	
  

Sociologiska institutionen
Socialpsykologi C
Kandidatuppsats 15 hp
VT17

Postmaterialismens motståndare (?)
- En kvantitativ studie om sverigedemokratiska sympatisörer

Författare: Gabriella Stuart
Handledare: Erika Willander
Examinator: Vessela Misheva

Sammanfattning
Det ökade stödet för populistiska rörelser i västvärlden har blivit alltmer påtagligt. Två
exempel är Storbritanniens utträde ur EU och Donald Trumps vinst i det amerikanska
presidentvalet. I Sverige kan Sverigedemokraterna ses som en framgångsrik populistisk
rörelse, då partiet erhållit ett allt starkare väljarstöd sedan grundandet år 1988. I den
vetenskapliga litteraturen råder ingen konsensus om orsakerna till Sverigedemokraternas
framgångar. Tydliga orsaker kan heller inte hämtas från den internationella
forskningsfronten, då inte heller denna kan påvisa en klar linje om vad som förklarar
populismens frammarsch i västvärlden. Den erkända statsvetaren Ronald Inglehart har
bidragit med en förklaringsmodell och menar att populismens framgångar beror på en
cultural backlash gentemot den framväxande dominansen av progressiva värderingar i
västvärlden. Utifrån Ingleharts forskning och teori om värderingsförändringar, är syftet
med denna uppsats att undersöka om hypotesen om en cultural backlash utgör en relevant
förklaringsmodell för individers motiv till att sympatisera med Sverigedemokraterna.
Studien utförs genom enkätdata från World Values Survey och SOM-institutet. Resultaten
visar att sverigedemokratiska sympatisörer inte står för en cultural backlash i termer av att
de sluter upp kring värden som står i motsats till progressiva postmateriella värderingar.
Sympatisörerna präglas snarare av en oro över fysisk och ekonomisk otrygghet. Resultaten
problematiserar antaganden om att det är sammanhållna reaktioner mot värderingar som
driver populismens framgångar.

Nyckelord: Sverigedemokratiska sympatisörer, värderingar, Ronald Inglehart, materialism,
postmaterialism
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1. Inledning
Donald Trump, Brexit, Sverigedemokraterna. Dessa politiska företeelser kan anses vara
utmärkande för år 2016 och har resulterat i skarpa motsättningar mellan människor i
västvärlden. I Europa har populistiska partier i länder såsom Nederländerna, Tyskland,
Frankrike, Ungern, Danmark och Sverige erhållit ett allt ökande stöd bland respektive nations
väljare (Economist, 2015). I Sverige är Sverigedemokraterna mycket omdebatterat och
betraktas ofta som kontroversiellt. Partiet har bland annat beskrivits som ”ett rasistiskt parti
med nazister” av politiker, däribland statsminister Stefan Löfven (Eriksson, 2016). Vidare har
Moderaternas före detta partiledare Fredrik Reinfeldt hävdat att partiets väljare är ”missnöjda
med sina liv” (Karlsson, 2015). Vissa opinionsbildare har skildrat partiets politiker och
sympatisörer som ”rasister” och menat att denna grupp individer ”[…] verkar uppskatta
järnrör, näthat, sexism och rasism” (Virtanen, 2014). Andra har påstått att partiet hämtat
inspiration från Adolf Hitlers politiska strategier (Arnstad, 2015). Somliga journalister har
påpekat att Sverigedemokraterna ”[…] var, är och förblir ett rasistiskt parti” och hävdat att
partiets sympatisörer är ”extremt intoleranta och främlingsfientliga”, vilket även påtalats av
sociologiska forskare (Hedström & Müller, 2014; Wikén, 2016).
Trots att Sverigedemokraterna haft svårigheter med att betraktas som ett rumsrent parti i
politiken och i samhällsdebatten, har väljarstödet ökat kraftigt de senaste åren. När
Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 erhöll partiet 5,9 procent av rösterna
(Valmyndigheten, 2010). I dag, sju år senare, uppgår väljarstödet till så pass höga andelar att
partiet utgör Sveriges näst största (TT, 2017). Som för andra populistiska partier i Europa är
orsakerna till det ökade stödet för Sverigedemokraterna oklara. Vissa studier hänvisar till
ekonomiska orsaker, andra till kulturella förklaringar, medan annan forskning utgår från
socialpsykologiska förklaringsmodeller (jmf., t.ex. Golder, 2016; Scheepers et al., 2002;
Lucassen & Lubbers, 2012).
Den erkände statsvetaren Ronald Inglehart använder sig av en socialpsykologisk förklaring
för populismens frammarsch i Europa. I en studie samförfattad med Pippa Norris från 2016,
ämnar Inglehart förklara det ökade stödet för populistiska partier, däribland
Sverigedemokraterna, i Europa. Studien använder förklaringsmodellen the cultural backlash
thesis – en hypotes som baseras på Ingleharts teori och forskning kring
värderingsförändringar i västerländska samhällen. Enligt hypotesen förklarar ekonomiskt och
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existentiellt trygga uppväxtförhållanden framväxten av postmateriella värderingar1, vilka
speglar det samtida demokratiska idealet. Med hypotesen om en cultural backlash menar
Inglehart att det ökade stödet för populistiska partier kan ses som en motreaktion gentemot de
progressiva värderingar som dominerar i västerländska samhällen i dag (Inglehart & Norris,
2016:22). Enligt Inglehart är det i synnerhet äldre, lågutbildade män som har svårt att förlika
sig med postmateriella värderingars dominans, varför de vänder sig till populistiska partier.
Då Inglehart menar att Sveriges befolkning ligger i framkant i världen avseende progressiva
värderingar, bör en motreaktion gentemot progressiva värderingar hos den äldre, lågutbildade
och manliga befolkningsandelen vara mycket påtaglig i landet (jmf., Inglehart & Wezel,
2000).
När Inglehart och Norris (2016) undersökte det ökade stödet för populistiska partier med
hypotesen om en cultural backlash, fanns sex insamlingsomgångar av enkätmaterial från
världens alla hörn att tillgå genom forskarnätverket World Values Survey (WVS), som leds
av Inglehart. Dock valde man att inte använda detta enkätmaterial i studien. För Sveriges
räkning är det senast tillgängliga datamaterialet från år 2011 (se tabell 1 nedan).
Tabell 1 Värderingar hos partisympatisörer i Sverige. 2011.
Materialist
antal
procent
	
  
Mixed
antal
procent
	
  
Postmaterialist
antal
procent
	
  
Total
N
%

C

FP

KD

MP

M

S

V

SD

FI

2
6%

6
8%

2
8%

3
2%

24
8%

27
11%

1
2%

0
0%

0
0%

24
75%

52
66%

15
60%

60
48%

203
67%

130
54%

28
45%

38
97%

0
0%

6
19%

20
26%

8
32%

62
50%

74
25%

84
35%

33
53%

1
3%

7
100%

32
100%

78
100%

25
100%

125
100%

301
100%

241
100%

62
100%

39
100%

7
100%	
  

Kommentar: Korstabulering över materiella respektive postmateriella värderingar och partisympati. Rubriken
”Mixed” avser att svaranden uppvisar en blandning av materiella och postmateriella värderingar.
Källa: World Values Survey, Wave 2011. Variabelnamn i datamängden: Partisympati = V228. Materialist, Mixed
och Postmaterialist: Y001.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
	
  Postmateriella värderingar karaktäriseras av att individer prioriterar värden som betonar välbefinnande,
självförverkligande och tillhörighet framför materiella och fysiska trygghetsvärden (Inglehart, 1977).	
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I motsats till vad Inglehart och Norris (2016) hävdar står inte individers betonande av
progressiva postmateriella värderingar i motsättning till huruvida man sympatiserar med ett
populistiskt parti eller inte. Detta då det av ovan tabell framgår att ingen av de
sverigedemokratiska sympatisörerna i urvalet uppvisar materiella värderingar. Istället
uppvisar majoriteten av sympatisörerna en blandning av materiella och postmateriella
värderingar. Att inga sverigedemokratiska sympatisörer har materiella värderingar väcker
frågor. Stämmer inte Ingleharts hypoteser om en cultural backlash, eller beror resultaten på
att det är så få sverigedemokratiska sympatisörer som besvarat just denna enkät?
1.1 Syftesformulering och tillhörande frågeställningar
Att Sverigedemokraternas sympatisörer inte verkar uppvisa materiella värderingar i enlighet
med Ingleharts hypoteser, väcker detta frågor kring individers värderingar och politiska
attityder i samhället i dag. Följaktligen är syftet med föreliggande uppsats att undersöka om
hypotesen om en cultural backlash utgör en relevant förklaringsmodell för individers motiv
till att sympatisera med Sverigedemokraterna.
Denna uppsats undersöker således sverigedemokratiska sympatisörers värderingar med
utgångspunkt i Ronald Ingleharts teorier och forskning om värderingsförändringar i
västvärlden. I huvudsak är Ingleharts studie från 2016 central för uppsatsens genomförande,
då denna utgör en möjlig förklaring till hur individers värderingar, ålder, kön och
utbildningsnivå avgör benägenheten att sympatisera med populistiska partier. Vidare avser
uppsatsen besvara följande frågeställningar:
1) Hur förhåller sig sverigedemokratiska sympatisörer till materiella och postmateriella
värderingar?
2) Skiljer sig sverigedemokratiska sympatisörers värderingar från övriga partisympatisörer?
3) Kan stödet för Sverigedemokraterna betraktas som en motreaktion gentemot postmateriella
värderingar hos äldre, lågutbildade män?
Målet med denna uppsats är att erhålla ett resultat som är representativt för gruppen
sverigedemokratiska sympatisörer, varför ett tillräckligt stort urval av respondenter krävs för
att kunna uttala sig om denna grupp. Då World Values Surveys undersökning omfattar ett
alltför litet antal sverigedemokratiska sympatisörer (färre än 100), kommer denna uppsats

	
  

6

använda datamaterial från svenska SOM-insitutets nationella undersökning 2014.
Datamaterialet omfattar 604 sverigedemokratiska sympatisörer. Därtill anses SOMundersökningens material innefatta fler frågor och aspekter som är relevanta och aktuella för
populationen, det vill säga Sveriges befolkning, i dag.
1.2 Avgränsningar
Denna uppsats gör inga anspråk på att kartlägga ett brett spektrum av värderingar hos
individer. Uppsatsen utgår ifrån Ronald Ingleharts hypoteser och forskning kring
värderingsförändringar, varför Ingleharts syn på värderingar är centrala för genomförandet.
Därmed undersöker denna uppsats en relativt avgränsad aspekt av det omfattande
värderingsbegreppet. Därtill kommer uppsatsens undersökning enbart studera samband
mellan individers kön, ålder, utbildningsnivå och partisympati, innebärande att individers
etnicitet inte inkluderas i analysen.
1.3 Uppsatsens disposition
Uppsatsen består av sju avsnitt som strukturerats med målet att förefalla sammanhängande.
Inledningen åtföljs av ett bakgrundsavsnitt gällande svensk forskning som kartlagt
sverigedemokratiska sympatisörers åsikter och attityder. Därefter följer ett kortfattat avsnitt
om begreppsbestämningar, vilket anses nödvändigt eftersom uppsatsen behandlar flertalet
begrepp vars innebörd ofta varierar beroende på kontext. Nästkommande avsnitt redogör för
det teoretiska ramverket, vilket presenteras innan kartläggningen av forskningsfältet. Detta
görs då det teoretiska ramverket är mycket centralt för uppsatsens tillvägagående, vilket visar
sig vid kartläggningen av forskningsfältet, som till stor del utgår från forskning kring den
aktuella teorin. Därefter följer studiens metodavsnitt, i vilket metodologiska överväganden,
material, urval och analysförfaranden presenteras. Nästkommande avsnitt redogör för
studiens resultat, vilka presenteras i tabellform och diskuteras utifrån teoretiskt ramverk och
tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras diskussionsavsnittet, där studiens resultat
sammanfattas och frågeställningar besvaras utifrån syftet. I diskussionskapitlet presenteras
även ett antal problematiska aspekter avseende metodologin i uppsatsen samt perspektiv
kring det givna forskningsfältets framtid.
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2. Bakgrund
Enligt statsvetaren Anders Sannerstedt (2016) kan Sverigedemokraterna betraktas som en
framgångssaga, då partiet erhållit ett allt växande stöd sedan etableringen år 1988.
Sannerstedt förklarar att Sverigedemokraterna är ett mansdominerat parti, där de största
könsskillnaderna föreligger hos individer under femtio år; ett mönster som överensstämmer
med övriga populistiska partier i Europa (Sannerstedt, 2016; Sannerstedt, 2015; Sannerstedt,
2014; Sannerstedt, 2013). Undersökningar som gjorts sedan valet 2014 har påvisat att
Sverigedemokraternas starkaste stöd erhålls från individer över femtio år och svagast stöd
bland tonåringar (Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2016).
Sverigedemokraterna erhåller ett mycket lågt stöd bland studerande, då endast åtta procent av
studerande sympatiserar med partiet, enligt 2015 års nationella SOM-undersökning.
Forskning indikerar att sverigedemokratiska sympatisörer i huvudsak är individer med högst
studentexamen; stödet från högutbildade är lägre (Sannerstedt, 2016; Sannerstedt, 2015;
Sannerstedt, 2013). Enligt Sannerstedt kan Sverigedemokraterna betraktas som ett
arbetarparti, då cirka hälften av sympatisörerna återfinns inom den socioekonomiska
arbetarklassen (Sannerstedt, 2016; Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2014).
Det vanligt förekommande epitetet ”högerextremt” parti är enligt Sannerstedt missvisande för
Sverigedemokraterna, då partiets sympatisörer inte nödvändigtvis uppvisar högerextrema
åsikter eller attityder (Sannerstedt, 2014; Sannerstedt, 2015). Istället antyder flertalet studier
att sympatisörerna snarare är mittenväljare, då de placerar sig i mitten av den politiska
vänster-högerskalan (Holmberg, 2007; Sannerstedt, 2011; Sannerstedt, 2013; Sannerstedt,
2014; Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2016). Samtidigt verkar sverigedemokratiska
sympatisörers attityder till flertalet samhällsfrågor skilja sig märkbart från övriga
partisympatisörer (Holmberg, 2007; Sannerstedt, 2014; Sannerstedt, 2016). Utmärkande för
dem är extrempositionen i invandrings- och integrationsfrågor, där partiets sympatisörer
förhåller sig synnerligen negativa till invandring (Sannerstedt, 2014; Sannerstedt, 2016). Det
gemensamma för sverigedemokratiska sympatisörer och övriga populistiska partier i Europa
är just den negativa synen på invandring och multikulturalism (Holmberg, 2007; Sannerstedt,
2015; Sannerstedt, 2016).
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Ett antal svenska studier poängterar att sverigedemokraternas anhängare tenderar att uppvisa
klassiskt konservativa attityder i frågor som berör lag och ordning, där man i en större
utsträckning än övriga partisympatisörer förespråkar förhöjda och stränga fängelsestraff
(Holmberg, 2007; Ohlsson et al., 2016; Sannerstedt, 2015). Sverigedemokratiska
sympatisörer utmärker sig i frågor som anses kännetecknande för populistiska partier: de är
mindre negativa till dödsstraff jämfört med andra partisympatisörer, mer negativa till
Systembolagets försäljningsmonopol, mer negativa till förbud mot pornografi och mer
positiva till skattesänkningar jämfört med övriga partiers sympatisörer (Sannerstedt, 2013).
Sverigedemokraternas sympatisörer är även avsevärt mindre engagerade i miljö- och
klimatfrågor än andra partisympatisörer (Holmberg, 2007; Sannerstedt, 2013; Sannerstedt,
2015; Sannerstedt, 2016). Ytterligare särdrag för sverigedemokratiska sympatisörer är det
stora missnöjet med demokratin i Sverige samt det mycket låga förtroendet för svenska
politiker (Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2014; Sannerstedt, 2013). Dessutom anser 75
procent av sympatisörerna att utvecklingen i Sverige går åt fel håll och de uttrycker en oro för
framtiden, i huvudsak angående en ökad mängd flyktingar, organiserad brottslighet och
terrorism (Sannerstedt, 2015; Sannerstedt, 2013). Sverigedemokratiska sympatisörer förhåller
sig även övervägande negativa till EU (Sannerstedt, 2013; Sannerstedt, 2015; Holmberg,
2007). Gällande attityder gentemot religiösa minoriteter beskriver Weibull (2016) i sin studie
om svenskar och världsreligioner att sverigedemokratiska sympatisörer är de partianhängare
som är mest islamkritiska; cirka 90 procent av dem har en negativ inställning till islam.
Baserat på ovan studiers redogörelser är det inte orimligt att anta att sverigedemokratiska
sympatisörer betonar det som Inglehart benämner materiella värderingar. Partiets
sympatisörer framhåller tydligare konservativa och traditionella värderingar, såsom
betonandet av lag och ordning, men prioriterar miljö- och klimatfrågor mindre. Detta ligger i
linje med Ingleharts förväntningar på materialisters respektive postmaterialisters politiska
attityder. Då 2011 års data från World Values Survey som nämnt inte bekräftar denna bild, är
det intressant att undersöka senare tillkomna data, då antalet sverigedemokratiska
partisympatisörer har ökat omfattande sedan 2011. Därmed kan senare data eventuellt
nyansera bilden av sverigedemokratiska sympatisörers förhållande till materiella och
postmateriella värderingar.
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3. Begreppsbestämningar
Vissa av begreppen som förekommer i denna uppsats kan ha varierande innebörder, både
inom den vardagliga diskursen och/eller i vetenskapliga sammanhang. Därför avser nedan
avsnitt att definiera ett antal för uppsatsen centrala begrepp, vilket är nödvändigt för läsarens
förförståelse och tolkning av innehållet.
Generation. Med benämningen generation avses en grupp människor som vuxit upp under
liknande sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar. Personer tillhörande samma
generation tenderar att dela gemensamma erfarenheter kopplade till grundläggande behov,
fysisk säkerhet, materiella omständigheter och ekonomisk tillväxt. Dessa erfarenheter formar
således individerna under deras uppväxttid. Ett tidsspann på 25 år är vanligt förekommande i
studiet av generationer (Oscarsson, 2012).
Sverigedemokratiska sympatisörer. Begreppet åsyftar individer som betraktar
Sverigedemokraterna som det bästa partiet. Att vara sverigedemokratisk sympatisör betyder
inte nödvändigtvis att individen röstar på partiet, varför man inte behöver ha röstat eller
planera att rösta på partiet för att definieras som en partisympatisör (Sannerstedt, 2014).
Attityder. Avser individers inställningar till specifika sakfrågor. Attityder karaktäriseras av
att de för samtliga människor omfattar specifika inställningar kring ett välkänt fenomen
och/eller företeelse. En attityd ska kunna formuleras av den gemene människan, varför alla
människor förväntas kunna inta en specifik attityd utifrån en given sakfråga (Allport, 1937).
Värderingar. Inom samhällsvetenskapen råder ingen konsensus avseende
värderingsbegreppets egentliga innebörd. Emellertid har det framhållits att värderingar
innefattar det som individer betraktar som värdefullt och eftersträvansvärt. Inom
samhällsvetenskapen karaktäriseras värderingar av att de inte är direkt observerbara, samt att
de omfattar moraliska överväganden (Van Deth & Scarbrough, 1995).
Känslor. Inbegriper upplevelser av såväl fysiska känslolägen som emotionella tillstånd som
implicit eller explicit motiverar beteenden. Inom socialpsykologin tenderar man att fokusera
på hur sociala faktorer influerar människors känslor, samt hur dessa påverkar hur människor
bedömer sina känslor och ageranden utifrån dessa (Thoits, 1989; Hochschild, 1979).
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Auktoritarism. Psykologisk predisposition alternativt attityd som karaktäriseras av
individens tilltro till och åtlydnad av auktoriteter, moralisk absolutism och konformitet samt
intolerans gentemot oliktänkande och avvikare. Individer med auktoritära personligheter
uppskattar ofta karismatiska ledare som anses reflektera folkets vilja (Stenner, 2005;
Inglehart & Norris, 2016).
Populism. Politiskt program/rörelse som framhåller tron på den gängse människans sundhet.
Populism karaktäriseras av anti-elitism och förespråkar att demokratiska beslut fattas på
grundval av folkets vilja. Populism förespråkar enighet framför multikulturalism, nationens
intresse framför internationellt samarbete och stängda gränser framför fria flöden av
människor, idéer, arbete och kapital. Populism värdesätter traditionalism framför progressiva
och liberala sociala värderingar (Mudde, 2000; Munro, 2015; Inglehart & Norris, 2016).
Libertarianism. Politisk filosofi som härrör ur den klassiska liberalismen, men som
ytterligare betonar den autonoma individens rättigheter till frihet. Makthavares inflytande ska
begränsas såtillvida att individer får så mycket handlingsfrihet som möjligt, under
förutsättning att individens frihet inte inskränker andra människors frihet. Libertarianism
framhåller individens valfrihet i frågor rörande exempelvis abort, dödshjälp och droger, och
motsätter sig statliga regleringar (Boaz, 2009; Mudde, 2000).
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4. Teoretiskt ramverk
	
  

Avsnittet grundar sig i Ronald Ingleharts teoretiska resonemang om värderingar och
värderingsförändringar i västerländska samhällen. Ingleharts teoretiska resonemang valdes i
första hand då dessa ligger till grund för påståendena om att en cultural backlash kan förklara
det ökade stödet för populistiska partier i Europa. Ingleharts resonemang om
värderingsförändringar kan anses vara flera teorier, då Inglehart utvecklat sina hypoteser i
över fyra årtionden. För att förstå de slutsatser Inglehart redovisar i sin studie från 2016 och
dess relevans för denna uppsats, är det nödvändigt att mer detaljerat redogöra för Ingleharts
forskning kring värderingar och värderingsförändringar. Avsnittets disposition görs
kronologiskt, där Ingleharts tidiga arbete och teoriutveckling presenteras inledningsvis.
Därefter återges Ingleharts teoretiska vidareutveckling och omformuleringar av mätmetoder
för att studera värderingar. Avsnittet sammanfattas genom en översikt av Ingleharts
forskningresultat och hur dessa banat väg för hypotesen om en cultural backlash.
Statsvetaren Ronald Inglehart har genom åren erhållit stort erkännande för sina studier om
värderingar och värderingsförändringar. En förklaring till erkännandet är att Inglehart arbetat
med samma förklaringsmodeller för värderingars uppkomst och förändringar i över 40 år.
Inglehart är även en av grundarna av det globala forskarnätverket World Values Survey
(WVS) vars datainsamlingar Inglehart flitigt använder i sin egen forskning (Inglehart &
Baker, 2000; Inglehart, 2006; World Values Survey, u.å.). År 1971 presenterade Inglehart
teorin Den tysta revolutionen och har sedan dess vidareutvecklat dess hypoteser och bedrivit
forskning utifrån teorin. I boken ”The Silent Revolution” (1977) och i efterföljande
forskningsartiklar beskriver Inglehart att ett tyst och successivt värderingsskifte pågår bland
befolkningen i västvärlden. Detta värderingsskifte innebär att den västerländska
befolkningens grundläggande värderingar omvandlas i termer av att äldre generationers så
kallade materiella värderingar successivt ersätts av postmateriella värderingar, vilka
efterkrigsgenerationerna anammar i en allt större utsträckning (jmf., Inglehart, 1977:3;
Inglehart, 1981; 880). Ett skifte från materiella till postmateriella värderingar innebär att
människor går från att betona fysiska och ekonomiska trygghetsvärden, till att alltmer
prioritera värden som framhåller välbefinnande, självförverkligande och tillhörighet
(Inglehart, 1977:42; Inglehart, 1981:880; Inglehart & Baker, 2000:22). Skiftet från materiella
till postmateriella värderingar har enligt Inglehart blivit alltmer påtagligt i västerländska
samhällen och har en avgörande effekt på hur människor förhåller sig till frågor som berör
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moral, miljö, könsroller, livsstil, ekonomi och politik (Inglehart, 1977:6; Inglehart,
1981:885).
För att förklara hur värderingar formas och hur ett värderingsskifte möjliggjorts, använder
Inglehart två hypoteser: knapphetshypotesen och socialisationshypotesen (Inglehart, 1977:9;
Inglehart, 1981:881; Inglehart & Baker, 2000:220). Dessa hypoteser har Inglehart använt
sedan introduktionen av teorin om värderingsskiftet år 1971 och han utgår från dessa än i dag
(Inglehart, 2008:131). Knapphetshypotesen är influerad av psykologen Abraham Maslows
(1943) teori om behovshierarkin (Inglehart, 1977). Inglehart tolkar Maslows teori genom att
påstå att när individen uppfyllt sina basala fysiologiska behov och behov av fysisk och
materiell trygghet, kommer hon istället att börja prioritera andra, icke-materiella värden
(Inglehart, 1977:22). Individer som vuxit upp under krigstider, där ekonomisk och fysisk
otrygghet varit relativt påtaglig, kommer prioritera ekonomiska och fysiska trygghetsvärden;
så kallade materiella värderingar. I västerländska samhällen har perioden efter andra
världskriget karaktäriserats av ekonomisk tillväxt. Detta har medfört att majoriteten av
befolkningen har vuxit upp under förutsättningar som karaktäriserats av ekonomisk trygghet,
varför människornas värderingar ändrats därefter (Inglehart & Baker, 2000:221). Till skillnad
från de äldre generationerna, som vuxit upp under relativt otrygga förhållanden, tar
efterkrigsgenerationerna ekonomisk trygghet för givet. Resultatet av detta är att man istället
börjar prioritera icke-materiella värden, såsom tillhörighet, mänskligt deltagande och
självförverkligande – det vill säga postmateriella värderingar (Inglehart, 1977).
Inglehart menar dock att individers värderingar inte enbart beror av ekonomisk trygghet,
varför knapphetshypotesen kompletteras med socialisationshypotesen.
Socialisationshypotesen underbygger Ingleharts resonemang om att värderingsskillnader
uppstår mellan generationer. Socialisationshypotesen innebär att individens grundläggande
värderingar formas och grundläggs under uppväxtåren och att denna uppsättning värderingar
i huvudsak kvarstår ända upp i vuxen ålder (Inglehart, 1977:23). Individer som vuxit upp
under tidsperioder som karaktäriseras av materiell och fysisk otrygghet, kommer fortsätta att
betona materiella och fysiska trygghetsvärden även i vuxen ålder. Med andra ord justeras inte
människors materiella värderingar till postmateriella trots att det omgärdande samhället
präglas av ekonomisk och fysisk trygghet. Socialisationshypotesen belyser således att
värderingsskillnaderna mellan generationer är stabila, då människors generationstillhörighet
avgör huruvida man prioriterar materiella värden eller postmateriella värden (Inglehart, 1977,
	
  

13

Inglehart, 1981; Inglehart & Baker, 2000). Sammantaget tillhandahåller knapphetshypotesen
och socialisationshypotesen ett antal antaganden om värderingsförändringar.
Knapphetshypotesen menar att ekonomiskt välstånd banar väg för spridning av postmateriella
värderingar, medan socialisationshypotesen förklarar att värderingsskiftet sker långsamt i och
med att individers värderingar är stabila över tid (Inglehart & Baker, 2000:221). Långa
tidsperioder av ökad ekonomisk och fysisk trygghet kommer således resultera i markanta
värderingsskillnader mellan äldre och yngre generationer (Inglehart, 1977:23f).
Synen på värderingars uppkomst och karaktär
Sociologen Hans Joas hänvisar i boken ”The Genesis of Values” (2000) till Ronald Ingleharts
teoretiska resonemang och forskning kring värderingsförändringar. Han förklarar att den
sociologiska forskningen inte lämnat några tvivel kring postmateriella värderingars
successiva ersättande av materiella värderingar (Joas, 2000:3). Joas (2000) förklarar att
varken kvantitativa eller kvalitativa studier med utgångspunkt i teorin om värderingsskiftet i
västvärlden lyckats generera en fullständig förklaring till uppkomsten av
värderingsförändringar. Hypotesen i teorin baseras på ackumulering, varför det är svårt att på
individnivå avgöra om tillfredsställandet av materiella behov direkt resulterar i postmateriella
värderingar hos en individ. Joas (2000) menar vidare att diskursen om värderingar behöver
utvecklas och att mindre vikt bör läggas vid förklaringen om att sociala rörelser och politiska
attityder härrör från den relativa betydelsen av materiella intressen och resurser (Joas,
2000:6).
Joas (2000) redogör också för sociologen Talcott Parsons perspektiv och definitioner av
värderingar, vilka skiljer sig från Ingleharts syn på desamma. Till skillnad från Inglehart,
argumenterar Parsons för att värderingar inte direkt avspeglar individers önskningar eller
begär i livet (Joas, 2000:17). Enligt Parsons karaktäriseras värderingar av vad individen anser
och betraktar som önskvärt och eftersträvansvärt – alltså speglar värderingar inte individers
behov. Synen på värderingar hos Parsons respektive Inglehart skiljer sig således åt, då
Inglehart argumenterar för att värderingar direkt avspeglar individers relativa behov av
materiell trygghet. Parsons definition av värderingsbegreppet inbegriper dessutom
värderingar som analytiska konstruktioner, vilka formas genom institutionalisering och
internalisering. Parsons menar att de internaliserade värderingarna kommer vägleda individen
i hennes agerande i omvärlden. Därmed skiljer sig även Parsons syn på värderingars
uppkomst från Ingleharts perspektiv, då Parsons menar att individer internaliserar värderingar
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och gör dessa till sina egna. Således kan individens agerande och handlande ses som ett
resultat av de individuella värderingarna (Joas, 2000:17). Inglehart, å andra sidan, tycks
betrakta individers värderingar utifrån ett makro- snarare än utifrån ett individperspektiv.
Detta då Inglehart definierar värderingar som en sammanslagen nationell produkt av
individers relativa materiella och fysiska trygghetsbehov samt de omgivande
samhällsförhållandena som rådde under uppväxttiden.
Ingleharts värderingsskalor – då och nu
I sina studier har Inglehart använt sig av en värderingsskala som utvecklats och
omformulerats under årens lopp. I en enkätundersökning från år 1970 bestod
värderingsskalan av ett sammanslaget index om fyra blandade materiella och postmateriella
värderingar (Inglehart, 1981:884). Detta värderingsindex utvecklades år 1973 och uppgick till
tolv värderingar, där sex av dessa skulle motsvara materiella värderingar och återstående sex
postmateriella värderingar (Inglehart, 1977:43). De materiella respektive postmateriella
värderingarna kategoriserades i två separata index (se tabell 2 nedan) och formulerades
utifrån Maslows behovshierarki (Inglehart, 1977:41). Syftet med de två indexen var att det
materiella indexet skulle representera behov av fysisk säkerhet och ekonomisk trygghet,
medan det postmateriella indexet skulle spegla sociala behov och behov av
självförverkligande. Den postmateriella värderingsskalan delades vidare in i estetiska och
intellektuella behov samt behov av deltagande och anseende (Inglehart, 1977:42). För att
testa hypoteserna valdes respondenter i ett flertal europeiska länder ut och tillfrågades vilka
värderingar som ansågs viktigast. En faktoranalys av enkätsvaren visade en
nationsöverskridande samstämmighet för dimensionen materiella värderingar/postmateriella
värderingar, varför Inglehart ansåg dessa index högst adekvata (Inglehart, 1977:43ff).
Dessutom visade resultaten från enkätstudierna signifikanta värderingsskillnader mellan äldre
och yngre generationer (Inglehart, 2008:133). Enligt Inglehart bekräftade dessa resultat hans
hypoteser om ett pågående värderingsskifte i västvärlden.
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Tabell 2 Ingleharts materiella och postmateriella	
  index.
Materiellt index
1) Att ha en stark försvarsmakt

Postmateriellt index
1) Vackra städer och skön natur
2) Mänskliga tankar och idéer viktigare än pengar

2) Att bekämpa brottslighet
3) Att värna om lag och ordning
4) Att prioritera en stabil ekonomi

3) Att värna yttrandefriheten
4) Ett mer personligt och mänskligt samhälle
5) Att människorna får mer att säga till om i
arbetsliv och bostadsområden

5) Att prioritera ekonomisk tillväxt
6) Att bekämpa inflationen

6) Att människorna får mer att säga till om i den
politiska processen
	
  

Kommentar: Översättning av Ingleharts index till svenska gjord av Thorleif Pettersson i boken ”Bakom dubbla
lås” (1988).

År 1997 vidareutvecklade Inglehart sina värderingsindex, då han menade att de
materiella/postmateriella värderingsskalorna enbart lyckades förklara en aspekt av ett mer
omfattande kulturellt värderingsskifte (Inglehart, 2006:117). Syftet med omformuleringen av
värderingsskalorna var att dessa skulle avspegla nationsöverskidande
värderingspolariseringar. De utvecklade värderingsskalorna omfattar två separata
värderingsdimensioner2; 1) dimensionen traditionell kontra sekulär/rationell, vilken avser
representera konstrasten mellan å ena sidan religiösa och traditionella värderingar (vanligt
förekommande i jordbrukssamhällen) och å andra sidan sekulära och rationella värderingar,
vilka generellt råder i industrialiserade samhällen; 2) dimensionen överlevnad kontra
självförverkligande, vilken återger den ursprungliga värderingsskalans innehåll, det vill säga
värderingsskillnader i huruvida individen betonar materiella värden i termer av ekonomisk
och fysisk trygghet, alternativt postmateriella värden såsom självförverkligande, deltagande
och livskvalitet (Inglehart & Baker, 2000:23ff; Inglehart, 2006:116) . Det är dessa
omformulerade värderingsskalor som Inglehart främst utgår från i sin forskning i dag
(Inglehart, 2006; WVS., u.å.).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

En manuell översättning till svenska av Ingleharts index har utförts i denna uppsats. Ingleharts engelska
benämningar på indexen: 1) Traditional/Secular-Rational dimension 2) Survival/Self-expression dimension
(Inglehart & Baker, 2000:23).
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Framtidsutsikter och resultat
Ingleharts mångåriga forskning kring värderingsförändringar har resulterat i ett antal
slutsatser. Årtionden av datainsamling och forskning har bevisat att ett värderingsskifte
mellan generationer har ägt rum (Inglehart, 1981:885; Inglehart & Baker, 2000:44; Inglehart,
2006:117; Inglehart, 2008:131). I USA och flertalet europeiska länder har longitudinella
studier från 1970 till 2006 påvisat en betydande förskjutning från materiella till
postmateriella värderingar hos befolkningen. Födelsekohorter födda före andra världskriget
betonar materiella värden, medan yngre generationer betonar postmateriella (Inglehart,
2008:136ff) Inglehart menar att värderingsskiftet förändrat det politiska landskapet,
människors religiösa orienteringar, könsroller och sexuella sedvänjor. Enligt Inglehart
betonar de framväxande postmateriella attityderna traditionella och kulturella normer allt
mindre, i synnerhet de normer som inskränker individens behov av självförverkligande
(Inglehart, 2008:138).
Postmaterialisternas betoningar på jämställdhet är enligt Inglehart ett uttryck för en ökande
tolerans gentemot så kallade ”ut-grupper”; en kategori som homosexuella och invandrare
tenderar att falla inom (Inglehart, 1977:57; Inglehart, 2008:131). Toleransen för
homosexualitet, abort, skilsmässor, utomäktenskapliga relationer, prostitution och eutanasi
har ökat med postmaterialisterna, medan de äldre generationerna har en fortsatt konservativ
syn på dessa företeelser. Postmaterialisterna framhåller även miljöfrågor och mångfald och
ställer ökade krav på medborgares rätt till deltagande i samhällets politiska verksamheter
(Inglehart, 2006:131; Inglehart, 2008:140). Postmaterialister är även mer kosmopolitiska än
materialisterna, vilket innebär att postmaterialisterna är mer benägna att betrakta sig som
världsmedborgare snarare än som medborgare i en specifik nation (Inglehart, 1977:57f)
I boken ”The Silent Revolution” (1977) förklarar Inglehart att postmaterialister är betydligt
mer benägna att identifiera sig med liberala partier på vänsterskalan av den klassiska vänsterhögerdimensionen. Materialisterna å andra sidan är mer benägna att sympatisera med
konservativa partier på högerkanten av samma skala (Inglehart, 1977:62). Inglehart (1977)
menar att de skilda politiska attityderna hos postmaterialister respektive materialister är
anmärkningsvärda, då de tar avsteg från den klassiska politiska uppdelningen. Historiskt sett
har arbetarklassen sympatiserat med partier på vänsterkanten, medan stora delar av
medelklassen varit anhängare av partier till höger av den politiska skalan (Inglehart,
1977:70). Detta är anmärkningsvärt då postmaterialister tenderar att befinna sig i samhällets
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mer förmögna skikt, medan materialister ofta har bakgrund i de mindre förmögna
samhällsklasserna (Inglehart, 1977:183) Inglehart förutspådde därmed redan år 1977 att det
pågående värderingsskiftet banar väg för en genomgripande ombildning av de traditionella
klassmönstren, där människors framhållanden av materiella eller postmateriella värderingar
avgör deras politiska attityder och orienteringar. Fyrtio år av forskning kring
värderingsförändringar i västvärlden har bekräftat Ingleharts förutsägelser: dagens politiska
polariseringar karaktäriseras allt mindre av den traditionella vänster-högerskalan, där
socioekonomisk klasstillhörighet varit avgörande för människors politiska attityder.
Karakteristiskt för dagens politiska polariseringar avgörs därmed alltmer av individers olika
värderingar och attityder kring diverse livs-, kultur- och identitetsfrågor (Inglehart, 1977:183;
Inglehart, 2008:142).
Ingleharts antydda kopplingar mellan framväxten av postmateriella värderingar och liberala
vänsterorienterade politiska attityder appliceras i studien ”Trump, Brexit, and the Rise of
Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash” (2016). I studien hävdar Inglehart
och Norris (2016) att stödet för populistiska partier i Europa kan betraktas som en
motreaktion gentemot moderniseringsprocessen, som författarna förklarar genom en hypotes
vid namn the cultural backlash thesis. Hypotesen om en cultural backlash härleds ur
Ingleharts teoretiska resonemang om värderingsskiftet bland befolkningen i västvärlden.
Inglehart och Norris (2016) förklarar att dagens folkopinion betonar progressiva och liberala
värderingar i en allt större utsträckning, vilket bland annat karaktäriseras av dagens yngre
generationers ökade tolerans gentemot olika former av sexualitet, LGBT-rörelser, samkönade
äktenskap, flytande könsidentiteter, multikulturalism, flyktingar och multilaterala organ som
EU och FN (Inglehart & Norris, 2016:13). Inglehart och Norris förklarar att det i forskningen
varit uppenbart att nämnda värderingsskifte utlöst negativa reaktioner hos vissa grupper i
samhället (Inglehart & Norris, 2016:15). I studien utgår man därmed från antagandet att
värderingsförändringar i västvärlden orsakat en motreaktion hos individer som fortsatt
identifierar sig med traditionella värderingar. Denna motreaktion är enligt Inglehart och
Norris (2016) särskilt påtaglig bland lågutbildade, äldre män (Inglehart & Norris, 2016:15).
Inglehart och Norris (2016) hänvisar till socialisationshypotesen och menar att denna kan
förklara varför äldre individer har svårt att förlika sig med dagens progressiva värderingar. På
grund av att patriarkala värderingar successivt ersatts av progressiva attityder, har äldre män
bevittnat erosionen av sin traditionella status och sina privilegier. Dessa progressiva
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värderingar betonar jämställdhet mellan könen, vilket antas ha medfört att äldre män blivit
mer benägna att motsätta sig dessa värderingar (Inglehart & Norris, 2016:14). Inglehart och
Norris (2016) hänvisar även till utbildningsnivå och menar att postmateriella värderingar är
karaktäristiskt bland högutbildade individer, varför traditionella värderingar antas vara
vanligare bland lågutbildade (ibid). Inglehart och Norris analyser tycks överensstämma med
de hypoteser som förs fram – det vill säga att progressiva värderingars dominans i samhället
genererat en motreaktion hos äldre, lågutbildade män, vilka betraktar sig och sina värderingar
som hotade och marginaliserade i det alltmer progressiva samhällsklimatet. Motreaktionen
antas således ha resulterat i att denna grupp vänder sig till populistiska partier, då dessa
vanligtvis försvarar traditionella värderingar och upprätthållandet av traditionella könsroller
(Inglehart & Norris, 2016:29f).
I sin studie har Inglehart och Norris (2016) valt bort både Ingleharts ursprungliga
materiella/postmateriella index och de utvecklade indexen traditionell kontra
sekulär/rationell respektive överlevnad kontra självförverkligande. Istället har man skapat en
dimension som avser spegla populistiska värderingar kontra kosmopolitiska värderingar
(Inglehart & Norris, 2016:17). Dessutom har Inglehart och Norris i 2016 års studie hämtat det
empiriska underlaget från 2014 års Chapel Hill Expert Survey (CHES) samt European Social
Survey 2002-2014 (ESS). Därmed har Inglehart inte använt sig av data från World Values
Survey – forskarnätverket som Inglehart leder, som sedan 1981 samlat in data från 100 av
världens länder (Inglehart & Norris, 2016:32ff). Dessa metodologiska val är intressanta, då
Ingleharts såväl värderingsindex som WVS-data inte tycks stödja hypotesen om att
populistiska partiers sympatisörer ger uttryck för en motreaktion mot postmaterialismen,
genom att istället betona materiella värderingar – vilket hade förefallit som ett naturligt
resultat för att kunna härleda populismens frammarsch till teorin om Den tysta revolutionen.
Vidare är Inglehart och Norris inkonsekventa i redogörelserna för hur man beskriver det
samtida dominerande värderingssystemet; ibland benämns systemet postmateriellt, ibland
progressivt (Inglehart & Norris, 2016:22). Variablerna som inkluderats i analysen är
partipreferenser, ekonomisk situation, kulturella attityder samt sociala och demografiska
variabler såsom ålder, religiositet, kön och etnicitet (Inglehart & Norris, 2016:45ff). De har
även studerat auktoritativa värderingar genom att iaktta hur individen värderar säkerhet,
regler, tradition och lydnad istället för att utgå från det ursprungliga materiella indexet
(Inglehart & Norris, 2016:46). Därutöver har Inglehart och Norris (2016) utelämnat studiet av
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hur individen värderar ekonomisk tillväxt och stabilitet och istället avgränsat sig till
individens angivna ekonomiska situation och klasstillhörighet (Inglehart & Norris, 2016:45).
Sverige och Sverigedemokraterna ingår som undersökningsobjekt i Inglehart och Norris
(2016) studie. I studien har Sverigedemokraterna definierats som ett populistiskt mittenparti,
med en placering något till vänster av den ekonomiskpolitiska vänster-högerskalan (Inglehart
& Norris, 2016:36). Att inga specifika resultat eller analyser redovisas för vare sig Sverige
eller Sverigedemokraterna underbygger vidare värdet av att närmare undersöka
sverigedemokratiska sympatisörer då Sverige i större utsträckning, än till exempel USA,
betraktas som ”[…] the cutting edge of cultural change […]” (Inglehart & Baker, 2000:31).
Således borde en motreaktion gentemot progressiva och postmateriella värderingar vara
påtaglig bland svenska, lågutbildade, äldre män – förutsatt att Ingleharts hypoteser stämmer.
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5. Kartläggning av forskningsfältet
Efter fyrtio år av världsledande forskning har Inglehart inte bara producerat ett omfattande
urval av egna texter. Litteratur som kommenterar, förbättrar och kritiserar Ingleharts arbete
utgör ett brett fält i sig självt. Ingleharts teori om Den tysta revolutionen har över 9 500
citeringar, till exempel. För att kartlägga forskningsfältet som denna uppsats baseras på, har
en mängd litteratursökningar utförts via Uppsala universitets bibliotekstjänst, vilken ger
tillgång till ett stort antal databaser och vetenskapliga tidskrifter. Sökorden som använts är:
Ronald Inglehart, World Values Survey, värderingar, postmateriella värderingar, materiella
värderingar, sverigedemokratiska sympatisörer och populistiska partier. Även dessa sökords
engelska motsvarigheter har använts. Nämnvärt är att detta avsnitt inte gör anspråk på att till
fullo kartlägga forskningsfältet som studerar det ökade stödet för populistiska partier, utan
fokuserar på Ingleharts hypoteser om värderingsförändringar och hur dessa kan härledas till
det ökade stödet för populistiska partier i Europa. Nedan avsnitt inleds med ett urval av kritik
som riktats mot Ingleharts teoretiska resonemang och forskning kring värderingsförändringar.
Kritiken kommer inledningsvis beröra Ingleharts teoretiska avvägningar och metoder, för att
senare fokusera på en för uppsatsen relevant vidareutveckling av Ingleharts teoretiska
resonemang. Därefter presenteras vanligt förekommande förklaringsmodeller inom den
internationella vetenskapliga litteraturen avseende framväxten av populistiska partier i
västvärlden. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av dess innehåll och hur detta
kommer att tillämpas i studien.
5.1 Kritik avseende Den tysta revolutionen
En av Ingleharts främsta kritiker, Scott Flanagan (1982), förklarar att Inglehart har bidragit
med några av de mest sofistikerade teorierna för värderingsförändringar i de industriella
samhällena. Emellertid riktar Flanagan (1982) en mängd kritik mot Ingleharts förfaranden
och anklagar Inglehart för att ha arbetat deduktivt snarare än induktivt i sina studier, då
Inglehart ska ha anpassat sina värderingsskalor för att ge teorin förklaringskraft. Detta leder
till att inget utrymme lämnas för andra potentiella faktorer som skulle kunna orsaka
värderingsförändringar (Flanagan, 1982:404). Flanagan kritiserar även Ingleharts
konstruktioner av de materiella och postmateriella värderingsskalorna; enligt Flanagan är det
problematiskt att man i indexen uppmanar respondenten att rangordna de prioriterade
värderingarna, eftersom samtliga värderingar i indexen kan uppfattas som eftersträvansvärda
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av alla människor (Flanagan, 1982:410). Ingen människa är emot ekonomisk stabilitet,
yttrandefrihet, deltagande, brottsbekämpning eller ett mer mänskligt samhälle förklarar
Flanagan (1982), varför Ingleharts värderingsskalor kan betraktas som bristfälliga.
Flanagan (1982) argumenterar för att Ingleharts värderingsindex kombinerar två vitt skilda
värderingsdimensioner; en dimension som berör materiella och ekonomiska behov, och en
dimension som mäter libertarianism och auktoritarism (Flanagan, 1982:415). Zoltán Lakatos
(2015) stämmer in i Flanagans (1982) kritik och menar att Ingleharts värderingsindex baseras
på politiska preferenser snarare än värderingar, vilket innebär att man får en bild av
individens syn på samhället snarare än synen på den privata sfären (Lakatos, 2015:292).
Lakatos (2015) redogör även för utvecklingen av Ingleharts värderingsindex från de
materiella/postmateriella värderingsindexen till värderingsskalorna traditionell kontra
sekulär/rationell samt överlevnad kontra självförverkligande. Lakatos hävdar att bristerna i
Ingleharts ursprungliga index kvarstår i de utvecklade och omformulerade värderingsskalorna
(Lakatos, 2015:293f). Problematiken med Ingleharts värderingsskalor är att dessa inte
korresponderar med teorin om värderingsskiftet i västerländska samhällen, eftersom
värderingsindexen inte omfattar egentliga värderingar på individ- utan på samhällsnivå
(Lakatos, 2015:296).
Både Flanagan (1982) och Haller (2002) förespråkar en alternativ syn på värderingar än det
perspektiv Inglehart utgår från. Flanagan (1982) hävdar att alla mänskliga samhällen
karaktäriseras av ett kollektivt medvetande, vilket reflekterar människornas underliggande
relativa behov. Sociala värderingar formas ur detta kollektiva medvetande och guidar
individer i deras ageranden och uppfyllanden av behov (Flanagan, 1982:407). Haller (2002)
anmärker på Ingleharts syn på värderingar och argumenterar för att värderingarna i ett
samhälle är mycket komplexa, varför dessa inte enbart kan betraktas som produkter av en
nations ekonomiska utveckling (Haller, 2002:141f). Haller hävdar därmed att Inglehart
felaktigt undgår att ta hänsyn till samhällens olika värderingsrelationer och de kontexter i
vilka olika värderingar betraktas som väsentliga (Haller, 2002:142). Vidare kan Lakatos
(2015), Flanagan (1982) och Hallers (2002) perspektiv på värderingar förstås utifrån tidigare
nämnda Joas respektive Parsons syn på värderingar. Joas (2000) hävdar som nämnt att det är
svårt att avgöra om en individs anammande av postmateriella värderingar kan härledas till
materiell ackumulering eller inte, vilket kan härledas till Hallers (2002) kritik avseende
bristerna i Ingleharts teoretiska resonemang. Vidare kan Parsons perspektiv kring värderingar
	
  

22

kopplas till samtliga kritiker, vilka argumenterar för att individers värderingar och
uppkomsten av värderingar i ett samhälle är betydligt mer komplexa än vad Inglehart menar.
Flanagans (1982) syn på värderingars uppkomst kan följaktligen härledas till Parsons
perspektiv, där Flanagans ”samhällsmedvetande” kan betraktas som en form av
institutionalisering av värderingar och där samhällsmedvetandets inflytande över människors
agerande och behovsuppfyllanden kan ses som en typ av internalisering (Joas, 2000:17;
Flanagan, 1982:407f).
Även Ingleharts socialisationshypotes och knapphetshypotes, vilka fortsatt utgör teoretiska
verktyg för Ingleharts forskning än i dag, anses vara bristfälliga av flertalet kritiker. Svenska
religionssociologen Thorleif Pettersson (1988) instämmer till stor del med ovan redogjorda
kritikers argument, och hävdar även att Ingleharts socialisationshypotes i princip förutsätter
att unga individer ”[…] konstruerar sina värderingssystem i ett socialt och kulturellt
vakuum”, vilket inte stämmer överens med hur internaliseringen av värderingar ser ut i det
verkliga livet (Pettersson, 1988:43). Pettersson (1988) anser att Maslows behovshierarki, på
vilken Inglehart baserar sin knapphetshypotes, saknar välunderbyggda empiriska underlag.
Behovshierarkin bör således betraktas som en filosofiskt antagande om människans natur
snarare än en empiriskt underbyggd motivationspsykologi (Pettersson, 1988:23). Även
Flanagan (1982) kritiserar knapphetshypotesen och förklarar att Inglehart felaktigt bedömer
individers subjektiva ekonomiska tillstånd som orsak till värderingsförändringar, när det i
själva verket är den moderna välfärdsstaten och dess ekonomiska och fysiska garantier som
inger känslor av ekonomisk och fysisk trygghet hos människor (Flanagan, 1982:408ff).
Den tysta motrevolutionen
Statsvetaren Piero Ignazi (1992) tar i sin studie ”The Silent Counter-Revolution” (1992)
utgångspunkt i Ingleharts hypoteser om värderingsförändringar och diskuterar genom dessa
det ökade stödet för högerextrema partier i Västeuropa. Ignazi påpekar likt Inglehart att det
politiska systemet är under förändring i Västeuropa och hävdar att denna omvandling banar
väg för framväxten av nya partier (Ignazi, 1992:3). Ignazi (1992) kritiserar dock Ingleharts
teori om värderingsskiftet i västvärlden, som han anser fokuserar enbart på vad
värderingsskiftet innebär för den vänstra dimensionen av den politiska vänster-högerskalan –
men utelämnar den högra (Ignazi, 1992:6). Ignazi (1992) argumenterar vidare för att
Ingleharts teoretiska resonemang om värderingsskiftet från materiella till postmateriella
värderingar inte lyckas förklara det växande stödet för högerextrema partier i flertalet
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västeuropeiska länder (Ignazi, 1992:5). Teorin är därmed att betrakta som bristfällig enligt
Ignazi, då en framväxande dominans av postmateriella värderingar i folkopinionen borde ha
resulterat i ett ökat stöd för liberala vänsterpartier och därmed hämma utrymmet för partier på
högerkanten – vilket uppenbarligen inte har skett (Ignazi, 1992:6).
På grund av Ignazis påtalade brister i Ingleharts teoretiska resonemang, utvecklar Ignazi
(1992) Ingleharts hypoteser och hävdar att postmaterialismen inte enbart genererat ett
politiskt gynnsamt klimat för liberala vänsterpartier, utan även har resulterat i att andra typer
av kulturella och politiska stämningar slagit rot i samhället (Ignazi, 1992:6). Dessa alternativa
stämningar karaktäriseras av nykonservativa attityder och undergångskänslor, snarare än av
postmaterialistisk optimism och inrymmer bland annat patriotism, främlingsfientlighet,
anspråk på ett starkt försvar, en vilja att vidmakthålla traditionella och moraliska värderingar
samt upprätthållandet av lag och ordning (Ignazi, 1992:19). Dessa nykonservativa attityder
står i stäv med postmateriella liberala värden som frihet och utveckling, varför dessa attityder
kan ses som en motreaktion gentemot postmaterialismen, menar Ignazi. Enligt Ignazi (1992)
vänder sig individer till högerextrema partier i allt större utsträckning på grund av att de
uppfattar att deras konservativa och traditionella värderingar inte längre bemöts av etablerade
partier och politiker, vilket resulterar i en besvikelse och förtroendebrist gentemot det
politiska systemet i helhet (Ignazi, 1992:6). Därmed kan Ingleharts teori om Den tysta
revolutionen anses ha framkallat två typer av politiska rörelser: den gröna och miljömedvetna
politiska rörelsen och extremhögern, vilken kan ses som en motreaktion gentemot
postmaterialismen – det vill säga en tyst motrevolution (Ignazi, 1992:25).
5.2 Det växande stödet för populistiska partier – tre förklaringsmodeller
Av betydelse för begreppshanteringen i denna uppsats anses det relevant att belysa det
faktum att man inom den vetenskapliga litteraturen ofta benämner populistiska partier som
”högerpopulistiska”, ”högerradikala” och/eller ”högerextrema”, vilket tenderar att orsaka en
begreppsförvirring avseende dessa partiers egentliga egenskaper (Mulinari & Neergard,
2014; Sannerstedt, 2015). Inglehart och Norris (2016) redogör i sin studie för denna
begreppsförvirring och menar att benämningen ”extremhögerparti” och/eller
”radikalhögerparti” är missvisande för flertalet populistiska partier, däribland
Sverigedemokraterna, då dessa partier ofta har en ideologi och ekonomisk politik som inte
korresponderar med högerpartier (Inglehart & Norris, 2016:8). I enlighet med uppsatsens
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begreppsbestämning avseende populism, kommer denna uppsats använda benämningen
”populistiskt parti” i redogörelsen för Sverigedemokraterna, inte minst då både statsvetaren
Anders Sannerstedt (2015) och Ronald Inglehart (2016) definierar Sverigedemokraterna som
ett populistiskt mittenparti (Sannerstedt, 2013:80; Sannerstedt, 2015:408; Inglehart & Norris,
2016:36). I redovisandet av vetenskaplig litteratur där epiteten ”högerextrema”,
”högerpopulistiska” et cetera används, kommer dessa benämningar att behållas för att inte
tumma på referenshanteringens tillförlitlighet.
Utöver de hypoteser som Inglehart och Norris för fram i sin studie från 2016, förekommer det
inom den vetenskapliga litteraturen ett flertal förklaringsmodeller som avser klargöra det
ökade stödet för populistiska partier i västvärlden. Statsvetaren Matt Golder redogör för dessa
förklaringsmodeller i en studie från 2016, vilken avser undersöka det ökade stödet för (vad
Golder kallar) högerextrema partier i Europa (Golder, 2016:482). Golder (2016) redogör för
så kallade efterfråge- och utbudsfaktorer, vilka betonar skilda orsaker för det ökade stödet för
”högerextrema” partier. Efterfrågefaktorer betonar individers missnöje som motiv till att
stödja högerextrema partier, medan de inom akademin mindre vanliga utbudsfaktorerna
understryker att den politiska strukturen skapar förutsättningar för huruvida ett högerextremt
parti når framgång eller inte (Golder, 2016:486). För denna uppsats är efterfrågefaktorerna
relevanta, då avsikten är att undersöka om socialpsykologiska förutsättningar, det vill säga
skilda värderingssystem, kan förklara individers sympatier med Sverigedemokraterna.
Efterfrågefaktorerna delas enligt Golder in i tre förklaringsmodeller; kulturella orsaker,
ekonomiska orsaker och orsaker som betraktas som motreaktioner gentemot
moderniseringsprocessen (Golder, 2016:482).

Gällande ekonomiska orsaker som förklaringsmodell för individers benägenhet att
sympatisera med populistiska partier, nämns den realistiska gruppkonfliktteorin i flertalet
studier (Golder, 2016; Scheepers et al., 2002; Lucassen & Lubbers, 2012). Teorin utgår från
antagandet om att alla samhällen karaktäriseras av intressekonflikter mellan sociala grupper,
där olika grupper konkurrerar om begränsade resurser (Scheepers et al., 2002). Konkurrensen
tenderar att resultera i inomgruppsliga attityder, där man i forskningen kring populistiska
partier ofta belyser ekonomiskt marginaliserade gruppers attityder gentemot etniska
minoriteter. Dessa minoriteter beskylls ofta för ökad arbetslöshet, minskning av
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anställningsutbud för individer inom arbetarklassen och/eller reduceringar av välfärdstjänster
i samhället (Golder, 2003; Lucassen & Lubbers, 2012; Betz, 1994).
Studier som framhåller kulturella faktorer som orsaker till det växande stödet för populistiska
partier tar ofta utgångspunkt i socialpsykologen Henri Tajfels (1979) sociala identitetsteori.
Teorin baseras på antagandet om att människors vilja att associeras med likasinnade, varför
den egna grupptillhörigheten ofta betraktas som överordnad uppfattade så kallade ut-grupper.
Dessa attityder resulterar följaktligen i fördomsfulla attityder och/eller diskriminerande
beteenden gentemot individer som uppfattas tillhöra ut-grupper (Golder 2016; Tajfel &
Turner, 1979; Scheepers et al., 2002). Lucassen och Lubbers (2012) hävdar i sin studie att
kulturella och etniska orsaker är starkare prediktorer än ekonomiska orsaker för individers
benägenhet att sympatisera med ”extremhögerpartier”. Lucassen och Lubbers (2012) menar
att individer tillhörande en nations inhemska befolkning tenderar att betrakta invandrare som
ett hot mot den egna kulturen. I en komparativ studie om ”högerextrem” populism i Europa
och USA, använder sig Greven (2016) av kulturella faktorer som förklaringsmodell och
hävdar att invandring för ”högerextrema” populister inte enbart är en fråga om ekonomisk
konkurrens, utan även ses som ett hot mot den egna gruppens konstruerade identitet och
traditionella värderingar.
Den tredje och sista förklaringsmodellen innebär att det ökade stödet för populistiska partier
kan ses som en motreaktion gentemot moderniseringsprocessen. Enligt Golder baseras denna
modell på socialpsykologiska antaganden som betonar individers oförmåga att hantera de
mycket snabba och fundamentala samhällsförändringar som moderniseringen förorsakar.
Dessa individer, som tidvis benämns ”modernitetens förlorare”, vänder sig till alternativa
partier på grund av de känslor av ilska, isolation eller ängslan som moderniseringen ska ha
framkallat (Golder, 2016:483). Inglehart och Norris studie från 2016 faller in i denna
förklaringsmodell, då de menar att äldre, lågutbildade mäns känslor av förlust och ilska över
samhällets alltmer progressiva värderingar resulterat i en motreaktion som motiverar dessa att
stödja populistiska partier. Ytterligare ett forskningsbidrag som faller in under denna
förklaringsmodell är studien ”Fear Not Values” (2016), utgiven av tyska stiftelsen
Bertelsmann Stiftung. Studien fäster uppmärksamhet vid Inglehart och Norris (2016) studie
och undersöker om individers betonande av traditionella värderingar eller rädsla för
globalisering har starkast förklaringskraft för det ökade stödet för ”högerextrema” partier (De
Vries & Hoffman, 2016). I kontrast till Inglehart och Norris (2016) hypoteser och
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forskningsresultat, framgår att det är individers rädslor snarare än värderingar som
underbygger människors benägenhet att sympatisera med ”högerextrema” partier (De Vries
& Hoffman, 2016:25). Till skillnad från Inglehart och Norris (2016) hävdar De Vries och
Hoffman att individers värderingar enbart har betydelse för människors åsikter i ett antal
politiska frågor, däribland homosexuellas rättigheter till giftermål och klimatfrågor. I relation
till Ingleharts hypoteser om en cultural backlash är Bertelsmann Stiftungs studie
beaktansvärd, eftersom studien indikerar att det inte är individers betonande av specifika
värderingar som avgör huruvida man sympatiserar med populistiska partier eller ej, utan
snarare rädslor.
5.3 Summering och tillämpning
Detta avsnitt har ämnat kartlägga det forskningsfält som anses relevant för studien.
Kartläggningen har redogjort för kritik som riktats mot Ingleharts metodik och teoretiska
resonemang avseende värderingsförändringar. Denna kritik har Inglehart till viss del tagit
hänsyn till i 2016 års studie, i vilken Inglehart omformulerat sina värderingsindex och
anammat Ignazis (1992) hypoteser om att postmaterialismen skapat en motreaktion hos delar
av befolkningen i västvärlden. Avsnittet har även redogjort för de inom den vetenskapliga
litteraturen vanligt förekommande förklaringsmodeller, som avser förklara individers
benägenhet att sympatisera med populistiska partier. Baserat på flertalet studiers skiftande
resultat angående vilka förklaringsmodeller som anses ha starkast förklaringskraft, betraktas
Inglehart och Norris (2016) studie som ett forskningsbidrag i den pågående vetenskapliga
diskussionen. Inglehart och Norris (2016) hypoteser har som nämnt anmärkts på av senare
forskning, varför det är fortsatt oklart huruvida det ökade stödet för populistiska partier beror
på individers värderingar eller inte.
Flanagans kritik, som påpekat att Inglehart anpassar sina värderingsskalor för att ge teorin
mer förklaringskraft, kan tyckas relevant även för 2016 års studie. Denna invändning kan
göras då Inglehart i studien hänvisar sina vetenskapliga fynd till teorin om Den tysta
revolutionen utan att basera studiens resultat på varken teorins ursprungliga
postmateriella/materiella värderingsskalor eller de utvecklade värderingsskalorna. Således
bör man inte kunna uttala sig om populistiska partisympatisörers förhållande till
värderingsskiftet avseende materiella respektive postmateriella värderingar, eftersom detta
inte undersökts explicit. Även kritiken som riktats mot socialisationshypotesen anses relevant
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i Inglehart och Norris studie från 2016, då socialisationshypotesen behållits som teoretisk
utgångspunkt, vilket kan ses som problematiskt då de av kritiker påtalade bristerna med
hypotesen kvarstår.
På grund av kunskapsluckan avseende Ingleharts teoretiska resonemang, metodologi och
resultat i studien från 2016, avser denna uppsats undersöka sverigedemokratiska
sympatisörers värderingar i förhållande till övriga svenska partiers sympatisörer samt hur
sverigedemokratiska sympatisörer förhåller sig till materiella och postmateriella värderingar.
Därtill avser denna uppsats studera om stödet för Sverigedemokraterna kan ses som en
motreaktion gentemot postmateriella värderingar hos äldre, lågutbildade män. Då Sverige är
det land i världen som kommit längst i anammandet av progressiva värderingar enligt
Inglehart och Wezel (2000), borde en sådan motreaktion vara mycket påtaglig bland äldre,
lågutbildade, svenska män.
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6. Metod och material
Nedan avsnitt återger de metodologiska förutsättningar som uppsatsens undersökning grundar
sig på. I avsnittet presenteras de metodologiska överväganden som gjorts, vilka datamaterial
som använts samt vilka variabler undersökningen baseras på. Därefter redogörs för hur
undersökningen förhållit sig till reliabilitets- och validitetsaspekter. Avslutningsvis
presenteras de etiska överväganden som gjorts i undersökningen.
6.1 Metodologiska överväganden
För att kunna uttala sig om en grupp som del av ett lands befolkning – det vill säga
sverigedemokratiska sympatisörer – är en kvantitativ studie nödvändig. Endast en kvantitativ
undersökning kan generera ett representativt resultat för en given grupp människor. Då denna
uppsats avser undersöka ett relativt brett fenomen samt ett stort antal individers värderingar,
anses det inte relevant att studera ett fåtal individers subjektiva livserfarenheter, narrativ,
tankar eller åsikter. Av den anledningen har kvalitativa intervjuer som metod valts bort.
Därtill är denna studie relativt deduktiv i sin ansats, vilket ofta lämpar sig bättre med
kvantitativ än kvalitativ metod.
6.2 Val av data
Två datamaterial representativa för Sveriges befolkning har använts i studien. Det första
datamaterialet – som förekom i uppsatsens inledning – är World Values Surveys data WVS
Wave 6, vilken består av datainsamlingar som ägt rum mellan 2010 och 2014. Den
datainsamling som utförts i Sverige för Wave 6 gjordes år 2011 genom en enkätstudie. En
fördel med WVS undersökning för denna uppsats är att den baseras på Ingleharts
operationaliseringar av materiella och postmateriella värderingar. WVS data från 2011 är
dock som tidigare nämnt inte möjlig att basera uppsatsens undersökning på, eftersom
datamängden innefattar ett för litet antal sverigedemokratiska sympatisörer. Ett allt för
begränsat antal respondenter är problematiskt, då ett litet urval minskar sannolikheten för ett
statistiskt representativt resultat, varför denna studie i huvudsak utgår från det andra
datamaterialet från svenska SOM-institutet. SOM-institutet drivs av Institutionen för
journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid
Göteborgs universitet. Den undersökning som uppsatsens datamaterial består av har erhållits
från den nationella SOM-undersökningen år 2014, vilken är en av de nationella
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frågeundersökningar som SOM-institutet genomfört varje höst sedan 1986. Avsikten med de
årliga frågeundersökningarna är att kartlägga den svenska befolkningens vanor och attityder
på temana Samhälle, Opinion och Medier (SOM). Den nationella SOM-undersökningen år
2014 genomfördes under hösten samma år genom utskick av enkäter till respondenterna den
19 september. Fältarbetet med undersökningen avslutades den 2 februari 2015. Enkäterna
skickades ut via brevpost, men de tillfrågade respondenterna erbjöds även alternativet att
svara på enkäten digitalt. Den nationella SOM-undersökningen år 2014 genomfördes i
samarbete med de två undersökningsföretagen Kinnmark Information och Concilia
Information, vilka ansvarade för tekniska praktikaliteter inom undersökningen, såsom
distribution, telefonpåminnelser och scanning (Vernersdotter, 2015).
Data för den nationella SOM-undersökningen år 2014 samlades in genom fyra parallella
riksrepresentativa undersökningar, där respektive undersökning omfattade ett systematiskt
sannolikhetsurval om 3 400 individer i åldrarna 16 till 85, samtliga bosatta i Sverige. Totalt
omfattar dessa fyra undersökningar 13 600 respondenter. De data som används i denna
uppsats har erhållits från en av de fyra undersökningarna; undersökning Riks-3 (i Riks-SOM
2014). Undersökning Riks-3 består av ett frågeformulär vars omfattning motsvarar 16 sidor
innehållandes frågor och svarsalternativ.
Urvalet för Riks-SOM-undersökningen 2014 drogs genom ett obundet slumpmässigt urval
om totalt 13 600 personer. Urvalet drogs den 2 september 2014 genom Skatteverkets
registertjänst Navet. Urvalet levererades vidare till ett av de undersökningsföretag som
samverkade i undersökningen, som delade upp urvalet i fyra randomiserade delurval. Vidare
fördelades detta delurval om 13 600 personer i de olika parallella undersökningarna, det vill
säga Riks-1, Riks-2, Riks-3 och Riks-4. Bruttourval för respektive delundersökning
motsvarade 3 400 individer (Vernersdotter, 2015).
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Externt bortfall
Tabell 3 Svarande och bortfall i den nationella SOM-undersökningen 2014 Riks-3.
Totalt
Bruttourval

3400

Naturligt bortfall

183

Nettourval

3217

Antal vägrare/ej anträffade

1523

Antal svarande

1694

Svarsfrekvens Brutto

50 %

Svarsfrekvens Netto

53 %

Källa: Vernersdotter, F. (2015) Den nationella SOM-undersökningen 2014 i Annika Bergström, Bengt
Johansson, Henrik Oscarsson & Maria Oskarsons Fragment. Göteborgs universitet: SOM-institutet.

För undersökningen Riks-3 uppgår det naturliga bortfallet till 183 individer, vilket innebär att
tillfrågade personer av fysiska eller mentala anledningar varit oförmögna att svara på
enkäten. Detta resulterade i att undersökningens nettourval uppgick till 3 217 individer. Av
dessa svarade 1 694 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53 procent räknat från
nettourvalet. Därmed uppmättes det externa bortfallet till 1 523 individer, vilket motsvarar 47
procent av nettourvalet. Sammantaget svarade en knapp majoritet av de tillfrågade
respondenterna på enkäten.
Gällande könsfördelningen bland de svarande i undersökning Riks-3 var 55 procent av de
svarande kvinnor och 45 procent män. Bruttourvalet för kvinnor motsvarade 52 procent,
medan faktiskt utfall uppgick till en svarsandel bland kvinnor om 55 procent av nettoandelen.
Vidare uppgick brutto- och nettourvalet för män till 48 procent respektive 45 procent av den
totala svarsandelen för kvinnor respektive män i undersökning Riks-3 (Vernersdotter,
2015:584). Gällande åldersfördelningen i Riks-3 har åldersgruppen 50-75 år dominerat
svarsfrekvensen för undersökningen, där antal svarande i denna åldersgrupp uppgick till 50
procent av det totala antalet svarande. I åldersgrupperna 16-29, 30-49 och 76-85 uppgår
svarsfrekvenserna till 14, 27 respektive 9 procent av den totala andelen svarande.
Att mäta värderingar – beroende variabler
Då denna uppsats avser undersöka hur sverigedemokratiska sympatisörer förhåller sig till
materiella och postmateriella värderingar, har tre index utifrån datamängden i 2014 års SOM	
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undersökning Riks-3 konstruerats. Dessa tre index utgör beroende variabler i studiens
analysförfarande. Att en variabel är beroende innebär att denna påverkas och förändras av en
eller flera utomstående omständigheter (Björkqvist, 2012). De beroende variablerna avses
motsvara Ingleharts principer för materiella och fysiska trygghetsvärden respektive
postmateriella värden, vilka betonar sociala värden som kärlek, tillhörighet,
självförverkligande och miljöfrågor.
Då många sociala företeelser är komplexa och därför svåra att mäta enskilt, är det ofta
fördelaktigt att indexera flera variabler. En indexering möjliggör för en helhetlig tolkning av
det fenomen som avses undersökas (Djurfeldt et al., 2003:473). Totalt har fjorton variabler
från datamängden valts ut, av vilka sju grupperades i ett postmateriellt index. Resterande sju
fördelades i två olika index; ett materiellt om två variabler från samma frågebatteri som det
postmateriella indexet, samt ytterligare ett som framhåller fysiska och ekonomiska
trygghetsvärden i form av oroskänslor kring fysisk och ekonomisk otrygghet. Avsikten med
indexeringen är att variablerna i så stor utsträckning som möjligt ska efterlikna Ingleharts
definitioner vad gäller materiella respektive postmateriella värderingar (se tabell 4, 5 och 6
nedan). Variablernas riktningar vändes under indexeringen, där låga värden ursprungligen
indikerat att respondenten instämmer i påståendet, medan höga värden indikerat ett avstånd
från påståendet. Variablerna vändes för att underlätta tolkningen av analysen, där höga
värden efter omkodningen indikerar att individen instämmer med materiella respektive
postmateriella värderingar och låga värden att man tar avstånd från påståendet.
	
  
Tabell 4 Materiellt värderingsindex.

Frågebatteri 1: Hur viktigt tycker du att följande saker är för dig?
Landets säkerhet
En värld i fred

Cronbach’s alpha (α)= .53

Variablerna ”Landets säkerhet” och ”En värld i fred” i det materiella indexet kan betraktas
som konkreta exempel på materiella värderingar i enlighet med Ingleharts teori om materiella
	
  

32

och postmateriella värderingar enligt statsvetaren Henrik Oscarsson, varför dessa variabler
har valts från datamängder ur 2014 års SOM-undersökning (Oscarsson, 2012:528). Dessa
värden tänks betona individers framhållande av trygghet på samhällsnivå, varför variablerna
anses överensstämma med Ingleharts operationaliseringar av materiella värderingar på ett
likvärdigt sätt.
Tabell 5 Orosindex.
Frågebatteri 2: Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför
framtiden?
Stor arbetslöshet
Organiserad brottslighet
Terrorism
Utbredd korruption
Frågebatteri 3: Om du ser till din egen situation, hur oroande upplever du själv följande
inför framtiden?
Att bli utsatt för brott

Cronbach’s alpha (α)= .74

Då det i datamängden enbart fanns två variabler som ansågs motsvara Ingleharts definitioner
av materiella värderingar, har ytterligare ett index som avser spegla materiella och fysiska
trygghetsvärden utformats (se tabell 5 ovan). Variablerna har erhållits från två separata
frågebatterier och ämnar kartlägga individers betonande av ekonomiska och fysiska
trygghetsbehov. Oro över stor arbetslöshet kan betraktas som ett ekonomiskt trygghetsvärde,
vilket materialister antas betona då denna grupp betraktar ekonomisk stabilitet som av stor
vikt enligt Inglehart. Vidare avser variablerna ”Organiserad brottslighet”, ”Terrorism”,
”Utbredd korruption” samt ”Att bli utsatt för brott” motsvara fysiska trygghetsbehov.
Majoriteten av dessa utgår från samhällsnivå istället för individnivå; något som kan anses
vara karaktäriserande för Ingleharts mätmetoder, vilket han som nämnt kritiserats för. Då
denna studies mätinstrument avser efterlikna Ingleharts värderingsskalor i så stor
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utsträckning som möjligt, fokuserar ovan orosindex i huvudsak på individers oro över fysisk
och ekonomisk otrygghet på samhällsnivå.
Tabell 6 Postmateriellt index.
Frågebatteri 1: Hur viktigt tycker du att följande saker är för dig?
Självförverkligande
En ren värld
En vacker värld
Jämlikhet
Kärlek
Ett spännande liv
Frihet

Cronbach’s alpha (α)= .71
Variablerna i det postmateriella indexet bedöms till stor del överensstämma med Ingleharts
ursprungliga postmateriella index, då värdena betonar estetiska värden, intellektuella behov
samt behov av självförverkligande (se tabell 6 ovan). Variablerna kärlek, självförverkligande,
frihet, jämlikhet och ett spännande liv avser belysa icke-materiella värden, med betoning på
livskvalitet och självuppfyllande. Variablerna ”En ren värld” och ”En vacker värld” ämnar
motsvara postmateriella värden som betonar klimat- och miljöfrågor, vilket enligt Inglehart är
utmärkande för postmaterialister.
Det postmateriella indexet innehåller frågor och svarsalternativ från ett och samma
frågebatteri från 2014 års SOM-undersökning, medan de värderingar som behandlar
materiella värderingar inbegriper frågor och svarsalternativ från tre olika frågebatterier,
varför dessa grupperats in i två index. I SOM-undersökningen är samtliga frågor och
svarsalternativ riktade åt samma håll, vilket innebär att höga värden betyder att respondenten
tar avstånd från påståendet, medan låga värden innebär att respondenten instämmer i
påståendet. I frågebatteri 1 (se tabell 4 och 6 ovan) väljer respondenten ett svarsalternativ
numrerat 1-5, där svarsalternativet ”Mycket viktigt” utgörs av siffran 1 och svarsalternativ 5
motsvarar ”Inte alls viktigt”. I frågebatterierna 2 och 3 (se tabell 5) återfinns fyra
svarsalternativ, med motpolerna är ”Mycket oroande” (1) och ”Inte alls oroande” (4). Som
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sagt har svarsalternativen i indexen vänts på, varför höga värden i indexen efter omkodning
innebär ett instämmande i påståendet, och låga värden indikerar avståndstagande.
Då de variabler som avser spegla materiella värderingar har olika många svarsalternativ,
fattades beslut om att låta dessa utgöra varsitt separat index (se tabell 4 och 5 ovan). Detta
motiveras av att varje variabel ska ha lika stor betydelse i indexen, vilket inte hade varit
möjligt om samtliga variabler slagits samman. Vidare berör de olika frågebatterierna för
materiella värderingar olika saker; variablerna från frågebatteri 87 omfattar materiella
värderingar i stor överensstämmelse med Ingleharts definitioner, medan variablerna från
frågebatteri 56 och 125 berör individens känslor av oro. För att skapa en tillförlitlig bild av
vilka variabler som har starkast förklaringskraft för sverigedemokratiska sympatisörer,
ansågs det därmed nödvändigt att åtskilja variablerna.
Oberoende variabler
Att en variabel är oberoende innebär att en omständighet har en påverkande effekt på den/de
beroende variablerna som används i en undersökning. I undersökningar är det ofta av stor
vikt att kontrollera för flertalet oförutsedda omständigheter, varför ett antal oberoende
variabler ofta inkluderas i analysen (Björkqvist, 2012). Denna undersökning har strukturerats
på detta sätt, och har kontrollerat för de oberoende variablerna partisympati, ålder, kön samt
utbildningsnivå. Variabeln partisympati har hämtats från frågebatteriet ”Vilket parti tycker du
bäst om i dag?” och anses adekvat för denna undersökning, då det är partisympati som
undersöks. Det är med andra ord inte vilket parti respondenten röstat på i riksdagsvalet som
undersöks. De svarsalternativ som återfinns för frågan om partisympati är:
1) Vänsterpartiet
2) Socialdemokraterna
3) Centerpartiet
4) Folkpartiet
5) Moderaterna
6) Kristdemokraterna
7) Miljöpartiet
8) Sverigedemokraterna
9) Feministiskt initiativ
10) Annat parti

	
  

35

Variabel 10, det vill säga ”Annat parti” har exkluderats från datamängden, då variabeln anses
irrelevant i och med att det är etablerade partiers sympatisörer som studeras och jämförs.
Variabeln ålder definieras utifrån vilket årtal respondenten uppgivit att denne är född. Det
åldersspann som återfinns i datamängden är åldrarna 16 till och med 85. Variabeln kön
definieras i datamängden som ”kvinna” och ”man”. Variabeln utbildningsnivå inbegriper
totalt åtta utbildningsnivåer;
1) Ej fullgjord grundskola
2) Grundskola
3) Studier vid gymnasium/folkhögskola eller motsvarande
4) Examen från gymnasium/folkhögskola eller motsvarande
5) Eftergymnasial utbildning (ej högskola/universitet)
6) Studier vid högskola/universitet
7) Examen från högskola/universitet
8) Studier vid/examen från forskarutbildning.
6.3 Analysförfarande
Då denna studie avser undersöka sverigedemokratiska sympatisörers värderingar, är det
nödvändigt att denna grupps värderingar sätts i en komparativ kontext; det vill säga att
sverigedemokratiska sympatisörer jämförs med övriga svenska partisympatisörer. För att
undersöka eventuella värderingsskillnader mellan olika partisympatisörer har en
medelvärdesanalys (ANOVA) utförts. Denna typ av analys har använts då den är användbar i
sammanhang då medelvärdesskillnader ska jämföras mellan olika grupper (Pallant, 2016). En
ANOVA-analys redovisar dessutom för signifikans, vilket är fördelaktigt då signifikansmått
är nödvändigt för att kunna dra befogade slutsatser (ibid).
Utöver medelvärdesanalyserna har tre multipla regressionsanalyser utförts. Multipel
regression används för att undersöka relationen mellan en kontinuerlig beroende variabel och
ett flertal oberoende variabler (Borg & Westerlund, 2012). Denna typ av analys är baserad på
korrelation, men tillhandahåller en mer sofistikerad förklaringsmodell för inbördes
förhållanden mellan en specifik uppsättning variabler (Pallant, 2016). Denna studie har
använt multipel regressionsanalys för att studera hur stark förklaringskraft individers ålder,
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kön, utbildningsnivå och sympati med Sverigedemokraterna har för deras inställningar till
postmateriella och materiella värderingar.
I inledningen redogjordes för en deskriptiv analys av en korstabulering (se tabell 1) av data
från World Values Survey (WVS). Denna deskriptiva analys gjordes med syfte att jämföra
andelen partisympatisörer som definieras som materialister, postmaterialister eller en
kombination av dessa, med resultaten från analyserna i denna uppsats. Då analysen från WVS
data explicit baseras på Ingleharts egna postmateriella och materiella värderingsskalor, är
detta resultat tänkt att utgöra ett intressant underlag för jämförelser med datamaterialet från
SOM-institutet.
6.4 Reliabilitet
Graden av tillförlitlighet i en studie kallas för reliabilitet. En studies reliabilitet bestäms av
hur mätningarna utförts samt hur noggrant informationen i studien bearbetats. En hög
reliabilitet uppnås om olika oberoende mätningar av samma fenomen ger samma eller
snarlika resultat. För att uppnå en hög reliabilitet ska forskaren sträva efter att göra så få och
små slumpmässiga fel som möjligt under undersökningsprocessen (Holme & Solvang,
1997:164; Lantz, 2014:40). Ett vanligt mått för att mäta reliabilitet i kvantitativa studier är
Cronbach’s alpha (α), som mäter hur hög den genomsnittliga samvariationen är mellan de
variabler som avser mäta samma fenomen. För att reliabiliteten ska anses godtagbar är en
tumregel att alpha-värdet bör överstiga .70 (Pallant, 2016; Lantz, 2014). De två materiella
indexen och det postmateriella indexet reliabilitetstestades genom Cronbach’s alpha (se
tabellerna 4, 5 och 6). Det postmateriella indexet erhöll ett alpha-värde på .71, vilket
överstiger den godtagbara lägstanivån om .70. Indexet som mäter oro över fysisk och
ekonomisk otrygghet har alphavärdet .74, medan indexet som innefattar de två variablerna
”Landets säkerhet” och ”En värld i fred” erhöll ett värde om .53. Trots att det sistnämna
indexets alpha-värde understiger tumregeln om .70, anses detta index ändå användbart i
studien, då det låga alphavärdet beror på det låga antalet variabler i indexet. För att ytterligare
stärka reliabiliteten i studien har de olika stegen i undersökningsprocessen dokumenterats och
upprepats ett antal gånger. En dokumentation av undersökningsprocessen möjliggör för
utomstående att upprepa undersökningen. Upprepningar av undersökningsprocedurer minskar
risken för slumpmässiga fel och säkerställer att analysernas resultat är samstämmiga.
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6.5 Validitet
Validitet är ett mått på hur väl studien mätt det som avsetts mätas (Björkqvist, 2012). En
studies validitet påverkas negativt om denna inbegriper någon typ av systematiska fel på
vägen från studiens avstamp till dess slutsats (Lantz, 2014). En låg validitet innebär att
studiens resultat inte överensstämmer med verkligheten och uppstår vanligtvis på grund av att
informationen inte har en definitionsmässig validitet, varför operationaliseringen av de
teoretiska variablerna är avgörande (Björkqvist, 2012:64; Holme & Solvang, 1997:167).
Målet med konstruktionen av indexen var att dessa skulle ha en hög definitionsmässig
samstämmighet – det vill säga att operationaliseringen av indexen skulle överensstämma med
Ingleharts index i så stor utsträckning som möjligt. Krav på definitionsmässig validitet och
reliabilitet kan emellertid komma i konflikt med varandra, vilket kan resultera i att en av dem
måste prioriteras framför den andra (ibid). Denna typ av konflikt har uppkommit i denna
studie, där den definitionsmässiga validiteten kom att prioriteras framför respektive index
alpha-värde. En sammanslagning av de två materiella indexens variabler hade sannolikt
resulterat i ett högre alpha-värde, men skulle inskränka den definitionsmässiga validiteten, då
de olika indexen mäter olika företeelser; å ena sidan utpräglade materiella värderingar, å
andra sidan känslor av oro för ekonomisk och fysisk otrygghet.
6.6 Etiska överväganden
Vid genomförandet av undersökningar är det av stor vikt att forskaren tar hänsyn till ett
flertal etiska aspekter, då etiken säger något om värdegrunden och de premisser som nyttjats i
ett vetenskapligt arbete. En forskning grundad i etiska överväganden bör i synnerhet ta
hänsyn till individens skydd och integritet (Holme & Solvang, 1997:334). Vidare har kraven
på individens skydd och integritet i denna uppsats studie tagits i beaktande genom
Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsetik; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då denna studie baseras på två
forskningsinstituts publicerade data kommer avsnittet främst redogöra för hur respektive
undersökning förhållit sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.
Informationskravet avser att forskaren ska informera respondenterna om villkoren för
deltagandet och att detta är frivilligt, samt undersökningens karaktär och vad resultatet
kommer användas till (Vetenskapsrådet, 2002). I enkätutskicken från 2014 års nationella
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SOM-undersökning Riks-3 förklaras det för respondenten att deltagandet i undersökningen är
frivilligt och att resultatet kommer publiceras i böcker, vetenskapliga artiklar och
avhandlingar. Respondenten blir även informerad om att SOM-institutets undersökningar
görs allmänt tillgängliga för forskning och undervisning vid universitet och högskolor via
Svensk Nationell Datatjänst internethemsida. Av informationsbrevet framgår att avsikten
med enkäten, vilket är att kartlägga svenska folkets vanor, beteenden och åsikter. Gällande
World Values Surveys (WVS) enkätundersökning från 2011 framgår det av enkätformuläret
att avsikten med undersökningen är att kartlägga människors viktighetsuppfattningar i olika
länder. Emellertid tycks respondenterna inte informeras om det faktum att datainsamlingen
kommer att finnas fritt tillgänglig för allmänheten, varför respondenterna inte säkert kan veta
vilka undersökningar deras svar kommer ingå i. Därmed finns en brist i hur WVS
undersökning från 2011 uppfyller informationskravet.
Samtyckeskravet åsyftar att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan i en
undersökning. Enligt Vetenskapsrådets etiska principer krävs inget inhämtat samtycke från
respondenter som ingår i stora undersökningar som görs genom postenkäter. Följaktligen har
SOM-institutet inte inhämtat samtycke från respondenterna i den nationella SOMundersökningen år 2014 Riks-3. Respondenterna ombads svara på enkätens frågor så fort som
möjligt, varpå dessa påmindes i fall de inte svarat enkäten efter fyra veckor. Sammanlagt åtta
insatser av påminnelser gjordes - dock beslöt sig de flesta respondenter om sin medverkan
efter tre påminnelser (Vernersdotter, 2015:568). Påminnelser om deltagande skulle eventuellt
kunna uppfattas som påtryckningar, men då det av enkäten framgår att deltagandet är
frivilligt antas påminnelserna inte inskränka på individens skydd eller integritet. I likhet med
SOM-undersökningen har inte heller WVS undersökning från 2011 inhämtat samtycke från
respondenterna.
Konfidentialitetskravet betonar att undersökningsdeltagares uppgifter ska behandlas med
omsorg samt att inga obehöriga ska ges tillgång till respondenternas personuppgifter. I
enkäten för SOM-undersökningen år 2014 Riks-3 framgår det att Göteborgs universitet
ansvarar över respondenternas svar samt att dessa hanteras i enlighet med
personuppgiftslagen, vilket innebär att obehöriga inte kan ta del av respondenternas svar.
Vidare framgår det av enkäten att adressuppgifterna för enkätutskicken erhållits via
Skatteverket, men att uppgifterna kommer förstöras efter avslutat fältarbete. Respondenternas
anonymitet garanterades genom att enkätsvaren avidentifierades, vilket innebär att
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respondenternas uppgifter upphörde vara personuppgifter efter det att enkätsvaren samlats in,
vilket innebär att specifika enkätsvar inte går att spåra till enskilda individer. Även World
Values Surveys undersökning anses ha tagit hänsyn till konfidentialitetskravet, då det av
undersökningens enkätformulär framgår att respondentens svar behandlas med strikt
konfidentialitet.
Nyttjandekravet framhåller att insamlade uppgifter om enskilda personer enbart får användas
i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). SOM-institutets undersökning anses ha tagit
hänsyn till nyttjandekravet då datamängden från den nationella SOM-undersökningen 2014
inte är fritt tillgänglig för allmänheten. För att utomstående ska få tillgång till insamlad data
krävs primärforskarens godkännande, där en beställare av undersökningen fodras godkänna
ett kontrakt innan denne ges tillgång till material. I och med att primärforskarens
godkännande krävs kan man kontrollera för att datamaterialet endast kommer brukas i
forskningssyfte, vilket uppfyller nyttjandekravet. Då World Values Surveys undersökningar
och data är fritt tillgängliga för allmänheten, kan medverkande respondenter som nämnt inte
kontrollera över deras medverkan i undersökningar som baseras på WVS data. Därmed kan
WVS inte garantera att respondenters svar enbart kommer att nyttjas i forskningssyfte. Att
World Values Surveys enkätdata är fritt tillgänglig utgör således en problematisk aspekt
avseende uppfyllandet av nyttjandekravet.
Även saklighet och opartiskhet betraktas vara två viktiga etiska aspekter i
undersökningsprocessen. Undersökaren bör vara noggrann och ha förmåga till kritiskt
tänkande och en förmåga till självkritik, det vill säga att kritiskt pröva vad man tänker och
gör. Därtill ska undersökaren inte uppvisa partiskhet i form av urval eller undanhållande av
material, sakfel eller godtyckliga tolkningar (Edvardsson, 2008:217). Strävan i arbetet med
denna uppsats har varit att denna ska präglas av en objektivitet. Fullständig objektivitet är
svårt att garantera, då undersökarens förförståelse tenderar att prägla arbetet i en viss mån.
Emellertid är avsikten med denna uppsats att inte på något sätt bidra till en viss typ av
porträttering av sverigedemokratiska eller övriga partisympatisörer. Med undersökningen
finns därmed ingen strävan om att stigmatisera eller rättfärdiga Sverigedemokraternas
sympatisörer eller gruppens värderingar.
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7. Resultat
Följande avsnitt presenterar resultaten från uppsatsens analysförfarande. Inledningsvis
presenteras resultatet från tre medelvärdesanalyser avseende partisympatisörers instämmande
med postmateriella värderingar, materiella värderingar samt betonande av fysiska och
ekonomiska trygghetsvärden. Därefter följer resultat från tre regressionsanalyser, där den
första analysmodellen studerar samband mellan individers relation till postmateriella
värderingar. Den andra regressionsmodellen kontrollerar för individers förhållande till de
materiella värderingarna ”Landets säkerhet” samt ”Ett land i fred”. Den tredje
regressionsanalysen studerar individers förhållanden till uppsatsens orosindex. Samtliga
regressioner har gjorts med utgångspunkt i Ingleharts hypotes om en cultural backlash, varför
analyserna kontrollerar för hur variablerna ålder, kön, utbildningsnivå och sympati med
sverigedemokraterna förklarar individers förhållande till postmateriella respektive materiella
värderingar samt ekonomiska och fysiska otrygghetsvärden. Avsikten med resultatavsnittet är
att utifrån Ingleharts teoretiska resonemang om värderingskiftet och hypoteser om en cultural
backlash, klargöra om denna hypotes kan förklara individers sympatier med
sverigedemokraterna.
7.1 Partisympati och materiella värderingar
Skillnader mellan de olika partiernas sympatisörer undersöktes med hjälp av en
medelvärdesanalys. I tabell 7 visas medelvärden för de två materiella värderingarna ”Landets
säkerhet” samt ”En värld i fred”, där höga värden indikerar att partisympatisörerna betraktar
dessa värden som viktiga. Därmed indikerar lägre medelvärden att partisympatisörerna tycker
att landets säkerhet och världsfred är mindre viktigt. Resultaten är signifikanta, vilket innebär
att resultatet inte kan ha uppkommit av en slump3. Av analysen framgår att
Socialdemokraternas sympatisörer är den grupp partisympatisörer som betonar materiella
värden mest. Socialdemokraternas sympatisörer åtföljs av Kristdemokraternas, vilka också
tycker att landets säkerhet och att en värld i fred är viktigt. De partisympatisörer som betonar
de materiella värdena minst är Vänsterpartiets sympatisörer, vilka åtföljs av
Sverigedemokraternas.
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ANOVA-analysen för de materiella värderingarna och partisympati har en signifikansnivå på .001***. *** = p<.001 ** =
p<.01 * = p<.05. Levenes homogenitetstest: .001.
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Tabell 7 Inställning till materiella värderingar över partisympati. Medelvärden. Sverige
2014.

Kommentar: Variabler hämtade ur frågebatteri F87 i datamängden. Variablerna som ingår i ovan index är ”En
värld i fred” samt ”Landets säkerhet”, där höga värden indikerar att partisympatisörer instämmer med
värderingarna. Minimumvärdet är 0 och maximumvärde är 1.
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2016). Riks-SOM 2014.

Av analysen framgår att vissa medelvärdesskillnader är särskilt påtagliga, där skillnaden
mellan socialdemokratiska sympatisörers relativt starka instämmande i materiella värderingar
och Vänsterpartiets sympatisörers svagare instämmande med materiella värderingar är
särskilt påtaglig. Ytterligare en signifikant medelvärdesskillnad är den mellan
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas sympatisörer; Sverigedemokraternas
sympatisörer instämmer med de materiella värdena ”Landets säkerhet” och ”En värld i fred”
avsevärt mindre än de socialdemokratiska sympatisörerna. Då sverigedemokratiska
sympatisörer enligt analysen uppvisar ett avsteg från materiella värderingar, kan denna grupp
enligt denna analys inte klassificeras som materialister. Då socialdemokratiska sympatisörer
instämmer mest med de materiella värderingarna, är det befogat att benämna gruppen
materialister. Det finns således en överensstämmelse mellan resultaten från World Values
Survey år 2011 och SOM-undersökningen år 2014 vad gäller sverigedemokratiska
sympatisörers inställning till materiella värderingar, då båda resultaten indikerar ett svagt
instämmande med	
  materiella värderingar.
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Utöver de materiella värderingarna ”Landets säkerhet” och ”En värld i fred”, användes även
variablerna ”Stor arbetslöshet”, ”Organiserad brottslighet”, ”Terrorism”, ”Utbredd
korruption” samt ”Att bli utsatt för brott” för att undersöka en materiell grundhållning
avseende individens betonande av ekonomiska och fysiska trygghetsbehov. I tabell 8 återges
resultat för skillnader mellan hur olika partisympatisörer oroar sig över fysisk och ekonomisk
otrygghet i samhället och i det egna livet. Höga värden indikerar att partisympatisörerna
oroar sig mycket för fysisk och ekonomisk otrygghet, medan lägre medelvärden indikerar att
partisympatisörerna oroar sig mindre. Resultaten för ovan analys är signifikant, vilket innebär
att resultatet inte kan inte kan ha uppkommit av en slump4. Av medelvärdesanalysen framgår
att socialdemokratiska sympatisörer är den grupp som oroar sig mest över fysisk och
ekonomisk otrygghet. I nära anslutning till dem återfinns Sverigedemokraternas
sympatisörer, vilka också uttrycker en stark oro över fysisk och ekonomisk otrygghet.
Miljöpartiets sympatisörer oroar sig minst över ekonomisk och fysisk otrygghet.
Tabell 8 Oro över ekonomisk och fysisk otrygghet över partisympati. Medelvärden. Sverige
2014.

	
  

Kommentar: Variabler hämtade ur frågebatteri F56 och F125 i datamängden. Variablerna som ingår i indexet
tänks betona partisympatisörers oro över fysisk och ekonomisk otrygghet. Minimumvärdet är 0 och
maximumvärde är 1.
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2016). Riks-SOM 2014.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

	
  

ANOVA-analysen har en signifikansnivå på .00***. *** = p<.001 ** = p<.01 * = p<.05.
Levenes homogenitetstest för analysen uppvisar ett värde på .093, vilket är
större än minsta godtagbara värde om .050.
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Signifikanta medelvärdesskillnader återfinns främst mellan Socialdemokraternas
sympatisörer, vilka uppvisar särskilt påtagliga medelvärdesskillnader i förhållande till
Centerpartiets, Folkpartiets, Moderaternas och Miljöpartiets sympatisörer.
Sverigedemokratiska sympatisörer uppvisar signifikanta skillnader jämfört med
Moderaternas och Miljöpartiets sympatisörer.
Miljöpartiets sympatisörers relativt låga betonande av oro över fysisk och ekonomisk
otrygghet står enligt analysen i kontrast till socialdemokratiska och sverigedemokratiska
sympatisörer. Utifrån Inglehart är resultatet beaktansvärt, då Miljöpartiet är ett parti som
förespråkar miljö- och klimatfrågor samt ”mångfald, jämlikhet och jämställdhet”
(Miljöpartiet, 2013:3), vilka kan klassas som utpräglade postmateriella värden utifrån
Ingleharts teoretiska resonemang. Att Miljöpartiets sympatisörer uppvisar minst oro över
fysisk och ekonomisk otrygghet av samtliga partisympatisörer är således intressant, då
resultatet antyder att ett betonande av postmateriella värden står i kontrast med individers
betonande av materiell och fysisk otrygghet. Därmed kan resultatet från ovan
medelvärdesanalys betraktas som indikation på att Miljöpartiets sympatisörer är
postmaterialister, då denna grupp uppvisar mindre oro över ekonomiska och fysisk otrygghet
än några andra partisympatisörer. Ett lågt betonande av ekonomiska och fysiska
trygghetsvärden indikerar enligt Inglehart att människor tar dessa värden för givet, varför
postmateriella värden prioriteras. Det faktum att Sverigedemokraternas sympatisörer i
analysen åtföljs av Feministiskt initiativs sympatisörer – ett parti som liksom Miljöpartiet
betonar jämställdhetsfrågor – ses som ett anmärkningsvärt resultat som bör värderas med ett
kritiskt öga, då urvalet av partiets anhängare är relativt få till antalet i 2014 års SOMundersökning (157 respondenter).
Resultaten från medelvärdesanalyserna väcker frågor om glappet mellan
Sverigedemokraternas relativt låga värden vad gäller materiella värderingar, men höga
orosvärden. Detta då sverigedemokratiska sympatisörer tar avsteg från de utpräglade
materiella värderingarna ”Landets säkerhet” samt ”En värld i fred”, men betonar ekonomiska
och fysiska trygghetsvärden. Dessa kan dock inte betraktas som utpräglade värderingar, då
värdena baseras på individers känslor av oro snarare än värderingar. Resultatet angående att
sverigedemokratiska sympatisörer uppvisar en stark oro över ekonomisk och fysisk otrygghet
kan härledas till Sannerstedts studier, som klargör att sverigedemokratiska sympatisörer
uttrycker en betydande oro över framtiden. Då människors oro är baserad på känslor snarare
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än på värderingar, samt att sverigedemokratiska sympatisörer tar avstånd från två typiska
materiella värderingar, indikerar resultaten från medelvärdesanalyserna att
sverigedemokratiska sympatisörer svårligen kan betraktas uppvisa utpräglade materiella
värderingar. Därmed indikerar resultaten att orsaken till individers stöd för
Sverigedemokraterna sannolikt inte kan härledas till värderingsförändringar, i vilka
sverigedemokratiska sympatisörer antas framhålla materiella värderingar snarare än
postmateriella värderingar. Resultaten indikerar snarare att det är känslor av oro som
karaktäriserar de sverigedemokratiska sympatisörerna.
7.2 Partisympati och postmateriella värderingar
Analysen i denna uppsats har hittills visat att Sverigedemokraternas anhängare inte utgörs av
utpräglade materialister. Emellertid ger hypotesen om en cultural backlash anledning att
redogöra för partisympatisörernas inställningar till postmateriella värderingar. Vid en första
anblick kan observeras att partisympatisörer (oavsett parti) i lägre utsträckning sluter upp
bakom de postmateriella värderingarna än de materiella (jmf., medelvärden i tabell 9 med
medelvärden redovisade i tabell 7).
Tabell 9 Inställning till postmateriella värderingar över partisympati. Medelvärden. Sverige
2014.	
  

Kommentar: Tabellen visar medelvärdesskillnader mellan hur de olika partiernas sympatisörer förhåller sig till
postmateriella värderingar. Minimumvärdet är 0 och maximumvärde är 1.
Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2016). Riks-SOM 2014.
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Ovan tabell återger partisympatisörers instämmande med postmateriella värderingar. Höga
medelvärden innebär att partisympatisörer instämmer med postmateriella värderingar, medan
lägre värden indikerar ett avståndstagande. Av analysen framgår att Feministiskt initiativs
sympatisörer instämmer mest med postmateriella värderingar. Därefter följer Miljöpartiets
och Socialdemokraternas sympatisörer, vilka uppvisar ett starkt instämmande med
postmateriella värderingar. De partisympatisörer som relativt sett instämmer minst med
postmateriella värderingar är de sverigedemokratiska sympatisörerna. Likt föregående
medelvärdesanalyser är resultatet för det postmateriella indexet och partisympati statistiskt
signifikant 5.
Analysens resultat kan härledas till Inglehart, som menar att politiska rörelser som betonar
jämlikhet och ökad tolerans för ”ut-grupper” samt miljö- och klimatfrågor är sprungna ur
värderingsskiftet från materiella till postmateriella värderingar. Både Feministiskt initiativ
och Miljöpartiet kan anses framhålla postmateriella värderingar, där det förstnämnda partiet
förespråkar ”jämställdhet”, ”en värld utan gränser” och ”antidiskriminering av individer
baserat på etnicitet, könsuttryck/könsidentitet, funktionalitet, klass, religion eller
trosuppfattning” (Feministiskt initiativ, 2015:3). Vidare förespråkar Miljöpartiet en politik
som ”är en del av en global grön rörelse” och betonar ”mångfald, jämlikhet och jämställdhet”
(Miljöpartiet, 2013:3). Att Feministiskt initiativs och Miljöpartiets sympatisörer står i
kontrast till Sverigedemokraternas sympatisörer är att betrakta som ett intressant resultat, då
detta antyder att sverigedemokratiska sympatisörer inte sluter upp bakom postmateriella
värderingar i lika hög utsträckning som Miljöpartiets och Feministiskt initiativs sympatisörer.
Vidare är Sverigedemokraterna det parti som uppvisar avsevärt flest signifikanta
medelvärdesskillnader med andra partisympatisörer i hur man förhåller sig till postmateriella
värderingar. Partiets sympatisörer skiljer sig signifikant i hur man instämmer med
postmateriella värderingar i förhållande till Folkpartiets, Vänsterpartiets,
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs sympatisörer. De största
signifikanta medelvärdesskillnaderna återfinns mellan de sverigedemokratiska
sympatisörerna och Feministiskt initiativs och Miljöpartiets sympatisörer. Detta resultat talar
för att Ingleharts hypotes om en cultural backlash stämmer, då Sverigedemokraternas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

ANOVA-analysen för det postmateriella indexet och partisympati har en signifikansnivå på .00***.
*** = p<.001 ** = p<.01 * = p<.05. Levenes homogenitetstest ger ett värde på .092, vilket överstiger minsta
godtagbara värde om .050.
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sympatisörer enligt det enkätmaterial som analyserats i denna studie avviker från
postmateriella värderingar. Av föregående medelvärdesanalyser framgår att
sverigedemokratiska sympatisörer bedömer de materiella värderingarna ”Landets säkerhet”
och ”En värld i fred” som relativt oviktiga jämfört med övriga partisympatisörer, varför
denna grupp svårligen kan definieras som materialister utifrån Ingleharts definition. Detta
resultat kan som nämnt härledas till World Values Surveys data, i vilken sverigedemokratiska
sympatisörer till en övervägande majoritet benämns ”mixed”, vilket innebär att denna grupp
främst uppvisar en blandning av både materiella och postmateriella värderingar. Resultatet
om att sverigedemokratiska sympatisörer oroar sig avsevärt över fysisk och ekonomisk
otrygghet i samhället är beaktansvärt, då detta indikerar att det inte är explicit gruppens
förhållande till materiella respektive postmateriella värderingar som utmärker dem.
Resultaten indikerar att det snarare är oroskänslor som präglar de sverigedemokratiska
sympatisörerna.
För att närmare undersöka medelvärdesskillnaderna mellan partisympatisörer och vilken
förklaringskraft de olika värderingsskillnaderna antas ha, redogör nedan delavsnitt för tre
regressionsanalyser. Analyserna har gjorts utifrån Ingleharts hypoteser avseende att det är i
synnerhet äldre, lågutbildade män som motsätter sig postmateriella värderingar. Avsikten
med regressionsanalyserna är således att undersöka om Ingleharts påtalade faktorer avseende
det ökade stödet för populistiska partier har någon förklaringskraft för de
sverigedemokratiska sympatisörerna. Regressionsanalyserna kommer därmed studera
fördelningen av partisympati med Sverigedemokraterna, ålder, kön och utbildningsnivå kring
postmateriella värderingar samt de materiella värdena ”Landets säkerhet” och ”En värld i
fred” samt individers oro över ekonomisk och fysisk otrygghet.
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7.3 Värderingar och partisympati – finns det alternativa förklaringar?
Av tabell 11 nedan presenteras resultatet för tre multipla regressionsanalyser som utförts i
undersökningen. Fördelen med multipel regressionsanalys är att den möjliggör för hantering
av flera variabler samtidigt. Avsikten med regressionerna nedan är att förklara huruvida
analysernas beroende variabler (postmateriellt index, materiellt index respektive orosindex)
kan ses som funktioner av variablerna partisympati (Sverigedemokraterna), kön, ålder och
utbildningsnivå.
Tabell 11. Regressionsanalys. Beroende variabel: Postmateriellt index, materiellt index
(F87) samt orosindex. Oberoende variabler: partisympati (SD), kön, ålder och
utbildningsnivå. Ostandardiserade b-koefficienter samt standardfel (inom parantes).
Postmateriellt index

Partisympati (SD)

Materiellt index

Orosindex

-.022***

-.022

.049**

(.006)

(.012)

(.016)

.056***

.086***

(.003)

(.007)

(.009)

0.01

.013***

.031***

(.002)

(.002)

(.002)

-.001

-.004**

-.017***

(.001)

(.002)

(.002)

R-square (justerad)

5.1 %

8.4 %

19.4 %

N

1552

1607

1541

Kön (Kvinna)
Ålder
Utbildningsnivå

.027***

Kommentar: Tabellen visar samband mellan postmateriella och materiella värderingar samt index över oro för
ekonomisk och fysisk otrygghet med variablerna partisympati (SD), kön, ålder och utbildningsnivå. *** =
p<.001 ** = p<.01 * = p<.05. Källa: Göteborgs universitet, SOM-institutet. (2016). Riks-SOM 2014Riks-3.

Resultaten i tabell 11 visar att en partisympati med Sverigedemokraterna förklarar
inställningar till värderingar. Nämnvärt är att analysen över det materiella indexet inte är
statistiskt signifikant, till skillnad från analyserna över såväl det postmateriella indexet som
orosindexet. Därmed går det inte att utesluta att resultatet om partisympatisörernas
avståndstagande från materiella värderingar inte har genererats av slumpen. Resultaten från
regressionsanalysen pekar dock likt medelvärdesanalyserna på att sverigedemokratiska
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sympatisörer inte instämmer med materiella värderingar, varför denna grupp inte kan anses
uppvisa utpräglade materiella värderingar. Därmed kan sympati med Sverigedemokraterna
inte förklaras av att individen betonar materiella värderingar framför postmateriella
värderingar, vilket inte ligger i linje med Ingleharts hypoteser om en cultural backlash. Av
tabellen framgår emellertid att sverigedemokratiska sympatisörer uppvisar en betydande oro
över ekonomisk och fysisk otrygghet, vilket är ett resultat som är signifikant på ** = p<.01
nivån. Sverigedemokratiska sympatisörers relativt starka oro över ekonomisk och fysisk
otrygghet betraktas som ett intressant resultat, då detta motsäger Ingleharts hypoteser om att
det är i huvudsak värderingsskillnader och värderingsförändringar som provocerat fram
stödet för populistiska partier. Regressionerna ovan antyder dock att det handlar om känslor
snarare än om värderingar när det kommer till individers sympatier med
Sverigedemokraterna. Resultaten från regressionen avseende orosindexet och de oberoende
variablerna har även starkast förklaringskraft av samtliga regressionsmodeller (se R-square i
tabell 11), då modellen förklarar 19.4 procent av variansen mellan orosindexet och de
oberoende variablerna. De övriga regressionsmodellerna förklarar enbart 5.1 procent
respektive 8.4 procent av variansen i resultatet, varför resultatet som erhållits från
regressionen för orosindexet betraktas som mer övertygande.
Den prediktor som bidrar starkast till att förklara postmateriella, materiella såväl som oro
över ekonomisk och fysisk otrygghet är kön. Av tabellen framgår att kvinnor instämmer mer
än män med postmateriella värderingar (.027) och de materiella värdena ”Landets säkerhet”
och ”En värld i fred” (.056). Dessutom tycks kvinnor oroa sig betydligt mer än män kring
ekonomisk och fysisk otrygghet (.086), vilket dessutom är det samband som har avsevärt
starkast förklaringskraft av samtliga regressionsanalyser.
Individers ålder har enligt regressionerna mycket svag förklaringskraft (ej statistiskt
signifikant) över huruvida man instämmer med postmateriella värderingar. För materiella
värderingar visar analysen att en hög ålder har ett statistiskt signifikant samband över
betonandet av materiella värderingar; ett resultat som antyder att Ingleharts
socialisationshypotes stämmer. Sambandet mellan en hög ålder och oro över fysisk och
ekonomisk otrygghet har dock starkast förklaringskraft, vilket dessutom är signifikant på ***
= p<.001 nivån. Variabeln ”Utbildningsnivå” uppvisar svagt negativa samband med
individers betonande av postmateriella och materiella värderingar, där endast sambandet för
materiella värderingar är statistiskt signifikant. Liksom resultaten för övriga variabler är den
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variabel som utbildningsnivå har starkast samband med orosindexet. Enligt analysen tenderar
lågutbildade att oroa sig mer över ekonomisk och fysisk otrygghet än högutbildade. Likt
övriga samband för orosindexet är sambandet mellan utbildningsnivå och oro statistiskt
signifikant på *** = p<.001 nivån.
Sammanfattningsvis framgår av samtliga regressionsanalyser att sverigedemokratiska
sympatisörer tar avstånd från postmateriella värderingar och förefaller ta avstånd från de
materiella värdena ”Landets säkerhet” och ”En värld i fred”. Analysen över oroindexet har
dock starkast förklaringskraft, varför detta resultat ses som en mer sannolik förklaring till
sympatisörernas motiv att stödja Sverigedemokraterna. Gällande de postmateriella
värderingarna respektive de materiella värderingarna ”Landets säkerhet” och ”En värld i
fred” betonar kvinnor båda värderingstyperna betydligt mer än män, där starkast samband
återfinns mellan kvinnor och de materiella värderingarna. Gällande ålder tenderar äldre
människor att instämma mer med materiella värderingar, vilket överensstämmer med
Ingleharts socialisationshypotes. Signifikanta samband som visar att yngre människor betonar
postmateriella värderingar saknas dock, vilket talar emot Ingleharts teoretiska resonemang.
Analyser avseende individers utbildningsnivå indikerar svaga samband mellan låg
utbildningsnivå och postmateriella respektive materiella värderingar, där resultatens
förklaringskraft är något starkare för det materiella indexet. Sammantaget framgår av
regressionsanalyserna att dessa inte överensstämmer med Ingleharts resonemang om att det är
främst äldre, lågutbildade män som motsätter sig postmateriella värderingar. Den
förklaringsmodell som har avsevärt starkast förklaringskraft är oro över fysisk och
ekonomisk otrygghet, där främst kvinnor och sverigedemokratiska sympatisörer uttrycker en
betydande oro över ekonomisk och fysisk otrygghet. Även lågutbildade och äldre uttrycker
en oro över ekonomisk och fysisk otrygghet, men gör detta i en mindre utsträckning än
kvinnor och sverigedemokratiska sympatisörer.
7.4 Sammanfattning av resultat
Resultaten av studiens analysförfarande framstår emellanåt motsägelsefulla, då
sverigedemokratiska sympatisörer ter sig avståndstagande från både postmateriella och
materiella värderingar. Enbart resultatet avseende sverigedemokratiska sympatisörers
förhållande till postmateriella värderingar statistiskt signifikant, varför detta utfall har en
relativt högre trovärdighet. Studiens analysförfarande visar att Sverigedemokraternas
sympatisörer utmärker sig relativt övriga partisympatisörer, då de avviker mest från
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postmateriella värderingar, vilket är ett resultat som överensstämmer med korstabuleringen
av WVS data, där sverigedemokratiska sympatisörer har den avsevärt minsta andelen
postmaterialister (tre procent). Syftet med analysförfarandet var att undersöka om Ingleharts
hypotes om en cultural backlash utgör en relevant förklaringsmodell för individers motiv till
att sympatisera med Sverigedemokraterna. Denna hypotes avser som nämnt att ett
värderingsskifte mot postmateriella värderingar resulterat i en motreaktion hos äldre,
lågutbildade män, vilka menas vända sig till populistiska partier då dessa förkastar
dominansen av postmateriella värderingar. Att sverigedemokratiska sympatisörer tar avsteg
från postmateriella värderingar indikerar därmed att hypotesen om en cultural backlash
stämmer för de sverigedemokratiska sympatisörerna. Dock saknas det i analyserna stöd för
att det är äldre, lågutbildade män som tar avstånd från postmateriella värderingar. Vidare
visar analysen att individers oro över ekonomisk och fysisk otrygghet utgör den starkaste
prediktorn för sverigedemokratiska sympatier, vilket talar för att det är denna analysmodell
som bäst speglar verkligheten. Med det sagt, ter sig en oro över ekonomisk och fysisk
otrygghet ha en starkare förklaringskraft för individers sympatier med Sverigedemokraterna
än förhållandet till postmateriella respektive materiella värderingar.
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8. Diskussion
I följande avsnitt belyses uppsatsens resultat och analyser utifrån uppsatsens syfte och
frågeställningar. Uppsatsens resultat kommer att tolkas utifrån Ingleharts hypoteser om
värderingsförändringar samt the cultural backlash thesis. Därefter kommer resultatet att
diskuteras i ljuset av ett antal metodologiska val som gjorts under undersökningens
genomförande. Uppsatsen avslutas med en spaning avseende frågor som är att betrakta som
angelägna för forskningsfältet inom en närstående framtid.
8.1 Vad säger studiens resultat om sverigedemokratiska sympatisörers värderingar?
Denna uppsats grundades på frågeställningarna 1)	
  Hur förhåller sig sverigedemokratiska
sympatisörer till materiella och postmateriella värderingar? 2) Skiljer sig
sverigedemokratiska sympatisörers värderingar från övriga partisympatisörer? samt 3) Kan
stödet för Sverigedemokraterna betraktas som en motreaktion gentemot postmateriella
värderingar hos äldre, lågutbildade män? Avseende materiella och postmateriella värderingar
visar resultaten från undersökningen på en relativt komplex bild avseende
sverigedemokratiska sympatisörers förhållanden till dessa värderingstyper. Av uppsatsens
resultat framgår att gruppen tycks ta avstånd från både postmateriella och materiella
värderingar. Ett beaktansvärt resultat från undersökningen är att de sverigedemokratiska
sympatisörernas avståndstagande från postmateriella värderingar tycks stå i motsättning till
Feministiskt initiativs och Miljöpartiets främjande av dessa värderingar. Detta resultat är
intressant i sig, då det i enlighet med Ingleharts hypotes om en cultural backlash indikerar att
populistiska partisympatisörer motsätter sig postmateriella och progressiva värderingar.
Emellertid är de sverigedemokratiska sympatisörernas avsteg från materiella värderingar
betydligt mer svårförklarligt utifrån Ingleharts teorier om värderingsförändringar och hypotes
om en cultural backlash. Då de sverigedemokratiska sympatisörerna tar avstånd från
postmateriella värderingar borde denna grupp framhålla materiella värderingar, vilket
uppsatsens resultat visar att gruppen inte gör. Därmed antyder resultaten att Ingleharts
hypoteser om att populistiska partisympatisörer sympatiserar med traditionella värderingar
men förkastar progressiva värderingar, inte har någon större förklaringskraft för de
sverigedemokratiska anhängarna. Inte heller Ingleharts hypoteser om att det är i synnerhet
äldre, lågutbildade män som förespråkar traditionella värderingar har någon större
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förklaringskraft avseende sverigedemokratiska sympatisörer, enligt denna uppsats resultat.
Resultatet visar att kvinnor tycks betona de materiella värderingarna ”Landets säkerhet” och
”En värld i fred” avsevärt mer än män. Samtidigt talar en hög ålder som förklaring för
betonandet av materiella värderingar för att Ingleharts socialisationshypotes stämmer, då det
av resultatet framgår att äldre människor är mer benägna än yngre att betona materiella
värderingar. Ett negativt samband mellan ålder och postmateriella värderingar saknas, vilket
innebär att resultaten inte pekar på att det är i huvudsak yngre personer som betonar
postmateriella värderingar. Detta talar emot Ingleharts socialisationshypotes och följaktligen
hypotesen om en cultural backlash hos äldre individer. En lägre utbildningsnivå tycks inte
heller kunna förklara att individer betonar materiella värderingar mer än postmateriella.
Resultatet står därmed i kontrast till Ingleharts syn på postmaterialisters och materialisters
utbildningsnivå och hur dessa antas hänga ihop med deras politiska attityder, samt
underliggande orsaker för en cultural backlash som antas vara påtaglig bland lågutbildade
individer.
Även om sverigedemokratiska sympatisörer är de partianhängare som uppvisar starkast
avsteg från postmateriella värderingar, kan detta resultat svårligen anses utgöra en god grund
för att anta att Ingleharts hypotes om en cultural backlash stämmer. På grund av att de
sverigedemokratiska sympatisörernas oro över ekonomisk och fysisk otrygghet har starkare
förklaringskraft än avståndstagandet från postmateriella värderingar, är det rimligare att anta
att sympatisörernas oro över fysisk och ekonomisk otrygghet är mer karaktäristiskt för
gruppen än avsteget från postmateriella värderingar. Av denna studie framgår således att det
sannolikt inte är individers förhållanden till materiella respektive postmateriella värderingar
som motiverar individer att sympatisera med Sverigedemokraterna; det är troligtvis andra,
alternativa faktorer som bidrar till detta. Därmed anses Ingleharts hypoteser om en cultural
backlash inte vara en tillämpbar förklaringsmodell för de sverigedemokratiska
sympatisörerna, då uppsatsens resultat tyder på att det är individers känslor av oro snarare än
värderingar, som föranleder sympatier med partiet. Detta resultat och resonemang anses även
som rimligt utifrån World Values Surveys data från 2011, där sverigedemokratiska
sympatisörer till en övervägande majoritet uppvisar blandade materiella och postmateriella
värderingar. WVS data anses således korrespondera med denna uppsats resultat.
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8.2 Metodologisk påverkan på resultatet
För att besvara studiens frågeställningar bedömdes en kvantitativ metod vara mest användbar,
då resultaten från en kvantitativ studie ger möjlighet till resultat som kan generaliseras till
den population som avses undersökas, vilket i denna uppsats varit sverigedemokratiska
sympatisörer. En kvalitativ studie hade inte kunnat tillhandahålla ett representativt resultat för
gruppen, och således inte kunnat testa Ingleharts hypotesers förklaringskraft avseende
värderingsförändringar och hur dessa motiverar individer till att sympatisera med
populistiska partier. SOM-institutets data ansågs mest lämplig, då det utgjorde ett större urval
av partisympatisörer, jämfört med World Values Surveys, som bestod av ett alltför begränsat
antal sverigedemokratiska partisympatisörer.
En nackdel med 2014 års nationella SOM-undersökning är att den omfattar betydligt fler
variabler som kan definieras som postmateriella värderingar än materiella värderingar.
Antalet variabler som kan definieras som materiella värderingar har varit betydligt färre;
enbart två värden ur datamängden ansågs kunna kategoriseras som explicita materiella
värderingar (”Landets säkerhet” samt ”En värld i fred). Då det postmateriella indexet består
av sju variabler medan det materiella indexet enbart består av två variabler kan spridningen
för dessa index anses ojämn. För att kompensera för detta, fattades beslut om att mäta
individers ekonomiska och fysiska trygghetsbehov i enlighet med Ingleharts syn på
individens behov att säkerställa ekonomiska och fysiska behov. Dessutom fanns stöd för ett
orosindex med anledning av Bertelsmanns Stiftungs studies resultat, som menar att individers
rädslor snarare än värderingar avgör huruvida man sympatiserar med ett populistiskt parti
eller inte. Därmed, i enlighet med Ingleharts värderingsskalor, som kritiserats av bland annat
Lakatos (2015) och Flanagan (1982), baserades uppsatsens fysiska och ekonomiska
otrygghetsindex inte på explicita värderingar utan på känslor, vilket kan anses problematiskt.
Därmed gäller den kritik som riktats avseende Ingleharts värderingsskalor även för
operationaliseringen av värderingar i denna uppsats. Avsikten med uppsatsens studie har
genomgående varit att efterlikna Ingleharts operationaliseringar av materiella respektive
postmateriella värderingar, varför beslut fattades om att inkludera variabler som berör
individers känsloupplevelser.
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8.3 Avslutning
Av denna uppsats har tydligt framgått att studiet av människors värderingar är ett komplext
studium. Synen på värderingars uppkomst och karaktär tycks skilja sig åt beroende på
forskare och disciplin. Ingleharts perspektiv på värderingar är som nämnt inte oantastliga,
utan har anmärkts på av flertalet kritiker. Utifrån uppsatsens syfte kan Flanagans (1982),
Lakatos (2015) respektive Hallers (2002) invändningar avseende Ingleharts syn på
värderingar ses som relevanta. Dessa kritikers invändningar gällande vad som är
karaktäriserande för människors värderingar skiljer sig märkbart från Inglehart, där Lakatos
förespråkar att studiet av individers värderingar skall göras på individnivå. Flanagan
respektive Haller menar båda att ett samhälles värderingar är betydligt mer komplexa än vad
Inglehart ger sken av. Frågan som kvarstår är om det överhuvudtaget är människors
värderingar som underbygger det ökade stödet för populistiska partier, däribland
Sverigedemokraterna, i dag? Grundar sig det ökade stödet för populistiska partiet i vad, till
exempel Flanagan, benämner ”ett kollektivt medvetande”? Eller är det snarare människors
känslor som utgör motiv för att sympatisera med populistiska partier, vilket Bertelsmann
Stiftungs studie framhåller? Resultaten från denna uppsats tyder på att det senare alternativet
har starkast förklaringskraft, där individers känslor av oro över fysisk och ekonomisk
otrygghet tycks förklara sverigedemokratiska sympatier mer än värderingar.
Uppsatsens syfte har varit att undersöka om hypotesen om en cultural backlash utgör en
relevant förklaringsmodell för individers motiv till att sympatisera med Sverigedemokraterna.	
  
Studiens resultat indikerar att Ingleharts hypotes har relativt svag förklaringskraft i
sammanhanget. Därmed antyder resultaten att Ingleharts hypoteser om det ökade stödet för
populistiska partier inte stämmer för Sverigedemokraterna, vilket antyder att forskningen
framöver behöver inrikta sig på andra förklaringsmodeller.
Det forskningsfält som avser undersöka det ökande stödet för populistiska partier i
västvärlden kommer med stor sannolikhet att fortsätta utvecklas de kommande åren. Detta då
dagens politiska polariseringar blivit allt påtagligare, vilket kan noteras i individers starkt
åtskilda reaktioner gällande exempelvis Storbritanniens utträde ur EU och USA:s val av
president under 2016. Utöver Ingleharts hypotes om en cultural backlash bidrar de
förklaringsmodeller som redogjorts för i uppsatsens kartläggning av forskningsfältet med
alternativa förklaringar avseende det växande stödet för populistiska partier. Emellertid
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kvarstår det faktum att det saknas konsensus kring de avgörande orsakerna för populismens
framgångar i Sverige och övriga västvärlden. Det är i dagsläget svårt att säga vilken
vetenskaplig disciplin som är bäst lämpad att undersöka och förklara orsakerna till
populistiska partisympatier. Kan enbart sociologin och socialpsykologin förklara individers
motiv till att sympatisera med populistiska partier, däribland Sverigedemokraterna? Eller är
statsvetenskapens teorier och förklaringsmodeller bättre lämpade att förklara detta? Är det
snarare den psykologiska vetenskapen, med studiet av emotioner och psykologiska
predispositioner, som bäst kan kartlägga och förklara vad individers sympatier med
populistiska partier beror på? Det är möjligt att ytterligare andra discipliner är relevanta i
studiet, eller att en kombination av flera är den rätta vägen att gå. Det är dock oavsett
vetenskaplig disciplin angeläget att forskningen fortsätter att försöka klarlägga orsakerna till
de polariseringar som i dag råder bland befolkningen i västvärlden. Utvecklingen av detta
forskningsfält över de kommande åren kommer därmed att vara både intressant och viktigt att
följa.
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