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Abstract: 
 
The aim of the current study was to examine the radical right-wing sympathizers in Sweden. 

To fulfill this aim, a quantitative case study on Sweden Democrats sympathizers was 

conducted. More specifically, this study has examined socio-economic backgrounds and 

political attitudes of the Sweden Democrat sympathizers. The results show that sympathizers 

of Sweden Democrats are higher among younger people and men. The results also show a 

higher support for Sweden Democrats among people with lower education and low income 

that also live in small towns and in the countryside. These individuals also have lower trust in 

political institutions at the national and European level and are less satisfied with democracy 

at both levels and believe that Sweden should reduce immigration. The theory explains that 

these results are also consistent in other parts of Europe. The underlying explanation for these 

results seems to be that the world has become amore globalized, and these individuals who 

sympathize with radical right-wing populist parties are the ones who are negatively affected 

by a globalized world. 

 
 
 
Keywords: Radical right populism, Sweden, Sweden Democrats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Innehåll 

1. Inledning: ........................................................................................................................................ 1 

1.1Problemformulering ............................................................................................................ 2 

1.2Syfte och frågeställning: ..................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsning ........................................................................................................................... 4 

1.4Dispostion ................................................................................................................................ 4 

2. Teori och tidigare forskning .................................................................................................... 5 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................... 5 

2.2 Teori ........................................................................................................................................... 7 

2.3 Radikalhögerpopulistiska sympatisörer .................................................................. 10 

2.4 Teorikritik: .......................................................................................................................... 15 

3.0 Metod och material ........................................................................................................... 16 

3.1 Metod ..................................................................................................................................... 16 

3.2 Material: ................................................................................................................................ 18 

4. Resultat ........................................................................................................................................ 20 

4.1Analys ..................................................................................................................................... 24 

4.2Sammanfattning ................................................................................................................. 27 

Referenser ........................................................................................................................................ 29 



   

 
 

Förord: 
 

 

Härmed vill jag ta tillfället i akt att tacka några för uppsatsen betydelsefulla personer. Jag vill 

främst tacka min handledare Ann-Cathrine Jungar för ovärderligt stöd och alla konstruktiva 

diskussioner. Jag vill även tacka min familj för allt stöd och tålmodighet, främst min syster 

Zhila Khalid för all uppmuntran. 

 

 

      Zhwan Khalid 

 

      Uppsala 24 mars 2015



   

1 
 

1. Inledning: 
 

Under de senaste decennierna har en ny partifamilj växt fram, kallad för radikal 

högerpopulism, som skapat nya politiska förutsättningar och även en storslagen debatt. 

Radikal högerpopulismen har sin ideologi i populismen som motsätter sig den redan 

existerande politiken och bedriver en anti etablissemangspolitik. Dock anses ideologin som 

alldeles för tunn och radikal högerpopulistiska partier bedriver en förenkling av komplexa 

politiska frågor.  De är kritiska till den nuvarande formen av demokrati emot den och dess 

system eftersom det enligt dem är korrumperat av en byråkratisk elit. De anser att demokratin 

bör vara närmare folket genom att exempelvis ge kommunerna mer demokratiskt utrymme 

(Mudde 2007:31). Radikal högerpopulism och radikala högerpopulistiska partier har upplevt 

någon form av en framgångssaga i Västeuropa en har inte haft samma framgång i Sverige. 

Under 1990-talet fanns enbart ett parti som lyckades komma in i riksdagen, nämligen Ny 

Demokrati. Dock klassades partiet enbart som populistiskt och invandringskritisk. Dock föll 

partiet och försvann från det politiska rampljuset lika snabbt (Rydgren 2003). Sedan har 

radikala högerpopulistiska partier inte haft stora framgångar i Sverige fram till valet 2010 då 

Sverigedemokraterna (SD) lyckads ta sig in i riksdagen. Enligt Rydgren (2007) klassificeras 

SD som ett radikalt högerpopulistiskt parti. 

Under senare tid har Sverigedemokraterna 1  alltmer definierats som ett radikalt 

högerpopulistiskt2 parti på grund av att partiet på senare tid influerats mer av andra etablerade 

RHP-partier i Europa. SD har försökt förändra sin retorik samt att partiet ändrat sig 

kontroversiella frågor. Exempel på dessa kontroversiella frågor är motståndet kring 

utomeuropeiska adoptioner, återinförandet av dödsstraff samt krav på att sända hem 

invandrare (Bengtsson 2009:23). Denna förändring kan utläsas tydligt från partiets första 

partiprogram från 1989 jämfört med partiprogrammet från 1994 och senare. I det första 

partiprogrammet skriver partiet ut tydligt att partiet motsätter sig utomeuropeisk invandring 

och adoption, samt abort. Partiet har på så sätt blivit allt mer RHP eftersom de visserligen 

ändrat partiprogrammen gällande vissa kontroversiella frågor, men trots det tydligt bedriver 

en RHP politik. Detta därför att partiet förtydligat sitt ställningstagande om 

                                                        
1 Från och med nu förkortas Sverigedemokraterna med SD 
2Från och med nu förkortas Radikal högerpopulism med RHP 
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invandringspolitik, den nationella identiteten, ekonomiska samt andra politiska ståndpunkter 

(Sverigedemokraternas partiprogram 1989 och 1994). 

Det finns många intressanta infallsvinklar att studera som berör ämnet RHP, allt från 

förutsättningar för framväxten av RHP och RHP-partier; till hur man kan klassificera dessa 

partier; till vilka som sympatiserar med dessa partier och vad de har för åsikter och bakgrund. 

Den här uppsatsen tar avstamp i vilka som sympatiserar med SD och hur dessa sympatisörer 

kan beskrivas utifrån antagande att SD är ett RHP-parti. Uppsatsens syfte är således att 

undersöka vilka SD:s sympatisörer är och om de stämmer överens med de hypoteser som 

presenteras i den teoretiska referensramen- 

Det finns mycket intressanta diskussioner inom detta ämne, och det kanske mest intressanta 

är vilka som sympatiserar med RHP-partier. Det är vad den här studien söker svar på. Det 

finns en del tidigare samt pågående studier om RHP-partier och dess sympatisörer på olika 

nivåer. Exempel på dessa nivåer är att det bedrivits forskning på nationell nivå i olika länder 

samt jämförande studier med fokus på flera länder. I denna studie genomförs en 

teorikonsumerande studie för att undersöka vad som kännetecknar de som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna och ta reda på sympatisörernas ställningstagande i olika frågor. Studien 

ämnar även försöka ta reda på om SD har mer stöd bland de specifika socio-ekonomiska 

variablerna eller hos kvinnor eller män.  

1.1Problemformulering 
 

I tidigare kapitel har det framförts att SD är ett RHP-parti (Rydgren 2007), även om det finns 

kritik kring klassificeringen av dessa partier. Däribland Cas Mudde (2007) menar på att även 

om det finns en överenskommelse om att vissa partier kan klassificeras som RHP finns det 

dock ett antal partier kvar som behöver en mer specificerad klassificering utöver RHP. 

Mudde berör olika benämningar av dessa partier som används, allt från extreme right till 

neopopulism. Radikal högerpopulister som förespråkar samhällsförändringar. RHP partier 

karaktäriseras av xenofobi, nationalism och populism samt att de står för ett auktoritärt 

samhälls- och medborgarideal. Vidare menar Mudde att RHP livnärs av det utsträckta 

folkliga missnöjet som är konstant under förändring och därmed utgör en formbar partifamilj.  
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Idag bedrivs mycket forskning om RHP, oftast genom kvantitativ forskning som undersöker 

antalet RHP partier samt dess sympatisörer i ett jämförande perspektiv. I dessa 

forskningsstudier har man konstaterat olika hypoteser och dess samband med att individer 

sympatiserar med RHP. Även om det pågår mycket studier inom detta ämne finns det få 

teorikonsumerande studier kombinerad med en fallstudie i en svensk kontext. Det är därför 

intressant att undersöka vilka SD:s sympatisörer är samt om de faller in under samma 

förklaringar som framtagits om RHP sympatisörer. Studier som genomförts inom detta 

område är genomförda av bland Norris (2007), Betz (1993), Rydgren, Arzhimer och Carter 

(2003)Slutsatserna från dessa studier och andra presenteras i teorikapitlet.  

 

Cas Mudde (2007) diskuterar kring RHP-sympatisörer och det ökade stödet för RHP-partier. 

Mudde analyserar faktorer som efterfrågan och tillförande för RHP-partier och hur detta 

påverkar att dessa partier får sympatisörer. Dessa partier fyller oftast ett tomrum inom det 

politiska landskapet som berör ett missnöje hos väljare som andra existerande partier inte 

behandlar. Det kan röra sig om frågor om ändringar i invandringspolitiken, abort, kultur etc. 

Globaliseringen påverkar individer i den aspekten, att de vill bibehålla redan existerande 

kulturer utan dess påverkan av globaliseringens förändringar. Vad gäller den politiska synen 

på modernisering anser RHP-partier att modernisering är negativ i den aspekten att den 

förändrar det arv som en nation har. Det som även påverkar stödet till RHP på makronivå är 

kriser och HP partier lyfter förklaringar och hur kriser bör bemötas på ett annat sätt en de 

etablerade partierna vinner de stöd. RHP-partier är även för auktoritärt styre i bemärkelsen att 

man vill minska exempelvis brottslighet genom att låta polisen få större auktoritet. Etnisk 

tillbakagång berörs också på makronivå inom forskningen om RHP. Efterfrågan enligt 

Mudde förklarar varför och vilka personer som kan tänkas stödja RHP-partier. Efterfrågan av 

RHP-partier påverkas av hur individer ser på politiska frågor. Genom att RHP-partier 

exempelvis lyfter fram frågor som är relevanta, exempelvis hur man bör bemöta invandringen 

på ett sätt som de andra partierna inte gör. Därmed bemöter RHP-partier en efterfrågan som 

väljarna saknar från andra partier. I och med detta ökar RHP-partier sitt stöd bland 

medborgarna (Mudde2007:202-218).  

 

Eftersom RHP-partier nått stora framgångar i Europa och även stora framgångar i Sverige 

efter de två senaste valen är det därmed intressant att undersöka vilka dess sympatisörer är 

samt vilka åsikter de erhåller i olika frågor. Ämnet är även inomvetenskapligt intressant 

eftersom det är nytt och det finns flera outforskade aspekter. Eftersom det även finns få 
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kvantitativa fallstudier med en teorikonsumerande ambition, som fokuserar på Sverige är 

denna uppsats väldigt intressant ur forskningssynpunkt. Eftersom SD även haft stora 

valframgångar är det också intressant att studera vilka som faktiskt sympatiserar med de och 

vad de har för bakgrund  (Esaiassons mfl 2012:30f). 

 

Vad som är intressant inom detta ämne som uppsatsen försöker besvara om SD:s 

sympatisörer kan klassas som den typiske RHP-sympatisören. Det finns de som påstår att 

RHP inte haft samma framgång som i resten av Europa och detta har även påverkat de som 

sympatiserar med RHP i Sverige. Därmed försöker uppsatsen besvara om detta stämmer eller 

inte.  

 
 

1.2Syfte och frågeställning: 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka SD:s sympatisörer är samt att 

undersöka inom vilka frågor som dessa individer skiljer sig från andra partisympatisörer. 

Därmed blir syftet även att ta reda på socioekonomiska och politiska attityder hos SD:s 

sympatisörer. Uppsatsens övergripande frågeställning är:  

 

- Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 

 

För att kunna besvara studiens syfte som helhet är studiens andra frågeställning: 

 

- Vilka socialekonomiska bakgrunder och politiska attityder påverkar en individ att 

sympatisera med SD? 

1.3 Avgränsning 
 
Avgränsning i denna studie görs främst i materialet där denna studies material utgår från den 

årliga SOM-institutets undersökning 2012. Därmed innebär det också att tidsaspekten utgår 

enbart från undersökningens resultat från 2012. För tydlighetens skull utgår studien från 

enbart ur vissa delar av undersökning som besvarar studiens frågeställning.  

  

1.4 Dispostion 
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De inledande kapitlen har berört uppsatsens inledning, frågeställningar, syfte och 

avgränsningar. Sedan presenteras studiens teori för att vidare presentera kapitlet om 

uppsatsens metod och material, för att presentera vilken tillvägagångssättet som används i 

uppsatsen samt vilket material som används i uppsatsens undersökning. Sedan kommer 

uppsatsens analys och resultat att presenteras. Då besvaras uppsatsens frågeställning och det 

resultat som framtagits av materialet samt en analys av detta. I slutkapitlet förs en kort 

diskussion samt ges förslag till vidare forskning.  

2. Teori och tidigare forskning 
 

 

I följande kapitel presenteras studiens teori och dess förklaringar. I studien har teorin 

om RHP valts, anledningen till detta grundar sig i att som studiens syfte förklarar, 

ämnar studien undersöka vilka som sympatiserar med SD och vad de har för bakgrund. 

Detta beror först och främst på att SD klassas som ett RHP parti samt att teorin även 

förklarar de bakgrundsfaktorernas påverkan på att individer sympatiserar med RHP-

partier. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Inom den akademiska världen pågår det forskning inom många aspekter av RHP, både 

RHP som ideologi, dess framväxt, dess sympatisörer och de partier som klassas som 

RHP. Inom den svenska akademin bedrivs forskning om svensk radikal högerpopulism 

och dess sympatisörer av bland annat Anders Sannerstedt som skrivit om 

Sverigedemokraternas sympatisörer. Genom en deskriptiv studie har Sannerstedt 

studerat Sverigedemokraterna sympatisörer och vilka dessa är. Hans studie påvisar att 

som tidigare studier om RHP sympatisörer att SD har högre stöd bland unga män. Hans 

studie visar även att SD har högre sympati bland lågutbildade och låginkomsttagare.  

 

Sannerstedts studie visar också att SD har högre stöd bland medborgarna i små tätorter och 

landsbygden jämfört med större tätorter och städer. Min studie är en liknande studie som 

Sannerstedt har gjort, skillnaden är att mitt datamaterial, som också kommer från SOM-

institutet, är från 2012 och Sannerstedts är från 2013. Anledningen till att jag har data från ett 
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år tidigare är att den som Sannerstedt använt sig av är inte offentligt för allmänheten vid det 

tillfälle jag ansökte om att få ut materialet. En annan skillnad är mellan Sannerstedts studie 

och mitt är att Sannersteds studie är en deskriptiv studie, medan min studie också har en 

teorikonsumerande ambition (Sannersstedt 2014:446f). 

 

En annan forskare som studerar radikal högerpopulism i Sverige är Jens Rydgren. I 

studien ”From Tax populism to Etnich nationalism: Radical Right Wing populism in 

Sweden”. Här beskriver han som många andra teoretiker skriver, att väljarnas åsikter 

gällande den socioekonomiska dimensionen förändrades i slutet av 1980-talet och skiftade till 

höger jämfört med väljaropinionen efter andra världskriget och kommunismens fall. 

Rydgrens studie visar att det ökade stödet till RHP-partier har olika bevekelsegrunder. 

Rydgren forskade om stödet för Ny Demokrati. 

 

I den studie som Rydgren gjort om de väljare som röstade på Ny Demokrati visar att de som 

röstat på partiet ansåg att frågor om migration, flyktingar och skattepolitiken var 

bakgrundsfaktorer till att de valde att rösta på Ny Demokrati. Studien visade att Ny 

Demokrati hade högre stöd bland arbetarklassen, lågutbildade, yngre och manliga väljare. 

Denna studie gjordes innan SD:s framgångar och berör enbart Ny Demokrati och dess 

framgångar samt sympatisörer. Dock är denna studie intressant för min studie eftersom den 

också berör RHP i Sverige dock ett annat parti och dess sympatisörer (Rydgren 2006:33ff). 

 

Vidare har även forskarna Peter Hedström och Tim Müller (2014) (red) genomfört studien 

"Right-wing populism and social distance towards Muslims in Sweden -Results from a 

nation-Wide Vignette Study". I sin studie skriver forskarduon att SD har dykt upp som det 

nya dominerande RHP-partiet i Sverige som fördubblat sitt stöd från riksdagsvalet 2010 och 

2014 (5,7 jmfr 12,9). De har genomfört en vinjett studie i ett representativt urval av den 

svenska befolkningen före och efter de allmänna valen 2014. Deras resultat visar att det 

existerar en anti-minoritets attityder, dock inte en anti-etableringsattityd som förutspår ökad 

social distans till muslimer och även gentemot personer med utländskt namn. Resultatet visar 

även att SDs väljare har mer negativa åsikter om muslimer än någon annan väljargrupp. SDs 

sympatisörer drivs av anti-minoritets känslor och anti-etablissemangskänslor. 

Sammanfattningsvis bedriver SD sin politik med en typiskt RHP anda samtidigt som deras 

väljare kan legitimera sitt röstande med att partiet bedriver de frågor som intresserar de 
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väljare (Hedström & Müller 2014). Den här studien är intressant för min studie eftersom den 

berör studiens syfte att förklara RHP i Sverige och vilka åsikter dess sympatisörer har.  

 

2.2 Teori 

Uppsatsens teoretiska ramverk är radikal högerpopulism och hypoteser om sympatisörer för 

RHP-partier. I det kommande kapitel kommer jag att presentera vad radikal högerpopulism 

som teori innebär samt de hypoteser som finns om dess sympatisörer. De hypoteser som finns 

inom denna teori om dess sympatisörer kommer att presenteras och jämföras med studiens 

resultat i ett senare skede. Valet av studiens teori beror på att SD klassas som ett RHP-parti 

och det därmed intressant att se om studiens resultat om SD sympatisörer stämmer överens 

med de hypoteser som presenteras. Teorin förklarar även uppkomsten av dessa partier, vad de 

står för samt studier som visar vilka som sympatiserar med RHP-partier. Eftersom partier 

växer fram av olika förklaringar beskriver även denna teori bakgrunden till framväxten av 

RHP-partier. Nedan kommer dessa förklaringar att presenteras. Teorin om RHP består även i 

tre begrepp, radikal, höger och populism. Nedan kommer jag att förklara vad dessa tre 

begrepp innebär och vad de utgör inom teorin. 

 

Det första som vi kan börja med att identifiera är populism, som anses vara komplicerat. 

Begreppet blir allt mer komplicerat när den vidgas med det historiska och geografiska 

ramverket. Nationalencyklopedins definition av populism är ” rörelse eller ideologi som 

vädjar till ”folket” som grupp oberoende av social klass”. Gemensamt för definitionerna av 

populism är att begreppet definieras som en politisk rörelse. Populistiska politiska rörelser 

har inte alltid ett utvecklat program men de har ett budskap som de vill förmedla och påverka 

utvecklingen i samhället (Andersson 2009:5). RHP har sin ideologi grundat i populismen. 

Den populistiska ideologi har tre kännetecken vilka är att den har en fientlig inställning till 

den representativa demokratin, den har en syn att ”folket” är homogent och 

att ”etablissemanget” är avskilt från folket.  Det sista kännetecknet är att det finns en 

föreställning om att populistiska partier för ”folkets” åsikter. När man vidare diskuterar 

populism talas det om att den populistiska strategin utgår från att tala begripligt till folket och 

förenklar politiska frågor. 

 

Sedan finner vi begreppet höger inom Radikal högerpopulism, enligt Mudde (2007) tillhör 

RHP-partier till höger om den politiska skalan. Vidare utvecklas detta av Rydgren (2005) 
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genom de socioekonomiska och sociokulturella dimensionerna. Dessa två dimensioner berör 

olika aspekter, den socioekonomiska dimensionen berör statens inblandning i ekonomi. Här 

dras en linje mellan ekonomisk socialism och ekonomisk liberalism. Den sociokulturella 

dimensionen berör moral och värderingar. Inom denna distinktion ställs en liberal syn mot en 

konservativ syn på individens frihet. Vad gäller den sociokulturella aspekten är RHP-partier 

positionerade långt åt höger på den politiska skalan. De har en väldigt traditionell och 

auktoritär samhällssyn, som tidigare nämnt anser de att det är viktigt med lag och ordning 

och är emot abort och homosexualitet (Rydgren 2005:42f). Enligt Mudde (2007) är RHP-

partier mer åt höger på den politiska skalan även gällande ekonomiska frågor.  

 

 

Inom RHP finner vi även begreppet radikalism som enligt Rydgren (2007) förklaras utifrån 

att RHP-partier är radikala för att de ifrågasätter de traditionella demokratiska existerande 

värderingar. Exempel på detta är att man ifrågasätter demokratins grundläggande värden 

såsom majoritet och jämlikhet. Man anser inte att alla individer är lika inför lagen, utan är av 

uppfattningen att vissa individer bör ha mer rättigheter än andra. RHP-partier förespråkar 

dessutom en direktdemokrati som är nära individen (Rydgren 2007:241-62). Vidare är RHP-

partier radikala eftersom de avvisar det politiska systemet eftersom den anses som korrupt. 

De är även radikala eftersom de är konservativa i frågan om sociokulturella aspekter. RHP 

benämns även som radikala eftersom de är emot individuella rättigheter och social integration 

(Betz 1993:413ff). 

Det finns tre egenskaper som är typiska för RHP-partier, vilket är etnisk nationalism och 

främlingsfientlighet, välfärdschauvinism och nostalgi. Enligt Bengtsson är högerpopulismens 

centrala punkt främlingsfientlighet och nostalgi. Rydgren nämner välfärdschauvinism som 

det tredje kännetecknet för radikalhögerpopulistiska partier (Rydgren 2005: 118, Rydgren 

och Widfeldt 2004: 24, Bengtsson 2009: 51ff). Även om vissa RHP-partier förhåller sig 

annorlunda i vissa frågor finns det dock grundläggande egenskaper för alla rörelser och 

partier inom RHP. Det mest särpräglade hos populismen bland radikal högerpopulismen som 

syns tydligt är att man ställer folket mot den politiska eliten. Det man menar är att eliten inom 

politiken döljer information och en typisk myt är att det politiska etablissemanget döljer 

invandringens kostnader för en nation. Enligt Bengtsson är det viktigaste fundamentet bland 

radikalhögerpopulismen den etniska nationalistiska och främlingsfientliga attityden. Den 

utspelar sig som tidigare nämnt i ett starkt motstånd mot invandring och främst invandring 
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från muslimska länder (Bengtsson 2009: 51). Det motståndet mot invandringen och 

mångkulturalismen som finns bland RHP-partier grundar sig kort och gott i den etniska 

nationalismen. Trots att etno-pluralismen motsätter sig etnisk nationalism så präglar den 

radikala högerpopulismen (Rydgren och Widfeldt 2004: 24-25). Inom RHP menar man på att 

olika kulturer och etniciteter inte funkar ihop och bör därför hållas isär. Därmed menar man 

att ett harmoniskt samhälle kräver ett homogent samhälle, både befolkningsmässigt och 

kulturmässigt. De framför även att invandrare anses som ett hot mot samhället. Det som 

skiljer etno-pluralismen mot rasismen är den hierarkin. Med det menar man att man inte 

kategoriserar människor utan att olika etniciteter och kulturer bör vara åtskilda. Genom denna 

doktrin har det blivit möjligt att föra främlingsfientliga budskap utan att behöva 

karaktäriseras som rasister (Rydgren & Widfeldt 2004: 25).  Det andra inslaget som också 

står nära den etniska nationalismen är välfärdschauvinismen som menar att invandrare tär på 

samhällets resurser och detta påverkar kvalitén för den ursprungliga befolkningens välfärd. 

Man anklagar även invandrare för att ta de jobb som finns från den ursprungliga 

befolkningen. Med denna retorik svartmålas invandrare och anses som illegitima 

konkurrenter om de knappa resurser som existerar i samhället (Rydgren & Widfeldt 2004: 

25) 

 

Sista punkten som RHP-partier karaktäriseras av är den nostalgiska synen på det förgångna, 

dessa partier är konservativa i moralfrågor och har en traditionell syn på frågor som berör de 

sociokulturella aspekterna i samhället. Genom att koppla samman den ökade kriminaliteten 

med den ökade invandringen fyller man de båda ovan nämnda syften (Bengtsson 2009: 54). 

Genom hårdare straff och att stoppa invandringen medför man till att minska kriminaliteten. 

RHP-partier anser även att det var bättre förr eftersom då de utgår från en längtan till ett 

idealsamhälle som existerade förr i tiden utan invandrare och där även industrin blomstrade 

och länder slapp EU direktiv samt att man värnar om kärnfamiljen som fanns då (Ibid.). 

 

Det som skiljer RHP-partier från redan existerande partier är att dessa partier ifrågasätter den 

existerande statens roll, dess höga skatter och välfärdsstaten och även byråkratin. Dessa 

partier menar även på att det existerande politiska systemet är korrupt och bör förändras. 

Genom dessa ställningstagande klassas enligt teoretiker som Mudde RHP-partier som 

neoliberala. Vidare anser partier som klassas som RHP att den existerande byråkratin bör 

omstruktureras samtidigt som de anser att skattesystemen bör förändras och privatisering bör 
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ske i största mån (ibid:418). Radikala högerpopulisters syn på demokrati behandlar den ”rena 

staten” samt strävar efter homogenitet i den egna nationen (Mudde 2007:138). 

Radikal högerpopulism och dess ideologi grundar sig i radikalhögern och populism, och 

har en populistisk struktur. RHP-partier utgörs i de flesta fall av en centraliserad 

partipolitik och som tidigare nämnt av en karismatisk ledare. Genom att RHP-partier 

använder sig av typisk populistisk retorik genom att skapa ett vi och dem, anti-

etablissemangs argument samt kritiserandet av det partipolitiska demokratiska 

systemet (Betz 1994:4). 

Begreppet RHP delas upp i tre delar: radikal, höger och populistisk. Grunden i denna 

teori är att RHP-partier uppkommit ur globaliseringen och staternas stärkta roll i 

världen. Individer i olika stater har olika bakgrunder och därmed har de olika 

förutsättningar att bemöta samhället under dess förändring. Och det är tydligt att RHP 

uppkommit ur distinktionen av förändringar och människans premisser att anpassa sig 

och RHP är ett av flera alternativ för individer att bemöta denna förändring som sker. 

För att RHP-partier precis som andra partier ska växa fram krävs det att finns en 

efterfrågan efter de frågor som partierna tar upp. Inom forskningen om RHP-partier och 

teorier kring RHP diskuteras och forskas det även om dess väljare och sympatisörer. Olika 

studier har genomförts som visar på olika variablers påverkan på om individer sympatiserar 

och röstar på RHP-partier. Teorin diskuterar även hur väljarkåren ser ut och hur dessa kan 

urskiljas. Nedan kommer jag att presentera RHP-väljare mer ingående samt vilka de är. 

 

2.3 Radikalhögerpopulistiska sympatisörer 
 

Nedan kommer jag att presentera uppsatsens variabler (socioekonomiska, politiska 

attityder mm) utifrån de hypoteser som benämns i teorin. Inom ramen för RHP 

förklaras vilka dess sympatisörer är utifrån olika aspekter så som ekonomiska, sociala 

bakgrunder samt politiska attityder.  Exempel på dessa bakgrunder är individers 

inkomst, kön eller var individer anser sig ligga på den politiska höger-vänsterskalan.  

 

Nedan kommer jag att presentera en rad olika hypoteser som framtagits av forskare inom 

radikal högerpopulism. Den första hypotesen gäller åldern för sympatisörerna. Forskning 
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visar att populistiska partier i högre grad får mer sympatisörer hos yngre väljare eftersom de 

påverkas lättare av de ämnen som populistiska partier berör, dvs populistiska ämnen. Yngre 

väljare är också mer påverkade eftersom de inte är lika insatta i den politiska arenan 

(Arzheimer & Carter 2003:15ff). En annan hypotes är att graden av inkomst påverkar 

individers tendenser att sympatisera med RHP-partier. Vad som även påverkar individer att 

sympatisera med RHP-partier är graden av utbildning och därmed har de mindre egenskaper 

att konkurrera med i den globaliserade arbetsmarknaden och därmed vill de behålla den 

inhemska arbetsmarknaden utan dess inverkan av globaliseringen (Lubbers, Gjisberts 

&Scheepers, 2002). Vidare påverkas självklart lönen av konkurrensen i den globaliserade 

arbetsmarknaden. Därmed vill de bibehålla sin plats på arbetsmarknaden. Och detta besvaras 

av RHP-partier och den politik de framför och deras ideologiska ställningstagande 

(Arzheimer& Carter 2003:17f).  

 

I enlighet med ovanstående hypotes har Betz (1993) framtagit en så kallad teori/hypotes som 

han benämner som ”modernization losers” att RHP-partier i väst fått högre väljarstöd i en 

effekt av den post-industriella övergången. Detta beror främst på att arbetare konkurrerar med 

flera arbetare på arbetsmarknaden och detta påverkar individers möjlighet att behålla sina 

jobb och även chansen att få nya jobb. De lågutbildade påverkas mer av den globaliserade 

världen eftersom de har oftast inte tillräcklig med utbildning för att konkurrera med de krav 

som finns på arbetsmarknaden. Eftersom de etablerade partierna inte bemöter dessa problem 

med konkreta lösningar skapar detta ett missnöje som RHP-partier lyfter upp. 

 

Vidare finns det en annan hypotes som berör socioekonomiska förklaringar som benämns 

som socioekonomisk marginalisering. Bakgrundsfaktorer så som socialt och ekonomisk 

utsatta områden samt tätorter och i landsbygden påverkar individer mer till att stödja RHP. 

Förklaringsfaktorer är att inflyttningar till dessa områden påverkas mer på olika plan än större 

tätorter eller städer. Inom distinktionen om socioekonomiska finns även förklaringar om 

väldfärdschauvinismen. En annan hypotes inom socioekonomiska förklaringar är att individer 

anser att invandrare enligt RHP-partier dränerar välfärdsstaten. Inom områden som är socio-

ekonomiskt utsatta förknippar individer känslor av att ha blivit kvarlämnade och besvikna av 

de redan etablerade partierna och därmed röstar på RHP-partier i missnöje. (Rydgren och 

Ruth 2014:715). Vidare diskuteras sympatisörers demografiska läge och som en orsak till 

sympatisera RHP-partier. Både forskning genomförda av Sannerstedts (2014) som nämnts i 

tidigare forskning och Rydgren (2011) visar att SD har högre stöd bland personer boende i 
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mindre tätort eller landsbygd. Tidigare teoretiker inom RHP som nämnts ovan beskriver 

relevansen av socioekonomiska faktorers påverkans på stödet för RHP. Individer som bor i 

områden där de inte exponeras av det okända blir därmed mindre mottagliga till det som är 

annorlunda. 

 

En annan hypotes som menar på det påverkar individers val att sympatisera med RHP-partier 

är utbildning. Individer med låg utbildning tenderar i högre grad än de med högre utbildning 

att rösta på RHP-partier. Inom denna distinktion sker även en diskussion kring att utbildning 

påverkar graden av inkomst som i sin tur påverkar individers konkurrerande plats på 

arbetsmarknaden (Betz 1993). Som ovan nämnd är det  har individer med lägre utbildning 

som i högre grad tenderar att rösta på RHP-partier. Genom detta finns det olika förklaringar, 

en person med lägre utbildning har en lägre möjlighet att uttrycka sina åsikter som tenderar 

till individens preferenser att rösta på RHP-partier. Individer med högre utbildning tenterar 

överlag att utveckla en liberalare syn på sin omgivning och omvärlden vilket medför till att 

individen har mer acceptans mot omgivningen gentemot individer med lägre utbildningsnivå 

(Arzheimer & Carter 2003:17ff). En annan hypotes är att män i mycket högre grad tenderar 

att sympatisera och rösta på RHP-partier än kvinnor. En förklaring är att RHP-partiers politik 

attraherar manliga väljare mer än de kvinnliga. Vad gäller de manliga sympatisörerna finns 

det en större spridning i de olika åldersgrupperna än hos kvinnorna (Arzheimer& Carter 

2003:15f). 

 

Jag har ovan enligt RHP teorin beskrivit socioekonomiska hypoteser om varför individer kan 

stödja RHP partier. Nedan kommer jag att förklara politiska förklaringar till att individer 

väljer att sympatisera med RHP partier. Det finns en del förklaringar som ges vad gäller det 

politiska landskapet och sympatisören med RHP partier. Det finns även hypotes om politiskt 

missnöje och samband med att individer som är politiskt missnöjda sympatiserar med RHP-

partier. Studier visar att det finns samband med politiskt missnöje och graden av att individer 

väljer att stödja RHP-partier. Att stödet för RHP-partier påverkas av politiskt missnöje sker 

under eller direkt efter politiska kriser i ett land. Även tilliten till det politiska systemet och 

förtroendet för det politiska systemet påverkar om en individ röstar på ett RHP-parti. 

Individer som har lägre tillit till det politiska systemet tenderar i högre grad att sympatisera 

med RHP-partier och rösta på sådana partier (Norris 2007:28) 
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Det finns även forskning som visar på sambandet med hypotesen om att individer som är 

kritiska och missnöjda över demokratin och graden av att sympatisera med RHP-partier. 

Enligt hypotesen är RHP sympatisörer ofta kritiska till demokratin eftersom de saknar tillit 

till staten och dess organ. Detta beror på att de menar att de existerande partierna och 

demokratin är korrupt. Istället är de snarare för en mer närdemokrati än den klassiska 

demokratin. De vill ha mer makt på lokal nivå för att medborgare ska ha mer möjligheter att 

påverka (Werts, Scheeper&Lubbers 2013:194ff). Forskning visar på olika orsaker till att 

individer stödjer RHP-partier, bland annat på hypotesen om att dessa individer anser att 

invandring till den egna nationen är ett hot, det vill säga de är främlingsfientliga. Detta beror 

på att de har en bild av att invandare hotar den egna nationen och att invandrare är orsaken 

till social oro och hög kriminalitet i den egna nationen (Rydgren 2008:738f). 

 

Vidare finner vi hypotesen om aktuella politiska ämnen och vad de som sympatiserar med 

RHP-partier anser ,vilket innebär att det inte tillkommit nya partier på länge samt att det inte 

förs nya frågor som individerna i nationen efterfrågar. Sympatisörer av RHP-partier har högre 

misstro över de politiska institutionerna i landet samt demokrati. Detta eftersom de anser att 

det är en alltför stor distans mellan det politiska beslutandet och den vanliga medborgaren. 

Dessa sympatisörer är även i lägre grad aktiva in det nationella politiska landskapet jämfört 

med sympatisörer för andra etablerade partier. Detta medför till, som ovan nämnt, att de inte 

finner något intresse i redan etablerade partier då dessa partier inte lyfter fram de frågor som 

sympatisörer av RHP-partier är intresserade av. Det finns även ett lägre stöd för den 

nationella staten och motsättningar för EU. Detta eftersom de anser att det inte bör finnas 

något högre än den nationella staten och dess beslutsfattande men att det även grundar sig i 

att de är emot invandring och internationella institutioner (Norris 2007:149-159).  

 

En vidare utveckling av ovanstående hypotes är att RHP-sympatisörer är mindre negativa till 

invandring inom EU än invandring från andra länder.  Detta eftersom man anser att 

globaliseringen har en negativ påverkan på den egna nationen. Tidigare nämnde jag 

socioekonomiska förklaringar för sympatisörernas för RHP-partier, och detta har ett samband 

eftersom dessa individer anser att det sker en alienation på arbetsmarknaden och att det har en 

negativ påverkan på ekonomin. Förklaringsvis beror detta på att individer med lägre 

utbildning konkurrerar i högre grad på arbetsmarknaden jämfört med individer med högre 

utbildning (Norris 2007:167f). 
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Inom distinktionen om RHP och dess sympatisörer diskuteras vidare att negativitet till 

invandring är beroende av flera faktorer. Två faktorer som förknippas inom litteraturen inom 

RHP är för det första länder som har flera olika minoriteter tenderar att ha fler sympatisörer 

för RHP partier. Det finns en hypotes om den etniska konkurrensen som menar på att väljare 

vänder sig till de radikala högerpopulistiska partierna eftersom dessa partier vill minska 

invandringen. Enligt dem är den ökade invandringen orsaken till arbetslöshet, den ökade 

konkurrensen om bostäder och försämrad välfärd.  Den andra förklaringen till att RHP-partier 

får ökat stöd är eftersom de är kritiska till invandringen, och det finns en hypotes som talar 

om att främlingsfientlighet grundar sig i att en nations befolkning påverkas av de mindre 

minoriteterna. Eftersom RHP-partier är konservativa gällande sociokulturella aspekter anser 

är det viktigt att bibehålla de kulturella arv som finns inom samhället. Därmed motsätter de 

sig påverkan av inflyttningar av minoriteter som påverkar de sociokulturella aspekterna 

(Rydgren & Ruth 2014:716f).  

 

Vad gäller den politiska skalan, finns det enligt teorin en hypotes om att dessa sympatisörer 

ligger höger om den politiska skalan. Därmed är dessa sympatisörer konservativa i sin syn på 

sociokulturella aspekter och även har liberal syn gällande ekonom. Sympatisörerna är även 

emot integration och vill bibehålla gamla traditioner utan dess påverkan av globaliseringen. 

De är även negativt inställda till byråkratin och anser att byråkratin bör förenklas för att 

medborgaren enkelt ska kunna påverka och få hjälp. (Betz 1993:413ff). 

 
Ovan har jag beskrivit politiska attityder och socioekonomiska förklaringar inom teorin om 

RHP och dess sympatisörer. Detta ska användas och operationaliseras i uppsatsen. För att 

kunna förklara de förklaringsfaktorer till vilka som sympatiserar med RHP-partier är det 

viktigt att kunna förklara det med grunden till de slutsatser som dras i slutsatsen. Resultatet 

kan visa en viss riktning, men för att kunna ge bredare aspekter av de slutsatser som kan dras 

från resultatet från datainsamlingen. Sammanfattningsvis förklarar den valda teorin om RHP 

den typiske RHP-sympatisören. Genom att koppla de slutsatser som kommer att dras från 

resultatet till RHP diskursens förklaringar för att ta reda på om de överensstämmer. 

Den politik som radikal högerpopulistiska partier för utmärks av en populistisk 

antietablissemangskritik samt en radikal systemkritik som fokuserar på en centrerad etno-

pluralistisk och välfärdschauvinistisk syn på invandring och invandrare. Den sociokulturella 

dimensionen har enligt RHP-partiers politik företräde över den socioekonomiska 

dimensionen till en auktoritär och konservativ samhällssyn. 
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2.4 Teorikritik: 
 
 

När man använder sig av olika teoretiska referensramar finns det många möjliga vägar att gå 

för att ta fram olika negativa aspekter kring teorin och dess funktion. Inom kritik kring 

användandet av olika teoretiska referensramar finns det oftast olika röster som lyfter fram 

både kritiska och fördelar med olika teorier. Nedan kommer jag att framföra kritiska punkter 

kring uppsatsens valda teori; radikal högerpopulism.  

 

Sedan uppkomsten av definitionen av RHP som teori, ideologi och begrepp har det även lika 

länge funnits kritiska röster kring teorin och begreppet som helhet men även delar av 

begreppet; exempelvis radikal, höger och populism. Vad gäller populism menar Rydgren att 

det är samhällsvetenskapernas mest missbrukade begrepp ( från Rygdgren 2005:11). Rydgren 

menar då på att begreppet har mist sin betydelse på grund av att den används för flitigt. Och 

värt att nämna här är, vilket både Rydgren och andra teoretiker lyfter fram om RHP är att 

doktrinen inom RHP identifierar vad RHP innebär men det finns dock inga gemensamma 

överenskommelser över hur man identifierar partier som RHP (Rydgren 2005:11). Vidare 

menar Ann-Catherine Jungar att RHP har en tunn ideologi och har snarare setts som en 

politisk strategi än en ideologi. Vad gäller begreppet populism, vilket är en del av RHP, 

menar kritiker att det även krävs ett mer väldefinierade begrepp inom distinktionen för RHP. 

Å andra sidan finns de som menar på att begreppet fångar in det väsentliga som andra 

eventuella begrepp inte skulle kunna göra (Deegan-Krause, 2007 i Jungar, 2011). 

 

Det finns även en tvetydighet i om RHP är rasistiska i sina politiska idéer då RHP är 

främlingsfientliga. Dock är det viktigt här att urskilja främlingsfientlighet och rasism 

som en politisk idéinriktning. Eftersom RHP partier inte diskuterar i former om raser 

och att ett visst folk är mer överlägset än andra skiljer de sig från rasistiska idéer. RHP 

partier har dock idéer om vikten av nationens kulturella värderingar och att den är 

överlägsen andra kulturer. RHP-partier accepterar därmed inte andra kulturer, men 

man är dock inte emot invandring om dessa individer assimilerar sig i den kultur som 

RHP-rörelsen förespråkar. Detta grundar sig i att man anser att alla individer i nationen 

ska dela samma identitet, värderingar och ha en solidaritet mot varandra (Betz & 

Johnson 2004:316). 



   

16 
 

3.0 Metod och material 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera och diskutera den metod som använts i uppsatsen. 

Detsamma gäller materialkapitlet, där jag presenterar det material som använts i uppsatsen 

samt föra en diskussion kring det. 

 

3.1 Metod 
 

Först och främst är denna studie en teorikonsumerande studie, vilket innebär att jag med hjälp 

av studiens valda teori försöker förklara studiens syfte och frågeställning (Essaiasson 

2010:41). Studien är även en fallstudie av svensk RHP och dess sympatisörer i Sverige. 

Fallstudier är empiriska undersökningar som innebär att man studerar samtida fenomen inom 

dess verkliga sammanhang. Denna undersökning studie av ett samtida fenomen, d.v.s. 

sympatisörer av radikala högerpopulistiska partier (Yin 1989:23) 

 
Studien är en fallstudie där jag även använt mig av en kvantitativ metod. Studien är av 

kvantitativ karaktär eftersom den avser att förklara studiens syfte och ge generella slutsatser. 

Valet att använda en kvantitativ metod beror på att denna metod analyserar stora mängder 

data som kan generalisera en stor grupp. Det är även genom kvantitativ metod som man kan 

undersöka attityder och förhållningssätt i större grupp och dra slutsatser kring detta vilket 

även är syftet med uppsatsen (Eliasson 2013:29ff). I studien har insamlad data från SOM-

institutets årliga undersökning använts för att studera studiens syfte och besvara studiens 

frågeställning. Detta grundar sig i att det insamlade data från SOM-institutet innehåller 

besvarade frågeställningar av de som deltagit i undersökningen är relevanta för denna studie.  

 

I studien har en kvantitativ metod används, och forskare som använder sig av en kvantitativ 

metod har både en förförståelse om det område man studerar och även förutfattade meningar 

som är socialt grundade (Homle & Solve 1997:151). I tidigare kapitel har jag presenterat 

studiens teori och tidigare forskning, detta för att nu kunna beskriva hur teorin 

operationaliserats i studien. Den teori som valts, RHP, beskriver sambandet med olika 

förklarande hypoteser om variabler som påverkar att personer sympatiserar med RHP-partier. 

Dessa förklaringar, som innehåller både socioekonomiska och politiska förklaringar 

operationaliseras genom att jag valt ut och behandlat respondenternas socioekonomiska 

bakgrund och politiska åsikter, exempelvis tilliten till staten och var de anser sig befinna sig 
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på den politiska skalan höger-vänster (ibid:159). Vidare operationaliserar jag studiens teori 

genom att mäta de antagande som teorin anger och jämför det med de relevanta frågor som är 

besvarade av respondenterna i den valda rådatamaterial som använts i studien (ibid:161). 

I studien har jag använd mig av variabler som beskriver både socioekonomiska och politiska 

attityder. För att kunna få ett resultat som är generaliserbart och även ger bred beskrivning av 

SD:s sympatisörer är det viktigt att kunna inkludera många olika variabler för att kunna ge en 

så bra helhetsbild av den typiske SD sympatisören. Därför har jag valt att i studien inkludera 

socioekonomiska variabler så som ålder, kön, inkomst, utbildning och bostadsort. Vad gäller 

politiska attityder har jag analyserat synen på EU och demokrati samt förtroendet för EU och 

de politiska organen i Sverige. Jag har även inkluderat frågan om vad respondenterna anser 

sig ligga på den politiska höger-vänsterskalan. Dessa variabler har valts ut för att jämföra 

studiens syfte och dess resultat utifrån materialet gentemot den valda teorins hypoteser. Valet 

har även grundat sig i att hur dessa variabler har betydelse för att man väljer att sympatisera 

med RHP-partier men även för att det är studiens frågeställning och syfte.  

 

Inom kvantitativ metod är det viktigt att tala om kausalitet, kausalitet innebär att det finns ett 

samband mellan två olika variabler. När man använder sig av teorikonsumerande studier 

innebär det att uppsatsen söker ett samband mellan teorins hypoteser och variabler studien 

använder sig av. Det vill säga att teorin förutsätter att en studies resultat talar in ett visst 

resultat utifrån de hypoteser som teorin har. 

 

Tabellerna som kommer att visas i resultatet utgår från de olika de variabelfrågor som studien 

utgår från. Resultatet kommer att jämföras för varje fråga och hur de besvarats totalt för varje 

fråga som delas procentuellt för de som sympatiserar med de övriga partierna jämfört med de 

som sympatiserar med SD. Resultatet visas på detta sätt eftersom jag vill främst visa vad SD 

sympatisörer anser i de olika frågorna samt hur deras åsikter skiljer sig från de övriga 

partierna. I syfte att undersöka huruvida valda variablerna har för betydelse för vilket parti 

man sympatiserar med användes korstabeller och chi-två test. Anledning till användning av 

dessa analysmetoder är att de valda variablerna befinner sig på nominal och ordinalnivå. Chi-

två test är en metod som prövar sannolikhetsfördelningen mellan valda variabler (Esaiasson 

2012:44f). En procentuell korstabell användes i syfte att för att tala om samvariationen 

mellan valda variabler som används i uppsatsen. Dessa variabler är socioekonomiska och 

politiska attityder samt kön (Esaiasson 2012:361). 
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Inom kvantitativa studier är reliabilitet och validitet två viktiga aspekter som måste tas i 

beaktande. Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet. Reliabilitet bygger på att 

tillvägagångssättet för en forskning är välbeskrivet och att en forskning kan upprepas med 

samma resultat vilket ger en studie hög reliabilitet. Validitet behandlar om en studie mäter det 

den avser att mäta. Inom studiens validitet är det viktigt att variabler operationaliseras och 

indikationer konstrueras för vad studien undersöker (ibid:15f). Det finns fler viktiga aspekter 

inom validitet inom kvantitativ metod. Det första är den kommunikativa delen som berör mig 

som forskare och hur jag förmedlar studiens tillvägagångssätt. Genom att jag är tydlig i varje 

del av denna studie avser jag att uppnå en god kommunikativ validitet. Sedan har vi den 

samtida validiteten, att denna studies resultat stämmer överens med andra studiers resultat 

som berör samma ämne. Genom att jämföra tidigare studier som tagit fram de hypoteser som 

används i denna studie under studiens teori avses denna aspekt att kunna uppfyllas. Studiens 

resultat kommer även jämförs med de hypoteser som teorin har. Inom validitet talar man även 

om innehållsvaliditet, ger den insamlade informationen som används det information jag 

eftersöker i denna studie? Eftersom jag specifikt använt mig av SOM-institutets som 

innehåller de frågor som berör de variabler jag undersöker stämmer det överens med studiens 

syfte. Begreppsvaliditet är även viktig inom forskning, vilket innebär om studiens begrepp 

överensstämmer med mätningen som görs i en studie. Genom att jag valt ut variabler så som 

kön, socioekonomi och attityder som sedan jämförs med teorins hypoteser. 

 

Vad gäller reliabiliteten i denna uppsats finns det genomgående i uppsatsen vad som 

genomförs för att på bästa sätt uppnå en god reliabilitet, vilket innebär att jag på ett tydligt 

sätt i studien förklarar hur studien har genomförts. I studiens teori har jag även beskrivit 

förklarande variabler som används för att operationalisera studiens teori. Eftersom det 

datamaterial jag använder mig av i mitt resultat och analys är en enkätundersökning och inte 

valresultat är går det inte att studera väljarmönster. Utan istället undersöker jag vilka som 

sympatiserar med SD. Dock är det ju samma sak som studeras eftersom det går att anta att 

den som sympatiserar med SD även röstar på partiet i olika val också.  

 

3.2 Material 
 
Det empiriska materialet i denna uppsats bygger på data från SOM-institutet, vilket består av 

den årliga SOM-undersökningen som hämtats från Svensk nationell datatjänst. Material om 

teori och metod utgår från forskningsartiklar och böcker som är lämpliga för studien. 
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Studiens empiriska material, som resultatet och analysen baseras på är SOM-institutets årliga 

undersökning från 2012. SOM är en akronym för Samhälle, Opinion och Massmedier som 

startades av Sören Holmberg och Lennart Weibull år 1986. Sedan hösten 1986 genomförs 

enkätundersökningar av attityder och beteenden hos de svenska medborgarna (SOM 2014a).

  

 

Undersökningen från SOM-institutet genomfördes 2012 och är en enkätundersökning som 

skickats ut till 12000 personer, i undersökningen har ett sannolikhetsurval gjorts av personer 

mellan 16-85. Sannolikhetsurval innebär att alla enheter i en population har samma kända 

chans att delta i undersökningen (Holme &Solvang 1997:184). Undersökningen besvarades 

av totalt 6298 personer. Råmaterialet har jag fått som en datafil från SND (förkortning för 

svensk nationell datatjänst) som är en serviceorganisation för svensk forskning inom 

humaniora, samhällsvetenskap och medicin. För vidare information om datatjänsten kan man 

besöka deras hemsida www.snd.gu.se där man även kan beställa material genom en förfrågan. 

Vidare har material i form av forskningsartiklar, metodböcker och teoriböcker använts för 

beskrivning av teori, metod och tidigare forskning samt bakgrund. Dessa artiklar och 

böcker har efter noga genomgång av källans trovärdighet, lämplighet och tidsenlighet 

valts. Information i dessa källor har även kontrollerats med andra källor för att bekräfta 

den givna informationen  

 

SOM-institutets årliga undersökning har vissa frågeställningar som är framtagna genom 

samarbete med olika forskare och universitet.  De frågeställningar som valts i denna 

studie som är samarbete med forskare och universitet är frågan om förtroende för EU, 

Sverige och dess institutioner samt vilket parti man tycker bäst om. Frågan om 

förtroende för EU och Sverige samt deras institutioner är ett samarbete mellan SOM-

institutet, Sören Holmberg, Riksbanken, Vetenskap och Allmänhet samt Analys och 

utvärdering på Göteborgs Universitet samt Lunds Universitet och Uppsala Universitet. 

Frågan gällande vilket parti de tycker bäst om är ställd av Sören Holmberg( SND 2012). 
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4. Resultat 
 

Nedan presenteras tre korstabellanalyser genomförda utifrån de valda variablerna som 

studien har utgått från. I alla tabeller visas resultaten i procent av de totala besvarade 

respondenterna som sympatiserar med SD jämfört med de som sympatiserar med andra 

riksdagspartier. Jag kommer nedan att enbart beskriva resultat för dem som sympatiserar med 

SD. Resultatet för de övriga riksdagspartierna är för att visa en helhetsbild av de besvarade 

respondenternas ställningstagande. 

 

I den första tabellen kommer resultatet för socioekonomiska och demografiska förklaringar 

att förklaras och i tabell två kommer jag att presentera politiska attityder. I tabellen kan vi 

utläsa att SD har högre stöd bland män (9,4%) jämfört med bland kvinnor där stödet är 

(5,3%). Genom att även använt en chi-2 test som visar det signifikanta sambandet, visade 

värdet på chi-två värde = 35,45, p<.001 vilket visar att det finns en statistisk säkerställd 

skillnad mellan könen och sympati för SD. Vad gäller ålder så visar korstabellen att SD har 

högre stöd bland de yngre väljarna i åldrarna 16-29 där stödet ligger på 11,91% jämfört med 

de andra åldersgrupperna 30-49 år (6,7 %), 50-64 år (6,9 %) och 65-85 år (7,0 %). Genom 

chi-2 testet visar det även en statistiskt signifikant säkerställning bland den yngsta 

ålderskategori; chi-två värde = 11,91, p<.01. 

 

SD har även högre stöd bland de med lägre utbildning jämfört med individer med högre 

utbildning. Resultatet visar att SD har 10,1%  stöd bland de med låg eller medellång 

utbildning jämförd med de som har medelhög utbildning (5,8 %) och hög utbildning (3,4 %). 

Avslutningsvis kan vi utläsa i tabellen att de med lägre sammanlagda årsinkomst i hushållet 

(8,6 procent) tilltalas i större utsträckning av Sverigedemokraterna jämfört med de som har 

en högre årsinkomst (4,2 %). Också dessa skillnader var statistiskt säkerställda chi-2 

värde=20,59, p<.001. Tabellen visar även sambandet mellan bostadsort och stödet för SD. 

Tabellen visar att stödet för SD är högre bland boende i mindre tätort (9,3 %) och landsbygd 

(9,9 %) jämförelsevis med större tätort (6,1%) och storstad (5,4 %). Sammantaget visar tabell 

1 Sverigedemokraternas sympatisörer finns i högre utsträckning bland unga män med låg 

utbildning och inkomst som bor i en mindre tätort eller på landsbygden.  Vidare kommer jag 

att presentera resultatet från tabell två som berör politiska attityder bland SD:s sympatisörer 

för att sedan koppla resultatet till teorin och vad teorin berättar om RHP-partiers sympatisörer. 
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Tabell 1 Socioekonomisk bakgrund. 

 Sympatisörer till övriga 

riksdagspartier 

% (antal) 

SD-sympatisörer 

% (antal) 

Antal 

Kön    

Kvinna 94,7 (2731) 5,3 (153) 2884 

Man 90,6 (2495) 9,4(260) 2755 

 

Ålder 

   

16-29 år 89,8 (718) 10,3 (82) 800 

30-49 år 93,3 (1500) 6,7 (107) 1607 

50-64 år 93,1 (1492) 6,9 (110) 1602 

65-85 år 93,0 (1518) 7,0 (114) 1632 

 

Utbildning 

   

Låg 89,9 (981) 10,1(110) 1091 

Medellåg 89,9 (1537) 10,1 (173) 1710 

Medelhög 94,2 (1139) 5,8 (70) 1209 

Hög 96,6 (1475) 3,4 (52) 1527 

 

Sammanlagd 

årsinkomst i 

hushållet 

   

Max 300 000 91,4 (1385) 8,6 (130) 1515 

301 000-700 000 92,3 (2381) 7,7(200) 2581 

Mer än 700 000 95,8 (1074) 4,2 (47) 1121 

 

Typ av 

bostadsområde 

   

Storstad 94,6 (1432) 5,4 (82) 1514 

Stad 93,9 (1593) 6,1 (104) 1697 

Mindre/större 

tätort  
90,7 (1340) 9,3 (137) 1477 

Landsbygd  90,1 (737) 9,9 (81) 818 
Kommentar: Siffrorna mäter andel som tycker bäst om SD i procent av alla som angett något bästaparti jämfört 

med de som angett andra partier. Antal svarande anges inom parentes.Källa: Den nationella SOM-

undersökningen 2012 från SND 
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Tabell 2. Partisympati efter politiska attityder.  

 Sympatisörer till övriga 

riksdagspartier 

% (antal) 

SD-sympatisörer 

% (antal) 

Antal 

Inställning till EU    

Ganska/mycket negativ 88,3 (1653) 11,7( 219) 1872 

Ganska/mycket positiv  97,0 (1642) 3,0 (50) 1692 

    

Nöjd med demokratin i – 

EU 
  

 

Inte särskilt/inte alls nöjd 90,8 (2772) 9,2 (281) 3053 

Ganska/mycket nöjd 95,0 (2208) 5,0 (116) 2324 

    

Nöjd med demokratin i – 

Sverige 

   

Inte särskilt/inte alls nöjd 80,9 (952) 19,1( 225) 1177 

Ganska/mycket nöjd 95,9 (4121) 4,1 (175) 4296 

 

Förtroende för: 

Europaparlamentet 

   

Ganska/mycket litet 

förtroende 
88,5 (1387) 11,5 (181) 1568 

Ganska/mycket stort 

förtroende 
96,5 (604) 3,5 (22) 626 

 

Förtroende för: 

Riksdagen 

   

Ganska/mycket litet 

förtroende 
81,6 (590) 18,4 (133) 723 

Ganska/mycket stort 

förtroende 
96,9 (1599) 3,1 (51) 1650 

 

Politiskt intresse 
   

Inte särskilt/inte alls 

intresserad  
91,3 (2193) 8,7 (209) 2402 

Ganska/mycket 

intresserad 
93,8 (3000) 6,2 (198) 3198 

    

Ta emot färre flyktingar 

i Sverige 
   

Ganska/mycket bra 

förslag 
84,7 (2100) 15,3 (379) 2479 

Ganska/mycket dåligt 

förslag  
99,1 (2326) 0,9 (20) 2346 

Kommentar: Politisk attityder bland SD sympatisörer jämfört medövriga partier 

Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2012 från SND 
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Det första som ovanstående tabell visar är respondenternas inställning till EU, vilket visar att 

SD-sympatisörer i högre grad är negativt inställda till EU (11,7 %) än positiva till EU (3,0%).  

Vidare visar chi-två värdet = 97,34 p<.001 vilket innebär att det är ett statistisk säkerställd 

samband mellan att sympatisera med SD och att respondenterna har en negativ inställning till 

EU samt att de är negativt inställda till demokratin i EU. Resultatet visar att 9,2 % av SD:s 

sympatisörer är negativt inställda till demokratin till EU jämfört med de som är positivt 

inställda, 5,0 %. Chi-2 värdet visar ett statistiskt samband, chi-två värde = 34,25 p<.001. 

Vidare visar resultatet att de som sympatiserar med SD har lägre förtroende för EU (11,5 %) 

jämfört med sympatisörer för andra partier och chi-två värdet 34,35 p<.001 vilket innebär ett 

statistiskt samband. 

Vidare har respondenterna fått besvara frågor om deras inställning till den nationella 

demokratin och förtroendet för Sveriges politiska institutioner. Respondenterna har fått 

besvara frågan om hur nöjda de är med Sveriges demokrati, har de som sympatiserar med SD 

är 19,1 % missnöjda med demokratin i Sverige och enbart 4,1 % var nöjda. Det statistiska 

sambandet är positivt, det vill säga chi-två värde = 308,60 p<.001. Vad gäller förtroendet för 

riksdagen har enbart 3,1 procent förtroende för riksdagen och 18,4 % anser sig ha dåligt 

förtroende för riksdagen. Att en person sympatiserar med SD och har dålig förtroende för 

riksdagen har även ett statistiskt samband där chi-2 testet visar värde = 164,63 p<.001.  Av de 

tillfrågade som sympatiserar med SD är enbart 6,2 % intresserade av politik och 8,7 % är inte 

alls intresserade av politik och chi-2 värdet visar på ett statistiskt samband, chi-två värdet 

visar 12.82 p<.001.Vad gäller synen på om Sverige bör ta emot färre invandrare anser 15,3 % 

av SD sympatisörer att det är ett bra eller mycket bra förslag. Det statistiska sambandet 

mellan att vara en SD sympatisör och att anse att Sverige bör ta emot mindre flyktingar är 

statistisk säkerställd (ch-2 värdet = 331,14 p<.001). 
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Tabell 3. Partisympati och höger-vänsterskala.  

 
Sympatisörer till övriga 

riksdagspartier 

% (antal) 

SD-

sympatisörer% 

(antal) 

Antal 

Klart/något till 

vänster 

97,4 (1929) 2,6 (51) 1980 

Klart/något till 

höger 

93,5 (1956) 6,5 (137) 2093 

Kommentar: Tabellen visar hur SD sympatisörer ställer sig på den politiska höger-vänsterskalan. Källa: SOM –

undersökningen 2012 från SND. 

 

Vidare visar tabell 3 vad SD sympatisörer (jämförd med sympatisörer för andra 

riksdagspartiers sympatisörer) var de anser sig ligga på en vänster-höger av den 

politiskaskalan. Resultatet visar att fler av de respondenter som sympatiserar med SD 

anser sig ligga på höger av den politiska skalan jämfört med vänster, 6,5% jämfört med 

2,6%. Och det är även ett statistiskt samband mellan att respondenter sympatisörer 

anser sig ligga på höger skalan eftersom chi-2 värdet är =36.42, p<.001.  

 

4.1 Analys 
 
I ovanstående kapitel har resultaten för studiens variabler presenterats, de olika variablerna 

har berört kön, ålder, inkomst, bostadsort och politiska attityder bland de besvarade 

respondenterna. Studiens främsta frågeställning har varit: Vilka är Sverigedemokraternas 

sympatisörer? Och vidare har den underliggande frågeställningen varit: Vilka sociala och 

politiska faktorer påverkar en individ att sympatisera med SD? För att besvara dessa 

frågeställningar har jag använt mig av SOM-institutets årliga undersökning från 2012 där 

respondenterna fått besvara olika frågor om sin bakgrund, politiska åsikter och andra 

allmänna frågor. Jag har då, som förklarat i Metod och material delen valt ut passande frågor 

som kan besvara studiens frågeställning.  

 

Studiens teori har varit RHP och dess hypoteser om RHP-partiers sympatisörer, som bland 

annat beskriver vilka typiska särdrag hos RHP-sympatisörer. I teorikapitlet beskrivs att 

radikal högerpopulistiska partier har högre stöd bland den yngre befolkningen jämfört med 

den äldre befolkningen. De har även högre stöd hos det manliga könet jämfört med det 
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kvinnliga könet och bland de med lägre utbildning jämfört med högre utbildning. RHP-

partier har även högre stöd bland boende i landsbygd eller mindre tätort jämfört med boende i 

större tätorter eller städer. RHP-sympatisörer är högre bland de med lägre inkomst än de med 

högre inkomst. Vidare har de personer som har lägre förtroende för demokratin och för 

parlamentet i ett land högre tendens att sympatisera med RHP-partier i jämförelse med de 

som har förtroende för demokratin. Vidare visar forskning som studerat RHP-partiers väljare 

i Europa att de som sympatiserar och röstar på RHP-partier har även lägre tilltro till EU och 

demokratin i EU. Radikala högerpopulistiska partier och dess ideologi grundar sig i att man 

har låg tilltro till det politiska system som även utspelar sig i den egna nationen. De delar 

därmed liberala tankar om både det ekonomiska och sociala faktorerna i en nation.  

 

Sammanfattningsvis så framgår det tydligt av resultatet att de som sympatiserar med 

Sverigedemokraterna är unga män i åldrarna 16-29. SD har även högre stöd bland de med 

lägre utbildningsnivå, det vill säga högst avslutade utbildning är gymnasienivå än de med 

högre avslutade utbildning, exempelvis universitet eller högskola. Bland de med lägre 

inkomst är det fler som sympatiserar med SD än de som har högre sammanlagda 

hushållsinkomst. Sverigedemokraternas sympatisörer har även starkare fäste bland 

medborgarna i landsbygden och mindre tätorter jämfört med större tätorter och storstäder. 

Det som även urskiljer SD:s sympatisörer från de som sympatiserar med andra partier är att 

de har lägre tilltro till demokratin på nationell nivå och även på EU-nivå. Det är tydligt att de 

även har lägre tilltro till riksdag och regering på nationell nivå och på EU-nivå. En annan 

faktor som är tydligt bland SD:s sympatisörer är att de i högre grad anser sig ligga på den 

högra skalan än på vänsterskalan av politiska skalan. 

 

Den typiske RHP-sympatisören är en ung frustrerad kille med låg inkomst och låg 

utbildning som saknar förtroende för det nationella parlamentet och överstatliga 

institutioner samt för demokratin. De erhållna empiriska resultaten i relation till SD:s 

sympatisörer bekräfta den teoretiska beskrivningen typiska RHP-sympatisörer. Vidare 

inom RHP diskuteras kring de här bakgrundsfaktorerna som påverkar personer att 

sympatisörer med SD är synen på invandring och ett ”vi” och ”de”. RHP-partiers 

synpunkter grundar sig att det finns ett hot mot den nationella identiteten och kulturen samt 

att invandring utanför Europa anses som mer som ett hot än invandring inom Europa. I 

denna studie har jag enbart studerat synen på invandring överlag och inte delat det i 

invandring från Europa och utanför Europa. Resultatet visar att det sympatisörer för SD är 
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mer negativa till invandring än sympatisörer för andra partier. Även detta stämmer överens 

med de beskrivningar som ges av teorin om RHP. Vad som visas tydligt är även att 

sympatisörerna i högre grad är från landsbygden eller mindre tätorter. 

 

I teorikapitlet har hypoteser framförts om att specifika grupper i samhället tenderar att 

sympatisera med RHP-partier. Det är personer som har lägre utbildning och bor i 

landsbygd eller mindre tätort har lägre tendens att ha en liberalare syn på omvärlden och 

integreras med människor av annan härkomst. Därmed bildas deras uppfattning av 

exempelvis media, och drar slutsatser om att alla invånare med invandrarbakgrund är på ett 

visst sätt. Vidare motsätter sig sympatisörer för RHP en globaliserad arbetsmarknad och 

ekonomi. Detta grundar sig främst att dessa individer är arbetare och har låg inkomst, det 

vill säga att de är beroende av att det finns jobb och mindre konkurrens som ger de 

bibehållen jobb och lön. Samtidigt har dessa individer inte hög utbildning vilket gör att de 

främst har lägre kunskaper att konkurrera med på arbetsmarknaden men det finns även 

samband mellan högre utbildning och liberalare som på omvärlden i helhet och vice versa.  

 

Vad gäller hur dessa sympatisörer anser sig vara på vänster-höger av den politiska skalan. 

Resultatet visar att fler av de som sympatiserar med SD anser sig ligga på höger om den 

politiska höger-vänsterskalan. Teorins hypoteser menar på att individer som sympatiserar 

med RHP-partier har en konservativ syn på sociokulturella aspekter och en liberal syn på 

ekonomi. De individer som sympatiserar med RHP-partier har lägre tilltro till demokrati 

vilket beror på att anser att de existerande partierna och demokratin är korrupt. Detta beror 

på de i lägre grad är politiskt aktiva och anser att de inte får komma till tals i den politiska 

arenan. Eftersom de har i grunden en mindre förståelse över varför politiken och 

styrelseskicket i Sverige ser ut som den gör. Denna aspekt inom teorin berör även synen på 

socioekonomiska och sociokulturella aspekter. Teorin menar på att RHP är liberala i 

aspekten om sociokulturella synpunkter, där RHP-partier har en konservativ syn på 

samhället och dess funktioner. Vidare gällande den ekonomiska politiken brukar RHP 

partier även ha en liberal syn på ekonomin. Resultatet visar på att fler av sympatisörerna 

anser sig ligga höger om den politiska skalan än vänster. I och med detta stämmer 

resultatet överens med teorins hypotes om den politiska skalan.  
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4.2 Sammanfattning 
 

I inledningen presenterade en allmän presentation om studiens ämne, radikal 

högerpopulism, vad det innebär samt studiens syfte. Syftet med studien har varit att 

undersöka radikal högerpopulism i Sverige och vilka dess sympatisörer är. Studiens 

resultat bekräftar radikal högerpopulismens hypoteser om dess sympatisörer samt att det 

överensstämmer med SD:s sympatisörer. Radikal högerpopulism har under de senaste 

årtiondena vuxit fram i Europa och i allt fler länder har de börjat vinna stöd för sin politik. 

RHP-partier har därmed fått mer plats i den politiska arenan både i Europa och Sverige. 

 

Radikalhögerpopulistiska partier är anti-etablissemanget och har invandringsfrågan som 

deras viktigaste samhällsfråga. RHP-partier har som tidigare nämnt varit mer 

framgångsrika i andra europeiska länder och nordiska länder. Tidigare har Sverige varit ett 

avvikande fall gällande framväxten av RHP-partier. Detta har varit ett faktum fram till 

valet 2010. De har ökat i valresultaten och fått allt mer stöd och blivit det tredje största 

partiet i Sverige. Dock skiljer sig Sverige från resten av Europa i aspekten om bemötandet 

av RHP-partier. I andra länder har RHP-partier haft möjlighet att påverka den politiska 

dagordningen i respektive länder. Dock skiljer sig Sverige från mängden i den aspekten att 

de övriga partierna haft en enad front mot SD:s inverkan på politiken. Hur detta 

vidareutvecklas och hur SD:s ställning förändras kan enbart tiden avgöra.  

 

Denna studie är unikt i sig att den både är teorikonsumerande och att det är en fallstudie 

över SD som ett RHP parti, eftersom Sverige till skillnad från många andra västeuropeiska 

länder inte haft ett RHP parti i riksdagställning. I resultatet och analysen har jag besvarat 

studiens frågeställningar och syfte. Studiens analys och resultat visar att det finns specifika 

socio-ekonomiska och politiska distinktioner hos sympatisörer för SD. SDs sympatisörer är 

högre bland lågutbildade unga män med lägre inkomst som har låg tillit till demokrati på 

nationell och överstatlig nivå (EU) och har även låg tilltro till både Sveriges och EU:s 

parlament. De anser även i högre grad jämfört med andra partiers sympatisörer att Sverige 

bör minska på invandringen.  

 

Studien har genomförts utifrån en kvantitativ metod vilket ger mer generella svar än om 

den genomförts med en kvalitativ metod. Dock hade studiens frågeställningar kunnat 

besvaras på ett mer djupare plan men resultatet hade inte varit lika generaliserbart eftersom 
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forskning inom detta område görs i de flesta fall med kvantitativ metod vore det intressant i 

en vidare studie genomföra en kvalitativ metod. Så att det vore intressant i en vidare studie 

att forska vidare med en jämförande studie för att undersöka RHP och dess sympatisörer i 

fler länder utifrån en teorikonsumerande studie. 
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