ondskefull elit och ”det riktiga folket”. 

Populisten gör sig själv till företrädare för folket. Eliten är ett begrepp som ofta används i 

vidare mening – den politiska, mediala, och kulturella. Sverigedemokraterna talar om 

”sjuklövern” vilket är en svepande sammanbuntning av samtliga andra riksdagspartier. Syftet 

är att etablera en populistisk konflikt där det egentligen inte finns några skillnader mellan de 

andra partierna. Endast SD kan erbjuda verklig förändring i folkets intresse, menar man. På 

sjuklöverns sida står då PK-eliten och stormedia, som ljuger och undanhåller väljarna viktig 

information för att gynna etablissemanget. Den här typen av diskurs återkommer gång på 

gång från SD-företrädare.  

Populismen kan ta många former. I Grekland, Spanien, och Latinamerika har en populistisk 

vänster gjort skarpa insteg i politiken. I norra Europa och i USA är det främst en kulturell 

nationalism som väglett de populistiska tankarna. Den viktigaste sakfrågan är motståndet mot 

invandring, eftersom invandringen hotar att lösa upp det nationella, det som förenar oss. 

Men det finns även en historisk dimension av frågan. I USA har man lyckas observera hur de 

auktoritära väljarna förhållit sig till politik över en längre tid. Auktoritära väljare var jämnt 

fördelade mellan republikanerna och demokraterna under större delen av 1900-talet, och en 

bra bit efter andra världskriget. Det som kom att bli en vattendelare var emellertid 

medborgarrättsrörelsens framfart under 60-talet. I tider av kraftig politisk polarisering och 

stort motstånd inför antidiskrimineringslagarna kom den politiska kartan att ritas om. I 

presidentvalet 1964 leddes demokraterna av Lyndon B Johnson som aktivt stödde 

antidiskrimineringslagarna, samtidigt som republikanernas Barry Goldwater opponerade sig. 



Det var under denna period som den tidigare demokratiska södern började skifta mot 

republikanernas läger. Det var också då republikanerna på allvar började identifiera sig som 

partiet för ”lag och ordning”, ett mantra som tilltalade de amerikanska auktoritära väljarna 

(Hetherington, Weiler, 2009).  

Normativa hot  

Centralt för teorin jag vill pröva är att det krävs ett normativt hot för att aktivera de individer 

som sitter på en auktoritär predisposition. Det normativa hotets två beståndsdelar är hög 

samhällelig konfliktnivå (belief diversity) och en bristande tilltro till det politiska ledarskapet 

(bad leadership). När det råder stor oenighet och många uppfattar att de etablerade partierna 

inte längre är kapabla att regera landet är de villiga att vända sig till andra alternativ. Kan man 

spekulera att det normativa hotet, såsom Karen Stenner definierat det, är närvarande i det 

svenska fallet?  Det är sedan tidigare känt att lågt förtroende för riksdagen och de politiska 

partierna i hög grad utmärker Sverigedemokraternas väljare. Därför kommer tester av den 

politiska misstron inkluderas i min analys. Enligt vissa som forskar om den auktoritära 

personligheten är till och med ”cynism” en integrerad del av teorin om den auktoritära 

personligheten. (Napier, Jost, 2008)  

När det kommer till det normativa hotets andra beståndsdel, belief diversity, är det svårt att 

empiriskt fastställa eller mäta hur hög konfliktnivån i Sverige är. De flesta skulle nog på rak 

arm acceptera att diskussionen om invandring, svenskhet och andra identitetsrelaterade frågor 

har förhöjt konfliktnivån i svensk debatt. Särskilt stressande bör det vara för den som avviker 

från majoritetens uppfattning, dvs. den som är ”invandringskritisk”. I och med den höga 

konfliktnivån kring frågan har det byggts upp en skarp spänning kring ställningstaganden mot 

mångkultur och invandring. Att vara öppen med invandringskritiska åsikter är i många delar 

av samhället ytterst brännmärkande. För några år sedan skrev jag en text i Polmagasinet om 

en kvinnlig SD-sympatisör på Uppsalas Politices kandidatprogram. Hon kunde inte berätta det 

för någon, för att ”komma ut” hade helt enkelt riskerat hela hennes sociala position och gjort 

henne till ”persona non grata”. Jag ska dock vara försiktig med den här typen anekdotisk 

evidensföring – syftet är bara att exemplifiera hur känslig frågan har blivit.  

 

 

 



Enigheten och dess fiende – mångkulturen  

Sverigedemokraterna vill kraftigt begränsa invandringen, men den idé de konstant 

polemiserar mot är mångkultur eller mångkulturalismen. Principiellt sett är man inte emot 

invandring eller invandrare, däremot understryker man ofta att det är centralt att så många 

som möjligt i samhället har en svensk identitet och delar de svenska värderingarna. Det man 

vill uppnå, mer eller mindre, är ett enigt och homogent samhälle, fritt från mångkulturens 

normupplösande komplexitet (SD, partiprogram). På SD:s hemsida kan vi under fliken 

”invandring” utläsa följande citat: ”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring men 

menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den 

inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet”. 

Nyckelmeningen här är alltså att invandringen utgör ett hot mot den svenska identiteten (SD 

hemsida: Vår politik).   

Mångkulturens vanligaste diskussionspunkt är givetvis invandring, men jag tror vi gör oss 

själva en björntjänst om vi inte vidgar vår förståelse av begreppet. Mångkultur betyder inte 

bara att det bor jugoslaver eller afghaner i Sverige. Det betyder att den enhetliga referensram 

många äldre svenskar växte upp med har fragmentiserats, vilket är ett resultat av många olika 

processer. Invandringen har onekligen spelat en stor roll, men så även internet och ett kraftigt 

utökad utbud av kultur. Tidigare generationers svenskar växte upp med samma tv- och 

radioprogram som alla andra. De hade samma idoler och subkulturerna var färre och 

marginaliserade. Alla killar gjorde lumpen. För den som uppskattar enhetlighet och enighet 

måste folkhemssverige varit rena rama Meckat. Mångkultur betyder att våra möjligheter att 

undfly konventionalismen och upptäcka ”oss själva” har skjutit i höjden. Det pågår just nu en 

intensiv jakt på det sanna ”jaget”, ett identitetsprojekt utan dess like. För vissa leder den 

jakten tillbaka till nationalismens trygga hamn, för andra någon helt annanstans. Vad SD vill 

står i bjärt kontrast mot mångkulturalismen, men inte nödvändigtvis mot invandringen. Den 

gode svensken ska tala språket flytande, respektera svenska traditioner och svensk kultur, 

samt inte känna större tillhörighet med andra nationer än den svenska (SD, Principprogram 

2011).  

Mångkulturens förändringar är inte totala – de flesta hejar fortfarande på svenska landslaget i 

fotbolls-EM och äter sill på midsommar. Vi tittar fortfarande på melodifestivalen och Kalle 

Ankas jul. Men jag tror (och här måste jag betona att det är jag som tror) att det finns en 

känsla av att gemenskapen i det svenska samhället är i upplösning. I Shakespeares Hamlet 

yttrar en av det kungliga slottets officerare den berömda frasen ”Något är ruttet i staten 



Danmark”. Flera ledande socialdemokrater har de senaste åren försökt sig på en svensk 

version av frasen, nämligen den frekvent upprepade floskeln om att ”något håller på att gå 

sönder i Sverige” (SR God morgon, världen. 2014). Det är en mening med viss retorisk 

slagkraft, och jag tror den beskriver ganska bra vad många (främst SD:are) känner om dagens 

samhälle.  

Ska man ta SD på orden är det inte invandraren i sig SD främst vänder sig mot, utan att ”det 

svenska” löses upp i mångfaldens smältdegel. Tidigare i uppsatsen har jag refererat till Robert 

Putnam. Det brukar intressant nog även Sverigedemokraterna göra. En del av Robert Putnams 

forskning kretsar kring invandringens effekter på den sociala tilliten. Kent Ekeroth, 

nyckelföreträdare för SD, har vid upprepade tillfällen använd sig av Putnam för att agitera 

mot mångkulturen: 

"Robert Putman, den kände amerikanska statsvetaren, pratar mycket om socialt kapital, och 

hur denna (sic) eroderas i ett multikulturellt samhälle. När folket i ett land inte längre känner 

gemenskap med varandra, vilket är resultatet av multikulturen, bör risken för korruption öka 

eftersom individerna i samhället inte längre känner något ansvar för samhällets bästa." (Expo, 

2012) 

När Putnam själv fick höra att Sverigedemokraterna använde hans forskning som politiskt 

slagträ reagerade han dock med bestörtning. Han förnekar med emfas att hans slutsatser kan 

användas som argument mot invandring. Så här sa han till den svenska nättidningen Expo 

2012:     

”Jag borde egentligen inte ha blivit överraskad. Här i USA har Ku Klux Klan använt min 

forskning på det sättet. Huvudpoängen i våra forskningsresultat är att mångfald ger betydande 

fördelar. Vi säger visserligen att invandring och etnisk mångfald skapar svårigheter på kort 

sikt. Det är svårt att leva med etnisk mångfald. Och jag tror att vi progressiva som gillar 

invandring gör samhället en otjänst om vi försöker påstå att den är problemfri.”  

Kriminalpolitik  

Ett klassiskt auktoritärt policyområde är kriminalpolitik. Det är ett av få områden vid sidan av 

invandringspolitiken där Sverigedemokraterna har velat utmärka sig. Både Trump-väljare och 

Sverigedemokrater utmärker sig som mer positiva till dödsstraffet. (Sannerstedt, 2013. Taub, 

2016) Varifrån preferensen kommer ifrån är inte helt självklart, men flera forskare i fältet 

kopplar ihop det med en cynisk människosyn (Stenner, 2005. Jost, Napier, 2008). I denna 



undersökning vore det emellertid försåtligt att inkludera preferenser för strängare straff – det 

vore en så kallad tautologi, i och med att SD explicit förespråkar den politiken. Att bevisa att 

de auktoritära väljarna delar åsikt med partiet de röstar på är för undersökningen inte vidare 

intressant. Vi vet sedan tidigare att det som förenar nästan alla Sverigedemokratiska 

sympatisörer är motstånd mot flyktingmottagande och invandring (Sannerstedt, 2013). Den 

här forskningen tar invandringsmotståndet för givet, och letar istället djupare anledningar 

bakom invandringsmotståndet. Vad beträffar hårdare straff och dödsstraff är det värt att 

påpeka att en bestraffande inställning gentemot brottslingar (och ofta avvikare i allmänhet) är 

en del av teorin om den auktoritära personligheten, och att både Trump och SD förespråkar 

straffskärpning.  

Mer anmärkningsvärd är kanske den accepterande inställningen för våld mot avvikare. Det är 

förstås en högst spekulativ tanke, men det är svårt att föreställa sig att Miljöpartiets stöd 

skulle öka om Gustav Fridolin, Per Bolund, och Peter Eriksson ertappades med att svinga 

järnrör på fyllan, samtidigt som de kallade kvinnor för horor eller svenskar med 

invandrarbakgrund för ”babbar” i ”fel land”. Teorin om de auktoritära väljarna har ett enkelt 

svar på frågan om varför järnrörsskandalen faktiskt stärkte SD: ”Många människor ser 

faktiskt rassegregation, hierarkier och hotet om våld som något positivt. Det kan fördjupa vår 

förståelse av SD:s stabila väljarbas” (Sundberg, 2013).  

Teorisammanfattning:  

Teorin som utgör grunden för min undersökning är främst baserad på Karen Stenners 

forskning om den auktoritära dynamiken. Hennes huvudteori är att människor med auktoritära 

predispositioner (böjelser) kan aktiveras av särskilda samhälleliga förhållanden. Den här 

aktiveringen sker när den auktoritära väljaren uppfattar ”normativa hot”, vilket innebär hög 

konfliktnivå i samhället, och lågt förtroende för politiska institutioner. Stenners teori är alltså 

basen, men för att bygga en bredare och mer applicerbar teoretisk grund adderas även andra 

element och teorier, specialanpassade till det svenska fallet. Stenner fokuserar enbart på 

personer med en auktoritär böjelse, men här kopplas hennes teori ihop med andra 

samhälleliga förhållanden. Jag vill undersöka om en förlorad känsla av gemenskap i det 

svenska samhället hör ihop med Sverigedemokraternas framgång. Enligt mitt teoretiska 

ramverk hör existentiella frågor om mänsklig gemenskap ihop med det psykologiska 

stamtänkande som präglar de auktoritärt inriktade personerna. I generella ordalag finns det ett 

existentiellt vakuum och en känsla av förfrämligande i det moderna samhället. Uppkomsten 

av detta vakuum anses av vissa vara en effekt av kapitalismens individualisering och 



mångkulturen. De här processerna har frånkopplat många individer från övriga samhället 

vilket ger upphov till en vilsenhet och existentiell oro. Människan är ett socialt djur som 

behöver bekräftas av sin omgivning, särskilt de av oss som är mer måna om kollektivet (vilket 

kollektiv det nu må vara) än om individens välmående. Det är därför jag kommer inkludera 

religions- och föreningsdeltagande i min undersökning. Det är två av de vanligaste sätten för 

svenskar att knyta an till samhället runtomkring, även om det egentligen bara är två exempel. 

Föreningsdeltagande bygger social tillit, för i föreningar möts människor som kan inte annars 

skulle känna varandra. Vi vet sedan tidigare att SD-sympatisörer har väldigt låg tillit för andra 

människor i samhället. Föreningsdelen av mitt teoretiska ramverk lånas från Robert Putnams 

diskussion om ”den ensamma bowlaren”. Angående religion är det en av de kraftfullaste 

sociala identiteterna en människa kan ha. Dessutom har många religioner explicita svar på de 

mest fundamentala av mänskliga funderingar – meningen med livet och allt annat. Teorin som 

har väglett mitt tänkande är att Sverigedemokrater känner sig frånskilda resten av samhället, 

och därmed inte heller litar på folk eller de politiska institutionerna. Jag vill mäta denna 

frånkoppling och brist på gemenskap genom att testa för religionsdeltagande och 

föreningsdeltagande. Det här gäller alla Sverigedemokrater, men den sociala isoleringen tror 

jag är extra kännbar för de som har en auktoritär böjelse, och därmed tänker mer i 

kollektivistiska termer.  

3. Metod  

Teorins applicerbarhet kommer att tillämpas på det svenska fallet med data från World Values 

Surveys senaste undersökningsvåg. World Values Survey är ett världskänt nätverk av 

samhällsvetare som sedan 1981 har studerat värderingar och hur de påverkar det sociala och 

politiska livet.  

WVS sjätte våg sträcker sig mellan 2010–2014 och i det svenska fallet genomfördes 

intervjuer med 1206 respondenter under våren 2011. Det betyder med andra ord att 

undersökningens genomfördes cirka ett halvår efter det att Sverigedemokraterna för första 

gången valdes in i riksdagen i september 2010. I det riksdagsvalet samlade SD 5,7 procents 

stöd, medan de i denna våg totalt fick 4,6 procent av respondenternas stöd. Alla som svarat 

”vet inte” eller ”skulle inte rösta” är borttagna från samtliga analyser som följer. SD-siffran 

4,6 % är en procentenhet under SD:s dåvarande valresultat. Eventuellt kan vi spekulera i att 

den diskrepansen beror på den så kallade Bradley-effekten, som innebär att vissa respondenter 

inte vill medge stöd för Sverigedemokraterna på grund av SD:s pariastatus. Det är en 

återkommande svårighet i opinionsundersökningar som ofta bidrar till att radikala partiers 



verkliga väljarstöd underskattas (Hagevi, 2014). I absoluta tal har 41 av respondenterna 

uppgett att de hade röstat på SD i ett riksdagsval dagen efter, vilket är tillräckligt för att göra 

sambandsanalyser. 

Det första steget av undersökningen är att särskilja väljare med auktoritära predispositioner 

från de andra. Som tidigare nämnts är ett uttalat mål att frikoppla det auktoritära beteendet 

(intolerans och aggressivitet mot avvikare) från den auktoritära predispositionen (preferens 

för ordning och hierarkier). Det förstnämnda kännetecknas av uttalat främlingsfientliga och 

intoleranta hållningar, medan det sistnämnda är en psykologiskt rotad preferens för ordning 

och hierarki. Att rösta på Sverigedemokraterna är såklart inte nödvändigtvis ett bevis på 

intolerans eller aggression mot avvikare. Men givet den mycket gedigna listan av höga SD-

företrädare som gett uttryck för just intolerans och aggression är det bevisligen inte heller en 

”dealbreaker” för deras väljare. Därför anses en röst på Sverigedemokraterna indikera att den 

auktoritära väljaren har ”aktiverats”.  

Nyckeln är att med frågorna från WVS komma åt den auktoritära predispositionen utan att 

ställa frågor som direkt kopplar till ett politiskt parti. På så vis undviker man problemet med 

”tautologiska” undersökningar, dvs att man undersöker samma sak som man vill bevisa. I den 

svenska kontexten vore det tämligen meningslöst att ställa frågor som är direkt kopplade till 

den politiken Sverigedemokraterna förespråkar, till exempel om minskad invandring, 

assimilering, eller hårdare straff, trots att dessa i allra högsta grad är auktoritära 

policypreferenser.  

I Karen Stenners The Authoritarian Dynamic använder hon sig om fyra frågor om 

barnuppfostran och lyckas den vägen blottlägga den auktoritära predispositionen. 

Respondenterna får där fyra frågor med två svarsalternativ till varje. Frågorna är:  

1. Please tell me which one you think is more important for a child to have: 

independence or respect for elders? 

2. Please tell me which one you think is more important for a child to have: obedience or 

self-reliance? 

3. Please tell me which one you think is more important for a child to have: to be 

considerate or to be well-behaved? 

4. Please tell me which one you think is more important for a child to have: curiosity or 

good manners? 

Om respondenten svarar ”respect for elders”, ”obedience”, ”well-behaved”, samt ”good 

manners” renderar detta högsta möjliga poäng på den auktoritära skalan. Motsatta 

svarsalternativ ger maxpoäng på den libertära änden av samma skala. Det som Matthew 



MacWilliams hittade i sin studie av det amerikanska primärvalet var att de som får höga 

poäng på frågorna om auktoritär barnuppfostran i mycket hög utsträckning stödde Donald 

Trumps kandidatur. Det visade sig till och med vara viktigare än samtliga andra 

kontrollvariabler, inklusive etnicitet, inkomst, religion, och utbildningsnivå (MacWilliams, 

2016).   

Frågorna om barnuppfostran är inte med i WVS frågeformulär för den senaste vågen. Efter 

viss efterforskning verkar det inte heller som om något annat tillgängligt datamaterial 

inkluderar frågor om barnuppfostran i kombination med partisympatier. Det betyder att 

undersökningen av den auktoritära predispositionen i Sverige har genomförts på annat sätt. 

Lyckligtvis inkluderar WVS frågor som bör kunna fungera som substitut i enlighet med denna 

studies syften.  

För att mäta en auktoritär predisposition kommer jag använda mig av respondentens svar på 

frågan om ”det vore bra om fler respekterade auktoriteter”. Respondenternas ges här 3 

svarsalternativ: ”Det vore bra”, ”Har inget emot det”, eller ”Det vore dåligt”. Uppenbarligen 

finns en viss skillnad mellan denna fråga och de som Stenner ställer om barnuppfostran. Men 

att inkludera frågan om auktoriteter i samhället anser jag ändå vara tillräcklig eftersom det 

främst handlar om att blottlägga en böjelse mot auktoritet och ordning. Vi är inte intresserade 

av barnuppfostran i sig, det anses bara vara ett smidigt sätt att ta reda på vem som har en 

auktoritär predisposition och vem som inte har det. Dessutom nämns inte en specifik 

auktoritet vilket hade kunnat vara en komplicerande faktor, särskilt givet att min teori 

stipulerar att den auktoritära väljaren aktiveras när den inte längre uppfattar det nuvarande 

politiska ledarskapet som legitimt. En auktoritet kan i det här fallet betyda många olika saker - 

föräldrar, polisen, fotbollstränare, lärare. Det jag vill komma åt är kort och gott de personer 

som vill ha en tydlig vertikal maktstruktur som utgår ifrån obestridligt ledarskap och 

auktoritet. Enligt min teori kommer SD-väljare utmärka sig som särskilt positiva till 

auktoriteter.   

Notera skillnaden mellan en auktoritär predisposition och auktoritära beteenden. 

Predispositionen är en icke-hotfull preferens för tydliga samhälleliga normer och etablerade 

auktoriteter. Auktoritära beteenden är av mer aggressiv art och implicerar en acceptans för 

våld gentemot avvikare och att man drar sig till politiska kandidater som vill likrikta 

samhället och bestraffa avvikare. I uppsatsen används både ”auktoritär predisposition” och 

”auktoritär böjelse”, men de har samma betydelse.  



Undersökning 1: I ett första steg kommer jag testa är huruvida det finns ett samband mellan 

en auktoritär böjelse och stöd för Sverigedemokraterna. I World Values Survey är frågan om 

partisympatier ställd så här: ”Om det var riksdagsval i morgon, vilket politiskt parti skulle Du 

rösta på? Om Du är osäker om vilket parti Du skulle rösta på, vilket parti sympatiserar Du 

mest med?”. Jag har exkluderat alla som svarat ”vet ej”, ”röstade blankt”, eller inte svarat över 

huvud taget. Med i analysen är samtliga 8 riksdagspartier samt FI, Piratpartiet och ”annat”. 

Eftersom det främst är SD-sympatisörer som intresserar mig har jag skapat en enkel 

dummyvariabel där stöd för SD är kodad som ”1” medan alla andra medtagna svarsalternativ 

kodats som ”0”. Den statistiskt sinnade inser nu kanske att regressionskoefficienten kommer 

anta mycket små värden oavsett om sambandet är signifikant eller inte. Anledningen till det är 

att SD-sympatisörerna utgör en liten andel av urvalet, närmare bestämt 4,6 % eller totalt 41 

individer. Men kom ihåg att det inte är regressionskoefficientens storlek som räknas, det är 

hur man tolkar den!   

Som jag tidigare sagt är svaret på frågan om ”fler borde respektera auktoriteter” min 

måttstock för den auktoritära predispositionen.  Precis som med alla andra variabler i den här 

studien har jag rensat bort de som svarat ”vet inte” och saknade svar. Kvar finns då totalt tre 

svarsalternativ där 1 betyder att mer respekt för auktoriteter vore dåligt. 2 betyder att 

respondenten inte har något emot det, medan 3 betyder att respondenten önskar att fler 

respekterade auktoriteter i samhället. I tabell 1 i resultatdelen redovisas resultatet av den 

första korrelationen mellan auktoritetsvariabeln och stöd för Sverigedemokraterna.  

Undersökning 2: För att undvika spuriösa samband har jag även inkluderat en multivariat 

regressionsanalys där jag kontrollerar för ”the usual suspects”, dvs tänkbara alternativa 

förklaringar som i själva verket ligger bakom både auktoritära böjelser och SD-sympatier. 

Dessa inkluderar de variabler som ofta framhålls i debatten om vad som utmärker SD:s 

väljare: kön, ålder, utbildningsnivå, men även om man definierar sig som ”en religiös person”. 

Den sista variabeln, religiositet, brukar sällan framhållas i samband med diskussioner om SD. 

Den är ett eget tillskott som hör ihop men min egen teori. Men annars kontrollerar vi för den 

”typiska SD:aren” som de porträtteras i media: unga lågutbildade män.  

Snabbt om hur kontrollvariablerna har kodats i Stata:  

 Kön: Man är 1, kvinna är 2  

 Ålder: Självrapporterad ålder i hela år. Samtliga svarande är över 18.  



 Utbildningsnivå: 9 möjliga svarsalternativ där 1 är ”Ingen skolutbildning 

överhuvudtaget”, 2 är ”Del av grundskola, folkskola” 3 är ”Grundskola/folkskola” 4 är 

”Del av folkhögskola eller realskola” 5 är ”Folkhögskola, realskola”, 6 är 

”Gymnasium: praktisk yrkesförberedande” 7 är ”Gymnasium: Studieförberedande” 8 

är ”Universitet, högskola: utan examen” och 9 är ”Universitet, högskola: med 

examen”.  

 Religiös person: 3 möjliga alternativ där 1 är ”En ateist” 2 är ”Inte en religiös person” 

och 3 är ”En religiös person”.  

Resultaten från denna multivariata regressionsanalys presenteras i tabell 2.  

Undersökning 3: För att testa fler aspekter av min teori har jag också genomfört en 

regressionsanalys av sambandet mellan stöd för Sverigedemokraterna, föreningsdeltagande, 

och förtroende för riksdagen. WVS material inkluderar ett helt knippe frågor om olika typer 

av föreningsengagemang. Tanken var att inkludera alla typer av fritidsengagemang där 

människor möts och deltar i gemensamma aktiviteter2. Som jag försökt förklara i teoridelen 

förutspår jag att en brist på koppling till samhället runtomkring föder ett socialt tomrum som 

går hand i hand med en misstro. Om man känner sig förbisedd och utanför ter det sig logiskt 

att rösta på ett parti som gestaltar denna utanförskapskänsla med viss retorisk skicklighet, 

nämligen SD. Stenner förklarar att de auktoritära inte aktiveras förrän de känner en misstro 

inför det politiska ledarskapet och/eller när de anser att samhället präglas av hög grad av 

oenighet. Föreningsliv av olika slag engagerar miljontals svenskar varje år och knyter band 

mellan människor, vilket bygger den sociala tillit som är så viktig för demokratin. 

Föreningsdeltagande anser jag vara ett sätt att stärka enigheten i samhället, ett sätt för 

människor att överbygga skillnader över en mängd olika skiljelinjer och därigenom dämpa 

polariseringen. I denna fas inkluderar jag bara föreningsdeltagande och förtroende för 

riksdagen mot SD-stöd, den auktoritära böjelsen är inte inkluderad.  

Lite kort om vilken typ av föreningsengagemang som inkluderas och hur variablerna är 

kodade i Stata:  

Frågan som ställts i WVS är ”Tillhör Du eller är Du medlem i följande föreningar eller 

grupper? I de föreningar som Du är medlem i: Är Du en aktiv eller passiv medlem?”. För 

samtliga typer av föreningsengagemang ges med andra ord 3 svarsalternativ. Men här är det 

                                                           
2 Alla former av politiskt engagemang är exkluderade ur analysen 



viktigt att vara uppmärksam på vad det är jag faktiskt vill undersöka. För mig är det inte 

intressant om respondenten är medlem i Svenska Kyrkan (vilket många är, oavsett om de är 

aktiva eller inte). Det jag vill undersöka är om respondenten är aktiv och faktiskt möter andra 

människor och engagerar sig. Därför har jag kodat om svarsalternativen till en dummyvariabel 

där passivt medlemskap och inget medlemskap båda ger ”0” medan ett aktivt medlemskap ger 

”1”. De typer av organisationer som är inkluderade är följande: 1. Kyrklig eller religiös 

organisation. 2. Idrotts- eller friluftsförening. 3. Konst-, musik-, eller studieförening. 4. 

Miljöorganisation. 5. Organisation för hjälp och välgörenhet. 6. Självhjälp eller stödgrupp, 

och till sist 7. Någon annan organisationstyp. Samtliga ovanstående har kodats om till 

dummyvariabler. Därefter har jag slagit ihop alla sju till en och samma variabel, döpt till 

föreningsdeltagande. För enkelhetens skull har även den nya variabeln föreningsdeltagande 

kodats om till en dummyvariabel, vilket gjordes istället för att även analysera hur många 

föreningar respondenten var medlem i. Huruvida respondenten är aktiv i 5 eller 2 föreningar 

har alltså inte tagits hänsyn till. Dock kan jag passa på att inflika att desto fler organisationer 

respondenten var aktiv i, ju mindre blev sannolikheten att det var en SD-väljare. Men för 

enkelhetens skull använder jag alltså en variabel som mäter huruvida du är aktiv (1) i en 

förening eller organisation av något slag, eller inte (0). Det är den variabeln som sedermera 

har testats mot stöd för Sverigedemokraterna. Detta görs tillsammans med variabeln 

”förtroende för riksdagen”. För den variabeln finns fyra möjliga svarsalternativ där 1 är 

”Mycket stort förtroende” 2 är ”Ganska stort förtroende” 3 är ”Inte särskilt stort förtroende” 

och 4 är ”Inget förtroende alls”. Resultatet av undersökningen presenteras i tabell 3.  

Undersökning 4: För att testa den auktoritära dynamikens själva kärna – interaktionseffekten 

mellan den auktoritära böjelsen, samhälleliga förhållanden, och stöd för SD -  har jag gjort en 

analys av hur sambandet mellan den auktoritära personligheten och SD-stöd skiljer sig åt, 

uppdelat på de som är föreningsaktiva och på de som inte är det. I den här analysen borde, 

enligt teorin, de auktoritära individerna som inte deltar i föreningsliv vara mer benägna att 

rösta på Sverigedemokraterna. Här inkluderas även de andra kontrollvariablerna som jag 

tidigare använd mig av, alltså kön, ålder, utbildningsnivå, samt om man definierar sig som en 

religiös person. Resultat bland de som är föreningsaktiva presenteras i tabell 4.1. Resultatet 

bland de väljare som inte är föreningsaktiva presenteras i tabell 4.2.  

Undersökning 5: Ytterligare ett test av teorins kärna, alltså interaktionseffekten mellan den 

auktoritära böjelsen, samhälleliga förhållanden och stöd för SD. Här har jag testat hur 

sambandet mellan en auktoritär böjelse och SD-stöd förändras om jag delar upp väljarna i de 



som har förtroende för riksdagen och de som inte har det. Enligt teorin bör de auktoritära 

individer som hyser lågt förtroende för riksdagen vara mer benägna att rösta på 

Sverigedemokraterna än de auktoritära som har förtroende. Enligt teorin kan alltså en 

auktoritär person ha kvar förtroende för ledarskapet, varför den inte ”aktiverats”.  

4. Resultat och analys 

En bivariat regressionsanalys av stöd för SD och auktoritär böjelse ger oss följande resultat i 

Stata: 

Tabell 1: Samband mellan en auktoritär preferens och stöd för SD  

Stöd för SD  Koefficient  Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse 0,03*** 0,008 3,58 

*** = 99 procents säkerhetsnivå ** = 95 procents säkerhetsnivå  

Vi finner direkt att det finns ett starkt samband mellan SD-stöd och en auktoritär böjelse. 

Regressionskoefficientens värde 0,03 kan låta litet, men som jag tidigare har förklarat hade vi 

inte kunnat förvänta oss något annat då en ganska liten andel av det totala urvalet i WVS-

vågen (4,6 % procent av alla svarande) stödde SD. I själva verket indikerar 0.03 en stark 

koppling mellan SD och en auktoritär böjelse – för varje steg på variabeln auktoritär böjelse 

ökar stödet för SD med tre procentenheter. T-värdet 3.58 betyder att sambandet är signifikant 

på 99 procents säkerhetsnivå. SD- och KD-väljarna utmärkte sig kraftigt som auktoritära i 

materialet, vilket också stämmer överens med Oscarssons GAL/TAN-modell. Att finns en 

koppling mellan den auktoritära böjelsen och stöd för SD är dock bara en verifikation av 

teorins ena halva. 

Resultatet från den första undersökningen är lovande för teorin. Men vid enklare 

regressionsanalyser av det här slaget är det naturligtvis viktigt att kontrollera att sambandet 

inte är skenbart. Det är först när jag börjar kontrollera för andra tänkbara variabler som det 

auktoritära sambandet framträder allt mer tydligt. I nedanstående tabell har jag kontrollerat för 

andra vanliga förklaringar till SD:s framgångar: 

Tabell 2: Stöd för SD, auktoritär preferens, samt olika kontrollvariabler  

Stöd för SD  Regressionskoefficient Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse  .027*** .009  3,13 

Kön -.009 .014 -0,62 

Ålder -.007 .0004 -1,86 

Utbildningsnivå -.007** .004 -2,00 

Religiositet -.028*** .010 -2,79 

 *** = 99 procents säkerhetsnivå ** = 95 procents säkerhetsnivå  



Efter att ha kontrollerat för alternativa samband i en multivariat regressionsanalys kan vi 

konstatera att sambandet mellan en ökad önskan efter auktoritet och SD-stöd kvarstår, endast 

marginellt försvagat. Detta anges av regressionskoefficienten .027 som fortfarande är 

statistiskt signifikant på 99 procents säkerhetsnivå. Det samband som utmärker sig utöver den 

auktoritära böjelsen är religiositet. Religiösa personer röstar i mycket låg utsträckning på 

Sverigedemokraterna, vilket även det stämmer väl överens med min teoris existentiella bitar 

(alltså att religiösa personer redan har en identitet och gemenskap tack vare religionen, och 

därmed inte är lika mottagliga för nationalismen).  

Karen Stenner viktigaste bidrag till forskningen handlar om ”aktiveringen” av de med en 

latent auktoritär predisposition.  Aktiveringen har två aspekter: Misstroende för det politiska 

ledarskapet (bad leadership) samt hög oenighet i samhället (belief diversity). I tabell 3 har jag 

testat de variablerna mot stöd för SD. I metodavsnittet förklarar jag varför 

föreningsdeltagande kan fungera som operationalisering av ”hög oenighet”.  

Tabell 3: Stöd för SD och föreningsdeltagande.  

Stöd för SD Regressionskoefficient  Standardfel t-värde 

Föreningsdeltagande  -.029** .013 -2,17 

Förtroende för riksdagen   .045*** .010  4,67 

*** = 99 procents säkerhetsnivå ** = 95 procents säkerhetsnivå  

Föreningsaktiva svenskar röstar i mycket lägre utsträckning på Sverigedemokraterna. 

Koefficienten antyder att stödet för SD är 2,9 procentenheter lägre bland föreningsaktiva. Det 

är ett mycket starkt samband givet att bara totalt 4,6 % i hela urvalet röstar på SD. T-värdet 

2,17 betyder att resultatet är signifikant på 95 procents säkerhetsnivå. Sambandet mellan lågt 

föreningsdeltagande och SD-stöd är mig veterligen okänt i tidigare forskning, och därtill 

mycket robust. Det skulle i så fall vara i enlighet med min teori, som ju stipulerar att det ofta 

är de som känner sig frånkopplade från samhället som söker en ny gemenskap i den 

nationalistiska identiteten. Sambandet är ännu starkare i en bivariat analys som exkluderar 

förtroende för riksdagen; då uppgår regressionskoefficienten till 0,37 istället. Den ensamma 

bowlaren finns även i Sverige, och med viss försiktighet går det att påstå att denna ensamhet 

är en faktor som driver SD i opinionen. 

Om vi bryter ner SD:arnas deltagande i separata föreningskategorier hittar vi också några 

intressanta resultat. Till exempel går inte en enda SD:are i urvalet i kyrkan. Det är ett mycket 

anmärkningsvärt resultat givet att det nationella snittet är 5,6 %, och att alla andra 

riksdagspartier har minst några procent regelbundna kyrkobesökare. När det kommer till 



idrottsföreningar hade SD tillsammans med MP minst andel aktiva. I kategorin musik-, konst-

, och utbildningsföreningar hade SD oerhört få föreningsaktiva – endast 3,3 %, att jämföra 

med det nationella snittet på 13 % - bara en dryg fjärdedel av genomsnittet med andra ord. 

Mönstret gick igen för alla typer av föreningar jag inkluderade i analysen – SD:are var 

underrepresenterade överallt.  

Ovanstående samband om föreningsdeltagande är mig veterligen okänt i svensk debatt. Varför 

är SD:are mindre föreningsaktiva än andra? Vilken är orsaksmekanismen här? Är SD:are inte 

med i föreningar för att de har låg social tillit och är cyniska? Eller har de blivit SD:are för att 

frånkopplingen har gjort dem cyniska? Det är svårt att säga med säkerhet.   

I nästa tabell presenterar jag svaren på undersökningens huvudfråga, alltså huruvida personer 

med en auktoritär böjelse lockas till Sverigedemokraternas budskap när de är frånkopplade 

och inte längre känner en samhörighet med övriga samhället.  Jag har därför valt att dela in 

väljarna i två grupper utifrån om de är aktiva i föreningar eller inte. Först ut är de är aktiva.  

Tabell 4.1: Effekten av en auktoritär böjelse på SD-stöd bland föreningsaktiva   

Stöd för SD  Regressionskoefficient  Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse  .015 .01   1.58 

Kön -.001 .02  -0.09 

Ålder -.001** .0004  -2.52 

Utbildningsnivå  .0007 .004   0.18 

Religiositet -.0005 .01  -0.05 

*** = 99 procents säkerhetsnivå ** = 95 procents säkerhetsnivå 

Som vi kan utläsa i tabellen försvinner den auktoritära böjelsen som signifikant 

förklaringsfaktor (för SD-stöd) bland de som är föreningsaktiva. Resultatet är mycket 

intressant, särskilt givet att motsatsen är fallet i tabell 4.2. Enligt min teori beror det här på att 

de auktoritära som fortfarande är en del av samhällets gemenskap i mindre utsträckning 

känner att de behöver söka gemenskap i den nationella identiteten, och därmed inte röstar på 

SD. De har förtroendet kvar och har inte aktiverats. Alla människor har ett behov av att känna 

sig delaktiga och bli bekräftade av sin omgivning. Enligt Stenners forskning är det här särskilt 

viktigt för auktoritära personer, som är mer orienterade mot kollektivet och i behov av 

”constant reassurance”. Vi ser att bara en variabel fortfarande korrelerar med SD-stöd bland 

föreningsaktiva väljare: ålder. Korrelationen är negativ vilket ska tolkas som att ju yngre den 

föreningsaktiva väljaren är, desto mer sannolik är en röst på SD. Det här sambandet ter sig 

emellertid lite slumpmässigt och har ingen relevans för min teori. De verkligt intressanta 

resultaten bland föreningsaktiva är dock två samband som försvann: för det första försvann 



betydelsen av den auktoritära böjelsen nästan helt och hållet, vilket är helt i enlighet med 

teorin. För det andra är det värt att reflektera lite över hur variabeln ”religiositet” har 

förändrats. Tidigare, i tabell 2, är det en av variablerna som i negativ bemärkelse tydligast 

utmärker stöd för SD. Självidentifierande religiösa personer stödde inte SD. Bland de 

föreningsaktiva försvinner sambandet mellan religiositet och SD-stöd helt.  

Tabell 4.2: Effekten av en auktoritär böjelse på SD-stöd bland icke-föreningsaktiva 

Stöd för SD  Regressionskoefficient  Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse  .036** .015  2,45 

Kön -.023 .024 -0,97 

Ålder -.0003 .006 -0,40 

Utbildningsnivå -.01 .006 -1,88 

Religiositet -.05*** .017 -3,25 

*** = 99 procents säkerhetsnivå ** = 95 procents säkerhetsnivå  

När vi analyserar resultatet bland icke-föreningsaktiva väljare står framförallt ett värde ut: den 

auktoritära böjelsen är, till skillnad från i tabell 4.1, statistiskt signifikant som förklaring till 

stöd för Sverigedemokraterna. Regressionskoefficienten .036 indikerar med tydlighet att 

teorin om den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas stämmer. De auktoritärt böjda som 

inte är en del av samhällets gemenskap lockas i högre utsträckning lockas av 

Sverigedemokraterna. Kan det vara så att SD:s nationalitetsbaserade gemenskap blir en 

existentiell räddning för den frånkopplade? Bland de icke-föreningsaktiva ser vi också, vilket 

ger ytterligare bekräftelse för teorin, att religiositet åter blir en nyckelvariabel. Föreningsliv är 

bara ett av flera sätt att knyta band till övriga samhället och ge livet en mening, religion kan 

vara ett annat. En religiös identitet kan ses som en alternativ eller en kompletterande källa till 

trygghet och vägledning. Därför är det inte överraskande att de som anser sig religiösa i 

mycket låg utsträckning röstar på Sverigedemokraterna i ovanstående grupp. Religionen kan 

fylla det existentiella vakuum som nationalismen annars gör anspråk på.  

I nästa tabell presenterar jag den andra delen av teorins kärna, aktiveringen av de auktoritära. 

Här har jag delat in väljare i två grupper baserat på om de har förtroende för riksdagen eller 

inte. Först ut är gruppen som antingen hyser ”ganska högt” eller ”mycket högt” förtroende för 

riksdagen. Totalt rör det sig om cirka 700 respondenter.   

 

 

 

 



Tabell 5.1: Effekten av en auktoritär böjelse på SD-stöd bland väljare med högt förtroende   

Stöd för SD Regressionskoefficient  Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse  .001 .008 1,19 

Kön  .002 .013 0,12 

Ålder -.0004 .0004 -1,19 

Utbildningsnivå -.005 .01 -1,39 

Religiositet -.035** .045 -2,10  

 

Som jag tidigare sagt, det finns en stor andel auktoritära väljare i varje land. Det som krävs för 

att aktivera dem är emellertid hög samhällelig konfliktnivå och/eller bristande tilltro till 

viktiga politiska institutioner. Om vi tittar på ovanstående tabell kan vi se att SD-effekten av 

en auktoritär böjelse försvinner bland de med högt riksdagsförtroende. I ovanstående grupp 

finns många icke-auktoritära väljare, men även många auktoritära. Och de senare har inte 

aktiverats då de fortfarande har förtroende för auktoriteterna. Den enda variabel som har 

förklaringskraft i ovanstående undersökning är återigen religiositeten. Religiösa personer med 

högt förtroende för riksdagen röstar inte på SD.  

Nästa tabell inkluderar enbart de med ”lågt” eller ”mycket lågt” förtroende för riksdagen. 

Totalt rymmer den cirka 450 respondenter.  

Tabell 5.2: Effekten av en auktoritär böjelse på SD-stöd bland väljare med lågt förtroende  

Stöd för SD Regressionskoefficient Standardfel t-värde 

Auktoritär böjelse  .054*** .021  2,64 

Kön -.038 .034 -1,12 

Ålder -.001 .001 -0,96 

Utbildningsnivå -.008 .001 -0,93 

Religiositet -.038 .121 -1,49 

  

I ovanstående tabell hittar vi ett mycket starkt samband, ett av de allra starkaste i hela min 

undersökning. Bland väljare med lågt förtroende för riksdagen har en auktoritär böjelse en 

mycket stor effekt på stöd för Sverigedemokraterna. Det börjar bli tjatigt nu, men resultatet är 

helt i enlighet med teorin om aktiveringen av de auktoritära väljarna. För att försöka beskriva 

sambandet i mer lättbegripliga termer: rör man sig ett steg på den auktoritära skalan så ökar 

sannolikheten att väljaren (med lågt förtroende för riksdagen) röstar på SD med hela 5,4 % 

procentenheter. 

   

 



5. Begränsningar 

I Karen Stenners forskning, som varit en viktig inspiration för mig, tar hon redan på vem som 

har en auktoritär predisposition genom 4 frågor om barnuppfostran. I avsaknad av den 

möjligheten valde jag istället att använda mig av huruvida WVS-respondenten tyckte att fler 

borde respektera auktoriteter. Det är en adekvat men inte helt tillfredställande 

operationalisering. Hade jag haft möjligheten att genomföra egna intervjuer hade jag troligtvis 

använt mig av frågorna om barnuppfostran. Av praktiska skäl var det dock omöjligt för mig 

att skapa ett representativt urval av svenska väljare, varför det var tur att WVS inkluderade 

andra sätt att operationalisera auktoritetspreferensen. Att det bara är en fråga istället för flera 

frågor tillför även en mer slumpmässig karaktär i mätningen av den auktoritära 

predispositionen.  

World Values Surveys enkäter kan på det stora hela anses tillförlitligt. Mycket beror dock på 

den enskilda intervjuarens kompetens. I ett formulär som inkluderar flera hundra frågor är det 

långt ifrån omöjligt att det sker misstag eller förvirringar.  

I övrigt går det att anmärka på att teoridelen är en väldigt stor del av uppsatsen. Det motiveras 

med att jag använder mig av ett eget teoretiskt ramverk som hämtar inspiration från flera olika 

samhällsvetenskapliga discipliner. Det var helt enkelt nödvändigt att ägna mycket tid åt att 

förklara teorins innehåll.   

6. Slutsatser  

Den auktoritära dynamiken är en delförklaring till Sverigedemokraternas framgångar. Den är 

potentiellt sett viktigare än den här studiens resultat medger, givet vissa metodologiska 

begränsningar. Mina resultat antyder att det finns mycket potential i att bedriva 

socialpsykologisk forskning i det svenska sammanhanget. Personer med en auktoritär böjelse 

är en viktig väljargrupp för SD, och en väsentlig del av partiets politik står i samklang med 

hur den auktoritära väljaren antas förnimma världen. Därför är det starka statistiska 

sambandet jag hittat SD-stöd och en auktoritär böjelse föga överraskande. Givet mina 

preliminära resultat och den mer utförliga forskningen i USA hoppas jag att fler svenska 

statsvetare plockar upp den socialpsykologiska tråden. Jag vill dock vara noga med att påpeka 

att den här förklaringen ska ses som kompletterande till andra förklaringar. Människors 

politiska val är komplexa och det finns en hel uppsjö tänkbara anledningar till att rösta på 

Sverigedemokraterna, precis som med alla andra partier. Alldeles oavsett anser jag att den här 

studien bidrar med en ny förståelse av SD:s fortsatta framgångar.  



Anmärkningsvärt nog fick teorin i sin helhet robust stöd i samtliga genomförda 

regressionsanalyser. Jag har alltså dels funnit att auktoritära väljare i mycket högre 

utsträckning än andra röstar på SD. Men jag har också funnit att religiösa och 

föreningsdeltagande människor inte röstar på SD. Det senare var mig veterligen inte känt 

sedan tidigare. Slutsatsen jag drar av det här är att de som redan är en del av en mänsklig 

gemenskap inte har samma behov av att finna den i nationalismen. Delaktighet och mänsklig 

samvaro råder bot på den avsaknad av sociala tillit och politiska tillit som ofta präglar SD:s 

sympatisörer. Om denna gemenskap består i religion eller föreningsdeltagande spelar 

egentligen mindre roll, det väsentliga är att man är en del av något och interagerar med andra 

människor. Många människor lever individualistiska liv och har inget uppenbart behov av en 

grupptillhörighet. Men det gäller inte hela befolkningen, och särskilt inte de med en auktoritär 

böjelse. Det är bland annat därför de auktoritära väljarna flockas kring Sverigedemokraterna.  

Många svenska politiker har återupptäckt den politiska kraften i att prata om det svenska, 

vilket senare års diskursskiftning antyder. Det finns en enorm kraft i att åberopa en 

klassöverskridande folkgemenskap. En SD:are i ett DN-reportage beskrev sin längtan efter en 

karismatisk ledare såhär:  

– Vi har ingen Churchill som kan elda upp folket och galvanisera de nationella känslorna för 

ett gemensamt mål. 

Herren i fråga bor på Strandvägen och har det nog inte så tufft ekonomiskt. När Anders Borg i 

samma reportage påstår att ” den enda medicinen mot populism är bättre levnadsstandard” (af 

Kleen, 2016) blir det allt tydligare att även de mest ansedda av svenska politiker misslyckats 

med att förstå SD. SD-väljare är inte särskilt fattiga eller materiellt eftersatta. De är på jakt 

efter något djupare, en mänsklig identitet och gemenskap. De har funnit den i nationalismen, 

och det gäller i synnerhet de auktoritära väljarna.  
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