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Abstract 

My thesis examines the effects of the last two decades' increased support for populist, radical 

right-wing party “the Sweden Democrats”. Previous literature mostly focuses on how the party 

came to claim large chunks of the electorate and there seems to be a lack of research that 

investigates the consequences of this development. This thesis therefor strives to investigate the 

effects of the Sweden Democrats by looking at voter turnout. The study observes the 290 

municipalities of Sweden through the general election years of 2006, 2010 and 2014. By using 

panel data, I manage to isolate for both known and unknown variables and can through this 

choice of method get close to providing a causal relationship, revealing that an increase in 

support for the Sweden Democrats yields a rise in voter turnout. The result raises questions 

about how radical right populism relates to democracy. 
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1. Inledning 

Sverige är ett land med relativt högt valdeltagande. Sedan andra världskrigets slut har 

valdeltagandet till riksdagen varit över 85 procent i genomsnitt. (IDEA, 2018) Toppnoteringen 

år 1976 innebar ett deltagande på 91,8 procent (SCB, 2018). Efter detta rekordår började 

siffrorna dala så som för många av världens demokratier. I Sverige hann det sjunka till 80,1 

procent när årtusendets första val hölls år 2002 (ibid).  Sedan dess har valdeltagandet åter ökat, 

och när rösterna var räknade år 2018 stod det klart att 87,18 av svenskarna utnyttjat sin rösträtt 

(ibid). 

Samtidigt som Sverige med besvikelse1 noterade det låga valdeltagandet 2002, sågs också det 

första genombrottet av det parti som skulle komma att bli ett av Sveriges största. När 

Sverigedemokraterna (SD) fick 1,4 procent av rösterna år 2002 var man dock långt ifrån 

riksdagsspärren på fyra procent och få kunde då ana partiets utveckling de kommande åren. 

Partiets framväxt blev nämligen hastig; mellan åren 2002 och 2014 fördubblade man sitt stöd 

för varje riksdagsval (SCB, 2018). I valet 2018 blev man Sveriges tredje största parti med 17,53 

procent av svenska folkets stöd.  

Situationen är inte unik för Sverige; trenden med tilltagande framgång för radikala 

högerpopulistiska partier (RHP)2 går även att se i övriga Europa. Dansk Folkeparti i Danmark, 

Sannfinländarna i Finland och Nationella Fronten i Frankrike är några exempel som, trots 

skillnader partierna emellan, alla är exempel på samma högerpopulistiska trend (Sannerstedt, 

2015). Som en följd har utvecklingen, inte oväntat, noterats av forskarvärlden och i Sverige har 

flertalet försök gjorts att förklara varför SD gått framåt. Dedhari (2018) visar bland annat att 31 

procent av SD:s ökade framgångar är en effekt av osäkerhet på arbetsmarknaden för 

lågutbildade. Ett annat exempel som hänvisar till ekonomiska faktorer är Folke (et. al., 2018) 

som förutom osäkerhet på arbetsmarknaden pekar på ökade ekonomiska klyftor under 2000-

talets första decennium i Sverige. En annan förklaringsmodell går ut på att svenskars attityder 

                                                           
1 Det kan antas föreligga konsensus om högt valdeltagande som något positivt. 
2 Konsensus saknas i litteraturen kring benämning och kategorisering av partier av Sverigedemokraternas 

karaktär. Ett annat vanligt förekommande begrepp utelämnar epitetet ”radikal” och nöjer sig sedermera med 

”högerpopulistiskt”. Studien väljer benämningen RHP eftersom det brukas i flera ställen i litteraturen, bland i en 

av statens offentliga utredningar, se vidare under termoniologiavsnittet. 
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till invandrare och flyktingar förändrats till det mer skeptiska, och att SD:s framgångar är en 

konsekvens av dessa förändrade attityder i valmanskåren (Demker, 2017).  

Studier som behandlar orsaker till SD:s framgång har tagit upp större delen av de 

forskningsinsatser som gjorts om partiet. Vad som också kan anses som betydelsefullt, men 

som är mindre utforskat, är vilka konsekvenser Sverigedemokraternas utveckling fått. Ett parti 

vars stöd gått från 1 procent till nära 18 på fyra val lär ha medfört effekter på olika delar av 

samhället. Eftersom dessa inte tidigare undersökts i lika stor utsträckning kommer den här 

studien lämna orsakerna till Sverigedemokraternas framgångar därhän och i stället fokusera på 

vilka effekter SD:s accelererande frammarsch gett. Av särskilt intresse för den här studien är 

om utvecklingen haft effekt på demokratin i Sverige; som tidigare klargjorts ökade både stödet 

för SD och valdeltagande kraftigt efter valet 2002. Syftet med den här studien är att ta reda på 

om det finns en koppling mellan dessa skeenden genom att ställa forskningsfrågan:  

Leder ökat stöd för Sverigedemokraterna till ökat valdeltagande? 

Att studera valdeltagande är en grundläggande del av demokratiforskningen. Detta diskuteras i 

en av statens offentliga utredningar där argumenten för vikten av högt valdeltagande delas upp 

i två (SOU 2007:84). För det första anses ett högt valdeltagande ha ett intrinsikalt värde för 

demokratin, det vill säga att ett högt valdeltagande är någonting gott i sig självt. Ett sådant 

resonemang kan bygga på påståendet att demokratins själva fundament består av folkviljan. Ju 

större del av folkviljan som kommer till tals, ju starkare blir således demokratin. Den andra 

gängse uppfattningen är att se deltagandet som ett instrumentellt värde för demokratin; högt 

valdeltagande ses som ett verktyg för att generera goda, demokratiska värden. Man kan, i linje 

med det synsättet, argumentera för att om fler röstar kommer också fler personer från olika 

samhällsgrupper få inflytande vilket leder till en större spridning av representation i samhället. 

Detta skapar förutsättningar för att exempelvis lyfta minoriteters intressen och på så vis ökar 

också jämlikheten i samhället (jmf. Lijpart, 1997). Om valdeltagandet går upp av ett ökat stöd 

för SD skulle man, utifrån det synsättet, därför kunna föra argumentet att partiets framgång 

leder till en starkare demokrati. 

Eftersom valdeltagande anses vara viktigt för demokratin är studiet om valdeltagande alltid 

pågående. I den här uppsatsen undersöks huruvida Sverigedemokraternas kraftiga framgångar 

lett till ett ökat valdeltagande, något som, till min kännedom, tidigare inte gjorts. Av det följer 

att den här studien lämnar ett bidrag till forskningen om effekterna av Sverigedemokraterna 

framgångar men även till forskningen om vad som påverkar valdeltagande.  
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Det bidrag som lämnas, i form av studiens resultat, visar att på ett statistiskt signifikant samband 

mellan ett ökat stöd för Sverigedemokraterna och ökat valdeltagande.  Närmare bestämt ger en 

ökning med en procentenhet för Sverigedemokraterna ger ett ökat valdeltagande med 0,175 

procentenheter. Resultatet visar sig även vara stabilt efter en känslighetsanalys. 

Innan denna del presenteras i sin helhet kommer uppsatsen i den första delen presentera tidigare 

forskning vad gäller valdeltagande och vad som skrivits tidigare om Sverigedemokraterna med 

fokus på vilka effekter partiets framgång genererat. Där efter följer en teoridel som diskuterar 

vilka mekanismer som kan förklara varför vi kan förvänta oss att se ett ökande valdeltagande 

som följd av framgångar för SD. Sedan motiveras metod, terminologi och datamaterial för att 

sedan redogöra för hur resultatet tagits fram och vad det kan betyda. Avslutningsvis diskuteras 

resultatet och vilka slutsatser som kan dras av dessa. 

2. Tidigare forskning 

Nedan redogörs för vad litteraturen kommit fram till i anslutning till studiens syfte. 

Inledningsvis redogörs i korthet för vad svensk forskning kommer fram till gällande vilka 

effekter Sverigedemokraternas tilltagande väljarstöd fått. Därefter undersöks internationella 

insatser som diskuterar effekter av RHP-partier på valdeltagande. 

Forskningen om valdeltagande, rent generellt, är omfattande och inkluderar 

förklaringsmodeller och teorier på olika nivåer. Dessa kategoriseras av Holmberg och 

Oscarsson (2004) in i individuella, kontextuella och institutionella orsaker. Med detta förstås 

hur allt från variabler på individnivå; ekonomisk utveckling och utbildningsnivå till 

institutionella förklaringar så som valsystem påverkar valdeltagandet. (Holmberg & Oscarsson, 

2004). Den här uppsatsen kommer fokusera på det som Holmberg & Oscarsson kategoriserar 

som kontextuella förklaringar; det vill säga sociala och politiska omständigheter. 

I forskningslitteraturen finns en brist på svar kring vilka effekter Sverigedemokraternas 

framgångar har på demokratin, politiken och i samhället i stort.3 Snarare har litteraturen försökt 

reda ut orsakerna till partiets framväxt, se till exempel Folke, et. al. (2018). Ett annat exempel 

                                                           
3 Den 27 september 2018 slogs rekordet för hur lång en regeringsbildning tagit i Sverige och långt in i december 

har beslut ännu inte fattats. Mycket av debatten (och fördröjningen) handlar om hur Sverigedemokraternas drygt 

17-procentiga stöd bland svenska folket bör hanteras av de övriga partierna. Många ser detta som en praktisk 

effekt av Sverigedemokraternas ökade maktposition i den svenska politiken. 
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är Lindgren & Vernby (2016) som visar att finanskrisen generellt gynnade svenska 

högerpartier, undantaget Sverigedemokraterna. 

En av få som tittat på effekter av SD:s framgångar och dess konsekvenser är Karl Loxbo och 

hans forskning om kommunpolitik. Han finner bland annat att sannolikheten ökar kraftigt för 

traditionella partier att söka minoritetsstyre när SD får en vågmästarroll i en kommun och att 

dessa minoritetsstyren också förlorar fler omröstningar jämfört med minoritetsstyren som är 

beroende av andra vågmästarpartier (Loxbo, 2008). 

En annan studie tittar på SD:s framsteg runt valet 2010. Författarna kunde visa att framgången 

i riksdagsvalet skapade legitimitet för partiet hos väljarna och därför bidrog till ytterligare 

framgång. Detta gjordes i form av ett naturligt experiment, där man tog vara på att 

Västergötland tvingades till omval 8 månader efter ordinarie val. När väljarna fick vetskap om 

Sverigedemokraternas framgång, ökade stödet ytterligare i hela regionen, sånär som på en 

kommun. Författarna menar att Sverigedemokraternas nationella genombrott gav dem en 

synlighet och legitimerade partiet som ett rimligt alternativ för väljarna (Demker & Oskarson, 

Omstritt Val, 2012).  

Ett annat av studiens resultat ligger närbesläktat med den här uppsatsen. Forskarna kommer 

nämligen fram till att i de kommuner där valdeltagandet minskat som mest i omvalet år 2011 

(gentemot ordinarie valet 2010), hade Sverigedemokraterna också presterat sämre än i andra 

kommuner. I de kommuner där minskningen, tvärtom, var mer blygsam (det vill säga såg ett 

högre valdeltagande) i omvalet, gynnades Sverigedemokraterna. Studien pekar alltså på att ju 

högre valdeltagande, desto starkare går SD i valet; ett resultat som ligger i linje med min studies 

forskningsfråga.  

Svensk forskning har tidigare även kunnat presentera hur högerpopulistiska partier haft effekt 

på politikens själva innehåll. Folke (2014) presenterar resultat som indikerar att Ny Demokrati 

– den invandringskritiska rösten inom svensk politik under 1990-talet – trots borgerlig majoritet 

lyckades driva igenom policyförändringar, bland annat inom flyktingpolitiken. 

För att finna studier som undersöker hur ökat stöd för RHP-partier påverkar valdeltagandet får 

man söka sig internationellt och resultaten från dessa är tvetydiga. En av de mer inflytelserika 

forskningsinsatserna i ämnet försöker ta ställning till den debatt som finns inom forskningen 

kring vilka effekter på valdeltagandet som växande RHP-partier får för en demokrati. Studien 

presenterar att det finns två olika inriktningar inom litteraturen; antingen menar man att RHP-



5 
 

partier fungerar som en ”korrigerande kraft”4 som lyfter åsiktsrepresentationen, eller som ett 

hot mot demokratin genom att det skapar en misstro till det politiska systemet bland väljarna. 

Man har därför undersökt 33 europeiska länder mellan 2002 och 2012 för att se hur 

valdeltagandet påverkas. Forskarna finner att olika grupper reagerar olika på ökat stöd för RHP-

partier. Dessutom visar författarna att effekterna skiljer sig mellan Väst- och Östeuropa. I 

Västeuropa ökar valdeltagandet bland högutbildade och mer politiskt intresserade medborgare 

när radikala högerpopulistiska partier når framgång. Eftersom ingen större motreaktion tycks 

komma från andra grupper, ökar det sammantagna valdeltagandet. I Östeuropa, däremot, 

minskar det totala valdeltagandet vid ökat stöd för RHP-partier eftersom benägenheten att rösta 

sjunker, framför allt bland medborgare positiva till invandring och bland unga. Denna effekt 

menar forskarna är en konsekvens av att RHP-partiers framväxt skapar en misstro till politiken 

och att dessa därför avstår från att rösta (Immerzeel & Pickup, 2015). Den dominerande kraften 

verkar således vara ökad åsiktsrepresentation med efterföljande ökat valdeltagande i väst och 

en ökad misstro till politiken samt sänkt valdeltagande i öst. 

I en annan studie som undersöker både populistiska höger- och vänsterpartier kom författarna, 

fram till att det inte gick att belägga att valdeltagandet ökar som en konsekvens av dessa partier, 

varken i Väst– eller Östeuropa. (Leininger & Meijers, 2017). 

Ungefär där stannar forskningen om valdeltagande utifrån högerpopulism. Man kan i stället ta 

del av resonemang kring RHP-partiers önskvärdhet ur ett större, demokratiskt perspektiv. Utan 

att specifikt gå in på valdeltagande, tas debatten upp av Mudde & Kaltwasser (2012, ss. 208-

211). Dessa beskriver hur populism (utan att här specificera ideologisk inriktning) kan fungera 

som en möjligt positiv kraft i opposition som ett medel för att öka åsiktsrepresentationen. Som 

en konsekvens, resonerar författarna vidare, tenderar etablerade partier att kopiera de 

populistiska partierna, som ett led i att locka fler väljare. Såväl fenomenet om ökad 

åsiktsrepresentation som de etablerade partiernas anpassning beskrivs som en konsekvens om 

ökad konkurrens (ibid, s. 218).  

Sammanfattningsvis råder ingen konsensus i litteraturen kring effekterna på valdeltagande vid 

ökad popularitet för RHP-partier. Visst stöd för studiens hypotes finns för att länder i 

Västeuropa bör se ett ökat valdeltagande som följd av ökad åsiktsrepresentation. Närbesläktat 

med diskussioner om ett eventuellt ökat valdeltagande ligger populismens önskvärdhet för 

demokratin. Här argumenteras att det genom ökad konkurrens kan fungera som en korrigerande 

                                                           
4 ”Corrective force”, min översättning. 
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kraft genom att lyfta frågor som tidigare inte lyfts, och på så sätt öka åsiktsrepresentationen 

eller som, en destruktiv kraft genom ökad misstro till politiken. Eftersom det finns en viss brist 

på forskning inom fältet i allmänhet, och inom en svensk kontext i synnerhet, fyller den här 

uppsatsen syftet att bidra till litteraturen genom att ta ställning till frågan om huruvida framgång 

för RHP-partier ger utslag på valdeltagandet i Sverige. 

3. Teori 

I denna del följer ett teoretiskt resonemang kring varför man kan förvänta sig att ökat stöd för 

SD ökar valdeltagandet. Argumentationen kretsar kring de två termerna ”politisk alienation” 

samt ”politisk indifferens”, och utgör därmed studiens orsaksmekanismer. Dessa två förklarar 

respektivt varför två grupper av soffliggare som förväntas aktiveras, givet ett ökat stöd för SD.  

Alienation och indifferens användes i en kanadensisk studie där man använde dessa termer som 

ett mått på bristande konkurrens5 för att förklara varför valdeltagandet i Kanada gick ner 

drastiskt på 1990-talet (Johnston, Matthews, & Bittner, 2007). ”Politisk alienation” använder 

författarna om hur ideologiskt långt ifrån man är sitt ”favoritparti” och ”politisk indifferens” 

om hur mycket man föredrar detta parti framför det parti som ligger längst ifrån en. Studien 

visar alltså hur ökad alienation och indifferens ledde till ett minskat valdeltagande. Forskarna 

menar att ju mer man föredrar ens närmsta parti och förkastar det parti längst bort från en, ju 

större konkurrens infinner sig i politiken och därmed generas ett högre valdeltagande. Om man, 

tvärtom, snarare är likgiltigt inställd till de partier som finns tillgängliga, lär man se ett lägre 

värde i att rösta. 

Politisk alienation sattes på den statsvetenskapliga agendan i slutet av 1960-talet (Olsen, 1969). 

Han definierar där uttrycket ungefär som ”ett kyligt förhållande till det politiska systemet”6 

(Olsen, 1969, s. 289). I verket beskriver författaren även hur man inom statsvetenskapliga 

studier ofta kopplar begreppet ”alienation” till Karl Marxs idé om hur industrialiseringen skapat 

distans mellan arbetaren och dennes hantverk samt vilka konsekvenser det medfört. Olsen 

beskriver alltså alienation snarare som ett slags subjektivt tillstånd av distans till landets 

politiska system. 

                                                           
5 ”Competition”, min översättning. 
6 ”Attitudes of estrangement from the political system”, min översättning 
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Likt Johnston, Matthews & Bittner använder den här studien alienation och indifferens som ett 

sätt att beskriva konkurrens. Likartat innebär politisk alienation individens upplevda distans till 

det parti som ligger henne närmast. Ju närmre en person upplever att partiet ligger ens egna 

åsikter, desto mindre alienation upplever personen till partiet. Motsatt, när denna alienation 

ökar till partierna, antas också en känsla av alienation till politiken i sin helhet uppstå och som 

en konsekvens avstår man från att rösta. Som en illustration av detta fenomen kan man ponera 

att en persons enda intresse inom politiken är miljöfrågan. När denna helt saknas i alla 

partiprogrammen, tycks incitament saknas för den personen att rösta. Motsatt kommer en 

individ med låg politisk alienation rösta i större utsträckning, eftersom det finns ett parti som 

representerar ens åsikter.  

Med politisk indifferens, menas i stället (likt den kanadensiska studien) den upplevda graden 

av likgiltighet individen känner till det partiet som står längst ifrån en. Låg indifferens innebär 

således att den negativa inställningen till detta parti ökar; man avskyr det parti som står längst 

ifrån en. En person med låg indifferens torde rösta i större utsträckning, med syftet att hålla 

detta parti borta från makten.  

Hur kan vi då förvänta oss att RHP-partier kan öka konkurrensen genom politisk alienation och 

politisk indifferens? Studien vilar i det här skedet på Chantal Mouffe:s idé om att 

högerpopulistiska partier fyller ett tomrum i den liberala demokratin (2005). Hon argumenterar 

för att västvärlden präglats av en slags konsensuskultur eller ”nyliberal hegemoni” och som en 

följd har avgörande sociala och ekonomiska frågor försvunnit från den politiska dagordningen. 

Hon hävdar vidare att denna brist på konfrontation skapat ett demokratiskt underskott och 

sedermera gett spelrum för högerpopulism. Dessa partier tar nämligen vara på ”politisk 

passion” och gör det lättare för väljare att identifiera sig i politiken (ibid, ss. 54-55). Givet att 

SD kan kategoriseras som ett sådant parti, bör man också kunna se att partiet kan fungera enligt 

Mouffe:s beskrivning. 

Sammanfattningsvis innebär alienation den distans väljaren upplever sig ha till det parti som 

ligger en närmst och indifferens hur långt ifrån detta parti ligger från ens minst tilltalande parti. 

När känslan av alienation och indifferens minskar antas konkurrensen (och sedermera 

valdeltagandet) gå upp. Med stöd av Mouffe:s resonemang om högerpopulismens roll i 

politiken antas alltså Sverigedemokraterna framväxt åstadkomma ökad konkurrens genom att 

minska känslan av alienation och indifferens för medborgare som tenderar att avstå från att 

rösta. 
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Återstår gör då att redogöra för hur denna teori praktiskt kommer till uttryck för den här studien. 

Resonemanget bygger på att det finns tvåkategorier av soffliggare7 som respektivt förväntas 

aktiveras av SD:s framgångar genom de två mekanismerna politisk alienation och politisk 

indifferens.  

Den första kategorin är den grupp av soffliggare som genom SD får ett parti som ligger närmare 

deras åsikter än de traditionella partier som sedan tidigare varit etablerade i den svenska 

politiken. I stor utsträckning förväntas detta beröra medborgare vars viktigaste fråga är 

invandring och flyktingmottagande och som dessutom är starkt kritiska till dessa företeelser. 

De anser av olika anledningar att Sverige tar emot för mycket människor från utlandet. Dessa 

anledningar kan vara grundat i främlingsfientlighet eller mer substantiella bevekelsegrunder så 

som ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Gruppen anser att inget av de sedan tidigare 

etablerade partierna har lyft denna upplevda problematik och när Sverigedemokraterna tydligt 

adresserar frågan får dessa individer ett trovärdigt parti att rösta på. Eftersom partiet ligger 

närmare ens politiska åsikter följer en reducering av den politiska alienationen vilket leder till 

att de väljer att rösta i valet.  

Den andra kategorin soffliggare antas bestå av personer som inte ansett att partierna står 

tillräckligt långt ifrån varandra för att se ett värde i att rösta. Möjligen ligger ens sympatier 

närmast Socialdemokraterna, men man ser ingen större skillnad mellan dem och Moderaterna. 

När SD träder in på den politiska arenan och växer sig starka ser man i det partiet ett tillräckligt 

stort hot mot sina värderingar för att göra valet att rösta, i syfte att hålla dessa krafter borta från 

makten. Man kan till exempel tänka sig att den gruppen upplever SD som ett rasistiskt parti, 

och väljer därför att strategiskt rösta på ett annat pari för att minimera SD:s politiska inflytande. 

Med andra ord har den politiska indifferensen minskat för denna grupp nya väljare. Avståndet 

till det parti man förkastar tydligast, har ökat. 8 

                                                           
7 Det kan finns fler grupper som kan tänkas aktiveras som en följd av ovan beskrivna resonemang. Kring de 

senaste valen har det på sociala medier dykt upp profilerade svenskar som valt att gå ut och uttrycka sitt 

motstånd mot SD samt uppmanat människor att rösta i valet. Möjligen finns en grupp soffliggare som av en slags 

hängivenhet till dess väljer att lägga en röst. Detta är alltså en röst som inte lagts som en direkt konsekvens av 

minskad indifferens, utan som en sekundär effekt, genom en lojalitet till en offentlig person. Av praktiska skäl 

kommer denna studie avgränsa dessa till de två huvudgrupper som antas vara av högst vikt.   
8 Resonemanget bygger på antagandet att människor i en politisk kontext tar in information (exempelvis genom 

opinionsundersökningar), tolkar dess innebörd och reagerar utifrån den. Fullständig konsensus kring antagandet 

saknas, men ingen vidare vikt läggs vid detta då antagandet inte ses som särskilt kontroversiellt. 
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För att skapa en intuitiv förståelse kan man tänka sig ett extremfall i form av ett land med 

tvåpartisystem där båda partier ligger nära varandra ideologiskt. En sådan konstellation hade 

skapat dåliga förutsättningar för konkurrens; få skulle känna starkt varken för eller emot ettdera 

partiet. Denna spekulation ligger i linje med Downs kända medianväljarteorem som säger att 

partier kommer dras åt mitten för att locka den genomsnittliga väljaren (Downs, 1957). Som en 

följd blir incitamenten att rösta svaga för de som anser sig inte ligga i mitten på vänster-

högerskalan och resulterar i ett lågt valdeltagande. När ett RHP-parti intar den politiska 

spelplanen ökar konkurrensen genom de två beskrivna mekanismerna alienation och 

indifferens. 

Resonemanget om att alienation och indifferens fungerar som mekanismer för att öka 

valdeltagandet vilar på att två av Mouffe:s antaganden är sanna. Nedan redogör jag för dessa 

antaganden samt argumenterar för varför de bör antas stämma. 

Det första antagande går ut på att det finns en bristande åsiktsrepresentativitet i Sverige och det 

andra är att detta skapar ett utrymme som RHP-partier tar vara på. Jag menar att SD:s valresultat 

under 2000-talet bekräftar båda dessa utsagor. Partiets framgångar visar att introduktionen av 

en ”ny” fråga på den politiska dagordningen ger människor, vars åsikter tidigare inte blivit 

representerade, ett alternativ inom politiken. Det är svårt att argumentera mot detta, givet att 

partiet utgör det tredje största partiet i Sverige; det finns en efterfråga för partiets politik. Hade 

efterfrågan saknats för de åsikter SD står för, hade de troligen heller inte ökat på det sätt de 

gjort under 00-, och 10-talet. Dessutom finns starka krafter som förkastar partiets politik och 

därför skapar alternativ för de som motsätter sig partiet. Dessa två krafter genererar, hävdar jag, 

en ökad konkurrens inom politiken. Som ytterligare stöd för att SD har stegrat konkurrensen 

inom den svenska politiken (och därav även reducerat både den politiska alienationen och 

politiska indifferensen), hänvisar jag till den SOU som påpekar att polariseringen ökat som en 

följd av Sverigedemokraternas närvaro i den svenska politiken (2016:6).  

Mot denna teoretiska bakgrund blir min hypotes att när stödet för högerpopulistiska partier 

ökar, följer också en ökning av valdeltagandet i två steg:9  

                                                           
9 Metoden ger inte möjlighet att undersöka dessa effekter separat, och studien kommer därför inte kunna redogöra 

för vilken effekt respektive mobilisering ger. I stället kommer den förväntade, sammanlagda effekten av dessa två 

punkter presenteras.   
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1. Medborgare vars politiska ideologi ligger nära Sverigedemokraternas, som tidigare valt 

att inte rösta kommer nu välja att göra det, som en konsekvens av minskad politisk 

alienation. 

2. En mobilisering sker av övriga medborgare som inte tenderar att rösta men som nu väljer 

att ta ställning mot Sverigedemokraterna genom att rösta på ett annat parti som en 

konsekvens av ökad indifferens. 

3.1 .Terminologi  

Studien vilar på terminologi från tidigare forskning. Ett begrepp som kan användas för att 

beskriva Sverigedemokraterna är ”radikalt högerpopulistiskt” – förkortat ”RHP”, vilket är ett 

av flera olika begrepp för att beskriva partier av Sverigedemokraternas karaktär. Ursprungligen 

är begreppet myntat av nederländska statsvetaren Cas Mudde; på engelska PRR – Populist 

Radical Right (2007). Begreppet används bland annat i den nyligen nämnda offentliga 

utredning som, alltså förutom att beskriva hur SD ökat polariseringen i samhället, även hävdar 

att partiet bör innefattas i kategorin ”RHP-partier” samt presenterar en teoretisk definition av 

begreppet. Baserat på Mudde:s ursprungliga definition beskrivs i utredningen hur RHP-partier 

är politiska partier som med konservativ grund, kombinerar en nativistisk uppfattning om att 

etnisk härkomst bör ges betydelse för människors rättigheter med populism. Populism, i sin tur, 

definieras som en strategi för att dela upp samhället i det elitistiska etablissemanget och folket. 

Dessa skiljer sig från extremhögerpartier som tenderar att hävda våld som ett verktyg för att 

uppnå dessa mål.  

4. Datamaterial  

Nedan följer en redogörelse för vilket datamaterial som används och en diskussion om detta. 

Vi kommer se hur en viss logisk problematik uppstår och hur detta löses. Slutligen förs en 

diskussion kring vilka möjligheter till generalisering dessa val ger. 

Studien undersöker Sveriges samtliga 290 kommuner över tre val vilket ger att det totala antalet 

analysenheter uppgår till 570. Datan som inhämtas utgörs av dels väljarstödet för 

Sverigedemokraterna på kommunnivå gällande valet till riksdagen år 2006, 2010 och 2014 samt 

valdeltagande inom samma kommuner och för samma år. Uppgifterna hämtas från Statistiska 

Centralbyrån (SCB), vilket är lämpligt eftersom myndigheten anses ha hög trovärdighet och 

tillhandahåller all den information som utgör grunden för resultatet. Visserligen ligger det i 
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statens intresse att framstå i god dager, men risken för att aktuella data skulle vara manipulerad 

anses närmast obefintlig.  

SCB samlar in antal röstberättigade upptagna i röstlängd från Valmyndigheten, tillsammans 

med valresultatet. I antalet röstberättigade innefattas även personer som avlidit och flyttat 

utomlands efter att röstlängden skapats. Det får som följd att antalet faktiskt röstberättigade 

oftast är något mindre än de som redovisas (SCB). 

Som tidigare klarlagts består den ena av studiens två hypoteser av den effekt som uppstår som 

en motreaktion och mobilisering av SD:s motståndare (som annars inte hade röstat) på grund 

av minskad indifferens. Denna grupp bör alltså aktiveras för att de märker av att SD får högt 

stöd och därför rösta i valet. En logisk problematik uppstår här, eftersom dessa väljare inte kan 

veta vilken framgång SD får i valet innan de röstar. En person som, exempelvis, vill hålla SD 

borta från makt, vet alltså inte vilken makt som partiet erhåller innan personen röstar i valet. 

Den huvudsakliga uppfattningen förväntas i stället främst grundas i information som 

härstammar från opinionsundersökningar som personen får vetskap om genom olika medier. 

Det kan även tänka sig att diskussioner om SD som människor har med sin omgivning skapar 

en uppfattning kring omfattningen av SD:s stöd. Därför hade opinionsundersökningar som 

redovisar SD:s väljarstöd varit den oberoende variabeln att föredra framför slutgiltigt 

valresultat. På så vis hade studien kunnat grundats på det upplevda opinionsläget som, i enlighet 

med studiens hypotes, ligger till grund för huruvida man tar sig till vallokalen eller inte. Det 

hade alltså varit bättre för studien att jämföra SD:s resultat i opinionsmätningar med 

valdeltagandet. Eftersom tillgång saknas till data gällande opinionsundersökningar på 

kommunnivå används i stället valresultatet, eftersom denna data är den som ligger närmast 

möjligt.10 

Vidare utgör datamaterialet grunden till det resultat som presenteras under nästa del av studien. 

Ambitionen är även att resultatet ska kunna generaliseras till en större population – i det här 

                                                           
10 . Denna användning av en variabel som ligger närmast möjligt den variabeln man egentligen är intresserad av 

kallas för ”proxyvariabel” och är en beprövad metod, som används exempelvis av Pettersson-Lidbom som i sin 

studie undersöker hur ekonomiskt underskott används strategiskt i kommunpolitik (2001). Genom att skapa 

budgetunderskott kan kommunstyren som tror att man kommer förlora makten skapa sämre förutsättningar för 

den tillträdande oppositionen. Eftersom det sittande styret inte kan veta om man kommer förlora makten i 

kommunen innan valet är gjort, använder sig författaren av valresultatet för att se vilka kommuner som var 

jämna. På så vis fungerar valresultatet som en proxyvariabel för ”kommunens upplevda risk för att förlora 

makten”. 
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fallet andra demokratiska länder med växande högerpopulism. I den kontexten är då av 

betydelse vilken typ av fall Sverige som land utgör. Eftersom ambitionen med studien är att 

kunna uttala sig om andra demokratiska länder som ser en ökad högerpopulism behöver Sverige 

jämföras med dessa; är Sverige ett kritiskt eller typiskt fall? (Esaiasson, et.al, 2017).  

Min uppfattning är att ett självklart svar saknas, men att landet lutar åt ett kritiskt fall med 

gynsamma förutsättningar (ibid). Sverige har under långa perioder sett en socialdemokratisk 

dominans och det är därför inte orimligt att landet fortfarande präglas av en viss vänsteridentitet. 

Trots att partiets särställning i politiken brutits går det att argumentera för att spåren efter den 

långvariga, socialdemokratiska makten fortfarande syns – exempelvis genom den alltjämt 

relativt generösa omfördelningspolitiken. Det är dessutom så att en stor del av befolkningen 

växt upp med socialdemokratin som grundpelare. Möjligen kan det vara så att, trots att man inte 

delar partiets ideologi, finner en acceptans i socialdemokratins grundläggande värden. Ett 

sådant värde skulle kunna vara ett slags allmän tolerans. Om man accepterar antagandet om den 

relativt starka vänsteridentitet som fortfarande präglar Sverige, och om vi dessutom acceperar 

SD som ett högerpopulistiskt parti; framstår dessa som två motpoler. Vi kan då anta att Sverige 

borde reagera starkare på dessa framgångar än andra länder, som saknar denna identitet. Detta 

resonemang utgår alltså från att den gruppen som tar ställning emot Sverigedemokraterna (den 

kategori som styrs av politisk indifferens) blir starkare i Sverige än i de flesta övriga länder. 

Det kan vara så att ett land präglat av konservatism hade sett en starkare effekt på den gruppen 

som aktiveras genom minskad alienation.  

Vidare argumenterar jag för att Sveriges redan höga valdeltagande skapar en norm för att 

utnyttja sin rösträtt. Steget från att stanna på soffan till att gå och rösta kan således antas vara 

mindre än i länder, som saknar denna norm. Andra omständigheter som kan antas skapa ”låga 

trösklar” för soffliggare är Sveriges höga anseende gällande demokratinivå. Enligt oberoende 

organisationen Freedom House ligger landet (tillsammans med grannarna Norge och Finland) 

i toppen av världens länder i detta avseende (2018). Rankingen är baserad på hur väl landet 

uppfyller mänskliga- och politiska rättigheter, som i Sverige alltså är av så pass hög grad att 

den anses världsledande. Ett sådant land bör också skapa gynnsamma förutsättningar för 

soffliggare att aktiveras. Exempelvis skulle det kunna vara så att det i Sverige finns bättre 

möjligheter än i många andra länder att tillskanska sig objektiv information som går att lita på, 

för att i sin tur reagera enligt den teori som tidigare presenterats (jmf. Dahls diskussion om 

upplyst förståelse, ss. 111-112, 1991). Förutsättningarna för detta bör åtminstone inte vara 

sämre än i något annat land. 
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Sammantaget anser jag att Sverige bör utgöra ett fall med gynnsamma förutsättningar för att 

teorin ska stämma. Av detta följer att om den inte visar sig stämma på fallet Sverige, med goda 

förutsättninar för att teorin ska stämma, borde den heller inte stämma för andra länder. I en 

sådan hypotetisk situation hade teorin därför försvagats. Det innebär också att om den stämmer 

för Sverige, behöver den inte nödvändigtvis stämma för länder med sämre förutsättningar. Av 

resonemanget följer att jag vid teorins eventuella misslyckande skapar vissa förutsättningar för 

generalisering, och något svagare möjligheter om resultatet visar att teorin stämmer.  

5. Metod 

Studien använder en kvantitativ metod. Det följer av att studien vill dra statistiska slutsatser 

med ambition att visa på kausalitet, och därför kräver en större mängd analysenheter. Det hade 

teoretiskt sett varit möjligt att istället använda en kvalitativ metod. Att välja ett fåtal kommuner 

hade visserligen gett fördelen av att kunna detaljstudera dessa, och på så vis gett möjlighet att 

förklara variation i de specifika kommunernas utfall. Studien hade dock stött på stora problem 

med att förklara något om hur stöd för SD påverkar valdeltagande i alla andra kommuner, och 

sedermera om Sverige i stort. Genom den kvantitativa studien görs en totalundersökning som 

ger bättre möjligheter att komma till mer generella slutsatser. Den kvantitativa metoden ger 

sammanfattningsvis större möjlighet till att finna samband och generalisera dessa samband till 

en större population (Teorell & Svensson, 2007, s. 10)  

En totalundersökning görs av Sveriges samtliga kommuner över valen år 2006, 2010 och 2014. 

Både den oberoende variabeln ”stöd för SD” och den beroende variabeln ”valdeltagande” är 

uttryckt på en skala mellan 0 – 100 och beräknas genom OLS-regression, vilket genererar en 

beräkning av sambandet mellan stöd för SD och valdeltagande.  

Med det sagt är metoden inte problemfri. Trots att regressionen ger ett mått på sambandet 

mellan de två variablerna, saknas ännu belägg för kausal koppling mellan ökat stöd för SD och 

ett högre valdeltagande. För att uppnå starkast möjliga argument för kausalitet hade studien 

behövt följa en experimentell metod (Teorell & Svensson, 2007, s. 77). Ett exempel på en sådan 

hade varit att slumpa ut ett randomiserat antal personer som röstar på Sverigedemokraterna i 

landets kommuner. Samtliga medborgare hade därefter haft vetskap om Sverigedemokraternas 

valresultat innan valet (eller åtminstone en precis opinionsundersökning) och man hade sedan 

kunnat jämföra valdeltagandet i de olika kommunerna. På så vis utesluts den effekten av 
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samtliga övriga oberoende variabler; inget annat kan förklara den variationen som hade 

uppstått, givet att detta blivit genomfört på korrekt vis.  

Det är alltså endast genom ett korrekt utfört experiment som en studie undviker problem med 

att belägga kausalitet. Eftersom den här studien inte gör det, lider den av vad man kan uttrycka 

som ”omitted variable bias”11 (Stock & Watson, 2012, s. 222). Det vill säga att den inte täcker 

in alla de oberoende variabler som påverkar både stöd för SD och valdeltagande. Följaktligen 

uppstår en risk att över- eller underskatta effekten av studiens oberoende variabel; ökat stöd för 

SD kan inte förklara all variation i valdeltagande som resultatet visar. Ett matematiskt sätt att 

uttrycka detta är genom ekvationen E[U | X] ≠ 0. Denna visar att det förväntade värdet av 

feltermer ”U” givet ”X”, det vill säga ”stöd för SD” inte är lika med noll. Eftersom U i stort sett 

endast kan vara lika med noll i annat än i ett experiment, blir uppgiften att komma så nära noll 

som möjligt eftersom vi då kan hävda att vi kommit närmare en kausal korrelation. 

För att åstadkomma detta behöver vi alltså isolera för så många oberoende variabler som 

möjligt. I den här studiens kontext behöver vi ta hänsyn till de olikheter som finns mellan 

landets kommuner som kan tänkas påverka både stödet för SD och valdeltagandet. Det kan 

exempelvis röra sig om geografiska, demografiska och kulturella skillnader. Skånska Höör 

torde skilja sig väsentligt från Stockholm på samtliga av dessa punkter. Ett annat exempel är 

den vedertagna identitet som genomsyrar en kommun. Uppsala, präglad av sitt universitet är på 

många sätt väsensskilt från ”gruvkommunen” Kiruna. Stödet för SD och valdeltagandet kan 

hypotetiskt sett ha gått upp i alla dessa regioner, men av bakomliggande orsaker. I en sådan 

situation visar regressionen positiva samband, men som riskerar att vara spuriösa. 

Ett vanligt sätt att ”plocka bort” effekten av andra variabler än den som används är att använda 

kontrollvariabler i sin regression; så kallad multipel regressionsanalys (Teorell & Svensson, 

2007, ss. 191-192). På det viset kan man räkna bort effekten av den eller de kontrollvariabler 

man adderar och därför komma närmare en kausal koppling mellan sin förklarande variabel och 

det man försöker förklara. En utmaning med detta tillvägagångssätt är att veta vilka variabler 

som bör tas i hänsyn. Det är dessutom så att även fast man skulle känna till alla dessa variabler, 

är det inte givet att dessa går att beräkna för av tekniska skäl.  

                                                           
11 Det engelska uttrycket används då vedertagen svensk översättning saknas. 
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Den här studien anammar ett annat tillvägagångssätt genom att använda paneldata (Stock & 

Watson, 2012, s. 389).12 Eftersom materialet som analyseras är samma kommuner, utspridda 

över tre val, är det möjligt att jämföra kommunernas stöd för SD och valdeltagande mot sig 

själva. Eftersom kommunerna jämförs med sig själva (snarare än mot varandra), förvinner alla 

de effekter (oberoende variabler) som varierar kulturellt, geografiskt och på alla andra sätt 

mellan kommunerna.  Ytterligare en fördel är faktumet att man inte behöver känna till vilka 

variabler som man behöver ta hänsyn till; regression med konstanta variabler håller aktuella 

skillnader mellan kommunerna borta.13 För den här studiens kontext har studien alltså tagit ett 

steg närmre att kunna visa en kausal relation mellan ett ökat stöd för SD och ökat 

valdeltagandet. 

Det finns dock, när detta är gjort, fortfarande hinder för att nå kausalitet. När vi åstadkommit 

en beräkning för alla kommunala skillnader, kvarstår alla de variabler som ligger konstanta 

mellan kommunerna men som varierar över tid. Exempelvis kan vara ekonomiska faktorer som 

ligger konstanta mellan samtliga kommuner, så som konsekvenser av finanskrisen 2008. Med 

detta avses alltså inte att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar, utan att de 

förändras på ungefär samma sätt av finanskrisen. Detta, i sin tur, kan påverka både utfallet i 

valdeltagande och stöd för SD i samtliga kommunerna mellan åren 2006, 2010 och 2014. 

Studien kommer därför, förutom effekterna av variation mellan kommunerna, även beräkna för 

dessa effekter genom att räkna med ”tidsfixa” effekter. Detta tar alltså beräkning för alla de 

variabler som varierar över tid, men som ligger konstanta mellan kommunerna. Exemplet med 

finanskrisen 2008 vilar alltså på antagandet att ekonomin slår lika hårt mot alla kommuner. 

Detta är osannolikt, men man kan åtminstone spekulera att alla kommuner hade gemensamt att 

de påverkades negativt ur ett ekonomiskt perspektiv. När vi låter tidsfixa effekter vara 

konstanta, försvinner effekten av alla de variabler som förändras över tid, men inte mellan 

kommunerna. 

                                                           
12 Stock & Watson använder denna metod för att undersöka vilka effekter alkoholskatt och olika hård reglering 

kring alkohol i trafiken har på bilolyckor med dödligt utfall i amerikanska stater över en tidsperiod på sju år 

under 1980-talet. Eftersom USA:s stater varierar i allt från kultur till lagar, jämförde man i stället varje kommun 

för sig mellan dessa sju år. Studien visade vid första anblick ett negativt samband mellan minskad skatt och 

minskade dödsolyckor i trafiken. Efter man låtit staternas skillnader vara konstanta, blev resultatet av 

regressionen det rakt motsatta. 
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Vid det här laget har studien hållit både kommun – och tidsfixa effekter konstanta. Återstår gör 

då variabler som förändras både mellan kommuner och över tid. Ett sådant exempel skulle kunna 

vara utbildningsnivå. Visserligen har vi tagit hänsyn till att utbildningsnivån förändrats inom 

kommunerna genom att lägga till tidsfixa effekter, det vill säga att den del av utbildningsnivån 

som förändrats över tid hålls konstant. Om utbildningsnivån i Uppsala har ökat med 20 procent 

mellan valet 2006 och 2010 har vi alltså isolerat för den effekten på valdeltagandet och stödet för 

SD. Problemet är att utbildningsnivån med stor sannolikhet förändrats på annorlunda sätt i övriga 

kommuner. Regressionen tar inte hänsyn till detta och det går därför inte att undvika att det finns 

vissa variabler som skapar en viss osäkerhet kring resultatet. Man kan dessutom hävda att 

kommunerna tagit emot olika stora antal invandrare och flyktingar mellan åren 2006 och 2014. 

Detta är en annan omständighet som inte explicit beräknas för. Innebörden är inte att studien 

underlåtit att ta hänsyn till skillnader i antal nyanlända och förändringar i utbildningsnivå mellan 

kommunerna, utan endast den del som varierat både mellan kommunerna och varierat i tid mellan 

valåren 2006, 2010 och 2014.  

Slutligen bör påpekas att studien gynnas av att samtliga analysenheter opererar inom samma 

lagstiftning samt institutionella kontext. Vissa problem hade troligen dykt upp om studien 

sträckts över landsgränser i form av otydlig översättning vad gäller RHP-partiernas art och alla 

andra omständigheter som på ett strukturellt plan skiljer länderna åt. Risken för systematiska 

mätfel, med validitetsproblem som följd, är alltså uppenbar och studien hålls därav nationell. 

6. Resultat och analys 

I Tabell 1 presenteras regressionstabell för en vanlig OLS-regression (linjär regression) där 

skalan för både ökat stöd för SD och valdeltagande är uttryckt som 0 – 100. I regressionen har 

ingenting isolerats för utan redovisar det totala sambandet mellan samtliga kommuner och år. 

Den visar ett positivt samband mellan ökat stöd för SD och ökat valdeltagande. Standardfelet 

0,017 beskriver hur stor felmarginal som regressionen har, det vill säga hur mycket kommunerna 

i snitt skiljer sig från det förväntade värdet. En mer explicit tolkning är att om man jämför 

Sveriges 290 kommuner över valåren 2006, 2010 och 2014 ökar valdeltagandet till riksdagen 

med 0,191 procentenheter, för varje procentenhets ökat stöd för SD. Sambandet är statistiskt 

signifikant på 99 procents säkerhetsnivå. Här bör alltså noteras ingenting hålls konstant, utan 

endast den totala korrelationen mellan ökat stöd för SD och valdeltagande redovisas. I Figur 1 

visas det grafiska sambandet genom en regressionslinje och en scatter plot med samtliga 

kommuner. 
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Figur 1 

  

       

När vi nu fastslagit en positiv samvariation måste det konstateras att det inte betyder att 

hypotesen är bekräftad. Resultatet lider av omitted variable bias; det finns variabler vi inte tagit 

hänsyn till som kan över- eller underskatta effekten av variabeln ”stöd för SD”. För att komma 

åt det problemet låter vi faktorer som varierar mellan kommunerna vara konstanta genom att 

lägga till kommunfixa effekter. Med det avses att kommunerna jämförs med sig själva över tid, 

snarare än gentemot varandra. Som tidigare beskrivits kommer detta låta oss kontrollera för alla 

de egenskaper som varierar mellan kommunerna. I Tabell 2 utläses att effekten på valdeltagande 

ökar från 0,191 till 0,307 när vi gör denna korrigering. Sambandet är fortfarande statistiskt 

signifikant på 99 procents säkerhetsnivå och standardfelet minskat till 0,007. Sambandet blir 

alltså starkare när man tar hänsyn till alla effekter som kommunernas skiljaktigheter bidrar till. 

Effekten tycks alltså ha underskattats i Tabell 1; variabler som varierar mellan kommunerna 

har sammantaget fungerat som en suppressorvariabel.  

Frågan uppstår då genast kring hur detta bör tolkas; vilka skillnader mellan kommunerna ger 

upphov till en underskattning av vår oberoende variabels förklaringskraft? En sådan effekt 

skulle kunna vara graden av ekonomisk utveckling som skiljer sig mellan kommunerna men 

varierar relativt likadant över tid. Eftersom de kommuner vars medborgare i snitt har lägre 

inkomster tenderar att visa både större stöd för SD och lägre valdeltagandedeltagande försvagar 

dessa kommuner studiens hypotes; studien hypotes är nämligen att ökat stöd för SD leder till 

ökat valdeltagande (IFFS, 2018). Hypotesen kan alltså stämma även i dessa kommuner, men 

den förhållandevis låga ekonomiska utvecklingen häver dess uppmätta effekt. Även kulturella 
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skillnader kan ha påverkat resultatet. Dessa kan antas ligga relativt stabila över tid, men varierar 

kraftigt mellan kommuner.  

När vi låter ekonomiska och kulturella skillnader samt alla andra faktorer som varierar mellan 

kommunerna men som antas ligga förhållandevis konstanta över tid mellan valen 2006, 2010 

och 2014 har vi alltså i Tabell 2 raderat effekten av dessa. Genom det steget har vi kommit 

närmare en kausal koppling eftersom vi isolerat för fler variabler. Som vi ser i tabellen ökar 

mycket riktigt effekten av vår förklarande variabel rån 0,191 till 0,307 när vi adderar 

kommunfixa effekter. 

 

Med det sagt går det att ta ytterligare steg för att stärka den kausala kopplingen. Syftet med att 

jämför Uppsala kommun 2006 med Uppsala kommun 2010 och 2014 är att vi vill komma nära 

ett scenario där det enda som skiljer mellan analysenheterna är stödet för SD och valdeltagande 

till riksdagsvalet. Det första steget isolerade för olikheter mellan kommunerna, och vi 

diskuterade bland annat troliga effekter av de skillnader som finns mellan kommunernas 

ekonomiska utveckling.  

När detta är gjort måste det konstateras att det finns faktorer som ligger konstanta mellan 

kommunerna men som förändrats i tid mellan dessa år. Vi har hittills hävdat att ekonomiska 

faktorer skiljer sig mellan kommunerna men ligger konstant över tid. Detta argument grundar 

sig i att kommunerna gemensamt bör följa, om inte den globala, åtminstone den nationella 

ekonomiska utvecklingen. Det kan alltså fluktuera över tid, men samtliga kommuner bör följa 

samma mönster. Exempelvis torde finanskrisen 2008 suttit spår i alla kommuner; att jämföra 
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ett Uppsala i högkonjunktur 2006, med Uppsala 2010 i djup lågkonjunktur skapar en skevhet 

eftersom denna variabel kan påverka både stöd för SD och valdeltagande. Om vi i Uppsala ser 

en ökning av valdeltagande och stöd för SD i valet 2008, finns risk att detta berodde på 

finanskrisen, snarare än att de två variablerna var beroende av varandra. På samma sätt uppstår 

denna risk för alla övriga kommuner som drabbades av finanskrisen, vilket vi låter anta vara 

samtliga14. 

Vi löser detta genom att även hålla effekter som är detsamma mellan kommunerna, men som 

varierar över tid, konstanta genom att hålla tidsfixa effekter konstanta. Regressionen visar, det 

vill säga, en regression när både kommunfixa och tidsfixa effekter hålls konstanta. Detta kan vi 

göra, som tidigare klargjorts, tack vare att studien använder paneldata. Regressionen (Tabell 3) 

visar hur riktningskoefficienten har minskat till 0,175 men är fortfarande statistiskt signifikativ 

på 99 procents säkerhetsnivå. När vi adderade kontroll för tidsvariation nära halverades alltså 

vår förklarande variabels effekt, jämfört med när vi endast höll kommunerna konstanta. En 

substantiell tolkning är att alla de effekter som varierar över tid förstärker både ökat stöd för 

SD och valdeltagande. Vi kan återigen återvända till ekonomiska faktorer som förklaring; det 

kan vara så att finanskrisen 2008 satte spår både i opinionen och valdeltagandet. 

För att jämföra den ursprungliga korrelationen (det vill säga det samband som inte kontrollerat 

för några oberoende variabler) med den korrelation som presenteras när kontrollerar för både 

kommunala- och tidsvarierande effekter, jämförs Tabell 1 med Tabell 3. Effekten av stöd för 

SD går från en ökning på 0,191 procentenheter till 0,175. 

 

                                                           
14 Som konstaterats baseras resonemanget på att finanskrisen såg samma effekt på samtliga kommuner.  
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Eftersom att studien framför allt annat är intresserad av den kausala effekten av ökat stöd för 

SD på valdeltagande är Tabell 3 mest aktuell. Vi har där nämligen tagit hänsyn till många av 

de effekter som kan tänkas påverka våra två variabler samtidigt. Viktigt att poängtera är att 

studien fortfarande inte förmår producera en förklaring med fullständig kausal koppling, 

eftersom det fortfarande kan finnas effekter vi inte tagit hänsyn till. Detta i form av de 

oberoende variabler som varierar både över tid och mellan kommuner. Ett sådant exempel är 

effekten av utbildningsnivå som kan förväntas variera både över tid och kommun. Det kan vara 

så att utbildningsnivån har förändrats olika mycket mellan kommunerna mellan åren 2004, 2010 

och 2014. Med det sagt; att dra en slutsats av detta som säger att studien inte tagit hänsyn till 

utbildningsnivå är felaktig. Studien har kontrollerat för skillnader för hela den variation som 

skiljer i utbildningsnivå mellan kommuner samt den skillnad inom kommunerna som förändrats 

över tid. Den delen som inte beräknats för är den skillnad i förändring av utbildningsnivå som 

förändrats mellan kommunerna och över tid. 

7. Känslighetsanalys 

Det bör föras en diskussion kring vilka problem som kan vara kopplade till studiens resultat. I 

det här avsnittet kommer jag därför pröva det resultat som regressionerna visat genom att utsätta 

det för olika tester. Siffrorna kan nämligen vara en produkt av en viss skevhet som exempelvis 

kan vara en konsekvens av extremvärden. Efter en sammanfattning följer därför ett par 

beräkningar och en diskussion rörande resultatets känslighet.  

Studien har hittills beskrivit hur den behandlat data för Sveriges samtliga kommuner vad gäller 

den oberoende variabeln ”stöd för SD” och den beroende variabeln ”valdeltagande” gällande 

riksdagsval över valåren 2006, 2010 och 2014. Dessa data har analyserats i en regressionsanalys 

som visar på ett statistiskt signifikant samband. Målet har varit att försökt utesluta så många 

oberoende variabler som möjligt som ett led i att komma så nära ett kausalt samband som 

möjligt. När detta gjorts har resultatet visat ett något svagare samband än vad som först 

antyddes. Resultatet visar dock fortfarande på att ökat stöd för Sverigedemokraterna leder till 

ökat valdeltagande. 

En tänkbar problematik med detta resultat, som redogörs för i regressionstabellerna, är 

eventuella extremvärden. Eftersom regressioner inte tar hänsyn till dessa extremvärden kan det 

leda till att effekten av den oberoende variabeln under- eller överskattas och därigenom skapar 

en skevhet i resultatet. Av den anledningen redogörs här för olika kontroller för att pröva 
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resultatets känslighets för olika extremvärden och andra omständigheter som riskerar skapa en 

skevhet i resultatet. Samtliga av följande regressionstabeller utgår från Tabell 3, det vill säga 

den regression som isolerar för både kommun- och tidsfixa effekter. 

En sådan omständighet som kan skapa en skevhet i resultatet är de extremvärden som 

kommunen Haparanda utgör. År 2014 låg det totala valdeltagandet i Sverige på 85,81, samtidigt 

som Haparandaborna uppmätte blygsamma 70,4. Trots detta redovisades ett lokalt stöd för 

Sverigedemokraterna på 13,5 procent, som översteg landets totala snitt på 12,86. 

Kombinationen av ett lågt valdeltagande och ett högt stöd för SD riskerar at reducera effekten 

av den oberoende variabeln som regressionen visar. Pilarna i Figur 2 (som redovisar samma 

scatter plot och regressionslinje som i Figur 1 illustrerar hur Haparanda förhåller sig till 

regressionslinjen för de tre olika åren och Tabell 4 hur utfallet blir när Haparanda exkluderas 

från urvalet.  

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

Utslaget på B-värdet är för litet för att ge utslag vid användning av tre decimaler. Det innebär 

att dessa extremvärden inte gav en signifikant påverkan på utfallet, och vi kan därför utesluta 

att Haparanda skapade en skevhet i resultatet. Detta beror troligen på att värdena inte var 

tillräckligt extrema givet antalet analysenheter. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är faktumet att SD:s starkaste tillhåll ligger i södra Sverige, 

och främst Skåne (SCB, 2018). Eftersom röstningsmönstret skiljer Skåne från resten av landet, 

kan det finnas anledning att analysera hur regionen påverkar resultatet. Tabell 5 visar hur 

relationen ser ut när samtliga kommuner inom region Skåne exkluderas ur resultatet. Ökningen 

av sambandet till 0,179 visar att korrelationen mellan ökat stöd för SD och valdeltagande i 
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landet är något starkare när effekterna av samtliga kommuner i Skånes län räknas bort. 

Skillnaden på 0,004 är så pass liten att inga större växlar bör dras av det resultatet. Snarare 

hävdar jag att avsaknaden av kraftiga förändringar tyder på att Skåne inte nämnvärt påverkar 

resultatet. Det pekar snarare mot att korrelationen är liknande, vare sig analysenheten som 

analyseras visar högt eller lågt stöd för SD.  

Man kan förvånas över att sambandet inte är starkare, eftersom stödet för SD är större i Skåne. 

Borde då inte valdeltagandet öka mer? Man kan resonera att känslan av minskad alienation och 

indifferens bör vara större i en region där SD är starka som en följd av att ens omgivning i större 

grad stödjer SD. Praktiskt uttryckt kan man tänka att om man inte brukar rösta, men 

sympatiserar med SD, känner sig tryggare i att rösta på partiet som en konsekvens av att man 

vet att många grannar delar ens sympatier. På samma sätt kan man tänka att den gruppen som 

röstar för att hålla SD borta från makt påverkas av att ens omgivning är präglad av SD-

sympatisörer som man förkastar. Denna grupp skulle alltså kunna tänkas bli aktiverad genom 

att det skapar ytterligare incitament att rösta på ett annat parti. 

Detta resonemang bygger på att dessa två reaktioner är lokalt förankrade. Resultatet tyder 

snarare på att den uppmätta effekten i stället sprids ut över hela landet. Det är inte en orealistisk 

tanke att den upplevelsen man får av att SD ökar i opinionen snarare är byggd på medial 

uppmärksamhet som sprids över hela landet, snarare än att den lokala regionens opinion gått åt 

ett specifikt håll. Rent praktiskt kan man alltså befinna sig i norra delen av Sverige, se hur SD 

får ökat stöd i opinionen, och reagera enligt teorin om alienation eller indifferens.  
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En annan omständighet att ta hänsyn till kan vara skillnaden i befolkningsmängden mellan de 

olika kommunerna. I Stockholms kommun fanns år 2014 totalt 709 357 röstberättigade, medan 

motsvarande siffra för Sveriges folkfattigaste kommun Bjurholm var 1 960 personer. Det 

procentuella utslaget på en given ökning av väljare som, exempelvis, stödjer SD blir betydligt 

större i den mindre kommunen. Kommunens valdeltagande är på samma sätt mer känslig för 

att ett mindre antal medborgare väljer att rösta i stället för att inte göra det. Regressionerna tar 

inte hänsyn till dessa storleksskillnader utan beräknar alla kommuner likvärdigt. Det innebär att 

de största och de minsta kommunerna kan skapa ytterligare en snedvridning av resultatet.  

Av den anledningen kommer först de tre kommuner med flest medborgare exkluderas och till 

sist de 10 kommuner med det minsta antalet. Först ut, i Tabell 6 redovisas sambandet när 

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö exkluderas. Av denna går att utläsa att 

sambandet minskar en aning; från 0,179 till 0,173. Visserligen är effekten mild, men givet att 

endast tre kommuner exkluderats är den ändå värd att notera. Återigen bör dock hänsyn tas till 

att effekter på den tredje decimalen inte bör överanalyseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tabell 7 noteras att valdeltagandet ökar till 0,181 när de 10 minsta kommunerna exkluderats 

ur regressionen. Detta tyder på att de mindre kommunerna inte i riktigt lika stor grad låter sitt 

valdeltagande påverkas av ökat stöd för SD. En teori som förklarar detta kan vara att speciella 

”spelregler” gäller för dessa kommuner. Samtliga av dessa har nämligen antingen strax över 

eller under 4000 invånare i kommunen (SCB, 2018). Exempelvis kan man tänka sig att 

valdeltagandet i dessa kommuner i något större utsträckning styrs av en kultur där ”alla känner 

alla” och att det sedermera märks om man valt att inte gå till vallokalen. Med andra ord kan det 
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tänkas att man går och röstar för att man inte vill bli utpekad som en soffliggare av grannarna 

när man inte syns till vid vallokalen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis har vi kontrollerat för olika extremvärden och tagit bort vissa kommuner 

eller som antagits inte vara representativa för Sverige i sin helhet. Om några av dessa 

exkluderingar hade visat sig ge ett stort utslag åt något håll, hade studien behövt omvärdera 

huruvida man kan säga att resultatet stämmer för landet Sverige som helhet. I och med att inga 

av de kontroller som utförts gett ett sådant utfall innebär det att resultatet kan antas vara robust.  

8. Diskussion 

I den här delen förs en diskussion om studiens resultat. Inledningsvis presenteras en 

sammanfattning rörande vad studien kommit fram till, för att sedan ställa detta mot tidigare 

forskning och därefter diskutera studiens svagheter. Slutligen beskrivs vad studien kan betyda 

ur ett större, demokratiskt perspektiv.  

Studien visar på ett positivt samband mellan ökat stöd för SD och ökat valdeltagande som 

dessutom gör anspråk på att komma nära en kausal relation, eftersom många kända och okända 

variabler isolerats för. Denna slutsats kan dras genom att studien genomfört en 

regressionsanalys som först visat på en samvariation, för att sedan inkludera isolerande åtgärder 

och således stärkt beläggen för att korrelationen är kausal. Resultatet är fortfarande präglat av 

viss omitted variable bias eftersom det fortfarande finns oberoende variabler som inte beräknats 

för. Dessa består främst av sådana omständigheter som varierar både mellan kommunerna och 

över tid. Med syfte att beskriva en sådan omständighet framställdes hur utbildningsnivå inte 
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kan antas ligga konstant i båda dessa avseenden. Därav avstår jag från att hävda att 

korrelationen är kausal. Med det sagt argumenterar jag även för att studien genom att använda 

kommun- och tidsfixa effekter åstadkommit en närmre kausal korrelation än vad som hade 

åstadkommits genom att endast använda enkel- eller multipel regressionsanalys. Studien skulle 

kunna ha adderat ytterligare ett eller ett par kontrollvariabler i regressionen för att isolera för 

effekten av några av dessa (exempelvis utbildningsnivå). Inom ramen för den här uppsatsen 

prioriterades andra åtgärder som ansåg vara viktigare. Vidare går det att argumentera för att den 

enda metoden som klarar av att visa på kausalitet är experiment, ett val som inte var tillgängligt 

för den här studien.  

I känslighetsanalysen har vi undersökt hur resultatet står sig när hänsyn tagits till olika 

parametrar. Först togs de extremvärden i regressionen som Haparanda kommun bidrog till bort; 

dessa visade inte på någon anmärkningsvärd förändring. Troligen som en konsekvens av att 

värdena inte var tillräckligt extrema och det relativt generösa antalet analysenheter. Därefter 

undersöktes vilken effekt SD:s starkaste fäste Skåne gav, vilket (möjligen något överraskande) 

inte gav några stora utslag på sambandet. Slutligen undersöktes vad som hände om effekten av 

landets största respektive minsta kommuner räknades bort. Medan en exkludering av de 10 

minsta kommunerna gav visst utslag, finns ingen anledning att ompröva resultatet för hela 

landet. Slutsatserna av dessa regressioner visade att studiens resultat håller sig konstant oavsett 

dessa kritiska omständigheter. 

Resultatet kan, när det konstaterats vara robust, ställas bredvid tidigare forskning. Få studier 

har gjorts som undersökt vilka effekter SD fått; litteraturen har främst undersökt vilka 

omständigheter som lett till SD:s tilltagande stöd. De forskare som, likt den här studien, 

fokuserat på effekter av SD:s framgångar har visat hur väljarkåren sett SD som en mer legitim 

aktör i svensk politik och att framgången även lett till effekter på politikens själva innehåll. Den 

här undersökningen bidrar till svensk litteratur om effekter genom att redovisa empiriska bevis 

för att Sverigedemokraterna framträdande ställning i svensk politik har effekter på 

valdeltagandet.  

Studiens resultat stödjer sig på teorin om ökad konkurrens genom mekanismerna politisk 

alienation och politisk indifferens. Dessa användes, som nämnts i teoriavsnittet, även i en 

kanadensisk studien som visade att bristande konkurrens påverkade valdeltagandet i Kanada på 

1990-talet. Precis som i den studien, tyder min studie på att större konkurrens ökar 

valdeltagandet. Studien har visserligen inte kapacitet att bevisa att det är just bristande 

konkurrens och ingenting annat som leder till att ökat stöd för SD ger ökat valdeltagande, men 
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ingenting motsäger heller att så skulle kunna vara fallet. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka vilka orsaksmekanismer som är mest aktiva och på så vis bekräfta teorin. 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka effekter på valdeltagande givet ökat stöd för 

RHP-partier och studien kan därför placeras in i ett sådant sammanhang. Immerzeel & Pickups 

studie introducerades under litteraturavsnittet och visade att västeuropeiska medborgare med 

hög utbildning och sådana som är politiskt intresserade tenderar att uppvisa ett högre 

valdeltagande som en följd av ökad framgång för RHP-partier. Ett sätt att tolka det resultatet 

på, uttryckt i den här studiens terminologi, är att denna grupp aktiverades genom ökad 

indifferens. Tolkningen baseras på ett antagande om att grupperna ”högutbildade” och ”politiskt 

intresserade” tenderar att rösta emot RHP-partier och därför ökar tendensen att rösta för dessa 

grupper som ett led i att hålla högerpopulistiska partier borta från makt. Studierna har dessutom 

gemensamt att de visar på ett positivt samband mellan stöd för RHP-partier och valdeltagande 

i ett västerländskt land. 

I inledningen diskuterades huruvida RHP-partiers framväxt bör ses som en revitalisering av 

demokratin eller som ett av dess hot (se till exempel Immerzeel & Pickup, 2015, Mudde & 

Kaltwasser, 2012). Konflikten finns mellan det synsätt som beskriver radikala 

högerpopulistiska partiers framväxt som en korrigerande kraft, ett slags konsekvens av 

bristande åsiktsrepresentation medan andra förklarar utvecklingen med RHP-partier som en av 

demokratins svagheter och som riskerar att devalvera folkets förtroende för politiken. Med det 

senare resonemanget, menar förespråkarna, följer minskande valdeltagande. 

 Den här studiens resultat visar att valdeltagandet ökar när RHP-partier går framåt, vilket alltså 

stödjer det förstnämnda resonemanget; om RHP-partier som en positiv kraft för valdeltagandet. 

Eftersom ett högt valdeltagande har konstaterats vara en förutsättning för en välfungerande 

demokrati, och RHP-partier ger ökat valdeltagande, är det vid det här skedet svårt att inte 

komma fram till slutsatsen att radikala högerpopulistiska partier är en positiv kraft för 

demokratin. 

Jag anser, hur som helst, att en sådan analys blir trubbig. För det första framstår ett resonemang 

om högerpopulismens framväxt som antingen positiv eller negativ för valdeltagandet som 

ofullständig. Det tycks märkligt att acceptera dessa två ståndpunkter som ömsesidigt 

uteslutande. Med andra ord hävdar jag att man visserligen på goda grunder kan föra argumentet 

att RHP-partiers framväxt i demokratier kan öka åsiktsrepresentationen och på så sätt kan gynna 

valdeltagandet. Jag hävdar dock att detta inte nödvändigtvis behöver utesluta att fenomenet 
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samtidigt kan skapa en misstro till det politiska systemet för en annan grupp. Denna misstro 

behöver, i sin tur, inte på ett deterministiskt vis generera negativa effekter för valdeltagandet. 

Man kan tappa tilltro till det politiska systemet men ändå välja att rösta; exempelvis genom en 

känsla av plikt att utnyttja sin rösträtt eller skuld gentemot sin omgivning om man skulle välja 

att avstå.  

För det andra, gällande RHP-partiers önskvärdhet för demokratin, vill jag föra argumentet att 

de värden som reproduceras genom ökat stöd för dessa partier kan vara ett hot mot demokratin 

genom att vara odemokratiska i sin natur. Här hänvisar jag till en passage i den offentliga 

utredning varifrån studien hämtat sin terminologi (SOU 2016:6, s. 7). Där diskuteras att 

Sverigedemokraterna klassificeras som ett RHP-parti; en kategori av partier som präglas av 

”nativism” vilket, i sin tur, beskrivs som stå för att ”(…) etnisk härkomst bör tillmätas större 

betydelse för människors rättigheter i nationen”. Ett sådant tankesätt hävdar jag står i kontrast 

till idén om allas lika värde, något som många skulle anse vara något av demokratins 

grundpremiss (jmf. Dahl, 1991 om ”intrinsic equality”, FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter artikel 1, Regeringskansliet, 2018). 

Följaktligen kan argumentet göras att Sverigedemokraterna river upp sår i demokratin genom 

den konflikt som finns mellan de värden som det demokratiska styrelseskicket generellt sett 

anses beskydda och den nativistiska syn som präglar ett radikalt högerpopulistiskt parti. 

För att sammanfatta diskussionen finns det skäl att ifrågasätta den diskussion som förs inom 

litteraturen om RHP-partiers effekter på valdeltagandet. Debatten om huruvida 

högerpopulismen utgör en positiv kraft för valdeltagandet genom att öka åsiktsrepresentationen 

eller en negativ kraft genom att skapa misstro till det politiska systemet framstår som 

onyanserad. Möjligen kan man landa i att RHP-partiers framväxt gynnar valdeltagandet 

(exempelvis genom att luta sig mot den här studiens resultat), men detta behöver inte utesluta 

den negativa kraft för demokratin som skapas genom en minskad tilltro till det politiska 

systemet och de odemokratiska värden som RHP-partier kan tänkas reproducera. Forskningen 

skulle fortsättningsvis kunna beröra denna debatt genom att undersöka vilka värden som dessa 

partier står för, reproducerar och vilka konsekvenser detta får för demokratin.  

När så resultatet analyserats och diskuterats finns anledning att påpeka vissa omständigheter 

som försvårar för studien. Man kan, för det första, hävda att studien saknar slagkraftigt stöd för 

generalisering till andra länder. Som en följd av tveksamheter kring vilken typ av fall Sverige 

utgör och att landets kontextuella ramverk kan påverka resultatet, finns ingen övertygelse om 
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hur andra länders valdeltagande kan tänkas påverkas av ökat stöd för RHP-partier. Man kan 

också, som ett led i att ifrågasätta generaliseringsbarheten, föra en diskussion om vilka andra 

partier som Sverigedemokraterna kan jämföras med. Eftersom ambitionen är att beskriva hur 

effekterna på valdeltagande även påverkar andra länder som ser RHP-partiers framväxt, kräver 

det att SD är av liknande natur som dessa, något som inte kan tas för givet. Med det sagt, finns 

heller inga starka argument mot att en liknande effekt skulle kunna uppstå i ett annat land. 

9. Slutsats 

Forskningsfrågan ställdes i början om huruvida ökat stöd för Sverigedemokraterna ökar 

valdeltagandet. Efter att ha kontrollerat för bakomliggande variabler och utfört en relevant 

känslighetsanalys kan resultatet bekräfta studiens forskningsfråga. På det viset har studien 

lämnat ett bidrag till forskningen om vilka effekter som uppstått av Sverigedemokraternas 

framväxt, om valdeltagande generellt och i den tvetydiga litteraturen tagit ställning till huruvida 

RHP-partier bidrar till ökat valdeltagande.  

Tack vare att Sveriges kommuner är desamma över alla tre olika valår som analyserats har 

studien kunnat jämföra varje analysenhet för sig och på så vis isolerat för kulturella, geografiska 

och alla andra faktorer som ligger konstanta över tid men som skiljer sig mellan kommunerna. 

Jag har också genom att använda denna paneldata kunnat isolera för de skillnader som ligger 

konstanta över kommuner men som varierar över tid. Detta har tillsammans skapat ett kraftfullt 

sätt att komma nära ett kausalt samband mellan ökat stöd för Sverigedemokraterna och ökat 

valdeltagande. Resultatet visar att för varje ökad procentenhet stöd för SD, ökar valdeltagandet 

med 0,175 procentenheter.  

Efter att ha presenterat ett resultat som tyder på att valdeltagande är positivt kopplat till ett stöd 

för SD, bör debatten lyftas kring om detta innebär att partiet också utgör en positiv kraft för 

demokratin. Diskussionen i den här studien landar i att det är svårt att se framväxten av RHP-

partier varken som enbart positiv eller negativ. Om man accepterar att radikala 

högerpopulistiska partier av Sverigedemokraternas natur reproducerar odemokratiska värden 

(en uppfattning som kommer till uttryck i en statlig utredning, men som möjligen inte delas av 

det nästan 18 procentiga stödet bland Sveriges befolkning) bör detta vägas mot den ökade 

åsiktsrepresentationen som partiet tycks generera samt den eventuella misstro till politiken som 

tidigare forskning hävdat. Här finns utrymme för ytterligare studier att reda ut vilka effekter 

Sverigedemokraternas ökade stöd får för demokratin. 
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