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Abstract 

This study aims to scrutinize the gender gap in populist radical right voting among young 

voters, and whether differences in gender values can explain it. There is a debate in previous 

research on whether conservative or progressive gender values are more compatible with 

Populist Radical Right Party (PRRP) voting. PRRPs have long been associated with 

conservative gender values and a lack of gender equality policies. However, in recent years, 

PRRPs have made anti-immigration arguments in the name of women’s rights, claiming 

gender equality as a ‘western value’. Therefore, the relationship between gender values and 

PRRPs is paradoxical. Previous research has also tried explaining PRRP voting with cultural 

backlash – older voters with traditional values feel threatened by society’s progressive 

revolution and vote for PRRPs to show dissatisfaction. Nonetheless, the cultural backlash 

theory ignores young voters with traditional values. This study is based on survey-data from 

the Swedish parliament elections 2022 and 2018. The result shows that young voters 

demonstrate a greater gender gap in both PRRP voting and gender values. The results also 

show that, among young voters, gender values are strongly connected to immigration values, 

which makes gender values lose their statistically significant relationship with PRRP voting, 

under control for immigration values. Results also indicate that young voters were more 

polarized in the 2022 election, compared with the 2018 election. The implications of this 

study are that young voters are not to be viewed as only progressive, but polarized. 

 

Keywords: Populist Radical Right Parties, gender gap, gender values, cultural backlash, 

young voters, femonationalism, Sweden Democrats 
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1. Inledning och problemformulering 

På senare år har den populistiska radikalhögern fått alltmer stöd, i många delar av världen. 

Flertalet populistiska radikalhögerledare har vunnit regeringschefsposter, exempelvis USA:s 

Donald Trump 2016, Brasiliens Jair Bolsonaro 2019 samt Italiens Giorgia Meloni 2022, och 

världens största parti är populistiska radikalhögerpartiet Indiska folkpartiet med närmare 100 

miljoner medlemmar (Mudde, 2022:16:68). I flera europeiska länder sitter populistiska 

radikalhögerpartier i regeringsställning eller som stödpartier. I svenska riksdagsvalet 2022 

blev Sverigedemokraterna, ett populistiskt radikalhögerparti med rötter i nazismen, Sveriges 

andra största parti och sedermera stödparti åt den nya högerregeringen. Med anledning av 

dessa partiers framgång är det intressant att undersöka vilka som röstar på dessa partier, och 

varför.  

 

Forskningen har länge funnit ett könsgap i populistisk radikalhögerröstning – män är mer 

benägna att rösta på dessa partier än kvinnor (exempelvis Givens, 2004; Mudde, 2007). 

Könsgapet har försökt förklaras på olika sätt, bland annat genom män och kvinnors olika 

värderingar, yrkesområden eller socialisering (Givens, 2004; Mudde, 2007; Oshri et al., 

2021). Förklaringsfaktorn i fokus för denna uppsats är synen på jämställdhet. 

Jämställdhetssynens relation till populistisk radikalhögerröstning är omdiskuterad. Enligt 

cultural backlash-teorin röstar konservativa, inklusive jämställdhetskonservativa, individer på 

populistiska radikalhögerpartier (Norris & Inglehart, 2019; Off, 2022). Andra forskare menar 

att jämställdhetsprogressiva värderingar har blivit vanligare att kombinera med populistisk 

radikalhögerröstning (Lancaster, 2020). Denna uppsats ämnar således fylla behovet av 

ytterligare forskning om jämställdhetssynens inverkan på röstningen (Chueri & Damerow, 

2022:15).  

 

Könsgapet ser olika ut i olika åldrar. Det traditionella könsgapet innebär att äldre kvinnor 

röstar mer höger än män, och det moderna könsgapet innebär att yngre kvinnor röstar mer 

vänster (Norris, 1996:333). Forskningen om hur könsgapet i populistisk radikalhögerröstning 

skiljer sig mellan olika åldersgrupper är dock begränsad. Cultural backlash-teorin motiveras 

av generationellt värderingsskifte och menar att unga väljare inte är benägna att rösta på dessa 

partier på grund av sina progressiva värderingar (Norris & Inglehart, 2019:279). Andra menar 

att unga väljare är överrepresenterade i populistisk radikalhögerröstning samt att de är 

lättpåverkade av populistisk radikalhögerinformation (Schmuck & Matthes, 2015:1581). 

Någon närmare analys av könsskillnader i populistisk radikalhögerröstning bland unga 
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återfinns dock inte i dessa studier. Unga kvinnliga väljare har observerats ha progressiva 

jämställdhetsvärderingar och rösta på vänsterpartier, därmed inte på PRRPs (Campbell & 

Erzeel, 2018). Unga män däremot har uppvisat konservativa jämställdhetsvärderingar (Off et 

al., 2022). Motståndet mot ökad jämställdhet bland unga män återspeglas även i den svenska 

kontexten där flertal rapporter indikerar ett stort könsgap i jämställdhetssyn bland unga 

(Ungdomsbarometern 2022; Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Eftersom stora könsskillnader 

i jämställdhetssyn kan förväntas hos unga väljare finns intresse att undersöka hur 

jämställdhetssynen påverkar PRRP-röstning i den yngre generationen. 

 

Denna uppsats ämnar därmed, först, att kartlägga könsgapet i populistisk 

radikalhögerröstning, samt jämställdhetssyn, i åldersgrupperna och därefter undersöka 

sambandet mellan kön, jämställdhetssyn och populistisk radikalhögerröstning bland unga. 

Uppsatsens bidrag till forskningen är således att jämföra könsgapet i både populistisk 

högerradikalröstning och jämställdhetssyn mellan olika åldersgrupper, vilket tidigare 

forskning inte gjort. Ytterligare bidrag till forskningen är att fokusera på den unga 

väljargruppen och att försöka förklara könsgapet i populistisk radikalhögerröstning bland 

dem. Den unga väljargruppen är särskilt intressant då det finns en förväntan om den yngre 

generationen som progressiv, samtidigt som unga män tycks ha konservativa värderingar. 

Studien görs statistiskt i den svenska kontexten. Sverige är intressant eftersom unga här vuxit 

upp i ett av världens mest jämställda länder och därmed bör dela jämställdhetsprogressiva 

värderingar, samtidigt som Sverigedemokraterna nyligen åtnjöt en valseger som Sveriges 

andra största parti.   

 

Frågeställningarna för studien är: 

a) Hur stort är könsgapet i jämställdhetssyn respektive populistisk radikalhögerröstning 

bland unga, i jämförelse med andra åldersgrupper?  

b) I vilken utsträckning kan skillnader i synen på jämställdhet bland unga väljare 

förklara könsgapet i populistisk radikalhögerröstning? 

 

Uppsatsen disponeras enligt följande: Först presenteras tidigare forskning, genom att definiera 

populistiska radikalhögerpartier och därefter presentera forskningsläget kring könsgapet i 

röstningen och dess förklaringsfaktorer, jämställdhetssynens påverkan på populistisk 

radikalhögerröstning samt ålder som förklaringsfaktor till både jämställdhetssyn och röstning. 

Därefter sammanfattas forskningsläget och uppsatsens syfte och hypoteser utformas. Efter 
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detta motiveras val av fall; Sverige som kontext samt Sverigedemokraterna som populistiskt 

radikalhögerparti. Sedermera redogörs metod och material, samt begräsningar med 

operationaliseringarna. Följaktligen redovisas resultaten, först genom deskriptiv statistik och 

sedan med en förklarande analys. Därefter avslutas uppsatsen med diskussion och slutsats.  

2. Tidigare forskning 

2.1. Begreppsdefinition  

Enligt Mudde (2022:20-21) kan den så kallade ytterhögern (far-right) delas in i två kategorier; 

extremhöger och populistisk radikalhöger. Skillnaden mellan dessa är att extremhögern har ett 

revolutionärt förhållningssätt och motsätter sig demokratin, medan radikalhögern är 

reformistiska och motsätter sig den liberala demokratin, såsom minoriteters rättigheter och 

maktdelning. Populistiska radikalhögerpartier (Populist Radical Right Parties; PRRPs) 

kännetecknas främst av nativism, auktoritarism och populism (Mudde, 2007;2022).  

 

Nativism består av nationalism och xenofobi, och menar att den homogena nationalstaten 

hotas av personer och kulturer från andra nationer (Mudde, 2007;2022). Enligt nativismen bör 

invandrare från andra nationer assimileras eller återvandra. Dagens PRRPs ser främst islam 

som det största hotet, och likställer religionen med en politisk islamism som inte hör hemma i 

västerländska nationalstater (Mudde, 2022:45). PRRPs andra kännetecken auktoritarismen 

definieras inte här som antidemokratisk, men kan också innebära det. Auktoritarismen syftar 

snarare till respekt för auktoriteten i samhället, exempelvis genom lag och ordning, hårdare 

straff, samt moralundervisning i traditionella värderingar (Mudde, 2007;2022). Nativismen 

och auktoritarismen sammanfogas exempelvis inom otrygghet och brottslighet där PRRPs 

ofta sammankopplar brottslighet med invandring (Mudde, 2022:51). Populism återfinns i hela 

den politiska skalan och definieras som en ideologi grundad i antagonismen mellan en korrupt 

elit, som utgörs av makthavare och massmedia, samt det vanliga folket, som eliten inte tar 

hänsyn till (Mudde, 2022:46). Anti-elitism kan dock ses som ett nödvändigt men inte 

tillräckligt villkor för populism. Antipluralism, att populisten är den enda rösten för folket, 

bör också inkluderas (Schäfer, 2021:1978). Utan den anti-pluralistiska aspekten av 

populismdefinitionen kan exempelvis demokratiska revolutioner tolkas som populism, på 

grund av anti-elitismen (Schäfer, 2021:1979). 
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2.2. Könsgapet 

Kvinnor och män har länge röstat olika (Oskarsson & Ahlbom, 2021:2). Det traditionella 

könsgapet dominerade under 1900-talet och innebar att kvinnor var mer religiösa, traditionella 

och konservativa än män (Inglehart & Norris, 2000; Oskarsson & Ahlbom, 2021:2). Sedan 

slutet av 1900-talet råder ett modernt könsgap, främst i etablerade demokratier, där kvinnor 

röstar mer vänster än män (Inglehart & Norris, 2000; Oskarsson & Ahlbom, 2021:2). Detta 

leder till ett generationellt könsgap då yngre och äldre väljare har olika könsgap (Norris, 

1996:333). Könsgap återfinns i de flesta politiska partier, men är särskilt framträdande inom 

PRRPs – det högerradikala könsgapet (Givens, 2004; Mudde, 2007). PRRPs har främst män i 

ledande positioner inom partiet, partimedlemskap samt väljare, och forskare har kallat dessa 

partier för männerparteien – manspartier (Mudde, 2007).   

 

En förklaring till det högerradikala könsgapet är den ekonomiska. Många PRRP-väljare är 

globaliseringens förlorare – lågutbildade arbetare, ofta inom industri- eller kroppsarbete (blue 

collar-workers), vars arbetsmöjligheter hotats efter globaliseringen (Mayer, 2015:393; 

Givens, 2004:33). PRRPs lockar dessa väljare genom att skuldbelägga invandringen för de 

minskade arbetsmöjligheterna (Schäfer, 2021:1979). De drabbade yrkesgrupperna är ofta 

mansdominerade – majoriteten av invandrarna i Europa är män, vilka konkurrerar med 

inhemska män på arbetsmarknaden, vilket kan vara en faktor till att PRRP-röstning är 

vanligare bland män (Harteveld et al., 2015:108-109). Kvinnor konkurrerar inte med 

invandrare på samma sätt – många invandrade kvinnor arbetar inom vård- och omsorgsyrken, 

vilka förvisso är kvinnodominerade yrken men som samtidigt kan underlätta för andra 

kvinnor att utvecklas karriärmässigt (Farris, 2017:16).  

 

En annan förklaring till könsgapet i PRRP-röstning är kvinnor och mäns olika värderingar, 

vilket många feministiska forskare sökt hävda, men detta har inte bekräftats empiriskt 

(Mudde, 2007:113). För åsikter kring jämställdhetspolicys är dock kön fortfarande är den 

främsta indikatorn (Chueri & Damerow, 2022:3). När kvinnor och män delar nativistiska och 

auktoritära åsikter, återstår ändå könsgapet (Harteveld et al., 2015:128). Detta kan bero på att 

PRRPs extrema rykte avskräcker kvinnor från att rösta på dem, snarare än åsikterna (Mudde, 

2007; Harteveld et al., 2015; Oshri et al., 2021). Då kvinnor är mindre risktagande än män 

kan de parlamentariska och sociala riskerna med PRRP-röstning väga tyngre inför kvinnors 

val (Oshri et al., 2021:4-5). Det förstnämnda innebär risken att slösa sin röst på ett parti som 

inte kommer in i parlamentet, eller är i ständig opposition, vilket är fallet för många PRRPs. 
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PRRP-röstningens sociala risker härleds till bilden av PRRPs som extrema, våldsamma och 

rasistiska. Kvinnor kan uppleva större social risk än män, då kvinnor ofta förväntas vara mer 

progressiva och vänster (Oshri et al., 2021:5). Risken är dock olika stor i olika kontexter – när 

ett PRRP får många mandat och blir normaliserat kan fler rösta på dem (Oshri et al., 2021:2). 

 

På senare år tycks dock PRRP-könsgapet minska (Chueri & Damerow, 2022). Mayer (2015) 

härleder denna utveckling till deskriptiv representation med kvinnliga ledare som franska 

Nationell Samlings partiledare Marine Le Pen, som har mjukat upp sitt partis kontroversiella 

rykte genom att reformera och normalisera partipolitiken sedan hon tog över partiledarrollen 

efter sin far Jean-Marie Le Pen. Chueri & Damerow (2022:15) menar dock att den 

substantiella representationen, att väljare och parti står nära varandra i viktiga frågor, är 

viktigare för kvinnors PRRP-röstning. PRRPs har på senare år börjat åberopa kvinnors 

rättigheter, främst för att antagonisera sig mot andra kulturer och det upplevda hotet som 

invandringen utgör på västerländska värden (Towns et al., 2014). PRRPs har även målat upp 

sig själva som de verkliga kvinnorättsförsvararna som står upp mot hotet utifrån, vilket kan ha 

lockat kvinnliga väljare och därmed minskat könsgapet (Farris, 2017; Chueri & Damerow, 

2022). Chueri & Damerow (2022:16) finner dock att mer forskning behövs på PRRP-väljares 

syn på jämställdhet och huruvida detta återspeglas hos PRRPs. 

 

2.3. PRRPs jämställdhetssyn 

Ytterhögern uppvisar vad Glick & Fiske (1997) kallar fientlig och välvillig sexism, vilka även 

kan kombineras till en ambivalent sexism. Fientlig sexism innebär att kvinnan ses som 

illvillig och kontrollerande genom sin feminism, som hotar männen och deras överordnad 

(Glick & Fiske, 1997; Mudde, 2022). Välvillig sexism däremot innebär att kvinnan ses som 

god men svag, och behöver skyddas av den starke mannen (Mudde, 2022;178). Båda former 

av sexism upprätthåller patriarkala könsstrukturer (Glick & Fiske, 1997:121). 

Högerextremister, särskilt i nätverk online, uppvisar alltmer fientlig sexism, medan PRRPs 

ofta uppvisar välvillig sexism, även om enskilda politiker ändå uttrycker fientlig sexism 

(Mudde, 2022:179). Även modern sexism, att förneka kvinnors strukturella diskriminering 

och motarbeta jämställdhetsreformer, är vanligt bland PRRPs (Swim et al., 1995).  

 

Enligt nationalismen ses kvinnan som en symbol för nationen och ska reproducera den både 

biologiskt genom barnafödande och kulturellt genom uppfostran (Towns et al., 2014:239). 

Familjism, vilken ser kärnfamiljen som central för nationens överlevnad, är således vanligt 
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bland PRRPs (Mudde, 2022:176). PRRPs jämställdhetssyn skiljer sig dock inom 

partifamiljen. Vissa PRRPs är starkt traditionella och motsätter sig kvinnans rätt till abort och 

till förvärvsarbete, för att cementera bilden av kvinnan som moder (Mudde, 2022; Akkerman, 

2015). Andra PRRPs, främst i Västeuropa, har en modern-traditionell syn och accepterar 

kvinnors förvärvsarbete men ser fortfarande den heterosexuella kärnfamiljen som viktig 

(Mudde, 2022; Akkerman, 2015). I Skandinavien däremot talas kvinnor sällan om som 

mödrar, jämställdheten påstås vara uppnådd och PRRPs står till viss del bakom jämställdheten 

som ett skandinaviskt ideal (Mudde, 2022; Towns et al., 2014). I den politiska kontexten ses 

ändå skandinaviska PRRPs som konservativa i jämställdhetsfrågor då de motsätter sig ökad 

jämställdhet, feminism och genusvetenskap, vilka PRRPs anser hotar mäns rättigheter och 

den heterosexuella kärnfamiljen (Mudde, 2022; Pettersson, 2017). Vissa PRRPs som påstår 

sig stå bakom kvinnors rättigheter ser ändå de existerande könsskillnaderna som naturliga och 

inget som samhället bör eftersträva att utrota (Pettersson, 2017; Towns et al., 2014). Detta kan 

tolkas som modern sexism (Swim et al., 1995).  

 

2.3.1. Femonationalism  

PRRPs som åberopar jämställdhet ser det som ett västerländskt, redan uppfyllt ideal vilket 

hotas av invandringen och dess kulturer och religioner, främst islam (Akkerman, 2015; Towns 

et al., 2014). Detta har kallats femonationalism – feministisk nationalism (Farris, 2017:4). 

Utmålandet av islam som kvinnoförtryckande, med exempel som könsstympning, täckande 

klädsel och hederskultur, har fått PRRPs att använda jämställdhetsfrågor som ett anti-

invandringsargument (Akkerman, 2015; Farris, 2017). PRRPs menar att feminister, 

genusvetare och politiska motståndare är de som egentligen upprätthåller kvinnoförtryck 

genom att låta hotet från invandringen fortlöpa, medan PRRPs som står emot 

invandringshotet är de verkliga kvinnorättsförsvararna (Akkerman, 2015; Pettersson, 2017). 

Femonationalism innebär även vad Farris (2017:73) kallar sexualiserad rasism samt 

rasifierad sexism. Sexualiserad rasism innebär att vita män vill kontrollera rasifierade 

kvinnors kroppar, genom exempelvis slöjförbud. Sexualiserad rasism är även könad – 

rasifierade män ses som potentiella förövare och förtryckare medan rasifierade kvinnor ses 

som offer för dessa mäns förtryck, och behöver därmed räddas av den vita mannen (Farris, 

2017:73-74). Rasifierad sexism däremot innebär att den rasifierade mannens kultur eller 

religion ses som sexistisk och utgör ett hot mot västvärlden (Farris, 2017:74). PRRPs 

hävdande av jämställdhet står dock i konflikt med deras ovilja att öka jämställdheten, vilket 

utgör en paradoxal jämställdhetssyn (Towns et al., 2014; Akkerman, 2015; Pettersson, 2017). 
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Akkerman (2015:37) menar att jämställdhetsretoriken främst används instrumentellt som anti-

invandringsargument, och att jämställdhetspolitiken som partierna bedriver i andra 

sammanhang fortfarande mest är konservativ. Jämställdhet är således sekundärt för PRRPs 

(Mudde, 2007:96). 

 

2.3.2. Jämställdhetsattityder och PRRP-röstning 

Eftersom kön påverkar jämställdhetsattityder (Chueri & Damerow, 2022:3), och PRRPs har 

en utstickande jämställdhetssyn, kan jämställdhetsattityder tänkas förklara könsgapet i PRRP-

röstning. Jämställdhetsattitydernas påverkan på PRRP-röstning är dock omdebatterad. Enligt 

Valentino et al. (2018) hade fientlig och välvillig sexism ett samband med röstning på 

högerpopulistiske Donald Trump i USA:s presidentval 2016. Valet utmärkte sig historiskt då 

Trump uttryckte sexistiska åsikter, medan motkandidaten Hillary Clinton var kvinna och 

uttalad feminist (Valentino et al., 2018:801). Även i val där jämställdhetsfrågor inte var 

uttalade kan jämställdhetsattityder påverka röstning, som brittiska Brexit-omröstningen där 

upplevd diskriminering mot män ökade benägenheten att rösta för att lämna EU (Green & 

Shorrocks, 2021). Brexit-omröstningen kan möjligtvis inte likställas att PRRP-rösta i ett 

parlamentsval, men kan indirekt uttrycka ett missnöje med samhällets utveckling (Green & 

Shorrocks, 2021). Även Christley (2021) visar att konservativa jämställdhetsattityder ökar 

PRRP-röstning, både bland nativister och icke-nativister. I den svenska kontexten har 

konservativa jämställdhetsåsikter ökat benägenheten att rösta på Sverigedemokraterna med 10 

procentenheter mellan valen 2014 och 2018, efter MeToo-rörelsen 2017 (Off, 2022:465).  

 

Lancaster (2020:600) menar däremot att PRRP-röstning kan kombineras med en progressiv 

jämställdhetssyn. Lancaster (2020:601) utformar tre typer av PRRPs; sexual-moderna 

nativister, vilka har en femonationalistisk syn, konservativa nativister, vilka är konservativa i 

både jämställdhets- och invandringsfrågor, samt moderata nativister, en mellanliggande 

kategori. Sexual-moderna nativister, med progressiv jämställdhetssyn men konservativ 

invandringssyn, är den största växande gruppen och utgör ungefär en tredjedel av PRRP-

väljarkåren (Lancaster, 2020:607). Den operationella indikatorn på progressiv 

jämställdhetssyn i Lancasters (2020:606) studie är att anse att kvinnor och män har samma 

rättigheter till arbetstillfällen, vilket i de flesta västerländska jämställdhetskontexter inte är 

särskilt kontroversiellt. PRRPs progressivare jämställdhetssyn verkar locka främst kvinnliga 

väljare, men har inte lika stor inverkan på manliga (Lancaster, 2020; Chueri & Damerow, 

2022). Jämställdhetspolitikens effekt på PRRP-röstning skiljer sig även bland kvinnliga 
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väljare. Äldre kvinnor röstar ofta på konservativa men jämställdhetsprogressiva partier, och 

yngre kvinnor röstar ofta på feministiska vänsterpartier (Campbell & Erzeel, 2018). Då 

forskningsläget är omdebatterat finns behov av att undersöka sambandet närmare.  

 

2.3. Ålder som förklaringsfaktor 

Som tidigare nämnts har det traditionella könsgapet, då äldre kvinnor var mer konservativa, 

ersatts av det moderna könsgapet, där yngre kvinnor är mer liberala (Oskarsson & Ahlbom, 

2021:2). Forskningen om hur könsgapet i PRRP-röstning skiljer sig mellan åldersgrupper är 

dock begränsad (exempelvis Norris, 1996). Nedan presenteras forskningsdebatten gällande 

ålders effekt på värderingar respektive PRRP-röstning.  

 

2.3.1. Ålder och värderingar 

Enligt cultural backlash-teorin har den tysta revolution sedan efterkrigstiden fått samhället att 

röra sig från konservativa värderingar till progressiva (Norris & Inglehart, 2019). De nya 

progressiva värderingarna innebär exempelvis jämställdhet, jämlikhet, HBTQ-rättigheter, 

miljöfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa progressiva värderingar får väljare med 

konservativa värderingar, ofta äldre som socialiserats under traditionella värderingar, att 

PRRP-rösta i protest – det blir en cultural backlash (Norris & Inglehart, 2019). Enligt Norris 

och Inglehart (2019:45) har unga socialiserats till progressiva värderingar genom exempelvis 

att de flyttar in till storstäder för att utbilda sig och möter därmed människor från olika 

bakgrunder. Enligt studien demonstrerar äldre mer auktoritära värderingar, och yngre mer 

liberala värderingar, vilket tyder på ett generationellt värderingsskifte (Norris & Inglehart, 

2019:32). Schäfer (2021:1981) kritiserar Norris och Inglehart för att dra för stora slutsatser av 

sina vaga resultat, och menar att unga endast är marginellt liberalare än äldre. Även Lancaster 

(2020) och Norris (1996) menar att unga människor är progressiva, inklusive gällande 

jämställdhetsfrågor. Detta tycks dock främst gälla unga kvinnor (Winfrey et al., 2014). Unga 

män däremot är enligt ny forskning den grupp som upplever sig mest hotade av den ökade 

jämställdheten i Europa, vilket går emot idén om det generationella värderingsskiftet där den 

äldre generationen är mest konservativ i dessa frågor (Off et al., 2022; Green & Shorrocks, 

2021). Kontroversen innebär ett behov av att vidare utforska relationen mellan ålder och 

värderingar. 
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2.3.2. Ålder och PRRP-röstning 

Flertalet studier har visat att unga väljare röstar mer progressivt än äldre (Winfrey et al., 2014; 

Norris & Inglehart, 2019). Norris och Inglehart (2019:278) förklarar PRRP-röstningens 

ökning med en överrepresentation av äldre väljares konservativa värderingar, då yngre, 

progressiva väljare röstar i lägre utsträckning. Resultaten i deras studie visar dock att unga 

röstar mer populistiskt, detta då operationaliseringen innefattar även vänsterpopulism (Norris 

& Inglehart, 2019:259). Trots att detta kan tolkas som ett motargument till cultural backlash-

teorin (Schäfer, 2021:1985), menar Norris och Inglehart (2019:260) att äldre röstar mer på 

konservativa populistiska partier (PRRPs), medan unga röstar på liberala populistiska 

alternativ (exempelvis Bernie Sanders). Schäfer (2021:1991) visar däremot att den yngre 

generationen är mest benägen att PRRP-rösta, inte den äldre.  

 

PRRPs har riktat sig till unga väljare då dessa befinner sig i formativa år och är lättpåverkade 

av högerpopulistisk politisk information (Schmuck & Matthes, 2015). Unga, lågutbildade 

väljare som upplever stor risk för arbetslöshet påverkas mycket av PRRPs ekonomiska 

argument, då de ofta jobbar inom yrken med upplevd konkurrens och hot från invandringen 

(Schmuck & Matthes, 2015:1581). Symboliska hot från invandringen, ett upplevt hot mot 

nationen, leder också till mer negativ syn på invandrare bland unga väljare, även bland de är 

mer vänster (Schmuck & Matthes, 2015:1591). PRRPs har till viss del lyckats locka de unga 

väljarna då denna grupp utgör en oproportionell stor del av väljarbasen (Schmuck & Matthes, 

2015:1581). Unga kvinnor däremot röstar oftare på vänsterpartier med feministisk politik och 

är mindre benägna att PRRP-rösta än sina manliga jämnåriga, vilket indikerar ett större 

könsgap i PRRP-röstning bland unga (Norris, 1996; Campbell & Erzeel, 2018). Unga väljares 

PRRP-relation bör därmed utforskas med könsskillnader i beaktning. 

 

2.4. Forskningslucka, syfte och hypoteser 

Sammanfattningsvis finns ett betydande könsgap i PRRP-röstning. En möjlig förklaring till 

könsgapet är könens olika jämställdhetssyn, och hur detta reflekteras inom PRRPs. Ovisshet 

råder huruvida konservativ eller progressiv jämställdhetssyn är mest kompatibel med PRRP-

röstning. Könsgapet ser också olika ut i olika åldersgrupper, men forskningen saknar en 

djupdykning i dessa åldersgrupper. Den yngre generationen och dess PRRP-relation har 

omdebatterats. Denna uppsats ämnar fokusera på den yngre generationen, för att öka 

kunskapsläget kring könsgapet i PRRP-röstning och jämställdhetssyn, samt undersöka 

sambandet mellan de två könsgapen, bland unga väljare.  



 13 

 

Uppsatsens syfte är därmed tvåfaldig. I det första, deskriptiva steget kartläggs könsgapet i 

PRRP-röstning respektive jämställdhetsattityder bland unga väljare, i jämförelse med andra 

åldersgrupper. Syftet är att kartlägga könsgapen i PRRP-röstning och jämställdhetsattityder, 

då forskningen kring könsskillnader mellan åldersgrupper är begränsad, samt motivera urvalet 

av unga väljare. I studiens andra steg undersöks endast unga väljare, utan jämförelser med 

andra väljargrupper, och syftet är att testa jämställdhetssynens effekt på PRRP-könsgapet 

bland unga väljare. Cultural backlash-teorin, där jämställdhetssyn kan trigga PRRP-röstning, 

har främst sökt förklara äldres PRRP-röstning. Därmed har teorin förbisett konservativa i den 

yngre generationen, vilkas PRRP-röstning inte kan förklaras av generationellt 

värderingsskifte. Bidraget till forskningsläget är att undersöka konservativa 

jämställdhetsattityder hos unga väljare, huruvida detta triggar PRRP-röstning samt hur det 

skiljer sig mellan könen. Nedan preciseras uppsatsens hypoteser. 

 

Unga väljares relation till PRRPs är omtvistad. Cultural backlash-teorin utpekar unga som 

progressiva och därmed mindre benägna att PRRP-rösta (Norris & Inglehart, 2019). Andra 

studier menar däremot att unga utgör en stor väljargrupp hos PRRPs (Schäfer, 2020; Schmuck 

& Matthes, 2015). Ungdomen präglas av ostabilitet på arbetsmarknaden vilket PRRPs 

utnyttjar för att värva unga väljare (Schmuck & Matthes, 2015). Unga väljare är också 

formbara då de etablerar sin politiska orientering, och unga väljare har sociala medier som en 

viktig informationskälla, där åsiktsbekräftande budskap dominerar (Abid et al., 2021). 

Högerpopulistiska budskap kan också ha stor effekt på unga väljare (Schmuck & Matthes, 

2015). Unga kvinnor är däremot mer vänsterröstande, och mindre benägna att PRRP-rösta, än 

sina manliga jämnåriga (Norris, 1996). Detta kan innebära att unga män och kvinnor är i sina 

politiskt formbara år, men dras åt motsatt politiskt håll, möjligen på grund av sociala mediers 

polariseringseffekt. Sammantaget kan antas att unga väljare skiljer sig i PRRP-röstning i 

enlighet med det moderna könsgapet, och följande hypotes utformas: 

 

H1: Könsgapet i PRRP-rösting är störst bland unga väljare, i jämförelse med andra 

åldersgrupper. 

 

Könsgapet i jämställdhetsattityder bland unga är inte väletablerat inom PRRP-forskningen, 

men det finns olika anledningar att tro att den är stor. För det första innebär det traditionella 

könsgapet att äldre män och kvinnor delar traditionella värderingar, om än detta inte omsätts i 
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PRRP-röstning i samma utsträckning mellan könen (Norris, 1996). Den yngre generationen 

däremot kan tänkas vara polariserad, exempelvis eftersom unga män i Europa upplever sig 

vara mest hotade av ökad jämställdhet (Off et al., 2022), medan unga kvinnor visar 

progressiva jämställdhetsattityder (Campbell & Erzeel, 2018).  

 

För det andra samverkar hög utbildning med progressiv jämställdhetssyn, och den grupp som 

främst har ökat i utbildningsnivå är unga kvinnor (Norris & Inglehart, 2019:38). I den svenska 

kontexten har könsskillnader i utbildningsnivå ökat de senaste åren (Ahlbom & Oskarsson, 

2021:3). Dessutom får unga män ofta sämre betyg i skolan och kan därmed känna sig 

diskriminerade (Hinnerich et al., 2011). Kvinnors ökande utbildningsnivå innebär ökad 

könskonkurrens på arbetsmarknaden, vilket kan generera spänningar könen emellan samt 

ökad sexism (Off et al., 2022; Green & Shorrocks, 2021). Unga män kan vara särskilt 

känsliga för konkurrens mellan könen på grund av ungas ostabila position på 

arbetsmarknaden, medan för unga kvinnor innebär ökad könskonkurrens ökade möjligheter 

till arbete (Off et al., 2022:6).  

 

För det tredje kan MeToo-backlashen få män, särskilt unga, att känna sig oroade för att bli 

falskt anklagade, vilket kan trigga fientlig sexism (Požar, 2022:64-69; Flood, 2019). Unga 

väljares mottaglighet för politisk information samt närvaro på sociala medier (Abid et al., 

2021), innebär även en risk att nås av polariserande budskap. Ett uttryck för en mer 

accepterad fientlig sexism bland unga är exempelvis kvinnofientliga TikTok-influeraren 

Andrew Tate, som fått kritik för sina kontroversiella åsikter, men också stöd av främst unga 

män (Das, 2022-08-06). Sammantaget finns anledning att tro att könsskillnader i 

jämställdhetsattityder är stor bland unga, trots att unga framställs som progressiva, vilket 

utmynnar i följande hypotes: 

 

H2: Könsgapet i jämställdhetsattityder är störst bland unga väljare, i jämförelse med andra 

åldersgrupper. 

 

Forskningsdebatten kring jämställdhetssynens samband med PRRP-röstning gör 

jämställdhetsattityder intressant att undersöka. Den främsta indikatorn på 

jämställdhetsattityder är kön, vilket innebär ett könsgap inom jämställdhetsfrågor (Chueri & 

Damerow, 2022:3). Det är dock oklart vilka jämställdhetsattityder som kombineras med 

PRRP-röstning; konservativa eller progressiva (Lancaster, 2020; Christley, 2021). PRRPs 
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jämställdhetssyn varierar över tid och mellan länder. Däremot är sexual-moderna PRRPs 

jämställdhetssyn främst grundad på femonationalism och ämnar inte öka jämställdheten, 

vilket kan innebära att den inte ses som progressiv, utan konservativ, i den politiska kontexten 

(Mudde, 2022; Akkerman, 2015). Därmed finns anledning att undersöka 

jämställdhetsattityder som en viktig del av förklaringen till könsgapet i PRRP-röstning. Om 

H1 och H2 stämmer, förväntas könsgapet i PRRP-röstning samt könsgapet i jämställdhetssyn 

ha ett samband bland unga väljare. Här ligger fokus endast på den unga väljargruppen och 

inte komparativt mellan åldersgrupper. Den tredje hypotesen lyder: 

 

H3: Jämställdhetssynen kan förklara en del av könsgapet i PRRP-röstning bland unga. 

 

Figur 1a. Förväntat samband för en ung man. 

 

 

 

 

Figur 1b. Förväntat samband för en ung kvinna. 

                     

 

 

 

Kommentar: Jämställdhetssynen agerar mellanliggande variabel, och förväntas mediera sambandet mellan 

kön och PRRP-röstning. Kön förväntas påverka jämställdhetssynen, och jämställdhetssynen förväntas 

påverka PRRP-röstning. 

3. Kontexten Sverige 

Flertalet studier inom området använder gränsöverskridande enkätdata från Europa, 

exempelvis European Social Survey eller European Value Survey (Harteveld et al., 2015; 

Lancaster, 2020; Oshri et al., 2021). Problemet med sådan enkätdata är dock att den mäter 

hypotetisk röstning, då enkätundersökningarna sällan utförs i samband med val (Mayer, 

2015:394). Ytterligare problem är att PRRPs skiljer sig mycket i jämställdhetssyn samt att 

jämställdhetsnormerna ser olika ut i olika politiska kontexter (Mudde, 2022:177). Därmed blir 

det svårt att jämföra landsgränserna emellan. På grundval av detta har kontexten Sverige valts 

för denna uppsats. Uppsatsen bidrar därmed till forskningsläget genom att undersöka 

fenomenet bland unga på inlandsnivå. Sverige kan vara ett intressant fall att undersöka då ett 

Ung man  

Konservativ 
jämställdhetssyn 

PRRP-röstning 

Ung kvinna PRRP-röstning 

Progressiv 
jämställdhetssyn 
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PRRP nyligen blivit det andra största partiet i riksdagen och stödparti åt regeringen. Gällande 

konservativa jämställdhetsattityder kan Sverige ses som ett svårt fall då det är ett av världens 

mest jämställda länder (EIGE, 2022), och unga väljare som vuxit upp i ett jämställt samhälle 

bör därmed, enligt cultural backlash-teorin, ha progressiva värderingar. Om konservativa 

jämställdhetsattityder återfinns, och skapar en cultural backlash i form av PRRP-röstning, i 

den jämställda kontexten Sverige kan sambandet även tänkas finnas i mindre jämställda 

kontexter där jämställdhetskritiska åsikter är vanligare (Esaiasson et al., 2017:161-162). 

Närmare precisering och motivering av urvalet görs under nästkommande avsnitt.  

 

3.1. Jämställdhetsattityder i Sverige 

Med en lång historia av jämställdhetspolicys och feministisk politik kan jämställdhet ses som 

en svensk norm (Off, 2022:458). Således är konservativa jämställdhetsattityder möjligen 

svårare att uttrycka i Sverige, men om ett samband mellan jämställdhetssyn och PRRP-

röstning kan urskiljas kan det också tänkas finnas i andra, mindre jämställda kontexter 

(Esaiasson, et al., 2017:161-162). I andra kontexter kan dock en konservativ jämställdhetssyn 

omsättas i röstning på konservativa partier, istället för PRRPs, medan i Sverige sticker 

Sverigedemokraternas (SD) konservativa jämställdhetssyn ut (Off, 2022:459). Sveriges 

jämställdhetsnorm har dock utmanats efter MeToo-rörelsen 2017 och införandet av 

samtyckeslagen 2018, vilken innebär att samtycke måste påvisas för att motbevisa våldtäkt. 

Numera finns tecken på en MeToo-backlash med förtalsdomar mot kvinnor som pratar om 

sina sexuella övergrepp, samt män som upplever ökad jämställdhet som hotande och oroar sig 

för att bli falskt anklagade (Požar, 2022).  

 

Sverige kan även ses som ett intressant fall gällande könsgapet i jämställdhetsattityder bland 

unga. Trots att unga som vuxit upp i ett jämställt samhälle bör ha progressiva värderingar, 

enligt cultural backlash-teorin, indikerar rapporter från Ungdomsbarometern (2022) och 

Jämställdhetsmydigheten (2021) ett stort könsgap i jämställdhetsattityder bland unga. 

Exempelvis ansåg 20% av killar i åldern 15-24 att jämställdheten gått för långt, bland tjejerna 

i samma ålder ansåg 80% att ojämställdhet är en av vår tids största utmaningar 

(Ungdomsbarometern, 2022:26). Jämställdhetsmyndighetens (2021:11-12) kartläggning av 

jämställdhetsattityder visade att könsskillnaderna var störst bland unga, då män i åldern 16-24 

var särskilt könskonservativa, medan kvinnor i samma ålder ansåg att jämställdhet var viktigt 

i högre utsträckning än andra åldersgrupper. Bland unga män ansåg 22% att jämställdhet 

redan är uppnått (Jämställdhetsmyndigheten, 2021:53), vilket liknar åsikter hos 



 17 

nordeuropeiska PRRPs. Motsvarande andel för kvinnor i alla åldrar var 3-7%. Andelen unga 

män som instämde helt med påståendet att kvinnor överdriver sin utsatthet var 24%, medan 

andelen för unga kvinnor var 5% (Jämställdhetsmyndigheten, 2021:59). Om unga väljare, 

som förväntas vara progressiva, innehar konservativa jämställdhetsattityder i den jämställda 

kontexten Sverige kan även unga i andra mindre jämställda kontexter tänkas vara 

konservativa. Könsgapet i jämställdhetsattityder bland svenska unga väljare kan däremot 

tänkas finnas i liknande jämställdhetskontexter, eftersom även kvinnor kan inneha 

konservativa jämställdhetsattityder i mindre jämställda kontexter, om än ett könsgap 

fortfarande förväntas existera.   

 

3.2. Sverigedemokraterna som PRRP 

Sverigedemokraterna (SD) beskrivs enligt forskningen som ett PRRP (Lodenius, 2022: 

Towns et al., 2014; Mudde, 2022). SD uppfyller Muddes (2007;2022) definition av PRRPs 

som nativistiska, populistiska och auktoritära. SD har en nativistisk migrationspolitik, vilken 

värnar om den egna nationen och ser att invandrare antingen bör assimileras eller återvandra 

(Sverigedemokraterna, u.å.). SD:s auktoritarism syns i den stränga lag- och ordningspolitiken, 

vilken även har nativistisk prägel då invandring sammankopplas med kriminalitet och SD 

förespråkar utvisning för invandrare som begår brott, även återkallelse av medborgarskap har 

föreslagits (Sverigedemokraterna, u.å.). Populismen hos SD uttrycks genom positionen som 

ständigt oppositionsparti fram till valet 2022, då den nya högerregeringen kom till makten 

med SD som stödparti. Dock menar SD fortfarande att exempelvis massmedia kan ha en 

politisk agenda, som mörklägger det hot invandringen utgör, och utpekar därmed sig själva 

som folkets verkliga röst.  

 

SD utmärker sig också för att vara ett männerpartei i Sverige, vilket är kännetecknande för 

PRRPs (Mudde, 2007). Bland väljarna återfinns främst män; var fjärde man röstade på SD i 

riksdagsvalet 2022, i jämförelse med 16% av kvinnorna (SVT/VALU, 2022). Trots ökningen 

med fyra procentenheter i stödet bland kvinnorna sedan föregående val är SD det mest 

könspolariserade partiet. På valsedlarna uppvisade SD störst könsskillnad bland 

riksdagspartierna; 29,4% av namnen på listorna tillhörde kvinnor, medan övriga partier 

varierade mellan 40,6% (Moderaterna) och 53,6% (Vänsterpartiet) (Sveriges 

Kvinnoorganisationer, 2022-09-08). Av SD:s 73 ledamöter i riksdagen är endast 18 kvinnor. 

Partistyrelsen består av 19 personer, där endast fem är kvinnor.  
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I den svenska kontexten, vilken är starkt präglad av progressiv jämställdhetssyn, är det svårt 

för SD att driva en lika konservativ jämställdhetspolitik som sina partifamiljemedlemmar i 

Europa. Likt många skandinaviska PRRPs ställer sig SD officiellt bakom kvinnors rättigheter. 

SD har dock en femonationalistisk jämställdhetssyn då deras jämställdhetspolitik främst 

motiveras av hotet invandringen utgör. SD menar att hederskultur och slöjbärande är ett 

uttryck för ”en kvinnoförtryckande kultur” samt att det krävs ”en stramare migrationspolitik 

för att säkerställa att denna sortens värderingar inte invandrar till vårt land” 

(Sverigedemokraterna, u.å.). Samtidigt uppvisar SD modern sexism då de anser att 

jämställdheten redan är uppnådd och att existerande könsskillnader är naturliga och självvalda 

(Swim et al., 1995; Lodenius, 2018). I en motion (2021/22:2563) menar tre SD-politiker, 

varav en kvinna, att jämställdhetsmålen bör uppdateras genom avveckling av exempelvis all 

form av kvotering inom offentlig verksamhet, genuspedagogik i skolan samt på sikt avveckla 

Jämställdhetsmyndigheten. Även den högerradikala familjismen återspeglas i SD:s motvilja 

mot jämställdhetsreformer som exempelvis pappamånaden, med hänvisning till familjens rätt 

att bestämma utan politikers inblandning (Sverigedemokraterna, u.å.). Enligt Kvinna till 

Kvinnas valkompass (2022) där riksdagspartiernas jämställdhetespolitik granskas utifrån sju 

områden1 får SD inte godkänt på något område.  

 

Sammantaget delar SD den högerradikala paradoxen där jämställdhet både ses som ett 

västerländskt ideal vilket hotas av invandringen, samtidigt som förslag om ökad jämställdhet 

motarbetas (Towns et al., 2014). SD skiljer sig dock från många andra PRRPs och kan 

därmed inte ses som representativa för alla PRRPs. Eftersom SD inte är lika konservativa som 

andra PRRPs kan detta möjligen påverka resultaten. Det kan ändå vara intressant att 

undersöka sexual-moderna PRRPs och huruvida jämställdhetsattityder har effekt på 

könsgapet i PRRP-röstningen. I den svenska kontexten är SD ändå de enda som uttrycker ett 

motstånd mot ökad jämställdhet (Off, 2022:459). SD är även ett intressant fall då de har ökat i 

makt och stöd under senare år, särskilt bland unga då förstagångsväljare ökade sin SD-

röstning med 10 procentenheter mellan valen 2018 och 2022 (SVT/VALU, 2022). Därmed 

finns anledning att tro att partiet har stort stöd bland unga. 

 
1 Aborträtten, mäns våld mot kvinnor, HBTQI-personers rättigheter, jämställd familjepolitik, exploatering av 

kvinnors kroppar, global solidaritet, samt global jämställdhet och feministisk utrikespolitik. 
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4. Metod och data 

Då uppsatsens syfte är att kartlägga attityder och undersöka samband på en kvantitativ nivå 

för att finna resultat som kan tänkas generaliseras till den unga svenska populationen, är en 

kvantitativ statistisk design med enkätdata lämplig. Den första beskrivande frågeställningen 

Hur stort är könsgapet i jämställdhetssyn respektive populistisk radikalhögerröstning bland 

unga, i jämförelse med andra åldersgrupper? besvaras med stapeldiagram där SD-röstning 

respektive jämställdhetssyn kartläggs bland män och kvinnor i olika åldersgrupper. Den andra 

förklarande frågeställningen I vilken utsträckning kan skillnader i synen på jämställdhet bland 

unga väljare förklara könsgapet i populistisk radikalhögerröstning? besvaras genom logistisk 

regressionsanalys. Här begränsas urvalet till den yngre generationen, med beroende variabel 

SD-röstning, oberoende variabel kön och mellanliggande variabel jämställdhetssyn. Eftersom 

oberoende variabel kön inte kan ha en bakomliggande variabel, alltså en traditionell 

kontrollvariabel, kontrolleras sambandet för alternativa förklaringar till SD-röstning samt 

alternativa mellanliggande variabler. 

 

Eftersom SD blivit alltmer normaliserade, unga väljare har ökat sitt stöd för SD samt att 

MeToo-rörelsen kan haft en backlash-effekt på jämställdhetsattityder och PRRP-röstning 

(Off, 2022; Požar, 2022), är de senare riksdagsvalen av intresse. Valet 2022 utmärker sig även 

för att vara det mest könspolariserade någonsin (Ahlbom & Oscarsson, 2022:98). Bland unga 

väljare är könsgapet i röstning stort och unga män står betydligt mer åt höger (Ekengren 

Oscarsson, 2022-09-21:20:24). Dessvärre finns ingen valundersökning för 2022 tillgänglig i 

skrivande stund, vilket skulle vara den bästa datamängden för utförligast operationalisering. 

Därför används vallokalsundersökningen VALU, med ett sämre mått på exempelvis 

jämställdhetssynen, istället. Mot bakgrund av detta replikeras analysen på valundersökningen 

VU 2018 med ett bättre mått på jämställdhetssyn, men färre respondenter, färre SD-röstare 

samt mindre könsskillnader. Materialets begränsningar diskuteras vidare nedan.  

 

4.1. Operationaliseringar 

I det första deskriptiva steget jämförs könsgapen mellan åldersgrupper, men i den förklarande 

analysen utgör unga väljare urvalet. Åldersgruppernas operationalisering och avgränsning är 

inte självklara. I datamängden för VU 2018 är åldersgrupperna dock färdigkodade på två sätt, 

med tre respektive sju kategorier, och går inte att omkoda. När åldersgrupperna är kodade 

med sju kategorier är dessa förstagångsväljare (18-22), därefter 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 
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61-70 och 71-84. För att öka sannolikheten för statistiska samband (Esaiasson et al., 

2017:181) valdes denna 7-kategorikodning bort eftersom den yngsta åldersgruppen innehöll 

få respondenter med värden på samtliga variabler i regressionsanalysen (N=79). 

Åldersgrupperna som var kodade med tre kategorier var 18-30, 31-60 samt 60-84. Här hade 

den yngsta åldersgruppen fler respondenter med värden på samtliga variabler (N=360). För att 

öka datamängdernas jämförbarhet valdes även samma 3-kategorikodning för åldersgrupper i 

VALU 20222.  

 

Den beroende variabeln PRRP-röstning operationaliseras i den svenska kontexten som SD-

röstning, vilket har motiverats i tidigare avsnitt. I båda datamängder mäts självrapporterad 

röstning i samband med riksdagsval, sålunda ett bättre mått än hypotetisk röstning. Om än det 

inte kan sägas mäta faktiskt röstning är självrapporterad röstning det bästa alternativet. SD-

röstning operationaliseras som en dummyvariabel med värdet 1 = SD-röst, 0 = röst på annat 

parti. Variabeln befinner sig därmed på nominalskalenivån och kan inte rangordnas i värde 

(Esaiasson et al., 2017:74). Även den oberoende variabeln könstillhörighet operationaliseras 

som en dummyvariabel på nominalskalenivån där 1 = man och 0 = kvinna.  

 

Den mellanliggande variabeln jämställdhetssyn har i tidigare forskning operationaliserats på 

olika sätt. Variablerna skiljer sig även mellan VALU 2022 och VU 2018, vilket kan försvaga 

resultatens jämförbarhet. I VALU 2022 används frågan; Vilken betydelse hade följande frågor 

för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag?, där Jämställdheten mellan kvinnor och män är en 

av 19 sakfrågor. Svarsalternativen är en 5-gradig skala; från Mycket liten betydelse till Mycket 

stor betydelse3. Jämställdhetsbetydelsen för partivalet mäter dock inte jämställdhetssynen. 

Någon med konservativ jämställdhetssyn kan anse att jämställdhet har en stor betydelse för 

partival, och exempelvis rösta på SD för att de inte delar jämställdhetspolicy med övriga 

partier. Teoretiskt bör dock jämställdhetsbetydelsen för partival vara stor för de som vill se en 

progressiv jämställdhetspolitik, inte en konservativ. SD-väljare placerade jämställdhetsfrågan 

på plats 15 av 19, den lägsta placeringen i jämförelse med de andra riksdagspartierna. 

Exempelvis var jämställdhetsfrågan på 2:a plats för centerpartister, 3:e plats för 

vänsterpartister och miljöpartister, samt 4:e plats för socialdemokrater (Ekengren Oscarsson, 

 
2 Först var tanken att skapa fyra kategorier (18-25, 26-44, 45-64, 65+) för att göra åldersgrupperna jämt 

fördelade, men kategoriseringen valdes bort för att förenkla jämförelser med VU 2018. 
3 Datamängden är omkodad så 1 = Mycket liten betydelse och 5 = Mycket stor betydelse. I originaldatamängden 

var variabeln kodad omvänt.  
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2022-09-21:15). Därmed bör de som ansåg att jämställdhet har mycket stor betydelse för 

partival också rösta på ett parti som har en uttalad feministisk politik, exempelvis 

Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP), Socialdemokraterna (S) eller Centerpartiet (C). Detta 

testades i datamängden och presenteras i figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Vilken betydelse hade jämställdhet för Ditt partival? 

Figur 2a.         Figur 2b. 

Kommentar: Figur 2a visar medelvärdet av jämställdhetsbetydelse för partival på en skala där 1 = mycket 

liten betydelse, och 5 = mycket stor betydelse. Figur 2b är omkodad som en dummyvariabel och visar 

andelen som svarat 4 eller 5; ganska eller mycket stor betydelse. 

 

Enligt figur 2 ansåg högerblock-väljare (SD, KD, M & L) att jämställdhet hade mindre 

betydelse än vänsterblock-väljare (V, S, C & MP). Skillnaden var dock marginell, och SD-

väljare utmärkte sig inte märkvärt med andra högerväljare. Dock kan SD-väljare som ansåg 

att jämställdhet hade stor betydelse ändå dela SD:s femonationalistiska jämställdhetssyn, och 

därmed inte förespråka ökad jämställdhet. Av SD-väljare som ansåg att jämställdhet hade 

mycket stor betydelse (N=321) ansåg 53% att SD hade bäst jämställdhetspolitik, följt av 

andra konservativa partier som KD (14%) och M (12%) (Appendix, bilaga 1). Materialet visar 

också att de som ansåg att SD hade bäst jämställdhetspolitik främst ansåg att 

jämställdhetsbetydelsen var mycket liten för partivalet (Appendix, bilaga 2). Störst andel SD-

röstning (28,5%) fanns också bland de som ansåg att jämställdhetsbetydelsen var mycket 

liten, och lägst andel SD-röstning (10%) bland de som ansåg att jämställdhetsbetydelsen var 

mycket stor (Appendix, bilaga 3). Sammantaget tycks jämställdhet ha mindre betydelse för 

SD-väljare. Sammanfattningsvis är jämställdhetsbetydelsen för partival inte den bästa 

operationaliseringen för jämställdhetssyn, men den enda möjliga i VALU 2022.  
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Analysen replikeras i VU 2018 med bättre operationalisering av jämställdhetssynen. 

Respondenten tar ställning till förslaget Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från 

gruppen män till gruppen kvinnor. Svarsalternativen varierar på en 11-gradig skala där 0 = 

mycket dåligt förslag och 10 = mycket bra förslag. Variabeln mäter jämställdhetssynen bättre 

då påståendet indikerar på riktade jämställdhetspolicys och omfördelad könsmakt, vilket går 

emot en konservativ jämställdhetssyn där jämställdheten redan anses uppnådd. 

Jämställdhetsvariabeln befinner sig på ordinalskalenivå4 i båda datamängderna (Esaiasson et 

al., 2017:361), där högre siffra innebär större könsmaktsomfördelningsvilja (VU 2018) 

respektive större jämställdhetsbetydelse för partival (VALU 2022).  

 

4.2. Analysredskap: stapeldiagram och regressionsanalys 

För att kartlägga könsgapen i SD-röstning respektive jämställdhetssyn bland unga väljare görs 

stapeldiagram där kvinnor och män jämförs mellan olika åldersgrupper. Stapeldiagram är 

motiverat för att visa hur värden skiljer sig mellan olika grupper i datamängden, och lämpar 

sig därmed väl för enkätstudier med begränsat antal variabelvärden. SD-röstning mäts med en 

dummyvariabel där 1 = SD-röst och 0 = annan röst, och stapeldiagrammet visar därmed 

andelen män respektive kvinnor per åldersgrupp som SD-röstat. Jämställdhetsvariabeln 

däremot är på ordinalskalenivå och därför visas först medelvärdet fördelat på män respektive 

kvinnor i de olika åldersgrupperna. Därefter görs variabeln om till en dummyvariabel där 1 = 

största värdet i variabeln (mycket stor betydelse, respektive mycket bra förslag) och 0 = 

resterande svarsalternativ, för att tydligt demonstrera skillnader mellan könen i olika 

åldersgrupper5. Det deskriptiva steget ämnar motivera urvalet av unga väljare, samt testa H1 

och H2. 

 

I uppsatsens andra, förklarande analyssteg begränsas urvalet till den yngsta åldersgruppen, 

18-30-åringar. Här undersöks frågeställningen I vilken utsträckning kan skillnader i synen på 

jämställdhet bland unga väljare förklara könsgapet i populistisk radikalhögerröstning? 

genom logistisk regressionsanalys. Då värdet på beroende variabel SD-röstning endast kan 

vara 0 eller 1 lämpar sig logistisk regressionsanalys bäst. Logistisk regression beräknar 

sannolikheten, oddsen, för observationerna i den oberoende variabeln att inneha värdet 1 på 

 
4 VALU 2022 = 5 svarsalternativ, VU 2018 = 11 svarsalternativ. 
5 I regressionsanalysen behåller variabeln ordinalskalenivå, den omkodas endast i det deskriptiva steget för att 

tydligare visa könsskillnader i det största svarsalternativet.  
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den beroende. I den logistiska regressionsanalysen används här odds-ratio, som visar hur 

oddsen att SD-rösta påverkas av en ökning i skalnivån på den oberoende variabeln. Om odds-

ratio = 1 finns ingen effekt. Oddsen ökar när odds-ratio >1, exempelvis är oddsen för SD-

röstning dubbelt så stor för varje skalökning i oberoende variabeln om odds-ratio = 2. Oddsen 

minskar när odds-ratio <1, exempelvis är oddsen för SD-röstning hälften så stor för varje 

skalökning när odds-ratio = 0,5. Regressionsanalysen visar också standardfel, 

konfidensintervall, z-värde6, p-värde som visar signifikansnivån, samt pseudo-R² som går 

mellan 0-1 och visar andelen förklarad varians i beroende variabel. 

 

Regressionsanalysen görs i olika modeller, först endast med beroende (SD-röstning) och 

oberoende variabel (kön). Därefter introduceras den mellanliggande variabeln 

jämställdhetssyn för att undersöka hur den påverkar ursprungssambandet. Om den 

mellanliggande variabeln har effekt kommer odds-ratio minska, eftersom en del av 

ursprungssambandet går genom den mellanliggande variabeln. Signifikanstest genom p-värde 

kontrollerar att sambandet inte uppkommit av slumpen. Därefter kontrolleras för alternativa 

förklaringar till PRRP-röstning och PRRP-könsgapet, för att se huruvida min mellanliggande 

variabel har en egen effekt eller om den försvinner under kontroll för något annat. 

Kontrollvariablerna införs enskilt i separata modeller för att undersöka varje variabels effekt. 

Följaktligen görs en modell med alla variabler utom jämställdhetssyn, för att se hur 

variablerna samvarierar innan den mellanliggande variabeln introduceras i den sista modellen.  

 

4.3. Kontrollvariabler 

Tidigare forskning har visat att många faktorer påverkar röstning, och kön är en av dem. 

Könsfaktorn har därför olika effekt i olika sammanhang (Mudde, 2007:112). Andra faktorer 

kan påverka sambandet, vilka bör kontrolleras för. Bakomliggande variabler, klassiska 

kontrollvariabler, kan inte kontrolleras för eftersom inget kommer före oberoende variabel 

kön i orsakskedjan. Då frågeställningen undersöker en mellanliggande variabel kontrolleras 

alternativa förklaringar för, vilka kan tänkas överlappa med jämställdhetssynen. 

Mellanliggande variabler bör förändra ursprungssambandet mellan oberoende och beroende 

variabel för att ha effekt och vara relevant (Esaiasson et al., 2017;82).  

 

 
6 Motsvarande t-värde. 
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Alternativa förklaringar hämtas från tidigare forskning. Lågutbildade personer PRRP-röstar i 

större utsträckning än högutbildade, hög utbildning samverkar ofta med progressiva 

jämställdhetsattityder, och kvinnor är ofta högre utbildade än män (Schäfer, 2022; Harteveld 

et al., 2015; Mayer, 2015). Blue-collar workers utgör en stor del av PRRP-röstarna, och män 

är i majoritet bland dessa (Givens, 2004; Mayer, 2015). Synen på invandring kan vara en av 

de största förklaringarna till PRRP-röstning, dessa partier ser oftast invandringen som ett 

problem. Tidigare forskning har dock visat att trots liknande syn på invandring kvarstår 

könsgapet i PRRP-röstning (Harteveld et al., 2015). Huruvida en konservativ invandringssyn 

samverkar med konservativ syn i andra frågor som jämställdhet är oklart, då vissa PRRPs har 

anammat en mer progressiv syn på jämställdhet (Lancaster, 2020). Att se hur 

invandringssynen påverkar sambandet kan därför vara gynnsamt.  

 

Auktoritarism och populism förväntas ha positiv effekt på PRRP-röstning, och 

operationaliseras här som att vilja skärpa straff för brottslingar, respektive att misstro 

politiker. Könsskillnader i auktoritarism och populism är omdiskuterade (Harteveld et al., 

2015) och därmed intressanta att undersöka. Eftersom figur 2 visade att hela högerblockets 

väljare skattade jämställdhet som mindre viktigt än vänsterblocket, inte bara SD-väljare, kan 

högerideologi också vara intressant att kontrollera för. Då högerideologi ofta innebär 

konservatism kan detta ha ett starkt samband med PRRP-röstning och konservativa 

jämställdhetsattityder, vilket har undersökts i andra studier (Off, 2022; Christley, 2021). 

Högerideologi har även ett stort modernt könsgap (Norris, 1996). Samtliga kontrollvariabler 

operationaliseras7 på ett liknande sätt i VALU 2022 och VU 2018 (se Appendix, bilaga 4, för 

operationaliseringar). Sociala mediers påverkan på unga är också något som kan bidra till 

polariseringen i både PRRP-röstning och jämställdhetsattityder. Dock återfinns inte goda 

variabler på detta i VALU eller VU, och kommer därför inte kontrolleras för, men kan vara 

intressant för framtida forskning. 

  

4.4. Begränsningar 

Det finns även en del begränsningar med undersökningen. För det första är variablernas 

tidsföljd inte självklar. Kön och ålder kan inte påverkas åt motsatt håll av beroende variabel 

SD-röstning. Däremot kan den mellanliggande variabeln jämställdhetssyn påverka partival, 

 
7 Observationer med någon form av saknat värde på någon av variablerna raderas ur datamängden för att isolera 

effekten av variablerna, snarare än antalet observationer. 
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samtidigt som partivalet kan påverka ens jämställdhetssyn. Opinion och röstning kan påverka 

varandra – man håller ofta med om åsikterna ens favoritparti har i olika frågor, samtidigt som 

man väljer sitt favoritparti utifrån sina åsikter. Intressant för denna studie är dock inte den 

kronologiska kausaliteten, utan huruvida PRRP-könsgapet medieras av jämställdhetssynen.  

 

Ytterligare begränsning rör materialet. Som tidigare nämnts är operationaliseringen av den 

mellanliggande variabeln jämställdhetssyn bristfällig i VALU 2022. Detta påverkar 

implikationerna av resultaten. Materialet valdes ändå emedan riksdagsvalet 2022 utmärkte sig 

för att vara det mest könspolariserade valet genom tiderna (Ahlbom & Oscarsson, 2022:98). 

Det är även intressant att undersöka riksdagsvalet 2022, trots bristfällig data, då det är nytt 

och outforskat. För att även undersöka sambandet med bättre operationalisering på 

mellanliggande variabel jämställdhetssyn replikeras analysen på VU 2018. Materialet är dock 

äldre, har färre respondenter och mindre könsskillnader, och kan därmed möjligen inte spegla 

hur sambandet ser ut i populationen idag. Eftersom VALU 2022 och VU 2018 har olika 

operationaliseringar på jämställdhetsvariabeln kan de inte jämföras direkt, skillnaderna mellan 

dem måste tas hänsyn till.  

 

Materialets generaliserbarhet till den svenska unga populationen är god tack vare 

datamängdernas omfattning och slumpmässiga urval. Däremot är den internationella 

generaliserbarheten begränsad. Sverigedemokraterna skiljer sig från andra PRRPs i politik 

och maktnivå, därmed är SD-könsgapet inte representativt för alla PRRPs. Könsgapet i 

jämställdhetsattityder bland unga kan däremot tänkas generaliseras, möjligen till liknande 

politiska kontexter. Sambandet mellan PRRP-könsgapet och jämställdhetsattityder kan även 

tänkas generaliseras till andra, mer konservativa kontexter. I konservativa 

jämställdhetskontexter kan dock andra partier med konservativ jämställdhetspolitik än PRRPs 

existera, därmed kan SD:s position som enda jämställdhetskritiska parti inte generaliseras. 

5. Resultat  

Nedan presenteras resultaten för VALU 2022 och VU 2018 separat. Varje resultat består av 

två delar; en deskriptiv del som undersöker H1 och H2, sålunda kartlägger könsgapet i SD-

röstning respektive jämställdhetssyn bland de olika åldersgrupperna, samt en förklarande del 

med logistisk regressionsanalys för att undersöka H3 och sambandet mellan kön, 

jämställdhetssyn och SD-röstning i den unga åldersgruppen.  
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5.1. Deskriptiv statistik – VALU 2022 

För att motivera urvalet av unga, samt undersöka H1 och H2, kartläggs könsgapet i SD-

röstning och jämställdhetsbetydelse för partival, och jämförs med övriga åldersgrupper.  

 

Figur 3. Andel SD-röstning i riksdagsvalet 2022 fördelat på kön i de olika åldersgrupperna8. 

 

Den deskriptiva analysen i figur 3 ger stöd till H1, unga väljare tycks ha ett större könsgap i 

SD-röstning i jämförelse med andra åldersgrupper9. Andelen SD-röstande män i åldern 18-30 

var 10,9 procentenheter större än andelen 18-30-åriga SD-röstande kvinnor. 

Stapeldiagrammet visar också att könsgapet minskar för varje äldre åldersgrupp; 6,7 

procentenheters könsskillnad bland 31-60-åringar samt 4,7 procentenheters könsskillnad i 

åldersgruppen 61+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Åldersgrupp 18-30: N=1956. Åldersgrupp 31-60: N=5011. Åldersgrupp 61+: N=2551. 

9 När jag först testade med 4 åldersgrupper var skillnaderna tydligare, och unga män 18-25 hade högst andel SD-

röstning av alla (Appendix, bilaga 5). Tyvärr valdes detta kodningssätt bort för att göra VALU 2022 och VU 

2018 mer jämförbara. 
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Figur 4. Vilken betydelse hade jämställdhet för Ditt partival? 

Figur 4a.             Figur 4b.  

Kommentar: i figur 4a är variabeln kodad på en skala där 1 = inte alls stor betydelse och 5 = mycket stor 

betydelse. I figur 4b är variabeln kodad till en dummyvariabel och visar andelen som svarat 5; 

jämställdhet hade mycket stor betydelse för partival.  

 

H2 får stöd i figur 4 då den yngsta åldersgruppen10, 18-30-åringar, hade störst könsgap i 

jämställdhetsbetydelsen för partival. Medelvärdeskillnaden mellan män och kvinnor i den 

yngsta åldersgruppen var 0.72 och därmed störst bland åldersgrupperna (figur 4a). Andelen 

unga kvinnor som ansåg att jämställdhet hade mycket stor betydelse var dubbelt så stor som 

andelen unga män, vilket också var det största könsgapet (figur 4b). Även här minskar 

könsgapet för varje äldre åldersgrupp. Sammanfattningsvis är den unga generationen ett 

intressant fall att undersöka då könsgapet var störst i både SD-röstning och 

jämställdhetsbetydelse för partival, i jämförelse med andra åldersgrupper.  

 

5.2. Logistisk regressionsanalys – VALU 2022 

I följande avsnitt begränsas urvalet till den yngre generationen, 18-30-åringar. Analysen ger 

inte stöd till H3, jämställdhetssynen förklarar således inte könsgapet i SD-röstning bland 

unga, under kontroll för alternativa förklaringar.

 
10 Åldersgrupp 18-30: N=1956. Åldersgrupp 31-60: N=5011. Åldersgrupp 61+: N=2551. 



 
Tabell 1. Logistisk regressionsanalys med odds-ratio. Beroende variabel: SD-röstning 2022.  

z statistics in parentheses * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 

Kön 2.856*** 2.294*** 1.709** 2.327*** 2.349*** 2.022*** 2.153*** 1.829*** 1.664*** 1.598* 

 (6.45) (4.83) (2.89) (4.77) (4.93) (4.03) (4.43) (3.38) (2.69) (2.39) 

           

Betydelse av 

jämställdhet för 

partival 

 0.748*** 1.013 0.784** 0.709*** 0.709*** 0.763*** 0.932  0.933 

  (-4.18) (0.16) (-3.25) (-4.79) (-4.76) (-3.83) (-0.91)  (-0.80) 

           

Ta emot färre 

flyktingar 

  3.924***      2.686*** 2.639*** 

   (12.16)      (7.90) (7.66) 

           

Hårdare straff    3.594***     1.532** 1.553** 

    (8.89)     (2.81) (2.87) 

           

Arbetar- 

klass 

    2.169***    1.654** 1.681** 

     (4.70)    (2.70) (2.76) 

           

Högskole- 

utbildning 

     0.276***   0.431*** 0.423*** 

      (-7.44)   (-4.35) (-4.41) 

           

Lågt 

förtroende för 

politiker 

      1.902***  1.644*** 1.639*** 

       (5.95)  (4.13) (4.10) 

           

Höger- 

ideologi 

       2.209*** 1.415*** 1.406*** 

        (10.50) (4.00) (3.90) 

           

Intercept 0.0247792*** 0.10945** 0.0002433*** 0.0003121*** 0.08266*** 0.2798 0.020737*** 0.00409*** 0.0000144*** 0.0000209*** 

 (-13.15) (-4.92) (-11.40) (-9.72) (-5.43) (-2.72) (-7.24) (-9.54) (-12.24) (-10.56) 

N 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726 1726 

Pseudo R2 0.0368 0.0506 0.2467 0.1671 0.0697 0.1014 0.0803 0.1695 0.3229 0.3234 



 

Modell 1 i tabell 1 visar den bivariata effekten av oberoende variabel kön på beroende 

variabel SD-röstning bland unga. Odds-ratio är 2.856, vilket innebär att oddsen för män, vilka 

innehar det högre värdet i könsvariabeln, att SD-rösta är nästan 3 gånger större än oddsen för 

kvinnor. Effekten är statistisk signifikant (p<0.001) och behåller signifikans i samtliga 

modeller, men sambandet försvagas. Resultaten stämmer väl överens med den deskriptiva 

analysen i figur 3, som visade att en större andel unga män röstade på SD i jämförelse med 

andelen unga SD-röstande kvinnor.  

 

I modell 2 inkluderas den mellanliggande variabeln jämställdhetsbetydelse för partival11, 

vilket förväntas ha en negativ effekt på könsvariabeln eftersom unga män ansåg att 

jämställdhetsbetydelsen var mindre (figur 4), samt en negativ effekt på SD-röstning eftersom 

de flesta som ansåg att jämställdhet var viktigt röstade på vänsterblocket (figur 2). Då 

jämställdhetsbetydelsen ses som mellanliggande variabel bör ursprungssambandet mellan kön 

och SD-röstning försvagas. Modell 2 visar att könseffekten försvagades från 2.856 till 2.294 i 

odds-ratio, vilket ger stöd till hypotesen att jämställdhetsbetydelse är en mellanliggande 

variabel i sambandet mellan kön och SD-röstning. För varje skalökning i 

jämställdhetsbetydelse för partival minskar oddset att SD-rösta med ungefär en fjärdedel då 

odds-ratio är 0.748. Effekten är statistisk signifikant (p<0.001).  

 

Modell 3-8 introducerar en alternativ förklaring i taget, för att isolera effekten av varje 

variabel. Jämställdhetsbetydelsen för partival behåller signifikans under kontroll för nästan 

alla alternativa förklaringar, förutom flyktingfientlighet (modell 3) och högerideologi (modell 

8). Flyktingfientlighet tycks ha störst påverkan på SD-röstning, då odds-ratio är nästan 4 och i 

modell 3 visar Pseudo-R2 att variablerna förklarar nästan 25% av variationen i SD-röstning. 

Samtliga alternativa förklaringar har en statistisk signifikant effekt på SD-röstning i förväntad 

riktning. Högskoleutbildning har en negativ effekt på SD-röstning, medan resterande 

alternativa förklaringar (flyktingfientlighet, hårdare straff-attityder, arbetarklass, lågt 

politikerförtroende samt högerideologi) har en positiv effekt på SD-röstning, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. Intressant är att i modell 3 blir effekten av 

jämställdhetsbetydelse positiv under kontroll för flyktingfientlighet. Effekten är dock väldigt 

nära 1 (ingen effekt) och inte signifikant, och kan därför uppstått av en slump.  

 

 
11 Variabeln är operationaliserad på en 5-värdig skala; 1 = jämställdhet hade inte alls stor betydelse för partival, 

och 5 = jämställdhet hade mycket stor betydelse för partival.  
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I modell 9 testas det bivariata ursprungssambandet mellan oberoende variabeln kön och 

beroende variabeln SD-röstning bland unga under kontroll för samtliga alternativa 

förklaringar. I denna modell behåller alla effekter statistisk signifikans på SD-röstning.  

 

Jämställdhetsbetydelsen för partival introduceras i modell 10 tillsammans med samtliga 

variabler, och även i denna modell förlorar jämställdhetsbetydelsen signifikans. Då tabellen 

visar effekten av varje alternativ förklaring enskilt kan utläsas att flyktingfientlighet (modell 

3) och högerideologi (modell 8) antagligen har fått jämställdhetsbetydelsen att förlora 

signifikans. Detta innebär att flyktingfientlighet och högerideologi har ett så starkt samband 

med att anse att jämställdhetsbetydelsen för partival är mindre, samt med SD-röstning, att 

jämställdhetsbetydelseeffekten försvinner. Det är svårt att säga vilken av dessa variabler som 

kommer före i den kausala ordningen. Eftersom flyktingfientlighet och högerideologi behåller 

signifikans, och inte jämställdhetsbetydelse, är deras effekt på SD-röstning större. Pseudo-R2 

har även högst värde bland alla modeller i denna tabell, som förklarar 32% av variationen i 

SD-röstning. Flyktingfientlighet och högerideologis påverkan på övriga variablers samband 

med SD-röstning illustreras i figur 5 nedan.  

 

Figur 5. 

Figur 5a. Exklusive flyktingfientlighet och högerideologi. Figur 5b. Samtliga variabler. 

Kommentar: i figur 5a är jämställdhetsbetydelse signifikant (p<001). Figur 5b inkluderar 

flyktingfientlighet och högerideologi, och då förlorar jämställdhetsbetydelse signifikans (p=0.426). 

 

Sammantaget tycks jämställdhetsbetydelsen ha effekt, men jämställdhetsbetydelsen har ett så 

starkt samband med flyktingfientlighet och högerideologi att effekten försvinner. Således 
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stödjer inte regressionsanalysen H3, under kontroll för dessa variabler. Eftersom 

jämställdhetsbetydelse för partival var en dålig operationalisering på jämställdhetssynen i 

VALU 2022 testas samma analys på data från valundersökningen VU 2018, med en bättre 

operationalisering på jämställdhetssynen. 

 

5.3. Deskriptiv statistik – VU 2018 

För att motivera urvalet av unga kartläggs könsgapet i SD-röstning och jämställdhetssyn, och 

jämförs med övriga åldersgrupper.  

 

Figur 6. Andel SD-röstning bland män och kvinnor i respektive åldersgrupp12. 

 

Figuren ger svagt stöd till H1. Könsgapet i SD-röstning var större bland de unga, men endast 

marginellt. I den yngre generationen hittades 8,65 procentenheter könsskillnad i SD-röstning. 

Könsskillnaderna minskade något för varje åldersgrupp; bland 31-60-åringar skiljde 7,5 

procentenheter mellan könen, och i den äldre generationen var könsskillnaden ca 6 

procentenheter. Könsgapets variation mellan åldersgrupperna är mindre än i VALU 2022 

(figur 3). Intressant är även att andelen SD-röstning här är störst bland äldre män, till skillnad 

från VALU 2022 där äldre män hade lägst andel SD-röstning jämfört med män i andra 

åldersgrupper. 

 

 

 

 

 
12 Åldersgrupp 18-30: N=488. Åldersgrupp 31-60: N=1708. Åldersgrupp 61-84: N=1260. 
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Figur 7. Förslag: Satsa på ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor. 

Kommentar: i figur 7a är variabeln kodad på en skala 0-10 där 0 = mycket dåligt förslag och 10 = mycket 

bra förslag. I figur 7b är variabeln kodad som en dummyvariabel och visar andel som svarade 10 = mycket 

bra förslag. 

 

Figur 7 visar hur män och kvinnor i de olika åldersgrupperna13 ser på förslaget om att satsa på 

ett samhälle där makt omfördelas från gruppen män till gruppen kvinnor. Medelvärdet för 

unga kvinnor var ca 6,9 medan medelvärdet för unga män var 4,9. Därmed var könsgapet 

störst bland unga. Unga män hade lägst medelvärde av alla, och unga kvinnor högst. Även 

andelen som ansåg att förslaget var mycket bra har störst könsgap i den yngre generationen. 

Andelen unga kvinnor som ansåg att det var ett mycket bra förslag var 23,8%, medan andelen 

unga män endast var 8,9%, således skiljde 14,9 procentenheter. Här blir stödet för H2 tydligt 

– unga hade störst könsgap i jämställdhetssyn, och könsgapet minskar för varje åldersgrupp. 

Även här i VU 2018 är urvalet av unga väljare motiverat då de innehar störst könsgap i SD-

röstning och jämställdhetssyn. 

 

5.4. Logistisk regressionsanalys – VU 2018 

Urvalet begränsas till unga väljare, 18-30-åringar. Även här försvinner signifikans för 

jämställdhetssyn under kontroll för flyktingfientlighet och därmed kan inte H3 bekräftas.

 
13 Åldersgrupp 18-30: N=488. Åldersgrupp 31-60: N=1708. Åldersgrupp 61-84: N=1260. 



 

Tabell 2. Logistisk regressionsanalys med odds-ratio. Beroende variabel: SD-röstning 2018. 

z statistics in parentheses * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 

Kön 2.240* 1.203 0.840 1.586 1.203 1.176 1.264 1.078 0.939 0.842 

 (2.23) (0.46) (-0.38) (1.13) (0.46) (0.40) (0.56) (0.18) (-0.13) (-0.34) 

           

Omfördela makt från 

män till kvinnor 

 0.749*** 0.933 0.798*** 0.747*** 0.760*** 0.776*** 0.812**  0.941 

  (-4.52) (-0.92) (-3.32) (-4.43) (-4.12) (-3.76) (-2.90)  (-0.75) 

           

Ta emot färre 

flyktingar 

  11.56***      7.783*** 7.291*** 

   (5.52)      (4.35) (4.14) 

           

Hårdare straff    3.492***     1.119 1.091 

    (3.55)     (0.31) (0.23) 

           

Arbetar- 

klass 

    3.061*    2.265 2.284 

     (2.49)    (1.37) (1.38) 

           

Högskole- 

utbildning 

     0.255**   0.456 0.445 

      (-3.06)   (-1.37) (-1.40) 

           

Politiker bryr sig 

inte om folket 

      2.162***  1.775** 1.773** 

       (4.27)  (2.73) (2.73) 

           

Höger- 

ideologi 

       1.560*** 1.248 1.245 

        (4.13) (1.68) (1.66) 

           

Intercept 0.0318878*** 0.3396823 6.09e-06*** 0.0006188*** 0.1551179* 0.5179107 0.025595*** 0.015299*** 3.38e-07*** 7.96e-07*** 

 (-5.60) (-1.37) (-5.25) (-3.81) (-2.14) (-0.82) (-3.48) (-3.58) (-5.42) (-4.76) 

N 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 

Pseudo R2 0.0217 0.1164 0.3968 0.2004 0.1465 0.1631 0.2015 0.2064 0.4641 0.4664 



 

Modell 1 visar det bivariata sambandet mellan kön och SD-röstning 2018 bland unga. Män 

hade >2 gånger högre odds att SD-rösta än kvinnor, och sambandet var signifikant (p<0,05). I 

övriga modeller försvinner signifikansen för kön. Modell 2 visar att jämställdhetssyn14 är så 

starkt sammankopplat med kön att könseffekten försvinner, vilket tyder på att 

jämställdhetssynen är en mellanliggande variabel. Detta kan förklaras med att kvinnor är mer 

benägna att vilja se ett samhälle med mer makt till kvinnor, och som tidigare forskning visat 

är kön den främsta indikatorn på jämställdhetsåsikter (Chueri & Damerow, 2022:3). Odds-

ratio för jämställdhetssynen är 0.749, vilket innebär att för varje ökat skalsteg i 

jämställdhetssyn minskar benägenheten att SD-rösta med ca 25%. Sambandet behåller 

signifikans under kontroll för alla alternativa förklaringar enskilt, förutom flyktingfientlighet. 

Modell 3 visar att flyktingfientlighet har en väldigt stor effekt (odds-ratio=11.56) på SD-

röstning. För varje skalökning i flyktingfientlighet är man nästan 12 gånger mer benägen att 

SD-rösta, vilket är den största effekten i alla modeller. Eftersom sambandet för 

jämställdhetssyn försvinner innebär detta att de som var flyktingfientliga också var negativa 

till förslaget om omfördelad könsmakt. Pseudo-R2 är också störst i modell 3, bland modell 1-

8, och förklarar nästan 40% av variationen i SD-röstning.  

 

I modell 9 undersöks samtliga alternativa förklaringar och dess effekter på könseffekten. Det 

enda som behåller signifikans är flyktingfientligheten med den högsta signifikansnivån 

(p<0001), samt populism15 (p<0.05). Samma sak sker i modell 10 där jämställdhetsfaktorn 

testas under kontroll för samtliga alternativa förklaringar. Intressant är också att könsfaktorn 

blir negativ, vilket innebär att män är mindre benägna att SD-rösta, under kontroll för alla 

alternativa förklaringar, vilket inte är vanligt. Könssambandet är dock inte statistiskt 

signifikant och har därmed antagligen uppkommit av slumpen. Det är intressant att endast två 

variabler fick signifikans i modell 9 och 10, vilket skiljer sig mycket från resultaten i VALU 

2022 (tabell 1). Detta kan bero på att endast 37 av N=369 unga väljare röstade på SD, och det 

är svårt att få tillräckligt med variation i alla 8 variabler för statistiska samband. 

Sammanfattningsvis får H3 inte stöd under kontroll för flyktingfientlighet (modell 3). 

Flyktingfientlighetens effekt på övriga variabler illustreras i figur 8 nedan.                    

 

 

 
14 Variabeln är operationaliserad på en 11-värdig skala där 0 = mycket dåligt förslag och 10 = mycket bra 

förslag. 
15 Operationaliserat som ”politiker bryr sig inte om folket” (Appendix, bilaga 4). 
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Figur 8. 

Figur 8a. Exklusive flyktingfientlighet.  Figur 8b. Samtliga variabler. 

Kommentar: i figur 8a inkluderas alla variabler utom flyktingfientlighet, och jämställdhetssyn 

behåller signifikans (p=0,035). När flyktingfientlighet inkluderas i figur 8b förlorar alla 

variabler signifikans förutom populism (p=0,006). 

6. Diskussion och slutsats  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur jämställdhetsattityder påverkar könsgapet i PRRP-

röstning bland unga väljare. För att motivera urvalet av unga väljare kartlades könsgapen i 

PRRP-röstning respektive jämställdhetsattityder i de olika åldersgrupperna. Den statistiska 

analysen genomfördes i VALU 2022, och replikerades därefter på VU 2018 med bättre 

operationalisering på jämställdhetssyn. Frågeställningarna var: 

a) Hur stort är könsgapet i populistisk radikalhögerröstning respektive jämställdhetssyn 

bland unga, i jämförelse med andra åldersgrupper?  

b) I vilken utsträckning kan skillnader i synen på jämställdhet bland unga väljare 

förklara könsgapet i populistisk radikalhögerröstning? 

 

Den första frågeställningen besvarades genom deskriptiv statistik som visade att unga väljare 

hade störst könsgap i PRRP-röstning (SD-röstning) både 2022 och 2018, vilket stödjer H1. 

Ungas SD-könsgap i jämförelse med andra åldersgrupper var tydligare 2022 (figur 3), än 

2018 (figur 6). Detta kan bero på att VALU 2022 hade fler respondenter, riksdagsvalet 2022 

var rekordkönspolariserat (Ahlbom & Oscarsson, 2022:98) samt att ungas ideologiska 

könsgap ökat (Ekengren Oscarsson, 2022-09-21:23). Unga kvinnor hade lägst andel SD-
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röstning av alla, i båda datamängder, vilket överensstämmer med tidigare forskning som visat 

att unga kvinnor PRRP-röstar i låg utsträckning (Campbell & Erzeel, 2018). Unga män 

däremot SD-röstade i liknande utsträckning som övriga män. Resultaten innebär att 

forskningsdebatten kring unga väljares PRRP-relation (Norris & Inglehart, 2019; Schäfer, 

2021) bör ta könsgapet i beaktning. Även könsgapet i jämställdhetsattityder (figur 4; figur 7) 

var störst bland unga i båda datamängder, vilket stödjer H2 och överensstämmer med 

kartläggningar av Jämställdhetsmyndigheten (2021) och Ungdomsbarometern (2022). 

Resultaten går således emot det generationella värderingsskiftet som menar att unga är 

progressiva och äldre konservativa (Norris & Inglehart, 2019). Detta bidrar till forskningen 

genom att visa en större åsiktsvariation inom den unga generationen än tidigare trott, samt 

ifrågasätta generationellt värderingsskifte som huvudmekanismen bakom cultural backlash-

teorin, likt Schäfer (2021) och Off (2022). Eftersom unga väljare uppvisat störst könsgap i 

PRRP-röstning och jämställdhetsattityder motiveras urvalet inför analysens andra 

frågeställning. 

 

Den andra frågeställningen undersöktes genom logistisk regressionsanalys med urvalet unga 

väljare, oberoende variabel kön, beroende variabel SD-röstning samt mellanliggande variabel 

jämställdhetssyn, därefter under kontroll för alternativa förklaringar. Jämställdhetssynen 

medierade könseffekten på SD-röstning (modell 2), vilket innebär att det kan vara en 

mellanliggande variabel. Jämställdhetssynens effekt på sambandet mellan kön och SD-

röstning var statistiskt signifikant som ensam tredje variabel samt under enskild kontroll för 

nästan samtliga alternativa förklaringar, i båda datamängderna. Signifikansen försvann 

däremot under kontroll för flyktingfientlighet (modell 3, VALU 2022 & VU 2018) samt 

högerideologi (modell 8, VALU 2022). När samtliga alternativa förklaringar inkluderades i 

regressionsanalysen (modell 10) förlorade jämställdhetssynen signifikans i båda 

datamängderna. Således får H3 inte stöd – jämställdhetssynen kan inte förklara PRRP-

könsgapet bland unga, under kontroll för alternativa förklaringar. Jämställdhetssynen kan 

spela roll, men inte tillräckligt mycket för att behålla signifikans. Sambandet kan ha utsatts för 

ett svårt test och därmed är generaliserbarheten svag. Resultatet skiljer sig från Off (2022) 

som visade en signifikant jämställdhetssynseffekt under kontroll för alternativa förklaringar i 

riksdagsvalet 2018. Detta kan bero på att Off (2022) undersöker hela befolkningen, inte bara 

unga.  
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Jämställdhetssynseffektens nollresultat innebär att flyktingfientlighet (och högerideologi16 

2022) har ett så starkt samband med jämställdhetssynen och SD-röstning (Appendix, bilaga 5) 

att jämställdhetseffekten försvinner. Flyktingpolitiken är synliggjord i Sverige, som tagit emot 

ett stort antal flyktingar per capita. Flyktingfrågan är väldigt framhävd i SD:s politik och har 

därmed störst effekt på röstningen. SD tar sällan upp jämställdhetsfrågan, förutom i samband 

med flyktingfrågan. Trots den femonationalistiska synen på jämställdhet som västerländskt 

ideal är frågan inte lika viktig för SD-väljare som för andra väljare i den svenska 

jämställdhetskontexten – jämställdhetsfrågan är således sekundär. Resultaten motsäger 

Lancaster (2020) som visade att flyktingfientlighet inte nödvändigtvis samverkar med 

konservativa jämställdhetsattityder samt att SD kan ses som sexual-moderna. I den svenska 

kontexten är dock SD jämställdhetskonservativa, och Lancasters (2020) 

jämställdhetsindikator17 kan ifrågasättas, vilket kan påverka de skilda resultaten. 

Jämställdhetssynens samverkan med flyktingfientlighet bör utforskas vidare i framtida 

forskning för att undersöka cultural backlash-teorin ytterligare. Sammantaget har uppsatsen 

bidragit till forskningsfältet genom att isolera unga väljare och visat att jämställdhetssynen 

kan ha ett starkt samband med flyktingfientlighet, vilket påverkar PRRP-röstning.  

 

En begränsning med materialet var åldersgruppernas kategorisering, vilket bidrog till att 

generationsskillnader i SD-könsgapet blev minde tydligt än om analysen gjordes med mer 

detaljerade åldersgrupper (Appendix, bilaga 6). Ytterligare begränsning var att 

jämställdhetsbetydelsen för partival (VALU 2022) inte är en perfekt operationalisering på 

jämställdhetssyn, vilket kan ha påverkat resultaten. Dock fick sambandet inte heller 

signifikans i VU 2018 där jämställdhetssynen var bättre operationaliserad. I VU 2018 (tabell 

2), med färre respondenter och mindre könsskillnader, fick flyktingfientligheten nästan alla 

andra effekter att försvinna, inklusive könseffekten, medan alla variabler förutom 

jämställdhetsbetydelsen för partival behöll signifikans i VALU 2022 (tabell 1). Detta kan 

indikera att unga väljare var mer könspolariserade 2022 och att ett bättre mått på 

jämställdhetssyn möjligen kan behålla signifikans i VU 2022. Den datamängden är inte 

tillgänglig i skrivande stund och kan därför inte testas. Det svenska riksdagsvalet 2022 har 

talats om som det mest könspolariserade genom tiderna, vilket antagligen kommer göra det 

 
16 Kan bero på att högerblock-väljare ansåg att jämställdhet hade mindre betydelse, SD-väljare utmärkte sig inte 

särskilt mycket. 
17 Lika rätt till arbete mellan könen. 
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till ett intressant fall att undersöka vidare i framtiden. Framtida forskning kan exempelvis 

undersöka varför unga väljare tycks vara mer polariserade 2022, och inom vilka frågor. 

 

Resultaten kan tänkas generaliseras till den unga svenska populationen, men 

generaliserbarheten internationellt är komplex. Unga väljares SD-könsgap (figur 3; figur 6) 

kan möjligen inte generaliseras till ungas PRRP-könsgap i andra kontexter då 

Sverigedemokraterna skiljer sig mycket från andra PRRPs och har nått stor makt i Sverige. 

Däremot, eftersom jämställdhetskritiska unga män hittades i den svenska jämställda kontexten 

där unga enligt cultural backlash-teorin bör vara progressiva, kan unga män tänkas vara 

jämställdhetskritiska i mindre jämställda kontexter också, vilket tidigare forskning visat (Off 

et al., 2022). Könsgapet i jämställdhetsattityder i den svenska kontexten kan dock främst 

tänkas generaliseras till liknande jämställda kontexter, eftersom även unga kvinnor kan vara 

jämställdhetskritiska i jämställdhetskonservativa kontexter. Detta kan undersökas vidare i 

framtida forskning.  

 

Resultaten indikerar att unga människor inte bör antas vara enbart progressiva, och att 

forskningen bör undersöka variationer inom den unga väljargruppen i högre utsträckning. 

Trots att resultaten inte kunde visa en signifikant jämställdhetssynseffekt, under kontroll för 

flyktingfientlighet, indikerar resultaten att unga har blivit mer polariserade och att 

flyktingfientlighet samverkar med konservativ jämställdhetssyn. Resultaten ger upphov till 

framtida forskningsområden. Har polariseringen bland unga ökat, och isåfall varför? Hur ser 

sambandet mellan jämställdhetssyn och flyktingfientlighet bland unga ut i andra kontexter? 

Hur har sociala medier, med dess ideologibekräftande algoritmer, påverkat könsgapen och 

polariseringen? Hur hänger sexistiska rörelser, som exempelvis Andrew Tate-fanbasen, ihop 

med högerradikaliseringen bland unga? Detta är frågor som framtida forskning kan utforska. 
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Appendix 

Bilaga 1.  

 

Kommentar: figuren visar vilket parti som har bäst jämställdhetspolitik enligt SD-väljare som ansåg att 

jämställdhetsfrågan hade mycket stor betydelse för ens partival. N = 321. 

 

Bilaga 2. 

 

Kommentar: stapeldiagrammet visar hur stor andel som ansåg att SD hade bäst jämställdhetspolitik inom 

de olika svarsalternativen på frågan om jämställdhetsbetydelsen för partival. X-axeln representerar en 5-

gradig skala där 1 = jämställdhet hade mycket liten betydelse för partival och 5 = jämställdhet hade 

mycket stor betydelse för partival. Y-axeln är kodad som en dummyvariabel där 1 = SD har bäst 

jämställdhetspolitik och 0 = annat parti har bäst jämställdhetspolitik.  

 



 45 

Bilaga 3. 

 

Kommentar: stapeldiagrammet visar hur stor andel som SD-röstat inom de olika svarsalternativen på 

frågan om jämställdhetsbetydelsen för partival. X-axeln representerar en 5-gradig skala där 1 = 

jämställdhet hade mycket liten betydelse för partival och 5 = jämställdhet hade mycket stor betydelse för 

partival. Y-axeln är kodad som en dummyvariabel där 1 = SD-röst och 0 = röst på annat parti. 

 

Bilaga 4. Alternativa förklaringars operationaliseringar. 

Alternativ förklaring VALU 2022 VU 2018 

Flyktingfientlighet  

(syn på invandring) 

Vilken är din åsikt om 

följande förslag? 

11. Ta emot färre flyktingar 

i Sverige. 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Mycket dåligt förslag, 2 = 

Ganska dåligt förslag, 3 = 

Varken bra eller dåligt 

förslag, 4 = Ganska bra 

förslag, 5 = Mycket bra 

förslag.   

Vilken är din åsikt om 

följande förslag? 

q329e. Ta emot färre 

flyktingar i Sverige. 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Mycket dåligt förslag, 2 = 

Ganska dåligt förslag, 3 = 

Varken bra eller dåligt 

förslag, 4 = Ganska bra 

förslag, 5 = Mycket bra 

förslag.   

Hårdare straff 

(auktoritarism) 

Vilken är din åsikt om 

följande förslag? 

Vilken är din åsikt om 

följande förslag? 
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10. Införa mycket hårdare 

fängelsestraff för 

brottslingar. 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Mycket dåligt förslag, 2 = 

Ganska dåligt förslag, 3 = 

Varken bra eller dåligt 

förslag, 4 = Ganska bra 

förslag, 5 = Mycket bra 

förslag.   

q329d. Införa mycket 

hårdare fängelsestraff för 

brottslingar. 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Mycket dåligt förslag, 2 = 

Ganska dåligt förslag, 3 = 

Varken bra eller dåligt 

förslag, 4 = Ganska bra 

förslag, 5 = Mycket bra 

förslag.   

Arbetarklass 

(Blue-collar workers) 

23. Vilken av de här 

yrkesgrupperna hör/hörde 

Du till? 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Arbetare, Arbetare med 

arbetsledande position, 

Jordbrukare. 0 = 

Tjänsteman, Tjänsteman 

med arbetsledande funktion, 

Tjänsteman med företags-

/verksamhetsledande 

position, Företagare: ingen 

anställd, Företagare: minst 

en anställd, Aldrig 

yrkesarbetat 

q344. Vilken av de här 

yrkesgrupperna hör/hörde 

du till? 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Arbetare, Arbetare med 

arbetsledande position, 

Jordbrukare: ingen anställd, 

Jordbrukare: en eller flera 

anställda. 0 = Tjänsteman, 

Tjänsteman med 

arbetsledande funktion, 

Tjänsteman med företags-

/verksamhetsledande 

position, Företagare: ingen 

anställd, Företagare: 1-9 

anställda, Företagare: 10 

eller fler anställda. Annat = . 

Högskoleutbildning 20. Vilken skolutbildning 

har Du?  

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Studier/examen från 

högskola/universitet, 

Studier/examen från 

q359. Vilken är din högsta 

utbildningsnivå? 

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Studier vid 

högskola/universitet, 

Examen från 
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forskarutbildning. 0 =  

Eftergymnasial utbildning, 

ej högskola, Examen från 

gymnasium, folkhögskola 

eller motsvarande, 

Grundskola eller 

motsvarande obligatorisk 

skola, Ej fullgjort 

grundskola eller 

motsvarande obligatorisk 

skola.  

högskola/universitet, 

Examen från/studier vid 

forskarutbildning. 0 = Ej 

fullgjord grundskola (eller 

motsvarande obligatorisk 

skola), Grundskola (eller 

motsvarande obligatorisk 

skola), Studier vid 

gymnasium, folkhögskola 

(eller motsvarande), Examen 

från gymnasium, 

folkhögskola (eller 

motsvarande),Eftergymnasial 

utbildning, ej 

högskola/universitet. Annat 

= . 

Misstro till politiker 

(populism) 

7. Allmänt sett, hur stort 

förtroende har Du för 

svenska politiker?  

Svarsalternativ: 1 = Mycket 

stort, 2 = Ganska stort, 3 = 

Ganska litet, 4 = Mycket 

litet 

Och vilken är din inställning 

till följande påståenden? 

q303a. De flesta politiker 

bryr sig inte om folket.  

Svarsalternativ (omkodat): 1 

= Tar helt avstånd, 2 = Tar 

delvis avstånd, 3 = Varken 

instämmer eller tar avstånd, 

4 = Instämmer delvis, 5 = 

Instämmer helt.  

Högerideologi 9. Man talar ibland om att 

politiska åsikter kan 

placeras in på en vänster-

högerskala. Var skulle Du 

placera in Dig själv? 

Svarsalternativ: 1 = Klart till 

vänster, 2 = Något till 

q320. Och var skulle du 

placera dig själv på samma 

skala?  

Svarsalternativ: 0 = Vänster, 

10 = Höger (11 

svarsalternativ) 
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vänster, 3 = Varken till 

vänster eller höger, 4 = 

Något till höger, 5 = Klart 

till höger 

 

Bilaga 5. 

Korrelationsmatris VALU 2022. 

 SD-röst Kön  

(Man = 

1) 

Jämställdhetsbetydelse 

för partival 

Ta emot 

färre 

flyktingar 

Högerideologi  

SD-röst 1.0000     

Kön  

(Man = 1) 

0.1604 1.0000    

Jämställdhetsbetydelse 

för partival 

-0.1549 -0.3463 1.0000   

Ta emot färre 

flyktingar 

0.3664 0.2672 -0.3558 1.0000  

Högerideologi  0.3179 0.2307 -0.3578 0.6131 1.000 

Kommentar: samtliga korrelationer är statistiskt signifikanta. N=1726, 

Korrelationsmatris VU 2018. 

 SD-röst Kön (Man = 1) Omfördela 

könsmakt 

Ta emot färre 

flyktingar 

SD-röst 1.000    

Kön (Man = 1) 0.1184 1.0000   

Omfördela 

könsmakt 

-0.2787 -0.3366 1.0000  

Ta emot färre 

flyktingar 

0.4231 0.2587 -0.5296 1.0000 

Kommentar: samtliga korrelationer är statistiskt signifikanta. N=369, 
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Bilaga 6. 

 

Kommentar: stapeldiagrammet visar könsgapet i SD-röstning när åldersgrupperna i VALU 2022 är 

operationaliserade i fyra kategorier, vilket var den ursprungliga tanken. Här har män under 25 störst 

andel SD-röstning, och kvinnor under 25 lägst. Skillnader i SD-könsgapet här är således tydligare. Denna 

operationalisering valdes dock bort för att öka jämförbarheten med VU 2018, där de färdigkodade 

åldersgrupperna inte gick att omkoda. 
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