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Sammanfattning 

Högerpopulismen har vuxit sig stark i Europa och västvärlden på senaste tiden. Fenomen som 

Trump, Brexit och Sverigedemokraterna är exempel på detta. Sverigedemokraterna har störst 

stöd bland män och samma mönster återfinns i stora delar av Europa. Könsgapet i 

partisympati till högerpopulistiska partier är ett omdebatterat ämne men relativt få studier har 

gjorts kring ämnet. De studier som har försökt förklara könsgapet har ännu inte lycktas – det 

är därför puzzlet fortfarande återstår. Sveriges politiska konfliktdimension har länge bestått av 

ekonomiska klasskillnader men det nuvarande politiska klimatet tycks kännetecknas av nya 

konfliktytor. Dessa ytor består av sakpolitiska frågor som rör kring bland annat; invandring, 

lag och ordning, miljö och jämställdhet. Vissa forskare hävdar att den traditionella 

höger/vänster-skalan bör kompletteras med en kulturell dimension. Den dimensionen går 

ibland under namnet GAL-TAN. För att förstå Sverigedemokraternas framgång och varför 

partiet lockar till sig fler män har denna studie som avsikt, att med hjälp av GAL-TAN-

skalan, försöka förklara könsgapet utifrån eventuella värderingsskillnader mellan män och 

kvinnor. Värderingsperspektivet underbyggs av andra teorier som förklarar könsgapet mellan 

män och kvinnor till följd av olika socioekonomiska och sociokulturella positioner i 

samhället. Studien utförs genom enkätdata från SOM-institutet. Resultatet visar att det inte 

finns några särskilda könsskillnader i värderingar men att värderingar däremot spelar roll 

gällande stödet för Sverigedemokraterna, i synnerhet för män. 
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1. Inledning   

Den senaste tiden har Sverigedemokraterna (SD) skördat stora framgångar i Sverige. 

Med 17,6 procent i riksdagsvalet 2018 är SD nuförtiden Sveriges tredje största parti 

(Valmyndigheten, 2018). Den svenska sociologen Jens Rydgren (2005) menar att partiet 

kännetecknas av en främlingsfientlig immigrationspolitik kombinerat med främjandet för en 

etnisk nationalistisk hållning och en stark skepticism till det politiska etablissemanget 

(Rydgren, 2005, s. 8f). Utvecklingen som sker är dock inget unikt för Sverige. 

Högerpopulismen har brett ut sig i stora delar av världen; inte minst i västvärlden och 

Sydamerika. Bolsonaro, Victor Orbán och Marine Le Pen är endast några namn på partiledare 

vars partier underblåser dessa strömningar (Stone, 2018). I en artikel från The Guardian 

konstateras att populistiska (främst höger) partier har mer än tredubblats i Europa de senaste 

två decennierna och att var fjärde europé nu röstar populistiskt (Lewis, Clarke, Bark., m.fl. 

2018). Den politiska sociologen Matthijs Rooduijn säger: ”Populismens odlingsmark har 

blivit allt mer bördig, och populistiska partier är mer än tidigare i stånd till att skörda 

belöningen” [egen översättning] (Lewis, m.fl., 2018).  

    Högerpopulistiska partiers framgångar brukar förstås som en reaktion på ekonomiskt 

oroliga tider - att det är i tider av nedgång och recession som högerpopulistiska åsikter sprids 

och får fäste (Broström, 2014). Sveriges ekonomiska situation har dock varit relativt 

gynnsam. Den svenska tillväxten och bruttonationalprodukten har ökat (SCB, 2018) men trots 

det har SD ökat kraftigt i de senaste riksdagsvalen sedan år 2002 (Broström, 2014). 

    Fenomen som SD, Brexit och Trump går inte att endast förstå i termer av ekonomisk politik 

och fördelningspolitik. Lipset och Rokkan (1967) beskriver mycket av Europas politik under 

stora delar av 1900-talet som ”nedfruset” - att politiken främst bestod av en ekonomisk 

konfliktdimension som ställde arbetare och kapital mot varandra. Sveriges politik är ett bra 

exempel på detta. Den största politiska skiljelinjen har länge byggt på klasskillnader men 

vissa forskare hävdar att den traditionella blockpolitiken som bygger på den klassiska höger- 

och vänsterskalan inte längre räcker till för att kunna förstå det nuvarande politiska klimatet 

(Oscarsson, 2017, s. 411). Det krävs istället en ny kulturell dimension för att kunna förklara 

Sverigedemokraternas framgång. Den dimensionen går ibland under namnet GAL-TAN, där 

(G)röna, (A)lternativa och (L)ibertära värderingar ställs mot (T)raditionella, (A)uktoritära och 

(N)ationalistiska värderingar (Hooghe, Marks & Wilson, 2002, s. 966). Värderingar definieras 

som grundläggande tankar och känslor om vad som är önskvärt och inte önskvärt och som 

kan motivera åsikter i enskilda frågor (Hagevi, 2014, s. 61). Sverigedemokraternas politiska 
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agenda brukar beskrivas som värdekonservativ och nationalistisk (Rydgren, 2018, s. 9). 

    Partiet kännetecknas av en restriktiv hållning till invandring för att bevara den ”svenska 

identiteten”, liksom en traditionell syn på familjeliv och könsroller (Rydgren, 2005, s. 19). 

Med dessa värderingar placeras partiet längst ut på TAN-axeln (Oscarsson, 2017, s. 421).  

    Vad som i övrigt är anmärkningsvärt är den höga andelen av män som stödjer och verkar 

inom partiet. Även om andelen kvinnor ökar så är Sverigedemokraterna fortfarande klart 

mansdominerat (Sannerstedt, 2016, s. 164). Samma mönster återfinns i andra 

högerpopulistiska partier runtom i Europa (Sannerstedt, 2016, s. 164; Givens, 2004, s. 58). 

Officiella siffror från valet 2018 är ännu inte fastställda men i en skattning gjord av Statistiska 

centralbyrån från i maj var det cirka 9,7 procent av kvinnorna respektive 19,7 procent av 

männen som planerade att lägga sin röst på SD (SCB, 2018). Könsskillnaderna återfinns i alla 

åldersgrupper, men är störst bland personer under 50 år (Sannerstedt, 2016 s. 164). Detta kan 

tyckas som ett tämligen intressant fenomen: Sverige, ett land som länge har varit utan ett 

framgångsrikt högerpopulistiskt parti - men med SD:s ökade stöd tycks utveckla ett könsgap 

gällande stöd för partiet. Om detta beror på könsskillnader i värderingar har denna uppsats 

som avsikt att ta reda på. 

    Enligt statsvetaren Ronald Inglehart (1977) har konflikten mellan ekonomiska intressen i 

allt större utsträckning ersätts av värdekonflikter. Inglehart menar att det har skett en 

värderingsförändring i västvärlden som bland annat beror på stärkt ekonomi, ökad säkerhet 

och stabilitet. Den yngre generationen som växer upp i en tryggare miljö värdesätter och 

prioriterar annorlunda jämfört med tidigare generationer som har vuxit upp i tider av krig och 

oroligheter. Den äldre generationen har, enligt Inglehart, materialistiska värden som betonar 

fysisk trygghet och materiellt välstånd medan den yngre generationen strävar efter 

postmaterialistiska värderingar. Dessa värderingar är yttrandefrihet, självförverkligande, 

miljö, - och jämställdhetsfrågor etc. (Inglehart, 1977, s. 13ff). Politiken som har gällt för 

respektive generation speglar varandras värderingar. Den materialistiskt influerade politiken 

satsar på ekonomisk tillväxt, lag och ordning, bekämpning av brottslighet osv. medan den 

yngre generationens politik betonar vikten av klimat, jämställdhet och ser ett allmänt ökat 

intresse för att ta del av politiska frågor (Inglehart, 1977, s. 13ff).  

    Individuella värderingar och övergripande värderingar på samhällsnivå har en ömsesidig 

påverkan. Politiken är en avspegling av dessa förändringar och enligt Inglehart kommer 

värderingsförändringar leda till ett politiskt splittrat klimat. Slutligen, är det möjligt att länka 

samman materialistiska och postmaterialistiska värderingar med GAL-TAN-värderingar, 

d.v.s. att GAL = postmaterialistisk och TAN = materialistisk. Detta förklarar dock inte varför 
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det är vanligare för män att rösta på Sverigedemokraterna. Förklaringar till varför kvinnor inte 

röstar på ett högerpopulistiskt parti som Sverigedemokraterna i lika stor grad som män 

varierar. Vissa forskare menar att partier med en kritisk syn på invandringspolitiken verkar 

tilltala fler män (Givens, 2004) medan andra forskare hävdar att kvinnor kan ha svårare att 

attraheras av ett parti där mansdominansen bland de främsta representanterna är så stark 

(Sannerstedt, 2016). Det råder alltså ingen konsensus kring fenomenet i den vetenskapliga 

litteraturen. 

    De studier som finns kring denna könsklyfta skiljer sig beroende på var fenomenet studeras 

(Harteveld, Van Der Brug, Dahlberg & Kokkonen 2015 s. 104). Den forskning som har 

bedrivits hittills har mestadels fokuserat på att mäta partival i de redan etablerade partierna 

tillhörande den klassiska höger- och vänsterskalan. Av den forskning som finns har ingen 

studie enbart fokuserat på Sveriges fall utifrån GAL-Tan-skalan. Därmed är det av hög vikt 

att undersöka om könsskillnader i värderingar kan ligga bakom könsgapet i stöd till SD.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka könsgapet gällande stödet för SD. Även om 

det redan har konstaterats att det finns ett könsgap, är det inte garanterat att denna studies 

urval visar på detta. Därmed anses en första analys som kontrollerar för könsgapet relevant. 

    Studien tar avstamp från Hans-Georg Betz teorier om postindustriella samhällen och 

Ulrichs Becks teser kring risksamhället. Sedan övergår studien till Ronald Ingleharts teorier 

kring värderingsförändringar, för att till sist kompletteras av ett senare verk av Inglehart 

tillsammans med Pippa Norris. Med dessa studier som teoretiskt ramverk och med 

datamaterial tillhörande SOM-institutet är målet att undersöka värderingars och 

könstillhörighetens inflytande på partisympati för SD. Denna undersökning kommer att 

hänvisa till studier som har studerat könsgapet i flera olika länder i Europa och i västvärlden 

men fokus kommer ligga på Sverige. Frågeställningarna som följer är således: 

 

1) Skiljer sig stödet för Sverigedemokraterna mellan kvinnor och män?  

2) Kan skillnader i attityder/värderingar mellan kvinnor och män vara en del av förklaringen 

till könsgapet? 
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1.2 Avgränsning 
Denna uppsats har som syfte att försöka förklara könsgapet till SD utifrån ett sociologiskt 

perspektiv. Värderingarna som denna undersökning utgår från ingår i GAL/TAN-skalan, 

vilket innebär att det inte görs några anspråk på andra värderingar. Denna studie utgår från ett 

svenskt datamaterial som är insamlat år 2016. Därtill kommer samband mellan kön, 

värderingar och partisympati att studeras. Kontrollvariabler som ålder, klass eller förändringar 

över tid kommer denna studie inte att ta hänsyn till.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna studie består av sju olika avsnitt med en målsättning att disponera texten på ett 

strukturerat och sammanhängande sätt. Första delen består av en inledning som ger en kort 

introduktion till uppsatsens ämne. Den kommande dispositionen inleds med tidigare 

forskning; där en bakgrund till högerpopulism, framväxten av SD, SD:s kärnväljare och 

partiets relation till kvinnor ges. I avsnitt tre presenteras det teoretiska ramverket som 

uppsatsen bygger på - vilket grundar sig i sociologiskt relevanta teorier som berör 

postmodernisering, värderingar och attityder. I avsnitt fyra redogörs för de metodval som har 

gjorts. Därefter övergår studien till avsnitt fem där resultatet presenteras och som följs av 

avsnitt 6, som innehåller en diskussion kring studiens erhållna resultat och dess relation till 

tidigare forskning, teori och metod. Uppsatsen avslutas till sist med några avslutande ord i 

avsnitt sju.   

2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en översikt kring vad som sagts inom ämnet tidigare. 

Litteraturen som redovisas är till största del politisk sociologi men det hämtas även influenser 

från statsvetenskap och socialpsykologi. För att förstå högerpopulismen och SD:s framgång är 

det nödvändigt att först diskutera framväxten av dessa partier. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av populism som ideologi för att sedan övergå till bakgrunden till populism som 

fenomen, därefter fortsätter studien med ett stycke om SD:s kärnväljare för att avslutas med 

partiets relation till kvinnor.   
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2.1 Populism   
De litterära verken om populism gör en viktig distinktion gällande populismens svårfångade 

väsen: populism är en relativt tunn ideologi med många ideologiska komponenter som kan 

ingå i termen (Mudde, et, al. 2017, s. 6) - vilket gör det svårare att analysera begreppet. 

Populism kan förbindas med bland annat socialism, extremism, fascism och nationalism 

(Müller, 2016, s. 29). Ideologin kännetecknas av en anti-pluralistisk agenda som gärna delar 

upp samhällen i två homogena och antagonistiska läger: ” det rena folket” mot den ”den 

korrupta eliten”. Alla som är emot etablissemanget behöver nödvändigtvis inte vara 

populister. Likväl genomsyras åskådningen av ett ”vi-mot-dem”-tänkande, samt en politik 

som styrs av förenklade lösningar på svåra politiska problem (Müller, 2016, s. 29f). 

    Akkerman (2015) menar att högerpopulistiska partier ofta förknippas med en politik som 

står i opposition till invandring, vilken även brukar vara det som folk dras mest till 

(Akkerman, 2015, s. 39).  

2.2 Bakgrund – Högerpopulismen i Europa 
För att förstå framväxten av högerpopulistiska partier i Europa är det nödvändigt att blicka 

tillbaka i tiden. Den schweiziska akademikern Hans-Georg Betz (1994) förklarar Europas 

politiska och sociala klimat efter andra världskriget som relativt stabilt: ekonomin gick bra 

och det gjordes många satsningar på välfärden (Betz, 1991, s. 1). Denna tid var emellertid 

kortlivad. Strax därefter under 1960- och 70-talet präglades stora delar av västvärlden och 

Europa av en politisk tid som var fylld av massprotester och demonstrationer av olika slag. 

Protester kring frågor gällande genus, miljö och fri abort var vanligt förekommande för denna 

tid och ur dessa protester växte sociala rörelser fram. Dessa rörelser brukar gå under 

beteckningen ”68-vågen”. Det var allt från andra vågens kvinnorättsrörelse, Vietnamrörelsen, 

studentrörelsen till miljörörelsen som demonstrerade för bland annat sociala och politiska 

rättigheter för alla (Bornschier, 2018, s. 215). Protesterna ses enligt vissa forskare som ett 

resultat av en ökad utbildningsnivå (Inglehart & Norris, 2003). Detta ledde till en splittring av 

medelklassen med de som inspirerades av ”nyvänsterns” tankar och ideal på ena sidan -och de 

som behöll de tidigare dominerande värderingarna. Denna splittring är vad som la grunden för 

en ny åsiktsdimension mellan liberala och auktoritära värderingar (Kitschelt, 1994). 

Vänsterorienterade partiernas framväxt har enligt forskare (Betz, 1994, s. 2ff) banat vägen för 

en ny typ av konflikt. På 1980,- och 90-talet uppstod en uppsjö av nya partier (som stod i 

opposition till de vänsterorienterade partierna) som kallades för ”extrema”, ”radikala” och 

”populistiska” (Arzheimer, 2009, s. 259). Betz förklarar detta som ett resultat av ett samhälle 

under förändring: ”Framträdandet av radikala högerpopulistiska partier är till stor del en 
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konsekvens av djupgående strukturella socioekonomiska och sociokulturella omvandlingar i 

avancerade västeuropeiska demokratier” (Betz, 1994, s. 27). Högerpopulismen fick stöd i 

grannländerna Danmark och Norge redan på 1970 och tidigt 80-tal men det dröjde längre för 

Sverige och Finland (Widfeldt, 2018, s. 545).  

Sveriges politik bestod ända in till mitten på 80-talet av ett stabilt fempartisystem. Detta 

ändrades när miljöpartiet kom in i riksdagen (Lovenduski, Norris, 1993, s. 264). Förutom 

miljöpartiet fick Ny Demokrati (NyD) år 1991 en plats i riksdagen. NyD var det första 

högerpopulistiska partiet i Sverige med stöd på nationell nivå. Partiet fick emellertid endast 

1,4 procent i riksdagsvalet därefter och blev därmed av med sin plats i riksdagen (Rydgren, 

2002, s. 28). I bakgrunden av NyD höll dock ett annat parti på att bildas, nämligen 

Sverigedemokraterna.  

2.3. Sverigedemokraterna – Ett högerpopulistiskt parti 

Sverigedemokraterna bildades formellt 1988 och var då ett parti som hade anknytningar till 

nazismen och fascismen (Widfeldt, 2018, s. 549). Dessa anknytningar har gett partiet ett 

dåligt rykte och är något som de aktivt försökt motverka sedan dess. Vissa forskare menar att 

mycket av partiets framgångar kan ledas tillbaka till den populära partiledaren Jimmie 

Åkesson. En partiledare som enligt många är en karismatisk och sanningsenlig man 

(Widfeldt, 2018, s. 549). Jens Rydgren förklarar i sin forskningsrapport (2018) att 

Sverigedemokraterna ingår i en grupp europeiska partier som i tidigare forskning brukar 

beskrivas som högerradikala (Rydgren, 2018, s. 9).  

Partierna definieras som högerpartier utifrån sina nationalistiska 

och politiskt konservativa ståndpunkter, och radikala utifrån deras 

strävan efter att radikalt omvandla samhället. Till skillnad från 

högerextrema partier önskar högerradikala partier påverka 

samhället med lagliga och demokratiska medel (Rydgren, 2018). 

Kitschelt (1994) argumenterar för att framväxten av dessa partier har medfört förändringar i 

respektive lands partisystem. I många länder har högerradikala partier tenderat att stödja 

konservativa partier, och i flera fall har de även samregerat. Vidare förklarar Hans-Georg Betz 

(1994) att högerradikala partier är missnöjespartier som drar nytta av att stå i opposition till 

etablerade partier och att spela på människors oro (Betz, 1994, s. 38).   
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2.4. Sverigedemokraternas kärnväljare 

I en rapport från Samhälle, Opinion och Massmedia (SOM) -institutet (2015) framförd av 

Anders Sannerstedt redogörs för den typiska SD-sympatisören. Sannerstedt förklarar att de är 

män oftare än kvinnor och att de tillhör arbetarklassen oftare än medelklassen. I kombination 

med detta är det vanligt för en som sympatiserar med SD att vara negativt inställd till den 

svenska politiken som innefattar invandring, flyktingar, integration och mångkulturalism 

(Sannerstedt, 2015, s. 409ff). Det är oftast i dessa frågor som de är mer extrema i sina åsikter. 

    Utöver detta förklarar Sannerstedt att den typiska SD-väljaren har ett lågt förtroende för 

politiker och att de är missnöjda med hur den svenska demokratin fungerar. En typisk SD-

väljare är inte nödvändigtvis extrem gällande ekonomiska och fördelningspolitiska frågor. 

Här positioneras de snarare i mitten av den traditionella vänster/höger-skalan (Sannerstedt, 

2015, s. 409).  

    Denna information kan till viss del vara missvisande; det kan ge ett sken av att män i större 

utsträckning än kvinnor är missnöjda med de rådande etablerade partierna och att de i högre 

grad identifierar sig själva med auktoritära värderingar. Det empiriska stödet för dessa 

argument är emellertid svagt.  

    Boken Larmar och gör sig till (2017) är en sammanslagning av rapporter baserat på SOM-

institutets nationella undersökning 2016 och i denna förklarar statsvetaren Henrik Oscarsson 

att SD:s framgångar är den enskilt viktigaste förändringen i det svenska partisystemet under 

de senaste tio åren (Oscarsson, 2017, s. 421). Av den anledningen är det viktigt att studera vad 

framgången kan bero på.   

2.5 Högerpopulism och kvinnor 
Statsvetaren Cas Mudde konstaterar att relationen mellan kvinnor och högerpopulistiska 

partier länge har varit ett omdebatterat ämne men att överraskande få studier har gjorts kring 

det (Mudde, 2007, s. 90).  

    Dessa yttranden är i linje med vad Hans-Georg Betz (1994) har uttryckt om fenomenet:” As 

if following some unwritten law, radical right-wing populist parties have consistently 

attracted a considerably higher number of male than female voters.” (Betz, 1994, s. 142). 

    Vad dessa företeelser grundar sig i tycks däremot vara svårare att peka ut. Terri. E Givens 

studie (2004) är en av de första kring ämnet. Hon fokuserar på stödet för högerpopulistiska 

partier i Österrike, Danmark och Frankrike. I texten för hon främst två förklaringar: 
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1) Att könsgapet bottnar i könsskillnader vad gäller attityd till invandring (att kvinnor 

inte i samma utsträckning som män dras till en restriktiv immigrationspolitik). 

2) På grund av skillnader i socioekonomiska positioner: Det är fler män som jobbar i 

yrken som kräver kroppsarbete – yrken som i sin tur lättare kan ersättas av 

immigranter. Därför är det fler män som röstar på högerpopulistiska partier för att 

försvara dessa positioner. 

Givens utgick från logistiska regressionsanalyser för att analysera könsgapet. Resultat hon 

fick fram visade att det finns könsskillnader i Österrike och Frankrike men inte i Danmark. 

    Hennes förklaring till detta är att det beror på Danmarks egalitära könsroller och deras höga 

nivå av jämställdhet (Givens, 2004, s. 50).  

    Forskarna Tim Immerzeel, Hilde Coffé och Tanja Van Der Lippe (2013) studerade 

könsskillnader i partisympati i tolv europeiska länder (Österrike, Belgien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Schweiz). I 

kontrast till Givens studie visar deras på könsskillnader i Danmark (även om det förvisso är 

en liten könsskillnad). När de såg till Frankrikes fall kunde de inte heller finna någon 

könsskillnad mellan könen. I övrigt fann de könsskillnader i Norge - något som direkt strider 

mot Givens argument om Danmarks fall. Om det inte finns några könsskillnader i 

partisympatier i Danmark, på grund av en jämställd syn mellan könen - så bör detsamma gälla 

för Norge, då även Norge har en hög nivå av jämställdhet. Givens argument har således lite 

bäring i detta fall. 

    I deras bidrag till att förstå det svåråtkomliga fenomenet upptäckte de att förklaringarna till 

könsskillnaderna skiljer sig land för land. När socioekonomiska och sociokulturella faktorer 

räknades med i deras analys upptäckte de att könsskillnaderna antingen ökade, minskade eller 

stod oförändrade beroende på vilket land som togs i beaktande (Immerzeel, m.fl. 2013, s. 

280). Studien har bidragit med ökad insikt för hur fenomenet inte kan förstås med endast en 

förklaring. Det är istället en kombination av flera förklaringar som krävs för att förstå 

könsgapet gällande högerpopulistiska partier.  

    De två forskarna Niels Spierings och Andrej Zaslove har i deras artikel (2017) valt att 

angripa könsgapet ur en annan infallsvinkel. Deras tanke var att belysa populism från bägge 

ytterkanter, vilket skulle göra det möjligt att finna om gapet gjorde sig gällande även för 

vänsterpopulistiska partier. Om detta var fallet skulle gapet därmed förklaras genom kvinnors 

ovilja till ideologin snarare än attityderna som är fästa vid den. Även dessa forskare använde 

samma argument som presenterats tidigare (män och kvinnors olika socio-ekonomiska 
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positioner och mäns hårdare attityd mot invandrare). De två forskarna fick fram 

könsskillnader i stöd för vänsterpopulistiska partier, men inte i samma utsträckning.  

    I en studie framförd av Eelco Harteveld, Wouter Van Der Brug, Stefan Dahlberg och 

Andrej Kokkonen (2015) försöker de förklara könsgapet med hjälp av två 

förklaringsmekanismer; mediation (kvinnors attityd och karaktär skiljer sig från männens) och 

moderation (kvinnor röstar för andra anledningar än män). Dessa mekanismer testar de med 

hjälp av olika teorier, däribland en teori om missnöje. Vad som framkom i denna studie var att 

i vissa länder hade fler kvinnor än män auktoritära värderingar – något som stod i motsättning 

till vad de antog (Harteveld, Van Der Brug, m.fl., 2015, s. 104f). Vad gäller missnöje kunde 

de även se att kvinnor vid vissa tillfällen var mer missnöjda med den rådande politiken men 

att det inte var en tillräcklig anledning för kvinnor att rösta på högerpopulistiska partier 

(Harteveld, Van Der Brug, m.fl., 2015, s. 129). Män och kvinnor har liknande inställning till 

flyktingar men män tenderar att tycka att invandring är ett större problem. Som en konsekvens 

är det mindre troligt för kvinnor att växla över sina negativa attityder till flyktingar till ett stöd 

för högerpopulistiska partier. I Elisabeth Gidengil studie (2005) om könsgapet gällande stöd 

för det kanadensiska högerpopulistiska partiet; Canadian Alliance, visar hon på att skillnader i 

attityder mellan män och kvinnor kan förklara könsgapet till en viss del. Män anser att lag och 

ordning är viktigare än vad kvinnor tycker (Gidengil, 2005, s. 1185ff).  

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning 
Vad tidigare forskning har kunnat konstatera är att fenomenet kring könsskillnader i stöd för 

högerpopulistiska partier existerar i allra högsta grad men att de saknas en teori som kan 

omfamna och förklara hela företeelsen - vilket gör att puzzlet fortfarande kvarstår. Även om 

utvecklingen sker samtidigt i många europeiska länder så varierar förklaringarna till 

högerpopulistiska partiers framgångar beroende på vilket land som studeras. Vad som gäller i 

en studie står i kontrast till en annan. Vissa studier fokuserar på att förklara könsgapet ur en 

socioekonomisk synvinkel, medan andra fokuserar på de sociokulturella skillnaderna mellan 

män och kvinnor.  

    Fenomenet är mångfacetterat och komplext med många förklaringar som bör tas i 

beaktande innan några slutsatser dras. Utgångspunkten för denna studie är att bidra med en ny 

infallsvinkel som förhoppningsvis kan tillföra mer insikt inom området. Av den forskning 

som finns har ingen studie enbart studerat Sveriges könsgap utifrån GAL-TAN-skalan. De har 

istället fokuserat på den klassiska höger-vänster-skalan. Detta är inte förvånande då Sveriges 

partihistoria länge konstituerats av en konfliktdimension som till största del ställt arbete och 
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kapital mot varandra. Det uppluckrade partisystemet som bevittnas idag är så pass nytt att det 

helt enkelt inte finns mycket etablerad forskning kring ämnet än. Det är här mitt bidrag 

kommer in. Slutligen, även om fenomenet är svåröverskådligt så finns det vissa 

återkommande mönster. Det är dessa mönster som förklaras i nästa avsnitt.   

3. Teoretiskt ramverk 
 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

uppsats. Vad dessa teorier har gemensamt är att samtliga utgår från ett 

moderniseringsperspektiv. De valda teoretikerna är; Ulrich Beck, Hans-Georg Betz, Ronald 

Inglehart och Pippa Norris. Avsnittet inleds med Beck och Betz teorier som beskriver 

postmoderniseringens generella karaktärsdrag, - och riskerna med dessa. Därefter presenteras 

de två andra teorierna som främst utgår från postmoderniseringens påverkan på värderingar. 

Avsnittet avslutas med Scott Flanagans kritik mot Inglehart och en sammanfattning.  
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3.1 Postmoderniseringens strukturella omvandlingar  
Den tyska sociologen Ulrich Beck har utvecklat teser kring risker med postindustriella 

samhällen. I Boken Risksamhälle (1986) har Beck blickat framåt i tiden och försökt beskriva 

postindustriella samhällens inneboende karaktär och de konflikter dessa samhällen står inför. 

    Enligt Beck kännetecknas ett modernt risksamhälle av dess ambivalens; individens 

frigörelse och den utvecklade arbetsmarknaden (Beck, 1986, s. 118). Moderniseringen har 

inneburit en ökad levnadsstandard och ett utvecklat socialförsäkringssystem, vilket har 

bidragit till människans frigörelse från industrisamhällets alla sociala former – klass, skikt, 

familj och könsroller (Beck, 1986, s. 118).  

    Enligt Beck har moderniseringen lett till en ökad individualisering som har inneburit större 

möjligheter för människan att frigöra sig, det vill säga att vara sin egna lyckas smed. Det har 

dock även inneburit risker. Den flexiblare och avreglerade arbetsmarknaden i rika 

västerländska länder, som är en följd av en liberaliserad ekonomi, har även luckrat upp 

trygghetssystemen. Beck hämtar inspiration från Marx teorier om hur det kapitalistiska 

systemet har urholkat de sociala klasserna. Detta gör att man inte pratar om klasser på samma 

sätt - trots att det fortfarande är aktuellt - då den sociala ojämlikheten fortfarande är 

densamma som innan moderniseringen.  

    Moderniseringen har inneburit större möjligheter att lyckas, men endast för de som har 

kapitalet - i form av utbildning eller pengar. De som däremot inte har dessa tillgångar, har i 

det moderna samhället svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Innan den teknologiska 

utvecklingen och automatiseringen inom industrin fanns det en efterfrågan på mänsklig 

arbetskraft. Industrin krävde inte en hög utbildning från människor, vilket gjorde att 

arbetarklassen med låg utbildning hade lättare att sysselsätta sig. När utbudet av dessa yrken 

är litet ökar risken för arbetslöshet. Beck förklarar att eftersom människor inte längre har en 

tydlig klass att identifiera sig med blir en i högre utsträckning hänvisad till sig själv och sitt 

egna öde på arbetsmarknaden (Beck, 1986, s. 118). Utan tydliga klasser får klasskillnader 

minskad politisk betydelse och problem som ligger i systemet ses istället som egna personliga 

misslyckanden.  

    I linje med detta presenterar Hans-Georg Betz (1994) förklaringar för den växande 

populismen, i sin bok “Radical-right wing populism in Western Europe”. Boken tar sin 

utgångspunkt i hur moderniseringsprocesser har skapat förutsättningar för framväxten av 

högerradikala partier genom uppluckrandet av tidigare mer stabila strukturer och identiteter. 
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Sovjetunionens fall och kapitalismen genomslag är två händelser som har haft stor inverkan 

på västvärldens samhällssystem (Betz, 1994, s. 27). Den icke-globala marknaden har gått över 

till en globaliserad sådan. Detta innebär en rad olika förändringar för hur en marknad styrs. 

En av förändringarna är att marknaden inte längre är bunden till ett geografiskt område.  

    De teknologiska framstegen i samband med detta har lett till förändringar i 

arbetsmarknaden. Nya yrken har skapats och yrken som tidigare har varit beroende av 

mänsklig arbetskraft har automatiserats. Industrisamhällen har övergått till tjänstesamhällen, 

vilket har inneburit att många som tidigare jobbat i industrier har förlorat sina jobb. Betz 

förklarar att upplösningen i arbetsmarknaden har gett upphov till nya ”ekonomiska förlorare” 

(Betz, 1994, s. 25). Dessa förlorare är grupper som missgynnas i ett allt mer flytande och 

fragmenterat samhälle. I kombination med den nya ekonomins förlorare tar Betz upp 

begreppet ”relativ deprivation”– känslan av att ha det värre än andra och att förtjäna mer än 

vad man får (Betz, 1994, s. 182). Betz för samma typ av argument som Beck och menar att 

postmoderniseringen har haft stora effekter på samhällens socioekonomiska- och kulturella 

system, vilket har lett till att sociala identiteter och traditionella könsroller har suddats ut 

(Betz, 1994, s. 29) och att nya värderingar träder fram (Betz, 1994, s. 27).  

3.2. Från klassbaserad till värdebaserad politik  
Statsvetaren Ronald Inglehart har studerat värderingar över 40 år. I en av hans tidigare verk 

”The Silent revolution” (1977) framkommer det att det sker en värderingsförändring i 

västvärlden. Inglehart förklarar förändringar i värderingar med hjälp av två olika hypoteser: 

knapphets, - och socialisationshypotesen. Den första bygger bland annat på Abraham 

Maslows klassiska förklaringsmodell om en behovstrappa vars grundläggande behov måste 

tillgodoses innan andra behov kan ses över. Den senare hypotesen grundar sig i tanken om att 

människans första år i livet är de väsentliga för hur man fostras och formas som människa. 

Inglehart menar att västerländska samhällen har förändrats i främst fyra hänseenden: andra 

världskriget är över, det materiella välståndet har ökat, den allmänna utbildningsnivån har 

ökat och massmedia har fått en mer betydande roll.  

    I linje med detta hävdar Inglehart att de ekonomiska, teknologiska och politiska framsteg 

som präglat efterkrigstiden har lett till en ökad existentiell trygghet och livskvalité – dessa 

framsteg ingår i en moderniseringsprocess (Inglehart, 1997, s. 5) som kännetecknas av 

industrialisering och byråkratisering av de ekonomiska och politiska fälten. 

    I samband med de storskaliga förändringarna har det även skett en värderingsförskjutning – 

samhällen som har gått från att vara ett industrisamhälle till ett postindustriellt går från att ha 
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materiella till postmateriella värderingar.  

    Inglehart förklarar att det är rika samhällen som har genomgått dessa förändringar. 

Förändringarna sker i generationsled, dvs. att äldre generationer som har växt upp i tider av 

krig och oroligheter prioriterar annorlunda jämfört med yngre generationer som har växt upp i 

en miljö med ökad säkerhet och trygghet. Precis som vad Maslows motivationspsykologi 

gäller för människan gäller samma för samhället. Grundläggande behov som trygghet och 

skyddad levnadsstandard måste tillgodoses innan andra värderingar som gäller miljö, 

jämställdhet, jämlikhet osv. kan förverkligas.  

    Efter andra världskriget på 1950,- och 60-talet bestod politiken i väst, främst av allmänna 

satsningar på välfärd – det materiella välståndet och fysiska tryggheten kom först men 

alltsedan dess har dessa värderingar minskat i betydelse och andra politiska frågor har blivit 

mer aktuella. Utvecklingen har genomgått en ”tyst revolution” som långsamt och successivt 

ersatt gamla värderingarna med en uppsättning nya. Dessa förändringar i värderingar leder till 

att den politiska diskussionen ställer nya frågor och att politiska partier behöver identifiera sig 

på nytt, då nya politiska rörelser tar mer plats. Med tanke på att den tysta revolutionen sker i 

en långsam och subtil process kan den vara svår att upptäcka: vilket gör att utvecklingen inte 

är helt självklar. Inglehart kan med hjälp av World Value Survey – ett världsomspännande 

forskningsprojekt (lett av honom) – visa att kulturella mönster till viss grad är 

sammanlänkade med ekonomisk utveckling (Inglehart, 1997, s. 5). Visserligen är 

utvecklingen inte linjär men den sker fortfarande inom förhållandevis förutsägbara och 

tydliga ramar.  

    För att förtydliga omfamnar materiella värderingar en politik som satsar på att; bekämpa 

brottsligheten, ha stark försvarsmakt, värna om lag och rätt etc. och postmaterialistiska 

värderingar är: miljö, jämställdhet, genus, ”att värna om yttrandefriheten” osv. Det som 

Inglehart kallar för postmateriella/materiella värderingar kan i andra ordalag kallas för 

GAL/TAN, d.v.s. att GAL = postmaterialistisk och TAN = materialistisk. 

    Inglehart hävdar att hans teoretiska utgångspunkt hämtar inspiration från Marx ekonomiskt 

deterministiska syn (Inglehart, 1997, s. 9) - om att det främst är det rådande ekonomiska 

systemet som formar det kulturella och politiska klimatet i ett samhälle. Samt Max Webers 

syn på kultur som ett säreget fält vars kraftfulla inflytande kan påverka ett helt ekonomiskt 

system (Inglehart, 1997, s. 9).  



18 
 

3.3. Kritik mot Inglehart  
Inglehart var en av de första att länka samman attityder på individnivå med pågående sociala 

händelseförlopp för att visa på att detta hänger ihop. För att få empiriskt stöd för en sådan typ 

av argumentation har Inglehart utgått från World Value Survey (WVS). WVS är ett 

forskningsprojekt med enkätundersökning från flertals olika länder. Detta har gjort det möjligt 

att analysera flera länder emellan på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt.   

    Inglehart har blivit uppskattad av många men även kritiserad och en av de mer 

betydelsefulla kritikerna är amerikanen Scott Flanagan. Dessa två har senare skrivit 

forskningsartiklar tillsammans. I en av Flanagans mest citerade rapport (1982) kritiseras 

Inglehart för att vara mer induktiv än deduktiv i sin ansats (Flanagan, 1982, s. 404). Flanagan 

menar att Inglehart ska ha anpassat sina värderingsskalor för att det i sin tur ska ha gett ökat 

förklaringsvärde.  

    I tillägg till detta blir Inglehart kritiserad för att använda Maslows motivationspsykologi 

som en samhällsteori. Flanagan menar att det är viktigt att skilja på individuella ”privata” 

behov och de behov man har för sitt samhälle (Flanagan, 1982, s. 433). Inglehart menar att 

värderingar är fast förankrade med en person, som formas via socialisering i tidig ålder medan 

Flanagan ser värderingar som situations/kontextbundna. Vidare menar han att man måste ha 

överseende med den samhällssituation som råder under tiden respondenten deltar i en 

undersökning. Om det exempelvis är inflation under den period då respondenten deltar i en 

undersökning kommer materiella behov förmodligen prioriteras högre (Flanagan, 1982, s. 

429f).  

    Flanagan ställer sig även kritiskt till Ingleharts påstående om att värderingsförskjutningar, 

som går från att prioritera materiella behov till postmaterialistiska, ska ske som ett resultat av 

ett lands ökade materiella välstånd. Flanagan tror snarare att det hör till varje ny generation 

som föds in ett samhälle att vilja bryta de normer som råder.   

    Till sist, kommenterar Flanagan konstruktionen av Ingleharts materialistiska och 

postmaterialistiska index. Indexet är ordnat efter rang där respondenten uppmanas fylla i sina 

prioriterade värderingar. Dessa värderingar går från att ha materialistiskt, - till 

postmaterialistiska värden som; ekonomisk tillväxt, trygghet, yttrandefrihet, miljö och ett mer 

mänskligt samhälle. Indexet ska sedan göra det möjligt att se hur respondenten placeras i 

skalan. Detta är något som Flanagan ställer sig kritiskt till, då han anser att dessa värderingar 

inte går att rangordna. Det är ingen människa som är emot ekonomisk trygghet eller ett 

miljövänligt samhälle (Flanagan, 1982, s. 410).  
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3.4. Värderingars kulturella kontext  
Även om teorier kring värderingsförändringar redan har tagits upp så har de ännu inte belyst 

på vilket sätt de skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Detta vidareutvecklar Inglehart i ett 

senare verk (2003) tillsammans med forskaren Pippa Norris. Deras studie grundar sig i det 

teoretiska antagandet om att postmoderniseringens genomslag har haft en stor effekt på de 

rådande sociopolitiska, - och sociokulturella värderingarna. Inglehart och Norris menar att 

kultur och normer har en stor betydelse för utformningen av människors sociala identitet. Kön 

refererar till den socialt konstruerade rollen varav män och kvinnors inlärda beteenden 

förstärks av biologiska könsskillnader (Inglehart & Norris, 2003, s. 8).  

    Traditionellt sätt har mannen varit den som ska stå för arbetet utanför hemmet och vara 

familjeförsörjaren, medan kvinnans roll har bestått i att vara i hemmet, där hon ska stå för 

hushållsarbetet. Dessa könsroller har dock successivt suddats ut i samband med en rad 

samverkande faktorer som alla ingår i moderniseringen (Inglehart & Norris, 2003, s. 29). 

    Moderniseringen har inneburit förändringar i både arbets-och familjeliv, som i sin tur har 

haft en påverkan på män och kvinnors sociala identitet. I takt med den allmänt ökade 

utbildningsnivån och satsningar på sociala reformer som gjordes på 80-talet, blev det 

vanligare för kvinnor att börja ta del av det betalda arbetslivet (Inglehart & Norris, 2003, s. 

76). Dessa förändringar har således lett till att tidigare mer strikta könsroller har luckrats upp. 

I Inglehart och Norris mening har dessa förändringar påverkat män och kvinnors 

röstbeteende. Kvinnor tenderade att rösta mer konservativt in till 1980-talet men efter detta 

blev det vanligare för kvinnor att rösta på mer vänsterorienterade partier (Inglehart & Norris, 

2003, s. 77ff).  

    Inglehart och Norris hänvisar till Lipset och Rokkans klassiska bidrag (1967) om 

västerländska demokratiers röstningsbeteenden. I detta sägs det att de största politiska 

skillnaderna länge har bestått av klasskillnader som ställt arbete och kapital mot varandra, 

eller centrum/periferin. Skillnaderna mellan män och kvinnor har således haft en liten 

betydelse gällande skillnader i partipreferenser. Anledningen till varför kvinnor började rösta 

mer vänster menar de beror på att det blev vanligare för kvinnor att jobba inom den offentliga 

sektorn, som är beroende av en välfungerande stat. Inglehart och Norris menar även att 

satsningar som gjorts på välfärden (som är ett resultat av moderniseringen) har lett till ökad 

jämställdhet mellan könen – därför är det vanligare för kvinnor att rösta på partier vars 

intressen ligger i att försvara dessa rättigheter. Högern har traditionellt sätt jobbat mot dessa 

intressen. Inglehart och Norris grundtes är att kulturella normer och värderingar på sikt formar 

jämställdhet.  
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3.5. Sammanfattning av teori 
Dessa teorier har alla försökt beskriva postmoderna samhällens inneboende karaktär. 

Postmodernisering innebär en övergång från ett industrisamhälle till ett postindustriellt. Detta 

är till följd av ett utvecklat ekonomiskt system som har fundamentala förändringar på 

människors sociala liv. Det argumenteras även för det kulturella systemets säregna fält som på 

ett kraftfullt sätt kan påverka ett helt samhällssystem i stort. Ibland kan det vara svårt att se 

vad som kommer först; om det är förändringar i ekonomin eller kulturen. I denna studie 

argumenteras det för att båda fält påverkar samtidigt. De valda teorierna menar att värderingar 

är kulturellt präglade - att de är ett utryck för normer – men att de även bottnar i ekonomiska 

önskemål. På grund av socioekonomiska skillnader mellan män och kvinnor hävdar de valda 

teoretikerna att män och kvinnor har olika sociala behov. Dessa kommer till uttryck i 

partisympati. Beck och Betz teoretiska utgångspunkt utgår från ett mer riskfyllt antagande 

kring samhällsförändringarna som sker i västvärlden. Inglehart och Norris visar på mer 

hoppfulla tendenser kring värderingsförändringar. I denna studie kommer Becks begrepp 

kring den moderna individens ambivalenta hållning till den utvecklade arbetsmarknaden samt 

individens frigörelse att användas. Betz begrepp ”ekonomiska förlorare” och relativ 

deprivation kommer denna studie utgå från och Ingleharts begrepp: materialism och 

postmaterialism. 
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4. Metod och material  
I nästkommande avsnitt redogörs för de metodval som gjorts.  

Syftet med arbetet är som sagt att undersöka om det finns könsskillnader i partisympati till 

SD, för att sedan studera hur mycket inflytande värderingsskillnader mellan män och kvinnor 

har på partisympati till SD. För att mäta värderingar har GAL-TAN-skalan valts. Eftersom 

intresset ligger i hela Sveriges röstmyndiga befolkning ansågs kvantitativ metod vara mest 

lämplig. Denna typ av metod gör det möjligt att få fram generaliserbara resultat, vilket passar 

för denna typ av forskning.  

    Avsnittet inleds med information kring den data som har valts och varför. Detta följs sedan 

av en beskrivning av bortfall och operationalisering. Operationaliseringen går igenom hur det 

tänkta teoretiska utgångspunkterna ska genomföras i analysen med hjälp av den valda 

metoden. Därefter tas validitet och reliabilitet upp i relation till denna studie och till sist etiska 

överväganden. 

 

4.1. Val av data 
I denna uppsats har datamaterial tillhörande SOM-institutet använts. SOM är förkortat och 

står för; samhälle, opinion och massmedier (SOM). SOM-institutet forskar kring svenskars 

vanor, åsikter och attityder inom de tidigare nämnda områdena och detta genomförs genom 

nationella undersökningar som skickas ut årligen, med hjälp av skatteverkets 

folkbokföringsadresser. Enkäterna skickas främst via post men det kan även förekomma att de 

skickas via webben. Denna distributionsform används dock oftast som en påminnelse ifall 

respondenten i fråga ska ha glömt att fylla i och skicka in enkäten (Bové, 2017, s. 624). Göran 

Ejlertsson (2014) menar att fördelarna med enkätundersökningar är att de kan göras på 

förhållandevis stora urval och att känsliga frågor som berör exempelvis inkomst och 

partisympati, lättare kan besvaras då respondenten inte behöver uttala sig i ord till en 

främmande person (Ejlertsson, 2014, s. 12). Förutsättningen är då att anonymitet råder. 

    SOM-institutets nationella enkäter innehåller varje år demografiska frågor som kön, ålder 

och utbildning samt frågor om politik (intresse, partisympati, vänster-högerplacering med 

mera). Utöver detta kompletteras enkäterna med frågor om aktuella händelser, vanor och 

attityder (SOM-institutet, 2017). I det här arbetet kommer datamaterial från år 2016 att 

användas. Anledningen till detta är p.g.a. att det är det senast tillgängliga materialet. Detta 

arbete ämnar vara så aktuellt som möjligt och därför är den undersökningen mest lämplig.  

    Vidare har den nationella undersökningen från 2016 delats upp i sex olika 
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delundersökningar med olika fokusområden. Denna studie använder datamaterial från de tre 

enkätformulär (riks-1, riks-2 och riks-3) som till störst del överensstämmer med uppsatsens 

syfte. Den ursprungliga tanken var att endast utgå från en av dessa delundersökningar då de 

analyser som var tänkta att utföras krävde att det var samma respondenter som ingick i alla 

analyser. Detta visade sig senare vara svårt att genomföra. Beslutet blev därmed att göra 

separata analyser, vilket gjorde det möjligt att utgå från fler delundersökningar.  

    I övrigt, utgår SOM-institutets data från ett tvärsektoriellt upplägg, d.v.s. att materialet som 

används är tvärsnittsdata. Denna typ av data speglar de förhållanden som gäller i en 

population vid en viss tidpunkt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 75).  

    Urvalet är obundet slumpmässigt (OSU) och varje delundersökning skickas ut till 3400 

personer. I ett obundet slumpmässigt urval har alla undersökningsenheter lika stor chans att 

oberoende av varandra komma med i urvalet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 

112). Urvalsramen innefattar alla svenska och utländska medborgare som har sin primära 

adress i Sverige och som är i åldrarna 16–85 år. Fördelen med att använda färdigt dataset från 

SOM-institutet är den breda täckningen. När stickprovsstorleken (n) ökar så förbättras 

precisionen i våra skattningar. I större urval minskar extremvärdens risk för att förvrida 

resultaten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 113).  

    Med tanke på att målsättningen med denna studie är att kunna uttala sig om Sveriges 

röstberättigade befolkning är det inte individers subjektiva upplevelser som står i fokus, utan 

snarare åsikter som kan generaliseras till en bredare population. Därmed är det till fördel med 

en större undersökning, då dessa kan få fram mer generaliserbara resultat. Att därutöver utgå 

från en förkodad enkätundersökning underlättar då frågorna redan är ställda - detta eliminerar 

forskareffekten. En annan bidragande faktor till en liten forskareffekt är att frågorna är 

formulerade av statsvetare som har mycket kunskap kring ämnet. Deras enkätfrågor är därmed 

medvetet utförda och specificerade - vilket gör det troligt för att deras frågor håller en 

vetenskaplig relevans. Med tanke på att SOM-institutet skickar ut nationella undersökningar 

når de till fler respondenter än om jag skulle ha utfört en egen enkät. Nackdelar med stora 

enkäter kan dock vara svarens begränsande karaktär, den låga svarsfrekvensen och att svaren 

inte blir komplexa. Denna undersökning har dock som syfte att få fram generaliserbara 

resultat, vilket inte kräver komplexa svar. 
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4.2. Bortfall  
Enligt Göran Ejlertsson (2014) har bortfallsproblemet ökat under fler decennier (Ejlertsson, 

2014, s. 25) därigenom menar han att det har blivit ännu viktigare att hantera bortfallsfrågan 

med en hög medvetenhet. Bortfall kan innebära en risk för kvantitativa metoder - särskilt om 

bortfallet är systematiskt, dvs. när individer med särskilda egenskaper blir 

underrepresenterade (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 108). Det kan då påverka 

utfallet genom att resultaten blir missvisande och inte representativa för en hel population. 

    I de tre formulär som denna studie utgår från är bruttourvalet i samtliga enkäter totalt 3400. 

När det naturliga bortfallet sedan inkluderas har 159 personer från riks-1 inte räknas med, 167 

från riks-2 och 175 personer har försvunnit från riks-3-formuläret. Naturligt bortfall är ifall 

respondenten i fråga är; bortflyttad, studerar/bor utomlands, avliden etc. Efter att bortfallet var 

inkluderat låg svarsfrekvensen på 48 % i riks-1, 50 % i riks-2 och 49 % i riks-3 (Bové, 2017, 

s. 626). Att det endast är cirka hälften av respondenterna som deltar är något som brukar 

räknas med och som inte påverkar utfallet (Bové, 2017, s. 627). 

     I tidigare SOM-undersökningar har det varit vanligare för kvinnor att delta men denna 

differens bland könen har minskat de senaste fem åren, då den kvinnliga svarsfrekvensen har 

sjunkit snabbare än männens. Könsskillnaden är därmed inte så pass stor att det påverkar 

representativiteten (Bové, 2017, s. 627). I tabell 1 visas bortfall för samtliga tre formulär, 

antal svarande och hur många män respektive kvinnor som har deltagit.  
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Externt Bortfall 

Tabell 1. Bortfall, antal totala svarande nationella SOM-undersökningen 2016 

(riks-1, riks-2 och riks-3).  

Totalt  Rik-1  Riks-2 Riks-3 

 

Bruttourval 

  

3 400 

 

3 400 

 

3 400 

Naturligt 

bortfall 

 159 167 175 

Nettourval  3 241 3 233 3 225 

Antal vägrare/ 

ej anträffade 

 1 661 1 541 1 546 

Antal svarande 

Man 

 1 580 

769 

1 692 

809 

1 679 

774 

Kvinna  809 830 902 

Annat  2 862 3 

Svarsfrekvens  

Brutto 

 46 % 50 % 49 % 

Svarsfrekvens  

Netto 

 49 % 52 % 52 % 

Källa: Bové, K (2017) Den nationella SOM-undersökningen 2016 i Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, 

Henrik Oscarsson & Maria Oskarson Larmar och gör sig till. Göteborgs Universitet: SOM-institutet 

4.2.2. Operationalisering  
Operationalisering beskrivs som den process där den valda metoden gör det möjligt översätta 

det teoretiska till något mätbart/kvantifierbart (Esaiasson, Gilljam, & Oscarsson, 2017, s. 56). 

Operationaliseringen är en viktig och nödvändig del i en studie och för de resultat som 

framförs. Syftet med denna studie är som sagt att studera könsgapet mellan män och kvinnor 

gällande stöd för Sverigedemokraterna och undersöka om värderingar och attityder kan vara 

en del av förklaringen. För att möjliggöra för en sådan analys krävs en teoretisk definition av 

dessa värderingar, vilket i detta fall är GAL/TAN-skalan. I riks-1, riks-2 och riks-3-enkäten 

får respondenter svara på påståenden som motsvarar de värderingar som GAL/TAN beskriver. 

Påståendena består av en 5-6gradig skala som respondenten sedan uppmanas placera sig själv.  
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4.3.  Värderingar som ingår i GAL-TAN  
Forskarna Hooge, Marks och Wilson (2002) hävdar att frågor gällande; livsstil, miljö, 

mångkultur, nationalism och immigration är alla frågor som har blivit viktigare för människor 

de senaste tre decennierna och att politiken i större grad börjar diskutera dessa politiska 

sakfrågor (Hooge, Marks, Wilson, 2002, s. 976). Forskarna ger dessa värderingar 

beteckningen GAL/TAN, där (G)röna, (A)lternativa, (L)ibertära värderingar ställs mot 

(T)raditionella, (A)uktoritära och (N)ationalistiska värderingar. Dessa värderingar berör 

samma som Inglehart kallar för materialistiska och postmaterialistiska värderingar. Forskare 

hävdar att genom att utgå från dessa värderingar är det lättare att förstå framväxten av SD 

(Oscarsson, 2017, s. 421).  

    För att operationalisera värderingarna har påståenden från SOM-institutets riks-1, riks-2 

och riks-3 enkäter 2016 valts. Dessa påståenden är tanken att länkas samman till 

värderingarna som ingår i GAL/TAN-skalan. I letandet efter påståenden som skulle kunna 

matcha alla GAL-TAN-värderingar har vissa frågor varit mer självklara än andra. Att välja 

passande påståenden kräver noggrannhet och att man har goda grunder för att välja dem. 

    I boken larmar och gör sig till (2017) diskuteras värderingarna som ingår i GAL-TAN mer 

grundligt och hur framträdande de är i den svenska debatten (Oscarsson, 2017, s. 421ff). Det 

diskuteras även till viss grad för vilka påståenden som passar till vissa värderingar. Detta 

fungerar som stöd till mina val av passande påståenden.  

    Till att börja med berör den gröna värderingen (G:et i GAL) frågor som rör kring miljö och 

klimat. Denna värdering är enligt Annika Bergström (2015) framträdande i den svenska 

politiken idag, då det finns ett grönt parti (miljöpartiet) i riksdagen och frågor kring 

bensinskatt och kärnkraft diskuteras flitigt (Bergström, 2015, s. 31). Den gröna frågan som 

valdes till denna studie är: ”Satsa på ett miljövänligt samhälle”.  

    Den alternativa värderingen (A:et i GAL) berör frågor kring förändrande levnadsmönster 

och livsstilar (Bergström, 2015, s. 31). Den alternativa värderingen står i motsättning till den 

traditionella värderingen (T:et i TAN). Här ingår frågor kring: jämställdhet eller HBTQ-frågor 

(ibid). Frågan som valdes till denna värdering är således: ”Stärka homo, -bi-och 

transsexuellas rättigheter i samhället”.  

    Vidare är den libertära värderingar (L:et i GAL) inte så aktuell i den svenska debatten. 

Detta märktes även i letandet efter passande frågor, då det var begränsat med passande frågor. 

Libertära värderingar är främst representerade inom den så kallade nyvänstern, och det endast 

i liten utsträckning (ibid). Frågan som ansågs mäta värderingen mest var ”legalisera 

cannabis”.  
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Den traditionella värdering (T:et i TAN) står som sagt i motsättning till den alternativa 

värderingen och ser helst till att bevara de traditionella könsrollerna (Oscarsson, 2017, s. 

421ff). Utöver de har de en mer restriktiv hållning till abortfrågan. Av den anledningen valdes 

frågan: ”Begränsa rätten till abort”.  

    Vad gäller auktoritära värderingar (A:et i TAN) anses auktoritetstron vara låg i Sverige 

(Bergström, 2015, s. 31). Visserligen brukar Sverigedemokraterna beskrivas som auktoritära, 

men deras framgångar beror mer på väljarnas misstro till den politiska eliten än deras tilltro 

till auktoriteter. Med denna anledning var det svårt att finna sakfrågeåsikter som var 

auktoritära. Den frågan som kommer närmast är: ”Hårdare straff för brottslingar”.  

    Till sist, den nationalistiska värderingen (N:et i TAN). Denna går in på värderingar som 

berör en kritisk hållning till invandring, flyktingar och mångkulturalism. Därför valdes frågan 

”Ta emot färre flyktingar till Sverige”. Nedan i tabell 2 visas alla värderingar samlade. 
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Påståenden som matchar med GAL-TAN-värderingar  

Tabell 2. GAL-TAN från riks-1, riks-2 och riks-3-enkäten med svarsalternativ: Mycket 

bra förslag (1), Ganska bra förslag (2), Varken bra eller dåligt förslag (3), Ganska dåligt förslag (4), 

Mycket dåligt förslag (5) 

Grön värdering  Fråga: Satsa mer 

på ett miljövänligt 

samhälle                       

 

Alternativ 

värdering 

 Fråga: Stärka 

homo-, bi- och 

transsexuellas 

ställning i 

samhället 

 

Libertär 

värdering 

 Fråga: 

Legalisera 

cannabis  

 

Traditionell 

värdering 

 Fråga: Begränsa 

rätten till fri 

abort 

 

Auktoritär 

värdering 

 

 

Fråga: Hårdare 

straff för 

brottslingar 

 

Nationalistisk 

värdering 

 Fråga: Ta emot 

färre flyktingar i 

Sverige  

 

Källa: SOM-institutet nationella undersökning 2016 Göteborgs Universitet: SOM-institutet 

Till en början var tanken att skapa ett index som kunde inkludera alla värderingar. Detta 

visade sig dock inte vara möjligt då reliabiliteten för indexet var lågt. Reliabiliteten testades 

genom utförandet av ett Cronbach’s Alpha-test. Testet visade ett värde på cirka 0,2, vilket är 

ett lågt värde då ett index helst ska ha ett värde på cirka 0,7–0,9 (Pallant, 2016). Beslutet blev 

därmed att behandla alla värderingsfrågor separat istället. Detta gav möjligheten till att utgå 

från fler delenkäter än endast en.   
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4.4. Partisympati 
Denna studie ska undersöka huruvida kön och värderingar påverkar stödet till 

Sverigedemokraterna. Denna problemställning bygger på en orsaksrelation med oberoende 

och beroende variabler. Den beroende variabeln beskriver variationen i den egenskap hos 

analysenheterna som vi vill förklara (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 51) medan oberoende variabler 

beskriver variationen i egenskaper hos analysenheterna som vi tror kan förklara variationen i 

den beroende variabeln (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 52).  

    För att ta reda på vilka som sympatiserar med SD valdes fråga 10 från riks3-enkäten 

”Vilket parti tycker du är bäst i dag?”. Denna fråga innehar alla riksdagspartier men även 

Feministiskt initiativ samt alternativet ”annat parti” som svarsalternativ. Eftersom intresset 

endast låg i att ta reda på något om Sverigedemokraterna så blev beslutet att dikotomisera 

svarsalternativen. Alla andra partier slogs ihop och fick värdet ”0” och Sverigedemokraterna 

fick värdet ”1”. Det kan förövrigt vara nämnvärt att dikotomiseringen av värdena möjliggör 

för en logistisk regressionsanalys som lämpar sig för beroende variabler som endast har två 

variabelvärden (Djurfeldt, m.fl., 2018, s. 373).  

4.5. Kön 
Kön kommer att vara den oberoende variabeln i alla tre analyser då intresset ligger i att ta reda 

på hur kön påverkar värderingar och partisympati till SD. Kön är en dikotom variabel, då den 

endast har två värden. Variabeln har kodats om till ”0” som står för kvinna och ”1”, som står 

för man.   
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4.5.1. Kön -> partisympati för SD 

För att vara säker på att det valda urvalet visar på könsskillnader gällande partisympati för SD 

har en analys mellan kön och partisympati valts som första analys. Detta orsakssamband 

bygger på en relation mellan en oberoende och beroende variabel, där kön är den oberoende 

och partisympati är den beroende. Bägge variabler är kvalitativa och för denna sorts 

orsakssamband anses en logistisk regressionsanalys (Binary logistics regression) vara den 

som lämpar sig bäst (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 392). En logistisk regressionsanalys används 

när man har att göra med kvalitativa variabler och endast kan anta två möjliga värden som 

beroende variabel (Djurfeldt & Barmark., 2009, s. 125). Därmed har alla andra partier bortsett 

från SD slagits ihop till värdet ”0” och SD till värdet ”1”. Kön är en naturligt dikotom 

variabel och har kodats om till kvinna ”0” och man till ”1”.  

  

4.5.2. Kön -> Värderingar GAL/TAN 

Nästa steg i analysen är att undersöka kring könsskillnader i värderingar. Tanken var som sagt 

till en början att skapa ett GAL-TAN-index, med alla värderingar inkluderade. Detta skulle 

göra det möjligt att utföra andra typer av analyser som t.ex. en linjär regression.  

    Eftersom ett index inte var möjligt att använda och med tanke på att data från fler olika 

delenkäter har använts kan inte alla värderingar slås ihop till en och samma analys. Istället har 

sex separata logistiska regressionsanalyser gjorts.  

4.5.3. Kön+ värdering GAL/TAN -> partisympati för SD 

Denna analys är till för att se sambandet mellan kön och värdering och för hur mycket dessa 

ska kunna förklara den totala variationen i partisympati för SD. Denna analys kommer även 

den att utföras med hjälp av en logistisk regressionsanalys. Även här utförs sex separata 

logistiska regressionsanalyser.  

4.6. Validitet och Reliabilitet 
Att uppnå god validitet – det vill säga att ha god överensstämmelse mellan teoretiska 

definitioner och operationella indikatorer och att mäta det vi påstår att vi mäter – spelar stor 

roll för våra förutsättningar att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten (Esaiasson, m.fl., 

2017, s. 57). Vid en enkätundersökning uppstår frågan huruvida det erhållna resultatet är 

korrekt, d.v.s. om de med tillräcklig säkerhet mäter ett visst fenomen. Har vi verkligen mätt 

det som vi har avsett att mäta? Detta är värt att diskutera då resultaten som förs fram helt och 

hållet baseras på de frågor som valts. Vid enkätundersökningar är de frågor en är intresserad 

av ofta formulerade på ett annat sätt än om en hade ställt frågorna rakt ut, vilket lämnar rum 
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för tolkning hos respondenten. Detta är viktigt att ha i beaktande i den här studien, då frågorna 

som är valda för att mäta värderingarna i GAL/TAN-skalan, inte är frågor som är direkt 

avsedda att mäta dessa värderingar. Frågan som ska mäta den gröna värderingen exempelvis 

(satsa på ett miljövänligt samhälle) väcker vissa tankar. Hur väl mäter den egentligen en grön 

värdering, eller snarare - hur bra fångar den upp respondentens vilja till att uppoffra något 

annat i förordandet för miljön. När frågan inte ställs i relation till något annat är det 

förmodligen lätt att fylla i att man är mer intresserad av miljön än vad man egentligen är.  

Att värderingar kan vara svåra att studera är något som påverkar validiteten.  

    Detsamma gäller vissa av de andra frågorna. Den libertära frågan (legalisera cannabis) är 

inte en fråga som fångar in värderingen så väl. I Sverige är majoriteten mot legaliserandet av 

cannabis, oberoende av politisk övertygelse. Men å andra sidan förklarar SOM-institutet att de 

”libertära” värderingarna inte har en så framträdande roll i den svenska debatten, vilket gör att 

värderingar inte har störst betydelse i detta fall (Bergström, 2015, s. 31).  

    Vidare, vad gäller den traditionella värderingen (begränsa rätten till fri abort) handlar 

värderingen främst om traditionella och tydliga familjeroller – som står i motsats till den 

alternativa värderingen. Här hade det möjligen varit bättre med en fråga som hade handlat om 

kvinnan eller mannens roll i samhället, snarare än begränsningen till fri abort. De flesta är nog 

nöjda med hur abortlagen ser ut och har förmodligen inga större invändningar mot detta, 

annat i extrem fall. Det finns frågetecken kring de valda frågorna och detta diskuterar jag mer 

om i analysdelen.  

4.7. Etiska överväganden 
Som författare till en uppsats på C-nivå krävs det en del övervägande och etiska principer som  

börs ta i åtanke. Att upprätthålla god forskningssed är en central del i uppsatsskrivandet, inte 

minst vad gäller att hålla en god trovärdighet, såväl som erhållandet av känslig information 

som enbart får användas till det syfte det är avsett till. I denna uppsats har som sagt data 

tillhörande SOM-institutets använts. Denna data innehåller information om privata och 

känsliga uppgifter, exempelvis uppgifter som omfattar politiska åsikter. Här har författaren i 

fråga ett ansvar att ha nyttjandekravet i åtanke. Nyttjandekravet är en av de fyra etiska 

principerna som innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

det ändamål enkäten avser och inte till tredje mans förfogande (Ejlertsson, 2014, s. 32; 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). När data innehåller känsliga uppgifter som berör politiska 

åsikter är de omfattade av lagen – vilket kräver att som författare ansöka om tillstånd (detta är 

ett krav av etiklagen). Det är dock ett undantag för studenter och i detta fall gäller inte detta 
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krav.  

Vidare finns det krav på att de respondenter som deltar i enkätundersökningen ska bli klart 

och tydligt informerade kring undersökningen syfte (informationskravet) och deras egen 

frivillighet gällande deltagandet. Denna information tilldelades respondenterna i samband 

med utskicket av enkäterna, varav en informationsbroschyr ingick (Bové, 2017, s. 623; 

Ejlertsson, 2014, s. 32). Vad gäller kravet om samtycke (Samtyckeskravet) – alltså, att en 

deltagare själv har rätt att bestämma över sin medverkan – visade deltagaren sitt samtycke 

genom att medverka (Ejlertsson, 2014, s. 32). Det fjärde och sista kravet innefattar 

konfidentialitet – vilket innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av 

utomstående. Kravet innebär också att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Klara Bové, biträdande undersökningsledare, skriver i en 

rapport om den nationella undersökningen från 2016 att så fort den sista besvarade enkäten 

skickades tillbaka avidentifierades enkäterna och alla personuppgifter raderades (Bové, 2017, 

s. 623).  
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5. Resultat 
Följande avsnitt redovisar resultatet från den genomförda analysen. Först presenteras 

deskriptiv statistik om procentfördelningen för hur män och kvinnor sympatiserar med SD. 

Därefter presenteras en frekvenstabell för hur många män och kvinnor som svarat på 

enkätfrågan. Avsnittet följs därefter av en analys som testar ifall det finns ett könsgap 

gällande partisympati för SD. Även om det senaste valresultatet har konstaterat att det finns 

ett könsgap, anses denna analys vara nödvändig. Detta då det är viktigt att se om det valda 

urvalet är representativt för Sveriges röstmyndiga befolkning. Urvalet är representativt om 

resultaten är statistiskt signifikanta. Avsnittet avslutas därefter med analyser på könets effekt 

på värderingar och till sist könet tillsammans med värderingars effekt på partisympati.  

5.1. Deskriptiv analys 
Första steget i analysförandet är att se hur stickprovets respondenter förhåller sig till 

partisympati för SD. Detta görs för att få en uppfattning om hur fördelningen i urvalet ser ut. 

Det ger även grunden för att kunna besvara den första forskningsfrågan: ”Skiljer stödet för 

Sverigedemokraterna mellan kvinnor och män?”.  

Nedan i tabell 3 redovisas för hur män och kvinnor (i åldrarna 18–85) från formulär riks-3 har 

svarat på frågan: ”Vilket parti anser du är bäst idag?”. Svarsalternativen är samtliga 

riksdagspartier, Feministiskt Initiativ (Fi) och Annat parti. Fördelningen visas i 

kolumnprocent. Detta ger en god första överblick över den insamlade empirin.  
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Män och kvinnors partisympati  

Tabell 3: Partisympati - kvinnor och män 18–85 år.  

Fråga: Vilket parti anser du är bäst i dag? 

(Svarsalternativ: Alla riksdagspartier inklusive Feministiskt initiativ och Annat parti) 

Bästa parti idag Kvinnor Män Total 

Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 

Centerpartiet 

6,8 %  

31,5 %  

9,5 %                

6,3 % 

26,8 % 

7,1% 

6,6 % 

29,4 % 

8,4 

Liberalerna 

Moderaterna 

7,3 % 

23,6 %                   

5,1 % 

27,1% 

6,3 % 

25,2% 

Kristdemokraterna 3,0 % 2,1 % 2,6 % 

Miljöpartiet 

Sverigedemokraterna 

4,4 % 

9,7 % 

3,8 % 

20,0 % 

4,1 % 

14,4 % 

Feministiskt initiativ 

Annat parti 

3,3 % 

0,9 % 

0,6 % 

1,1 % 

2,1 % 

1,0 % 

N 

Total 

777 

100 % 

664 

100 % 

1441 

100 % 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 riks-3 Göteborgs Universitet: SOM-institutet 

 

I tabell 3 kan vi se vilket av partierna som undersökningens respondenter sympatiserar med. 

Fördelningen återges i kolumnprocent, vilket i detta fall är det bästa sättet för att få en god 

överblick. Vad som kan avläsas av tabellen är att kvinnor och män generellt sätt sympatiserar 

ganska lika, när de kommer till deras partipreferenser. Det är dock två partier som sticker ut - 

SD och Fi. I SD:s fall har 9,7 % av de kvinnliga respondenterna, respektive 20 % av männen 

angett SD som bästa parti. Detta innebär att dubbelt så stor andel av männen sympatiserar 

med partiet, jämfört med kvinnorna. Denna statistisk säger ännu inget om hur representativt 

det är för den svenska befolkningen, då den inte visar om analysen är statistiskt säkerställd. I 

tabell 4 redovisas antalet män och kvinnor som deltog i frågan samt bortfall. Även denna 

frekvensfördelning redovisas i kolumnprocent.  
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Tabell 4 Män och kvinnors partisympati (Män och kvinnor i åldrarna 18-85, riks-3 enkät) 

  Kvinna Man Total N 

Partisympati Alla andra partier  90,3 % 80 % 85,6 % 1233 

      

 SD 9,7 % (75) 20 % (133) 14,4 % 208 

      

N   100 % 100 % 100 % 1 441 

Bortfall  132 105 14, 2 % 238 

Total  909 769 1679 100 % 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 Göteborgs Universitet: SOM-institutet 

 

I tabell 4 framgår det att 9,7 % av kvinnorna respektive 20 % av männen sympatiserar med 

SD. Fördelningen kan verka relativt jämn sett till antal, då det endast rör sig om 58 fler 

manliga respondenter som sympatiserar med SD. Däremot, om en ser till det totala antalet kan 

en se att det är 140 fler kvinnliga respondenter i urvalet än män. Därmed ökar den 

procentuella skillnaden. I övrigt, ligger bortfallet på 14 % vilket är relativt lågt antal. Detta 

gör att bortfallet inte utför en större skada på analysen. Könsskillnaderna som redovisas i 

tabellen är statistiskt säkerställda på 95 % nivån.  

 

5.2. Analys av kön – Partisympati med logistisk regressionsanalys 

Nästa steg i det analytiska framförandet är att se män och kvinnors sannolikhet för att rösta på 

SD. Detta har gjorts med hjälp av en logistisk regressionsanalys. I tabell 5 kan vi se sen den 

oberoende variabelns (kön) b-koefficient, standardfel och oddskvot. Analysens Nagelkerkes 

R2-värde finns även med.   

Tabell 5. Logistisk regressionsanalys – könets effekt på partisympati till 

Sverigedemokraterna (regressionskoefficient, standardfel och oddskvot) 

 

Kommentar: ***p <0,001 (variabeln kön är signifikant) Källa: SOM-undersökning 2016 

 

Variabler 

 

B         

 

  S.E. 

 

Exp (b) 

 

Intercept 

Man 

– 3,088*** 

0,852*** 

(0,262) 

(0,155) 

0,046 

2,344 

Nagelkerkes R2 0,038    

N 1441   
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Symbolen ”B” uppe i vänstra hörnet står för B-koefficienten. B-koefficienten anger hur 

mycket det logaritmerade oddset förändras när x-variabeln ökar med en enhet (Field, 2014, s. 

766f). B-koefficienten har ett positivt värde (då den inte visar ett minustecken), vilket betyder 

att analysen har ett positivt samband. Detta innebär att det är troligare för män att sympatisera 

med SD än vad det är för kvinnor. I kolumnen längst till höger, under rubriken ”Exp (b)” står 

oddskvoten. Oddskvoten visar att det är 2,3 gånger högre odds för män att sympatisera med 

Sverigedemokraterna än vad det är för kvinnor. Analysen är signifikant på 0,1-procentsnivån 

(p= 0,001). Dock vill påpekas att Nagelkerkes R2- värde endast är 3,8 procent. Nagelkerkes 

R2-värde visar hur mycket analysen kan förklara den totala variationen på den beroende 

variabeln (Pallant, 2007, s. 174), vilket i detta fall är partisympati till SD. Analysen visar att 

kön har en betydelse för att sympatisera med SD men att det däremot finns många andra 

faktorer som bör tas i åtanke, då kön endast fångar upp 3,8 procent av den totala variationen i 

partisympati.  

5.3. Analys av kön -> GAL-TAN 
Nästa steg i analysen är att undersöka köns samband med GAL-TAN-värderingar. Tabell 6 

visar hur mycket kön kan förklara värderingsskillnader.  

Tanken till en början var att slå ihop alla värderingar till ett kontinuerligt index för att 

möjliggöra för andra typer av analyser (förslagsvis linjär regressionsanalys). Detta visade sig 

dock vara svårt att genomföra då värderingarna inte gick väl ihop i ett index. När indexets 

trovärdighet testades med Cronbach’s Alpa (ett reliabilitetstest) fick den ett lågt värde. 

I vanliga fall bör ett Cronbach’s Alpa värde ligga på 0,7–0,9 för att klassas som trovärdigt och 

indexet som testades för denna analys fick ett värde på 0,2. Av denna anledning utfördes sex 

separata logistiska regressionsanalyser istället för att ha ett index. För att tydliggöra att det är 

sex separata analyser har tabell 6 linjer efter varje värdering.  
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Tabell 6. Logistisk regressionsanalys – Könets effekt på värderingar  

Tabellen visar sex separata logistiska regressionsanalyser (B-koefficient, standardfel, oddskvot 

och Nagelkerke R2-värde och antal) 

Värdering       B    S. E Oddskvot 

(Exp B) 

Nagelkerke 

R2 

N 

Man -> Grön – 0,633*** 0,133 0,531 0,024 1529 

Man -> Alternativ  – 0,821*** 0,105 0,444 0,053 1517 

Man -> Libertär    0,279 0,180 1,322 0,004 1517 

Man -> Traditionell    0,012 0,173 1,012 0,000 1532 

Man -> Auktoritär – 0,195  0,112 0,823 0,003 1640 

Man -> Nationalistisk    0,422*** 0,100 1,524 0,015 1626 

      

Kommentar: *** P <0,001 Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 Göteborgs Universitet: 

SOM-institutet 

 

Vad som framgår i tabell 6 är att den gröna, alternativa och nationalistiska värderingen är de 

som är statistiskt signifikanta. Man tillsammans med den gröna värderingen har en negativ 

effekt, vilket en ser genom att titta på B-koefficienten. B-koefficienten är -0,633 och 

oddskvoten är 0,531. Detta innebär att män har lägre odds att ha gröna värderingar, oddsen 

sjunker med cirka 47 %.  

    Den alternativa värderingen visar också på ett negativt b-koefficientvärde. Värdet är på 

 -0,821 och oddskvoten är 0,444. Här sjunker oddsen för män att ha alternativa värderingar 

med cirka 56 %. Till sist, visar det sig att man tillsammans med den nationalistiska 

värderingen har en positiv effekt. Här är b-koefficienten 0,422 och oddskvoten 1,524, vilket 

innebär en ökning för mäns odds med 1,5. Den libertära, traditionella och auktoritära 

värderingen visar inte på några statistiska samband, då p-värdet ligger över det sanna värdet 

på 95 % -signifikansnivån. Tabellen visar även Nagelkerke R2-värdet - detta värde förklarar 

hur mycket av den totala informationen som kan föras tillbaka på de förklarande variablerna. I 

dessa fall kan vi se att Nagelkerke-värdet är relativt lågt på alla värderingar. Den som kan 

förklara mest av den totala variationen är den alternativa värderingen, denna kan förklara 

cirka 5 %. Detta är ett lågt förklaringsvärde, vilket betyder att kön inte kan förklara skillnader 

i värderingar så väl. 
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Vidare, i tabell 7 redovisas tre separata analyser med kön och värdering som oberoende 

variabler och partisympati till SD som den beroende. Denna analys gjordes för att tillsammans 

testa kön och värderingars sannolika samband till partisympati till SD.  

Tabell 7 visar kön och ”GAL”-värderingars: b-koefficienten, standardfel, oddskvot och 

Nagelkerke R2-värde.  

Tabell 7. Logistisk regression - kön och GAL-värderingars effekt på SD-partisympati  

(här är det sammanställt 3 separata logistiska regressionsanalyser med mäns och 

värderingars effekt på partisympati) (B-koefficient, standardfel och oddskvot Exp(b) 

  B S. E Exp(b) Nagelkerke R2   N 

Man 

 

 0,476** 0,158 1,609 0,042 1340 

Grön  – 0,769*** 0,171 0,464   

Man  0,627*** 0,166 1,872 0,083 1334 

Alternativ  – 1,023*** 0,171 0,359   

Man  0,847** 0,163 2,334 0,050 1304 

Libertär  – 0,688** 0,234 1,989   

Kommentar: ***p <0,001, **p <0,01 Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 Göteborgs 

Universitet: SOM-institutet 

I tabell 7 framgår det att alla värderingar är statistiskt signifikanta. I alla tre fall har 

värderingar ett negativt samband till partisympati till SD. Den alternativa värderingen är den 

som har lägst b-koefficient och lägst oddskvot. Det är med andra ord den värderingen som 

visar på starkast negativa samband till SD. Vad som ytterligare förstås av tabellen är att: av 

män och kvinnor som har dessa värderingar, har män högre odds för att sympatisera med SD. 

Det är dock inte stor oddsskillnad mellan män och kvinnor. 

Vidare, visar Nagelkerke R2-värdet på ett lågt förklaringsvärde för analysen. Detta indikerar 

dels på att dessa värderingar inte kan förklara stödet till SD (då de har ett negativt samband) 

men även att det inte finns stora könsskillnader i GAL-värderingar. 

    I tabell 8 ska samma typ av analys som i tabell 7 att genomföras men istället med 

värderingar på GAL-sidan är det TAN-värderingar som tas i beaktande istället.  
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Tabell 8. Logistisk regression - kön och TAN-värderingars effekt på partisympati B-

koefficient, standardfel och oddskvot Exp(b) (här är det sammanställt 3 separata logistiska 

regressionsanalyser med könets och värderingars effekt på partisympati) FÖR TAN 

  B S. E Exp(b) Nagelkerke R2 N 

Man  0,863*** 0,166 2,370 0,047 1348 

Traditionell  0,636** 0,166 1,888  1348 

Man  0,829*** 0,162 2,290 0,108 1394 

Auktoritär  1,824*** 0,285 6,198  1394 

Man  0,724*** 0,166 2,062 0,278 1423 

Nationalistisk  3,046*** 0,304 21,021  1423 

Kommentar: ***p <0,001 ** p <0,01 *p <0,05 Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2016 

Göteborgs Universitet: SOM-institutet 

När värderingsskillnader mellan män och kvinnor undersöktes i tabell 6, var endast hälften av 

värderingarna statistiskt signifikanta. När de däremot används som en oberoende variabel för 

att förklara sambandet till partistöd för SD, är alla värderingar statistiskt signifikanta. Precis 

som i tabell 7.  

    Vad som framgår i denna tabell är att ”TAN”-värderingar har ett positivt samband till SD - 

framförallt den auktoritära och nationalistiska värderingen. Om en har auktoritära värderingar 

är oddskvoten cirka 6,2 gånger högre att sympatisera med SD än om en inte har det. Detta går 

att se genom att tolka oddskvoten (”Exp(b)”). Den nationalistiska värderingen har starkast 

samband med SD. Här är oddsen att sympatisera SD cirka 21 gånger högre än om en inte hade 

nationalistiska värderingar. Att vara man och ha dessa värderingar har ett positivt samband till 

partisympati för SD.  

    Vad som även är anmärkningsvärt är att män har i alla sex analyser haft ett positivt 

samband samt högre odds för att sympatisera med SD, jämfört med kvinnor (då koefficienten 

för män alltid är signifikant och positiv). Baserat på dessa resultat dras tolkningen att det är 

troligare för män att sympatisera med SD. Oddskvoten för att sympatisera med partiet är dock 

inte mycket högre för män än vad det är för kvinnor.  

    Den traditionella värderingen tillsammans med kön har endast ett förklaringsvärde på cirka 

5 %, den auktoritära kan förklara cirka 11 % och den nationalistiska värderingen har ett 

förklaringsvärde på nästan 28 %.  
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Slutligen, även om könsskillnader i värderingar inte kan förklara stödet för SD - framgår det 

tydligt i dessa analyser att värderingar har en betydande roll gällande stödet för SD.  

6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt redogörs för studiens resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Det redogörs även för resultatets relation till tidigare forskning, teori och de metodval som har 

gjorts. Vidare reflekteras över hur denna studie bidrar till forskningsfältet men lyfter också 

fram förslag på vidare forskning.  

6.1. Summering 
Syftet med denna studie har varit att undersöka könsgapet gällande stöd för SD, för att sedan 

se om könsskillnader i värderingar kan vara en del av förklaringen. De värderingar som denna 

studie har utgått från är värderingar som ingår i GAL/TAN-skalan. 

    I första analysen (tabell 5) undersöks könsskillnader i partisympati till SD. Även om 

könsskillnader gällande stöd för SD redan har konstaterats, så togs beslutet att göra en första 

analys som bekräftar dessa könsskillnader. Anledningen till detta beslut var för att se till att 

det valda urvalet är representativt för Sveriges population. Resultatet från denna analys 

bekräftar att det finns könsskillnader gällande stödet till SD. I tabell 5 framgår det att 

oddskvoten för att sympatisera med SD är större för män än vad det är för kvinnor. Oddsen är 

2,3 gånger högre för män.  

    Nästa steg i analysen var att undersöka könsskillnader i värderingar, detta redovisas i tabell 

6. Av det resultat som framgick i denna analys visade det sig att det finns könsskillnader i 

värderingar, men inte alla. De värderingar som är statistiskt signifikanta är: Grön, Alternativ 

och Nationalistisk. Förklaringsvärdet för analyserna i tabell 6 är dock lågt. Det låga värdet 

innebär att kön uppger en svag prediktion på värderingsskillnader. I tabell 7 och 8 testades 

kön och GAL/TAN-värderingar tillsammans som oberoende variabler för att studera 

sambandet till partisympati för SD. Den värdering som har starkast anknytning till SD är den 

nationalistiska värderingen. Detta är inte förvånande, då partiet har starka anknytningar till 

nationalistiska värderingar.  

    Av det erhållna resultatet framgår det att stödet till SD skiljer sig för kvinnor och män. Det 

är fler män som sympatiserar med partiet och män har högre odds för att sympatisera med 

partiet. När det gäller svaret på den andra forskningsfrågan (om skillnader i 

attityder/värderingar kan vara en del av förklaringen till könsgapet) är skillnaderna i 

värderingar mellan män och kvinnor relativt små. De kan därmed inte, på egen hand, förklara 

könsgapet. De resultat som denna studie har producerat är i linje med tidigare forskning som 
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har studerat könsgapet gällande stöd för högerpopulistiska partier. Ambitionen med denna 

studie har varit att erbjuda ny kunskap kring könsgapet – och istället för att utgå från den 

traditionella höger-vänsterskalan – utgå från värderingar. Detta har upplevts relevant då 

diskussioner kring värderingar, i synnerhet svenska värderingar, har varit på tapeten i det 

senaste. Även om denna studie inte kan förklara könsgapet utifrån könsskillnader i 

värderingar, har denna studie fastställt att värderingar spelar roll gällande sympatiserande med 

SD. Könsgapet är ett omdebatterat ämne men relativt ostuderat. Denna undersökning har 

således erbjudit ny kunskap inom fältet, som bidrar till ökad insikt kring könsgapet.  

6.2. Vad innebär detta i förhållande till resultat och tidigare forskning? 
Av resultatet som har framförts bekräftar det stora delar av vad tidigare forskning redan har 

konstaterat. Inledningsvis visar det erhållna resultatet att det finns könsskillnader gällande 

partistöd för SD (se tabell 5). Mycket av tidigare forskning menar att SD och andra 

högerpopulistiska partiers framgångar kan ledas tillbaka på deras restriktiva hållning till 

immigration, flyktingar och mångkulturalism (Akkerman 2013; Sannerstedt; Rydgren; 

Givens). Dessa typer av argument kan denna studie stödja, då resultatet som förts fram visar 

på samma typ av utfall som de tidigare nämnda forskarnas (se tabell 8).  

    Vad gäller män och kvinnors attityd till invandring skiljer argumentationen mellan 

forskare. Givens (2004) menar att attityden till invandring skiljer sig mellan män och kvinnor 

medan forskarna Hartevald, Van Der brug och Kokkonen (2015) och har argumenterat för att 

män och kvinnor har en liknade inställning till invandring.  

    Det intressanta i denna studie är att när skillnader i värderingar analyserades mellan könen, 

visade resultatet inte på några större skillnader (se tabell 6). När värderingar istället testades 

som en förklaring till att partisympatisera med SD (se tabell 8) visade det sig att det är 

troligare för män (med dessa värderingar) att sympatisera med SD. Detta går att tolka som att 

värderingar/attityder inte skiljer sig mellan könen men när det sedan gäller huruvida dessa 

värderingar fungerar som en anledning till att sympatisera med SD talar denna studies resultat 

för att män har lättare att växla över dessa till att faktiskt sympatisera med partiet. Detta 

resultat är i enlighet med Hartevald m.fl. (2015) studie. I deras studie argumenterar de för att 

kvinnor i vissa fall tenderar att ha mer auktoritära värderingar, vilket denna studies utfall även 

visar (se tabell 6).  

    Förklaringar till varför mäns inställning till invandrare oftare översätts till att sympatisera 

med SD skiljer sig ytterligare mellan forskare. Det finns oftast en socioekonomisk aspekt när 

förklaringar till könsgapet analyseras. Den socioekonomiska aspekten utgår från att kvinnor 
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och män har olika socioekonomiska positioner och p.g.a. dessa har män och kvinnor olika 

anledningar till att sympatisera/inte sympatisera med högerpopulistiska partier. När Givens 

analyserade detta fick hon inte fram något resultat som tydde på att skillnader i 

socioekonomiska positioner mellan män och kvinnor faktiskt kunde förklara könsgapet.  

    Detta testades även i Immerzeel, Coffé och Van Der Lippes studie (2013) – men inte heller 

de kunde förstå könsgapet helt genom att utgå från socioekonomiska förklaringar. I vissa fall 

visade det sig att det hade en betydelse och i andra fall hade det inte det. Huruvida den 

socioekonomiska aspekten hade påverkat resultaten i denna studie, skulle vara intressant att 

studera närmare kring. I nuläget har analysen i denna studie enbart utgått från ett 

värderingsperspektiv - vilket gör att det inte går att fastställa hur de socioekonomiska 

förklaringarna hade kunnat påverka resultatet. I letandet efter studier som har analyserat 

Sveriges könsgap till SD, utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, har ingen studie hittats. Det 

är med andra ord fortfarande oklart för hur stor roll det spelar i Sverige. För en 

vidareutvecklad undersökning hade detta varit intressant att ta med.  

    Slutligen, även om denna studie inte har kontrollerat för de socioekonomiska 

förklaringarna, så är det fortfarande möjligt att ta resonera kring hur dessa kan påverka män 

och kvinnors beslut att sympatisera med SD.  

6.3. Diskussionen av relationen mellan resultat och teori 
Syftet med denna studie har varit att försöka förklara könsgapet gällande stödet till SD utifrån 

eventuella värderingsskillnader mellan män och kvinnor. Av de resultat som jag fick fram 

kunde inte jag finna några könsskillnader i värderingar. Däremot kunde jag se att värderingar 

spelar roll vad gäller stödet till SD. Trots att jag inte kunde finna några uppseendeväckande 

skillnader i värderingar så anser jag ändå att de valda teorierna är relevanta för att förstå 

könsgapet. I föregående avsnitt där relation mellan resultat och tidigare forskning 

diskuterades, tog jag upp att män och kvinnor i stort sett har samma attityd gällande vissa 

värderingar men att män (med dessa värderingar) har högre odds för att växla över dessa till 

att faktiskt sympatisera med SD, tillskillnad från kvinnor. Det är här skon verkar klämma. I 

detta avsnitt ska resultatet diskuteras i relation till olika teoretiska utgångspunkter och dessa 

är; Ulrich Beck, Hans-Georg Betz, Ronald Inglehart och Pippa Norris. 

    Inledningsvis har Becks tes från risksamhället (1986) kring individens frigörelse och den 

utvecklade arbetsmarknaden använts. I denna argumenterar Beck för hur moderniseringen har 

frigjort individen från industrisamhällets olika sociala roller - vilket innebär en frihet - men 

även en ny typ av begränsning. Den utvecklade arbetsmarknaden har lett till ett uppluckrande 
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av klassamhället, då nya former av sysselsättning och anställningar har skapats. 

Industrisamhället har övergått till ett tjänstesamhälle. Det nya samhället har skapat goda 

förutsättningar för den som har kapitalet i form av pengar och utbildning. De nya jobben 

kräver dock en viss kompetens och de som inte besitter denna kompetens riskerar att hamna 

utan arbete. Det nya samhället har luckrat upp klasser i det traditionella klassamhället men 

den sociala ojämlikheten existerar fortfarande (Beck, 1986, s, 118). Avsaknaden av en 

kollektiv identitet och att det inte längre talas om klasser, gör att det är ett problem som får 

lite politisk uppmärksamhet. Därför ses arbetslöshet som personliga misslyckanden istället för 

brister i systemet. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till varför män i större 

utsträckning tilltalas av SD. 

    På grund av skillnader i socioekonomiska positioner upplever fler män att de riskerar att bli 

av med sina jobb, då det är fler män som traditionellt sätt har arbetat i dessa industriella 

yrken. SD vädjar om en tid som har varit, innan moderniseringen och detta skulle åtminstone 

förklara varför lågutbildade, unga män sympatiserar med SD. Dessa resonemang har inte 

kontrollerats för i analysen men de anses ändå vara av relevans då män är de som har mer att 

förlora i det nya samhället. Det är något som Betz går in på närmare.  

    Betz (1994) förklarar framväxten av högerpopulistiska partier som ett resultat av ett 

samhälle under förändring (Betz, 1994, s. 27). Han menar att avancerade västerländska 

demokratier har genomgått socioekonomiska och sociokulturella skiften på grund av den 

teknologiska utvecklingen, globaliseringen och kapitalismen, som det dominerande 

ekonomiska systemet i västvärlden. Denna utveckling har inneburit en rad förändringar; 

däribland en arbetsmarknad som har gått från att främst bestå av industrier till ett samhälle 

som domineras av tjänster och serviceyrken. Sverige är ett av de länder som har genomgått 

denna typ av omvandling.  

    Betz förklarar att den nya arbetsmarknaden har gett upphov till nya ”ekonomiska 

förlorare”. Dessa förlorare är de som har gått från att ha en trygg social ställning utan en 

högutbildningsnivå men som ändå haft goda förutsättningar (då det fanns gott om yrken som 

inte krävde vidareutbildning). Detta var även en tid då majoriteten av kvinnor var 

hemmafruar. Betz menar att moderniseringsprocessen har inneburit en allmänt ökad 

utbildningsnivå och att kvinnor har fått ta del av den betalda arbetsmarknaden, vilket i sin tur 

har lett till ett uppluckrande av de traditionella könsrollerna.  

    I tillägg har globaliseringen inneburit en ökad invandring. Detta har inneburit att länder 

(som Sverige) som tidigare har varit relativt homogent, har blivit mångkulturellt. I 

kombination till den nya ekonomins förlorare tar Betz upp begreppet ”relativ deprivation”– 
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känslan av att ha det värre än andra och att förtjäna mer än vad man får (Betz, 1994, s. 177).  

    Stödet till högerpopulistiska partier förklaras enligt Betz att de på ytan för sig om 

ekonomiska förändringar men att de samtidigt, drivs av en känsla av att ha fått det sämre.  

    Män hade en större garanti för att lyckas i arbetslivet när arbetsmarknaden endast bestod av 

män. Mannen var den som hade hög status - vilket håller på att förändras - i och med den 

ökade jämställdheten. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till varför män 

sympatiserar med SD, då de upplever att de är den moderna ”förloraren”, ekonomiskt såväl 

som socialt. 

    Betz menar att postindustriella samhällen har genomgått socioekonomiska, - och 

sociokulturella förändringar som i sin tur haft en stor påverkan på värderingssystemet. Detta 

påminner om Ingleharts teorier om värderingsförskjutningar som sker som ett resultat av det 

postindustriella samhället.  

    I Ingleharts mening (1977;1997) förändras värderingar i takt med samhällets ekonomi och 

kultur. Dessa förändringar sker i generationsled, d.v.s. att länder som Sverige, som är ett rikt 

land har tillgodsätt de grundläggande behoven, som trygghet, och kan istället ägna till att 

värdera värden som rörs kring individualism, självförverkligande, jämställdhet, miljö osv. 

Denna teori förutsäger dock att alla upplever trygghet. För att koppla till Beck och Betz 

teorier, är män de som upplever en större förlust i samband med moderniseringen, vilket 

indirekt pekar på minskad trygghet. Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till varför 

män i större grad röstar på SD, då SD anspelar på materialistiska trygghetsvärden, som ”lag 

och ordning”. 

    Inglehart menar att värderingsförändringar genomgår en tyst revolution, vilket leder till ett 

politiskt splittrat klimat. Detta är något som bevittnas idag med den nuvarande 

regeringskrisen. Politiken är en avspegling av samhällets rådande värderingar och det 

splittrade klimatet tyder på att den svenska befolkningen upplever förändringar i värderingar 

som i sin tur leder till förändrade röstbeteenden.  

    I Inglehart och Norris verk (2003) menar de att kvinnor röstade mer konservativt ända in 

till 1980-talet, men att detta sedan ändrades i takt med kvinnors ökade delaktighet i  den 

betalda arbetsmarknaden (Inglehart & Norris, 2003, s. 77). Enligt Inglehart och Norris är det 

vanligare för kvinnor att jobba inom offentlig sektor, vilket gör dem mer benägna att rösta på 

partier som gagnar välfärdsstaten. Hur kvinnor har röstat kan förstås i relation till ekonomiska 

intressen. Att kvinnor röstade mer konservativt under en tid som de var hemmafruar kan 

förstås som att en röstar efter egna intressen.  
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Ur Inglehart och Norris synvinkel anser de att jämställdhet sker på sikt – men för att koppla 

till Ingleharts tidigare verk (1977) leder värderingsförändringar först till ett splittrat klimat. 

Saker och ting behöver identifiera sig på nytt innan de kan börja gäll på riktigt. Betz menar att 

det fragmenterade politiska klimatet är ett resultat av ett samhälle som är under förändring. 

Historia har en tendens att upprepa sig och hur högerpopulistiska partier först uppstod, var till 

en början som en motkraft till de nya rörelser som bildades i samband med 68-vågen. Detta 

kan ses som att förändringar när de först börjar rycka på ordningen möts av motstånd. Men 

om man ska utgå från Ingleharts perspektiv (som blickar ännu längre framåt) så ser framtiden 

ljus ut. Den ”tysta revolutionen” är en långsam och subtil process.  

6.4. Diskussion av relationen mellan resultat och metod  
De metodologiska val denna studie grundar sig på är enkätdata från SOM-institutet. SOM-

institutet forskar bland annat kring svenskars vanor, attityder och partisympatier. Eftersom 

intresset för denna studie låg i att ta reda på något om hela Sveriges röstmyndiga befolkning 

och framförallt hur de förhåller sig till SD – ansågs en kvantitativ ansats vara bäst lämpad. 

Syftet för denna studie har varit att utgå från generella resultat. Det har inte varit individens 

subjektiva åsikter eller upplevelser som har stått i fokus och av den anledningen har en 

kvantitativ metod varit det som passat bäst till syftet. 

    Nackdelar med att utgå från en enkätundersökning som metod kan vara ett svårtolkat 

resultat. När respondenten uppmanas att dela med sig av sina personliga åsikter kring vissa 

ämnen men inte får rum att utveckla sina svar, kan det lämna utrymme för tolkning. Två 

personer som röstar på SD kan ha olika motiv bakom. Resultatet visar dock på att visa 

värderingar har ett starkt samband till SD (framförallt nationalistiska). Detta talar sitt egna 

klara språk: värderingar spelar roll - och för att överhuvudtaget kunna sätta det i ett större 

samhällsperspektiv så är det kvantitativ metod som möjliggör för dessa tolkningar som görs.  

    Hur väl de valda frågorna som avsågs mäta GAL-TAN-värderingar fångade upp 

värderingarna går att diskutera. Vissa frågor var mer självklara än andra. För att koppla till 

Flanagans kritik mot Inglehart som betonar svårigheterna med att mäta värderingar. Flanagan 

menar att ingen människa är emot ekonomisk stabilitet, miljön eller yttrandefrihet.  

    Vissa av de valda frågorna, som exempelvis miljöfrågan: Satsa på ett miljövänligt 

samhälle, riskerar att få ett resultat som inte överensstämmer med verkligheten. Om 

miljöfrågan sätts i kontrast till något annat så hade det kanske gett ett starkare resultat.  

    Trots detta har det erhållna resultatet kunnat bekräfta att värderingar spelar roll gällande 

partisympati till SD. Det har visat att män, med dessa värderingar, har en större sannolikhet 
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att sympatisera med partiet. Detta har lagt grunden för en vidareutvecklad analys.  

    För en framtida analys hade det varit intressant att inkludera kontrollvariabler för män och 

kvinnors socio-ekonomiska och socio-kulturella positioner. Detta är något som har gjorts i 

andra länder men inte Sverige. Man hade även kunnat utgå från kvinnor som sympatiserar 

med SD och försöka ta reda på vad deras främsta anledningar är. Ett annat sätt att studera 

värderingars påverkan i partisympati hade varit om man hade fått tillgång till data som visar 

svenskar partipreferenser över tid. I övrigt, är nästa steg i analysen att ta med kontrollvariabler 

för ålder, klass och yrken.  

7. Avslutning 
Vad denna studie har kunnat visa på är att könsgapet till högerpopulistiska partier som SD, är 

ett mångfacetterat och svåröverskådligt studium. Det är många komponenter som samverkar 

till könsgapet och det finns därmed ingen teori som på egen hand, kan omfamna hela 

fenomenets komplexitet. Magnus Hagevi (2014) definierar värderingar som grundläggande 

tankar och känslor om vad som är önskvärt och inte önskvärt och som kan motivera åsikter i 

olika frågor. Värderingar har en kulturell prägling och sker inom förhållandevis förutsägbara 

ramar men de är fortfarande individuella. Att studera människors värderingar kan vara 

svårtolkat då värderingar är just som Hagevi definierar; tankar och känslor och en 

motivationskälla till åsikter. Vad som motiverar människor kan variera.   

    Högerpopulismens framgångar i Europa och västvärlden brukar ofta förstås som ett resultat 

av ekonomiskt oroliga tider - men det tycks vara mer som ska till för att förstå dessa 

framgångar. Denna studie visar att könsskillnader i värderingar har ett lågt förklaringsvärde 

men att värderingar spelar roll gällande partisympati till SD. Hur dessa värderingar motiveras, 

om de trots allt är ekonomiska undertoner, som ligger bakom stödet till SD - men att de tas i 

uttryck via värderingar är för framtida studier att forska närmare kring.  

    I denna studie har det argumenterats för att fenomen som Brexit, Trump och SD är ett 

resultat av ett samhälle som är i förändring. Partier som SD anspelar på en tid som är gången -  

en tid som upplevdes trygg och där sociala identiteter var skrivna åt en. Svaret som 

högerpopulismen erbjuder är att gå tillbaka till det man vet och kan bäst – och det är oftast 

genom förenklade lösningar på svåra politiska problem.  
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Bilagor 
 

Tabell Linjär regressionsanalys – Könets effekt på GAL-TAN-värderingar. Ostandardiserade 

b-koefficienter, standardfel inom parantes. Beroende variabel: GAL-TAN 

     B  

Kön 0,037  

   

Intercept 2,752 (0,031)  

R2 0,003  

N 1283  

Kommentar: Tabellen visar ett icke-signifikant värde 

 

 

Tabell 5: B-koefficient, standardfel och oddskvot (här är värderingars effekt på partisympati) 

Variabler               B   S.E Exp(b) Nagelkerke 

R2 

  N 

       

Grön  – 0,769*** 0,171 0,464 0,042 1340 

Alternativ  – 1,023 0,171 0,359 0,083 1334 

Libertär  – 3,050*** 0,318 0,047 0,050 1304 

       

Traditionell  0,636*** 0,233 2,370 0,047 1348 

Auktoritär  1,824*** 0,285 6,198 0,108 1394 

Nationalistisk  3,046 *** 0,304 21,021 0,278 1423 

 

 

      

Kommentar: *** P <0,05 
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