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Förord

Liksom vid en rad tidigare val ställdes i samband med 1973 års val an
slagsmedel till statistiska centralbyråns förfogande för en riksomfattan
de intervjuundersökning. I likhet med vad som var fallet vid föregående 
riksdagsval genomfördes intervjuundersökningen i samarbete med ett 
forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs uni
versitet under ledning av undertecknad Särlvik.

Samarbetet mellan statistiska centralbyrån och forskningsprojektet har 
ordnats så att statistiska centralbyrån och dess utredningsinstitut har 
svarat för fältarbetet med intervjuer, urvals dragning och insamling av 
vissa registeruppgifter m m, medan ansvaret för undersökningens all
männa planering, utarbetandet av intervjuformulär och den vetenskapliga 
bearbetningen åvilar forskningsprojektet.

Under planeringen av valundersökningen uttrycktes från utredningen om 
den kommunala demokratien önskemål om att genom valundersökningen 
få belyst frågor av direkt betydelse för utredningens arbete. - För att 
tillgodose detta önskemål intogs i undersökningens frågeformulär ett an
tal intervjufrågor avseende lokal och kommunal politik. Denna del av un
dersökningen redovisas i föreliggande skrift.

Undersökningsmaterialet utgörs av 2 596 intervjuer med röstberättigade 
i ett riksomfattande urval, som var avsett att vara representativt för 
den röstberättigade befolkningen (med den begränsningen att intervjuer 
ej företogs med personer över 80 år). Undersökningen genomfördes så 
att halva urvalet intervjuades före valdagen, medan den andra urvals
delen intervjuades efter valet. Dessa intervjuer som tog en dryg timma 
i anspråk utfördes vid personliga besök. För att få uppgifter om de röst
berättigades röstning för urvalet i dess helhet genomfördes en brevenkät 
(med kompletterande uppföljning genom personlig kontakt) för den del av 
urvalet som intervjuats före valet. Uppgifter om deltagande i valet in
hämtades från röstlängderna. En mer fullständig beskrivning av under
sökningens genomförande ingår i den redogörelse för 1973 års val, som 
utges av statistiska centralbyrån.1

1 Olof Petersson och Bo Särlvik, "Valet 1973", i: Allmänna valen 1973", 
Del 3, (SOS), Stockholm 1975.
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Den föreliggande framställningen baserar sig på urvalet i dess helhet. 
Ehuru man givetvis kan finna mindre skillnader mellan de båda urvals
delarna med avseende på vissa svarsfördelningar etc har vi inte funnit 
att de är av betydelse eller relevans för den del av datamaterialet eller 
de frågeställningar som behandlas här.

Bo Särlvik och Olof Petersson
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Perspektiv på kommunala val

Vår undersökning vid 1973 års val hade inte i första hand till syfte att 
studera den kommunala demokratien i verksamhet; det gällde i stället 
att studera faktorer som bestämde utgången av valet i dess helhet som 
ett kollektivt politiskt beslut av de röstberättigade® Våra data om väl
jarnas partival och deras uppfattningar om lokala politiska förhållanden 
utgör därför endast en begränsad del av det material som insamlats och 
dessa data ingår i ett större undersöknings sammanhang, där lokalpoli
tiken ses i ett rikspolitiskt perspektiv.

Långt mer inträngande och allsidiga studier av den kommunala demokra
tien har genomförts vid tidigare val, framförallt av det stora statsveten
skapliga forskningsprojektet Kommunalforskningsgruppen. Genom sådana 
undersökningar har vi fått belyst hur olika sidor av den kommunala demo
kratien påverkas av strukturella och organisatoriska faktorer såsom t ex 
kommunernas befolkningsstorlek och urbaniserings gr ad (före den stora 
kommunsammanläggningen) och partiernas aktivitet i olika former.

Till skillnad från dessa undersökningar ger vår undersökning inte någon 
ny kunskap om variationer mellan kommuner och orsaker till sådana va
riationer. Vi söker sålunda inte här egentligen ge svar på frågor som 
gäller t ex olikheter med avseende på aktivitet eller information mellan 
olika typer av kommuner. Våra data belyser i stället hur väljare i all
mänhet (eller mer tekniskt: ett representativt slumpmässigt urval av 
röstberättigade) ser på politiken i sina kommuner. Våra jämförelser 
gäller inte förhållandena i andra kommuner utan väljarnas uppfattningar 
om motsvarande aspekter av riks politiken.

Med denna framställning avser vi att redovisa och diskutera de delar av 
vårt datamaterial, som synes vara direkt relevanta för några mer all
männa frågeställningar kring den kommunala politikens roll i den svenska 
representativa demokratien betraktad som ett övergripande politiskt 
system. Det blir då inte fråga om att behandla dessa frågeställningar på 
något mer fullständigt sätt. Vi gör inte heller gällande att de kan mer än 
delvis besvaras med den undersökningsteknik och det datamaterial, som 
presenteras här, alltså ett ganska smalt register av mått på individuellt 
beteende och opinioner i ett tvärsnitt av valmanskåren.

Vi behandlar följande frågeställningar:

1) Hur olika är de politiska alternativ man har att välja mellan?
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Datamaterialet utgörs av intervjufrågor om hur stora skillna
derna är mellan partierna i riksdagen resp i den egna kommu
nens fullmäktige»

2) Vilket samband ser väljarna mellan egna krav på politikens 
innehåll och partierna som politiska valalternativ? I intervju
erna ingår frågor om vad de intervjuade anser vara angelägna 
politiska mål» Dessa intervjufrågor innehöll inga på förhand 
formulerade svarsalternativ utan de intervjuade fick fritt ge 
uttryck åt sina uppfattningar» I uppföljningsfrågor tillfrågades 
de intervjuade om de ansåg att något politiskt parti gjort in
satser för att tillgodose deras krav liksom om något parti 
ställt sig negativt» Tillsammantagna kan dessa frågor användas 
för att belysa i vilken utsträckning väljarna - kommunalpoli- 
tiskt och rikspolitiskt - ser ett sammanhang mellan de egna 
kraven på politikens innehåll och skillnader mellan partierna»

3) Vilka krav ställer väljarna på politikens innehåll? Här avser 
vi främst att redovisa rikspolitiska och lokalpolitiska krav i 
form av en kartläggning av deras fördelning på politiska sak
områden» Men vi företar också en jämförelse mellan dessa 
data och svaren på liknande frågor, där de intervjuade till
frågades om de ”goda och dåliga sidorna” hos den regerings
politik, som förts fram till valet»

4) Hur bedömer väljarna det politiska systemets ”kapabilitet” och 
”mottaglighet”? Här redovisas ett antal intervjufrågor som be
lyser dels i vilken utsträckning väljarna förväntar att de egna 
kraven skall tillgodoses och hur de bedömer samhällsförhållan
den i stort, dels i vilken utsträckning de anser att det politiska 
systemet är ”mottagligt” i den meningen att krav som framförs 
av medborgarna blir beaktade»

5) Hur bedömer väljarna sina egna möjligheter att direkt påverka 
politikens innehåll genom egen aktivitet - och vilka vägar till 
politisk påverkan anser man stå till buds?

I ett särskilt avsnitt redovisar vi därefter data om ”röstsplittringen” 
vid de samtidiga valen, dvs utnyttjandet av möjligheten att rösta på olika 
partier i riksdagsval och kommunala val» Vid de första samtidiga valen, 
1970, ”splittrade” 6 procent av väljarna på detta sätt sitt partival» Vid 
1973 års val hade denna andel ökat till 9 procent»
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Väljaruppfattningar om lokalpolitik och 
rikspolitik — en dataredovisning

Partiskillnader i riksdag och kommunfullmäktige

Under intervjuerna - men inte i omedelbart samband med varandra - 
ställdes följande frågor om parti skillnaderna i rikspolitik och lokal* 
politik:

"Hur stora skillnader tycker Ni rent allmänt det är mellan par
tierna i riksdagen när det gäller deras sätt att ta ställning till 
politiken? (Givna svarsalternativ:) Mycket stora skillnader, 
ganska stora skillnader, inte särskilt stora skillnader, mycket 
små skillnader?"

"Hur stora skillnader tycker Ni att det rent allmänt är mellan 
partierna i kommunfullmäktige här i kommunen när det gäller 
deras sätt att ta ställning till politiken?" (Samma givna svars
alternativ som ovan*)

De procentuella svarsfördelningarna ges i tabellerna 1-2 dels för samt
liga väljare och ej röstande, dels med uppdelning efter röstnings sätt* 
I denna liksom i alla följande tabeller med samma uppdelning har de 
intervjuade uppdelats efter sitt röstningssätt i riksdagsvalet* Det kan 
anmärkas att man genomgående skulle få praktiskt taget identiska för
delningar om uppdelningen i stället gjorts efter röstningen i kommun
fullmäktigevalet*

Av tabell 1 som gäller väljarnas uppfattningar om riksdagen framgår 
att endast en mycket liten del ville se parti skillnaderna som "mycket 
stora" (7 procent) men det var också en mycket liten andel, som ansåg 
att partiskillnaderna var "mycket små" (4 procent)* Detsamma gäller 
uppfattningarna om partiskillnaderna i kommunfullmäktige (tabell 2)* 
Inte desto mindre föreligger en markant olikhet mellan uppfattningarna 
om partiskillnaderna i rikspolitik och i lokalpolitik: I fråga om riksdagen 
ansåg 39 procent att parti skillnaderna var "mycket" eller "ganska" stora 
medan 50 procent bedömde dem som "inte särskilt stora" eller "mycket 
små"; motsvarande procenttal för kommunfullmäktige uppvisar en helt 
annan balans, nämligen 22 procent resp 47 procent* Inte mindre intres
sant är kanske att nästan en tredjedel av de tillfrågade sade sig inte ha 
någon mening om parti skillnaderna i kommunfullmäktige, eftersom väl 
detta måste innebära att man inte alls haft någon bild av partimotsätt
ningar i fullmäktige*
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Uppfattningar om parti skillnader avspeglar inte enbart de faktiska för- 
hållandena; de kan också ses som uttryck för väljarens egen känsla av 
politiskt engagemangs Allmänt sett kan man sålunda räkna med att per
soner, som är starkt intresserade av politik bör uppfatta skillnaderna 
mellan partierna som viktigare - och därmed också som större - än vad 
andra väljare gör* Det förefaller då också rimligt att anta att den som 
uppfattar partiskillnaderna i rikspolitiken som förhållandevis stora också 
bör vara mer benägen att anse att det finns väsentliga skillnader mellan 
partierna i den kommunala politiken* Såsom framgår av tabell 3 (där 
svaren på de båda frågorna korstabulerats) framträder också ett sam
band av detta slag, och sambandet är tämligen starkt bland dem som 
över huvud taget har någon uppfattning om skillnaderna mellan partierna 
i kommunfullmäktige (jämför de båda övre raderna i tabellen)* Även 
bland dem som bedömer parti skillnaderna i rikspolitiken som mycket 
eller ganska stora är det dock mycket vanligt att man gör en annan be
dömning av kommunalpolitiken* Än mer anmärkningsvärt är kanske att 
andelen av personer som inte alls har någon uppfattning om partiskill
naderna i kommunfullmäktige är ungefär densamma i alla tabellens ko
lumner; det tyder på att det också bland väljare, som tillmäter de riks- 
politiska skillnaderna jämförelsevis stor betydelse, är vanligt att inte 
alls uppmärksamma några partipolitiska motsättningar i den egna kom
munen.

Tabell 1 RÖSTNING - UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I 
RIKSDAGEN

Uppfattning om 
parti skillnader:

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP M

mycket stora skillnader 14 10 4 5 8 7 7

ganska stora skillnader 35 35 28 30 32 28 32

inte särskilt stora 
skillnader 38 41 56 53 45 38 46

mycket små skillnader 6 3 3 5 5 8 4

vet inte/vill ej svara 7 11 9 7 10 19 11

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 98 1051 589 185 285 167 2596

Summa "mycket stora" 
och "ganska stora" 
skillnader (procent) 49 45 32 35 40 35 39
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Tabell 2 RÖSTNING - UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Uppfattning om 
parti skillnader:

Röstnings sätt:
M

Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP

mycket stora skillnader 4 4 3 4 4 2 3

ganska stora skillnader 20 20 17 17 19 12 19

inte särskilt stora 
skillnader 43 41 46 46 41 33 41

mycket små skillnader 9 5 6 8 6 9 6

vet inte/vill ej svara 24 30 28 25 30 44 31

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Summa ”mycket stora” 
och ”ganska stora” 
skillnader (procent) 24 24 20 21 23 14 22

Tabell 3 UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I RIKSDAGEN - 
UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I KOMMUNFULL
MÄKTIGE

Partiskillnaderna
i kommunfullmäktige 
uppfattas som:

Parti skillnad erna i riksdagen uppfattas som: Samt- 
ligamycket 

stora
ganska 
stora

inte sär sk 
stora

mycket 
små

mycket stora/ganska stora 38 34 16 12 22

inte särskilt stora/mycket 
små 32 40 59 62 47

vet inte 30 26 25 26 31

Summa procent 100 100 100 100 100

Uppfattningar om sambandet mellan partipolitik och egna krav på poli
tikens innehåll

I ett inledande avsnitt i intervjuerna tillfrågades väljarna vad de själva 
ansåg vara angeläget att regering och riksdag borde åstadkomma under 
de närmaste årena Frågorna ställdes utan givna svarsalternativ men följ
des av särskilda frågor om hur partierna ställde sig till dessa krav på 
politikens innehåll. I ett följande avsnitt ställdes liknande frågor om po
litiken i den egna kommunen.
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Frågorna hade följande utformning:

Riks politik:
”När det gäller politiken här i landet finns det ju många olika å- 
sikter om vilka nya saker som bör införas och vad som behöver 
ändras. Vad anser Ni personligen att partierna och regering och 
riksdag skall genomföra eller arbeta för under de närmaste åren?”

”Är det något av partierna som fört fram bra förslag i fråga om 
just den här saken (de här sakerna)?”

”Tycker Ni att något av partierna visar för litet intresse eller 
för en felaktig politik i den här frågan (de här frågorna)?”

Kommunalpolitik:
”När det gäller förhållandena här i Er kommun finns det väl olika 
meningar om vilka nya saker som bör införas och vad som behö
ver förändras o Vad anser Ni personligen att partierna och kom
munfullmäktige skall genomföra eller arbeta för under de när
maste åren?”

(Samma frågor beträffande partiernas insatser som ovan.)

Tabell 4 avser att visa i vilken utsträckning väljarna sammankopplade 
positiva och negativa omdömen om partierna med egna krav på rikspo- 
litiken. Åtskilliga intervjuade uttryckte givetvis flera olika önskemål 
och specificerade sina omdömen om partierna i förhållande till olika 
krav; vid bearbetningen har vi emellertid förenklat redovisningen så att 
tabellen visar hur stor andel som förknippat positiva eller negativa om
dömen om partier med minst ett eget önskemål. Samma förfaringssätt 
har tillämpats i de följande tabellerna beträffande kommunalpolitiken. 
Materialet har uppdelats så att man kan definiera en kategori som sätter 
sina egna önskemål i relation till en klar meningsmotsättning mellan par
tier - dvs de kan både ange något parti som främjar och något parti som 
motverkar deras egna önskemål. Denna kategori innefattar en knapp tred
jedel av de röstberättigade. En del väljare har en mindre klar bild av en 
konflikt mellan konkurrerande partier men ser ändå ett samband med de 
egna önskemålen på så sätt att de antingen uppfattar något parti som po
sitivt inställt eller något parti som negativt inställt; de båda kategorier 
i tabellen det här gäller utgör tillsammans 29 procent. Ungefär en fjärde
del av de röstberättigade ser intet samband mellan de egna önskemålen 
och partiernas insatser, medan 16 procent över huvud taget inte gav ut
tryck åt något krav på rikspolitiken.

I tabell 5 ges motsvarande data för väljarnas uppfattningar om kommunal
politiken. Man ser här en något större andel (28 procent) som inte har 
några särskilda politiska önskemål. Mest markant är emellertid att det 
är betydligt mindre vanligt att man ser något samband mellan de egna 
kommunala kraven och partipolitiken i kommunen. Endast något mer än 
var tionde väljare sätter egna krav i relation till en klar meningsmotsätt
ning mellan partier (med den ovan givna definitionen) och nästan fyra
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röstberättigade av 10 har lokala önskemål, som de inte alls förknippar 
med positiva eller negativa insatser från partiernas sida.

I tabellerna 6 och 7 har vi dels för rikspolitiken dels för kommunalpoli
tiken belyst sambandet mellan å ena sidan väljarnas uppfattningar om 
partiskillnader och å andra sidan deras uppfattning om sambandet mellan 
partipolitik och egna önskemål. I båda fallen finner man en tendens till 
att ju större vikt väljarna fäster vid skillnaderna mellan partierna, desto 
mer sannolikt är det att de också bedömer något av partierna som posi
tivt intresserat av egna politiska krav.

Till en del - men långt ifrån helt - beror såsom framgår vid en jämförel
se mellan tabellerna 6 och 7 den större benägenheten att koppla samman 
egna krav med partier i rikspolitik än i lokalpolitik på att väljarna i all
mänhet ser mindre av partiskillnader i kommunalpolitiken. Detta kan 
emellertid som sagt endast till en del betraktas som en förklaring till 
olikheten mellan lokalpolitik och rikspolitik; på alla nivåer ifråga om be
dömningen av partiskillnaderna finns en större tendens att se ett samband 
mellan egna krav och partipolitik i rikspolitiken. (Med ett mer tekniskt 
resonemang: I rikspolitiken nämner 51 procent ett krav och ett parti som 
stöder detta, medan motsvarande tal för kommunalpolitiken är 25 pro
cent. Differensen är alltså 26 procentenheter. Om man standardiserar 
tabellen för kommunalpolitik så att fördelningen på klassificeringen med 
avseende på uppfattningar om parti skillnader i kommunfullmäktige blir 
densamma som för riksdagen, så minskar visserligen differensen, men 
den uppgår ändå till 20 procentenheter.)

1 tabell 8 har slutligen de båda här behandlade klassificeringarna med av
seende på egna önskemål och positiva eller negativa omdömen om parti
ernas insatser korstabulerats. Samtliga procenttal har i denna tabell be
räknats med hela antalet intervjupersoner som bas. Som framgår av ta
bellen var det endast 10 procent av alla de intervjuade som inte över hu
vud taget kunde uttrycka något politiskt önskemål, vare sig rikspolitiskt 
eller kommunalpolitiskt. Om vi däremot ser på den kategori som anting
en inte hade några önskemål eller visserligen hade något önskemål men 
inte sammankopplade det med partipolitik på någon nivå, får man en kate
gori som uppgår till ungefär en tredjedel av de intervjuade (34 procent, 
summan av procenttalen i rektangeln i tabellens nedre, högra del). Vi 
kan också uttrycka detta så att omkring två tredjedelar av de röstbe
rättigade gav uttryck åt egna politiska krav, som de på ett eller annat 
sätt sammankopplade med positiva och/eller negativa omdömen om åt
minstone något partis politik. Endast en mycket liten del av de intervjua
de (7 procent) uppfattade en klar partikonflikt i form av både positiva och 
negativa partiinställningar i samband med egna önskemål inom både lo
kal- och rikspolitik. En knapp femtedel uppfattade något parti som posi
tivt till egna önskemål i både rikspolitik och kommunalpolitik (18 procent, 
summan av procenttalen i rektangeln i tabellens övre vänstra hörn).
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Tabell 4 RÖSTNING - UPPFATTNING OM SAMBAND MELLAN EGNA 
KRAV OCH PARTIERS INSATSER: RIKSPOLITIK

Röstnings sätt:
FP M

Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK s C

framför krav: nämner både 
positivt och negativt parti 45 21 39 42 50 17 31

framför krav: nämner parti 
positivt men inte negativt 16 23 21 14 15 15 20

framför krav: nämner parti 
negativt men ej positivt 11 8 9 10 12 12 9

framför krav: men nämner 
varken positivt eller negativt 
parti 18 28 20 23 14 30 24

framför inga rikspolitiska krav 10 20 11 11 9 26 16

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 5 RÖSTNING - UPPFATTNING OM SAMBAND MELLAN EGNA 
KRAV OCH PARTIERS INSATSER: LOKALPOLITIK

Röstnings sätt:
FP M

Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C

framför krav: nämner både 
positivt och negativt parti 20 11 11 11 17 6 11

framför krav: nämner parti 
positivt men inte negativt 14 16 15 17 10 8 14

framför krav: nämner parti 
negativt men inte positivt 13 7 9 8 11 7 8

framför krav: men nämner 
varken positivt eller negativt 
parti 39 38 41 36 39 38 39

framför inga lokalpolitiska krav 14 28 24 28 23 41 28

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 6 UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I RIKSDAGEN - UPPFATT
NING OM SAMBAND MELLAN EGNA KRAV OCH PARTIERS INSATSER

Uppfattning om partiskillnader i riksdagen: Samt-
mycket 
stora

ganska 
stora

inte särskilt 
stora

mycket 
små

vet inte/ 
ej svar

liga

framför krav och nämner 
positivt parti 64 55 51 41 27 51

framför krav men nämner 
ej positivt parti 20 31 37 35 41 33

framför inga krav 16 14 13 24 32 16

Summa procent 100 100 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 195 821 1184 113 283 2596

Tabell 7 UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I KOMMUNFULLMÄKTIGE - UPP
FATTNING OM SAMBAND MELLAN EGNA KRAV OCH PARTIERS INSATSER

Uppfattning om partiskillnader i kommunfullmäktige: Samt-
mycket 
stora

ganska 
stora

inte särskilt 
stora

mycket 
små

vet inte/ 
ej svar

liga

framför krav och nämner 
positivt parti 47 39 27 26 13 25

framför krav men nämner 
ej positivt parti 32 43 49 50 47 47

framför inga krav 21 18 24 24 40 28

Summa procent 100 100 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 89 482 1061 152 811 2596
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Tabell 8 UPPFATTNING OM SAMBAND MELLAN EGNA KRAV OCH PARTIETS 
INSATSER: RIKSPOLITIK - UPPFATTNING OM SAMBAND MELLAN EGNA 
KRAV OCR PARTIERS INSATSER: LOKALPOLITIK (procent)

Alla procenttal i tabellen är baserade på hela antalet intervjupersoner (2596)

Rik spolitiska 
krav:

Lokalpolitiska krav: Samtliga 
(radsummor)både 

positivt 
och 
negativt 
parti

positivt 
men ej 
negativt 
parti

negativt 
men ej 
positivt 
parti

varken 
positivt 
eller 
negativt 
parti

framför 
inga 
krav

både positivt och 
negativt parti 7 5 4 10 5 31

positivt, men ej 
negativt parti 2 4 1 9 4 20

negativt, men ej 
positivt parti 1 1 2 3 2 9

varken positivt 
eller negativt 
parti 1 2 1 13 7 24

framför inga krav 1 1 0 4 10 16

Samtliga 
(kolumnsummor) 12 13 8 39 28 100

Väljarkrav på rikspolitlk och lokalpolitik

Genom våra intervjufrågor om vad väljarna ville se genomfört eller för
ändrat under de närmaste åren har vi fått ett oerhört rikt och mångsidigt 
datamaterial. Intervjuarna har så fullständigt som möjligt antecknat sva
ren med de intervjuades egna formuleringar och de har också genom 
(neutralt hållna) följdfrågor uppmuntrat de intervjuade att ge fylliga och 
utförliga svar.

Vid bearbetningen av datamaterialet har vi bl a klassificerat svaren med 
hänsyn till vilka ”politiska sakområden” som berörts. Det ligger i sakens 
natur att många väljare har tagit upp flera sådana sakområden.

Vilken tillförlitlighet har då ett datamaterial av detta slag och vad kan 
svarsfördelningarna anses mäta? I jämförelse med konventionella opi- 
nionsundersökningsfrågor har dessa ”öppna intervjufrågor” den styrkan 
att svarsmaterialet kommer att avspegla väljarnas egna uppfattningar 
om vad som är väsentligt och viktigt; det är inte undersökaren som defi
nierar politikens innehåll genom sitt val av ämnesområden. De ”öppna
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intervjufrågorna” kan sägas vara mer tillförlitliga än de konventionella 
framförallt i den meningen att man med den sistnämnda tekniken ofta 
mäter ytterst tillfälliga ”opinioner”; människor är mycket ofta beredda 
att välja ett av flera givna svarsalternativ, som för ögonblicket tycks 
tilltalande, även om de knappast tidigare haft någon mening om saken. 
Med den öppna intervjufrågan kan man vara säkrare på att svaren ut
trycker en uppfattning som fanns där redan före intervjun. Men data från 
”öppna intervjufrågor” har inte alldeles samma innebörd som procent
fördelningar baserade på intervjufrågor med givna svarsfördelningar. 
Vårt datamaterial ger t ex vid handen att drygt var femte väljare tar upp 
skatterna som ett önskemål i fråga om rikspolitiken (det gäller praktiskt 
taget undantagslöst skattesänkningar). Om vi i stället givit de intervjuade 
en lista på politiska sakområden och bett dem välja ut t ex ”det viktigaste1’ 
området, är det möjligt att vi skulle ha fått en helt annan andel av perso
ner som nämnt just skattepolitiken. (Vi skulle för övrigt också ha kunnat 
påverka storleken på den andelen genom vårt urval av andra sakfrågor 
på listan.) Den ”öppna” frågetekniken ger oss ett mått på hur stor andel 
av de röstberättigade som så att säga i första hand kommer att tänka på 
skattepolitiken när de tillfrågades om vad de själva anser viktigt. Man 
bör därför hålla i minnet att de procentandelar, som redovisas i de föl
jande tabellerna, i och för sig kan vara intressanta som deskription men 
att deras absoluta storlek också är beroende av själva mättekniken. Data 
från frågor med ”givna svarsalternativ” kan jämföras med utfallet av en 
votering; data från våra ”öppna” frågor kan kanske i stället jämföras 
med en registrering av den frekvens med vilken olika politiska sakområ
den kommer upp, när människor i allmänhet diskuterar politik. Utöver 
procentandelarnas storlek bör man därför vid läsningen av tabellmateria
let lägga särskild vikt vid rangordningen mellan de olika politiska sak
områdena. Denna bör ge oss en bild av vilka politiska frågor som på 
hösten 1973 var angelägna för särskilt många människor i jämförelse 
med sådana frågor, som endast engagerade jämförelsevis mindre grup
per i valmanskåren.

Datamaterialet har sammanförts till en översiktlig redovisning i tabell 9. 
Procentsiffrorna anger hur stor andel av de intervjuade i resp kolumn 
som nämnt vart och ett av de ”politiska sakområdena” i sina svar på 
frågorna rörande rikspolitik (RIKS) respektive kommunalpolitik (LOKAL). 
I kolumnerna har de röstande uppdelats efter sitt partival; kolumnen 
längst till höger innefattar hela intervjuurvalet dvs den ger data för ett 
representativt tvärsnitt av valmanskåren. I tabellens nedersta del anges 
hur stor andel som givit uttryck åt minst ett rikspolitiskt resp kommunal- 
politiskt önskemål. Dessa procentandelar är dock inte alldeles överens
stämmande med det tal man skulle få, om man summerade de tillämp
liga procenttalen i resp kolumn. Detta beror dels på att många väljare 
haft önskemål inom flera olika sakområden, dels på att vi från tabellen 
uteslutit en mindre ”restgrupp” av svar som inte kunnat hänföras till 
någon av sakområdeskategorierna.

För klassificeringen av svaren finns givetvis ett kodschema som detal
jerat specificerar kriterierna för de olika kategorierna i vår sakområ-
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desklassificering, men det är knappast nödvändigt att här närmare be
skriva klassificeringstekniken. I allt väsentligt ansluter sig sakområdes
indelningen till gängse politiskt språkbruk. Det kan dock förtjäna att näm
nas att praktiskt taget alla omnämnande av skattepolitiken avsåg skatte- 
lättnader i allmänhet eller speciellt mervärdesskatten. I övrigt gäller 
svaren nästan alltid ett ”positivt” krav, t ex ökade socialpolitiska insat
ser, högre sysselsättningsgrad och åtgärder för att främja laglydnad och 
ordning. Till kategorien ”socialism/liberalism” har hänförts svar som 
i en mer ideologisk form uttrycker målsättningar för samhällsutveckling
en.

Väljarnas krav på rikspolitiken koncentrerar sig framförallt till tre stör
re områden: skattepolitiken (22 procent), sysselsättnings- och lokalise
ringspolitiken (38 procent) och sociala reformer. Det sociala fältet repre
senteras i tabellen av tre kategorier (pensioner och åldringsvård, famil- 
jepolitik och övrig socialpolitik); åtskilliga väljare hade givetvis önske
mål inom mer än ett av dessa områden. Eftersom det inte framgår av 
tabellen, kan därför nämnas att 36 procent av de röstberättigade uttryck
te något önskemål inom minst ett av dessa områden. Som framgår av en 
jämförelse mellan kolumnerna i tabellen är skillnaderna mellan partier
nas väljare inte särskilt stor, om man ser till önskemålens fördelning 
på sakområden. Man observerar dock att de borgerliga väljarna något 
oftare än de socialdemokratiska tar upp skattepolitiken. Värt att obser
vera är också att den sida av den ekonomiska politiken som framförallt 
ägnades uppmärksamhet var sysselsättningen - och naturligtvis främst 
oron för arbetslöshetsnivån i allmänhet och regionala sysselsättnings- 
svårigheter. I jämförelse därmed har bostadspolitiken (en ”stor fråga” 
i många föregående val) sjunkit i bakgrunden liksom t ex prisutveck
lingen (som ingår i kategorien ”övrig ekonomisk politik”).

Såväl i sina huvuddrag som med avseende på ett flertal mera speciella 
tendenser i materialet ger dessa data en bild av valmanskårens politiska 
prioriteringar som överensstämmer rätt väl med det allmänna intryck 
man kunde få i massmedierna av valdebatten och av de olika partiernas 
propagandatemata. Vad som inte kan komma fram i procent siffrorna 
men som ändå bör understrykas här är en annan aspekt av svarsmateria- 
let, nämligen det starka intryck man får vid läsningen av de tusentals 
intervjusvaren av en valmanskår där det stora flertalet väljare uttrycker 
konkreta och realistiska krav på politikens innehåll med en stark kon
centration till frågor, som gäller levnadsstandard, fördelning och trygg
het. Krav på svenska ställningstaganden i internationell politik uttrycks 
bara av en liten minoritet (3 procent - ej redovisad i tabellen). Den när
mast totala frånvaron av politiska mål som inte är ”förhandlingsbara” 
är också karakteristisk för den svenska politiska kulturen med dess av
saknad av skarpa etniska eller konfessionella skiljelinjer.

I väljarnas önskemål om kommunala åtgärder ingår givetvis en ganska 
stor proportion, som gäller lokala kommunikations - och planfrågor; så
dana frågor togs upp av ungefär var femte väljare. Liksom i fråga om 
rikspolitiken ställs många krav på det socialpolitiska området. En dryg
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Tabell 9 VÄLJARNAS RIKSPOLITISKA OCH LOKAL POLI TI SKA KRAV VID VALET 
1973 FÖRDELADE EFTER POLITISKA SAKOMRÅDEN

Procentuell andel av de intervjuade som nämner respektive område

Politiska krav: Röstande fördelade efter partival: Samtliga 
inkl ej 
röstande

VPK S C FP M

Skattepolitik RIKS 18 17 24 25 37 22
LOKAL 1 2 2 3 7 2

Socialpolitik - exkl pensio- RIKS 16 17 14 20 16 16
ner och familj epolitik LOKAL 19 10 9 11 10 10

Pensioner och åldringsvård RIKS 16 15 13 12 7 13
LOKAL 5 7 6 9 7 7

Familjepolitik RIKS 14 11 15 18 19 14
LOKAL 29 33 28 30 27 29

Sysselsättnings- och lokali RIKS 43 37 43 39 34 38
seringspolitik LOKAL 20 19 23 17 15 18

Bostadspolitik RIKS 10 7 7 7 5 7
LOKAL 12 10 13 14 14 11

Övrig ekonomisk politik. RIKS 5 3 9 7 8 5
inkl jordbrukspolitik LOKAL 0 0 1 2 1 1

Miljövård RIKS 14 7 13 12 8 9
LOKAL 9 3 4 6 5 4

Kommunikationer och RIKS 5 2 3 3 1 2
stadsplanefrågor LOKAL 31 18 21 20 25 20

Lag och ordning, moral, RIKS 3 7 8 15 16 10
religion LOKAL 0 2 3 5 5 3

Socialism/liberalism RIKS 24 9 9 4 14 10
LOKAL 1 0 0 1 0 0

Andel som nämner minst RIKS 90 81 87 89 91 84
ett politiskt sakområde LOKAL 86 72 76 72 77 72

tredjedel (38 procent) av de röstberättigade hade önskemål, som föll inom 
minst ett av de socialpolitiska sakområdena i vår klassificering. En skill
nad från rikspolitiken är emellertid att familjepolitiken ägnas klart mer 
uppmärksamhet när det gäller lokalpolitiska krav. Vad som här oftast 
krävs är ökade kommunala insatser för kollektiv barntillsyn (barndaghem 
m m). Sysselsättningsfrågor tas också upp jämförelsevis ofta i samband 
med lokalpolitik och det gäller då oftast önskemål om kommunala åtgär
der för att förbättra arbetstillgången på orten. Slutligen observerar man 
en drastisk - och kanske överraskande - skillnad mellan rikspolitik och
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lokalpolitik i fråga om skattepolitiken: bara en liten minoritet (2 procent) 
tar upp kommunalskatten som ett lokalpolitiskt krav. Man kan kanske för
moda att det spelat en större roll att de flesta väljare framförallt är in
tresserade av sin totala skattebörda och uppfattar denna som bestämd av 
rikspolitiska beslut.

Ett politiskt val får konsekvenser för politikens framtida utformning. 
Men det är väl känt att väljarnas partival också påverkas av deras vär
deringar av den politik som förts fram till valet. På rikspolitikens om
råde kan vi med hjälp av våra data jämföra det sakliga innehållet i väl
jarnas politiska krav med deras bedömningar av regeringspolitiken. Vi 
utnyttjar då ett svarsmaterial från två ”öppna frågor”, som ställdes i 
ett inledande avsnitt i intervjuerna. Frågorna hade följande lydelse:

”Nu skulle jag vilja fråga om vad Ni tycker är goda och dåliga 
sidor hos den nuvarande regeringen.

Jag börjar med att fråga om det är något som Ni särskilt upp
skattar hos den socialdemokratiska regeringen?”

”Är det något hos den socialdemokratiska regeringen som Ni o- 
gillar?”

Liksom vid övriga ”öppna frågor” följdes huvudfrågorna upp av formu
le ringsmässigt neutrala tilläggsfrågor som syftade till att de intervjuade 
skulle fullständiga och förtydliga sina svar, och svaren noterades så 
fullständigt som möjligt med den intervjuades eget ordval.

Vi har klassificerat innehållet i dessa svar på politiska sakområden med 
samma teknik som användes för frågorna om önskemål beträffande poli
tiska mål.

Datamaterialet presenteras i en översiktlig form i tabell 10. För varje 
politiskt sakområde finns i tabellen en rad (med beteckningen +) som an
ger hur stor andel av de intervjuade i resp kolumn som berört detta om
råde i ett positivt omdöme om regeringspolitiken. I raden därunder (med 
beteckningen -) anges motsvarande andel, som i stället fällt ett negativt 
omdöme om regeringspolitiken på ifrågavarande område.

Negativa omdömen om skattepolitiken innebär givetvis nästan alltid att 
regeringen kritiseras för att skattetrycket är för högt; en stor del av 
svaren avser mervärdesskatten, speciellt beskattningen av matvaror. 
Den alldeles övervägande delen av de positiva omdömena om socialpoli
tik och andra åtgärd som råden ger uttryck för uppskattning av reformer 
och statliga insatser. I de negativa omdömena om socialpolitiken ingår 
en liten del som kritiserar regeringen för uteblivna socialpolitiska åt
gärder, men i huvudsak är det fråga om kritik av att socialpolitiken gått 
för långt eller blivit alltför kostsam. Kritiska omdömen om sysselsätt
nings- och lokalpolitik innebär nästan undantagslöst att regeringen anses
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ha gjort för litet för att säkra sysselsättningen i allmänhet eller regio
nalt. I denna tabell ingår vidare två kategorier, som ej redovisades i 
tabell 9 (därför att frekvenserna var så små), nämligen omdömen om 
utrikes- och försvarspolitik samt referenser till regeringspolitikens 
konsekvenser för socialekonomiska gruppintressen (t ex arbetare, lön
tagare, företagare, jordbrukare). Liksom i tabell 8 anges i den nedersta 
raden i varje kolumn hur stor andel av individerna som gjort minst en 
positiv resp negativ bedömning av regeringspolitiken.

Vi får här i huvudsak samma bild som i tabell 9 av hur väljarnas upp
märksamhet fördelas på politiska sakområden: skattepolitiken, social
politiken samt sysselsättnings- och lokaliseringspolitik tas oftast fram 
i kritiska eller uppskattande omdömen om den socialdemokratiska rege
ringens politik. Oftast får socialdemokraterna ett erkännande för sina 
socialpolitiska insatser. Av samtliga intervjuade nämner 50 procent 
minst en av de tre socialpolitiska områdena i ett uppskattande omdöme, 
medan 28 procent tar upp minst ett av dessa områden i ett negativt om
döme. Såsom framgår av detaljredovisningen i tabellen är också opposi
tionspartiernas väljare jämförelsevis positiva i sin uppfattning om vad 
som åstadkommits inom socialpolitiken; särskilt gäller detta bedömning
en av pensionsfrågor.

I fråga om såväl skattepolitiken som sysselsättnings- och lokaliserings
politiken är det däremot en klar övervikt för negativa bedömningar av 
den politik som förts. Även om oppositionspartiernas väljare är mest 
kritiska, förtjänar det att observeras att det också bland de social
demokratiska väljarna föreligger en övervikt för kritiska bedömningar 
för dessa båda sakområden. (På skattepolitikens område är de social
demokratiska väljarna särskilt negativa till mervärdesskatten; ofta 
nämns mervärdesskatten på matvaror särskilt.)

Av de tre politiska sakområden (socialpolitik, skatter samt sysselsätt
nings- och lokaliseringspolitik) som vid 1973 års val var särskilt ange
lägna för de största väljargrupperna var alltså två sådana, där social
demokratien enligt våra data befann sig i ett opinionsmässigt underläge. 
Eftersom socialdemokratien även vid val då partiet fått ett ökande stöd 
brukat möta mer kritik än uppskattning av sin skattepolitik, tycks just 
sysselsättningsfrågorna ha varit det område, där en förändrad värde
ring av partiets insatser har bidragit mest till att försvaga partiets 
ställning i valmanskåren.1

För att fullt underbygga denna slutsats borde våra data här ha satts in 
i ett tidsperspektiv. En sådan analys faller dock utanför ramen för 
denna framställning. En inträngande analys av data av detta slag från 
valen 1968-1970 kommer att framläggas i en avhandling, som är under 
utarbetande av fil mag Bengt Carlsson, statsvetenskapliga institutionen, 
Göteborgs universitet. Ehuru vår analys företagits med en mer summa
risk teknik, har det av Bengt Carlsson använda kodschemat och hans 
analys av de föregående valen varit av stort värde för oss.
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Tabell 10 UPPSKATTANDE (+) OCH KRITISKA (-) OMDÖMEN OM REGERINGSPOLI
TIKEN VID VALET 1973 FÖRDELADE PÅ POLITISKA SAKOMRÅDEN

Politiska sakområden: Röstande fördelade efter partival: Samtliga inkl 
ej röstandeVPK S C FP M

Skattepolitik + 2 2 1 0 0 1
— 22 20 31 33 33 25

Socialpolitik - exkl pensio- + 42 39 31 24 23 32
ner och familj epolitik - 14 16 24 18 25 19

Pensioner och åldringsvård + 20 34 26 23 19 27
- 4 3 3 3 5 3

Familjepolitik + 11 18 12 8 8 13
- 7 5 11 10 14 9

Sysselsättnings- och lokali- 4- 4 7 3 4 2 5
seringspolitik - 22 13 24 21 18 17

Bostadspolitik + 1 2 1 0 0 1
- 7 4 5 5 3 4

Övrig ekonomisk politik, + 1 1 0 0 0 1
inkl jordbrukspolitik - 5 3 11 4 9 6

Miljövård + 1 1 1 0 1 1
- 4 1 2 2 1 1

Kommunikationer och + 3 1 1 0 1 1
stadsplanefrågor - 1 1 2 1 1 1

Lag och ordning, moral, + 0 1 1 1 1 1
religion - 5 5 6 14 11 8

Utrikes- och försvarspolitik + 17 5 5 2 1 4
- 4 3 5 7 8 4

Socialism/liber ali sm + 7 7 5 5 4 6
— 13 5 12 14 19 10

Referenser till socialekono + 3 8 4 4 2 5
miska gruppintressen — 2 2 4 7 4 3

Andel som nämner minst + 77 86 63 56 50 70
ett politiskt sakområde - 81 60 86 88 88 73

Även våra data om väljarnas önskemål om åtgärder och förändringar ger 
belägg för att det socialdemokratiska partiet mötte en opinionsmässig 
motvind i rikspolitiken vid 1973 års val. Detta framträder om man un
dersöker väljarnas omdömen om partiernas inställning till deras egna 
politiska önskemål. För tabell 11 har vi företagit en bearbetning som ger 
oss möjlighet att belysa i vilken utsträckning väljarna anser att de olika
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partierna har främjat eller motverkat deras önskemål såväl inom riks- 
politiken som i kommunalpolitiken. Tabellen innefattar endast väljare som 
uttryckt något krav på resp nivå.

Tabell 11 POSITIVA OCH NEGATIVA OMDÖMEN OM PARTIERNAS INSTÄLLNING 
TILL RIKSPOLITISKA OCH LOKAL POLITISKA KRAV

OMNÄMNT PARTI 
Procentsiffrorna 
anger hur stor 
andel som nämnt 
resp parti

RIKSPOLITIK KOMMUNALPOLITIK
Positiva 
omdömen

Negativa 
omdömen

Differens
Pos-Neg

Positiva 
omdömen

Negativa 
omdömen

Differens 
Pos-Neg

VPK 9 9 0 4 5 -1

S 17 30 -13 15 16 -1

C 29 6 +23 12 6 +6

FP 11 9 +2 7 6 +1

M 15 14 +1 7 8 -1

Procentsiffrorna för positiva och negativa omdömen anger hur stor andel 
av samtliga i resp kolumn som nämnt vart och ett av partierna* I de båda 
kolumnerna med ”differenser" har vi angett skillnader mellan procent
talen i den positiva och den negativa kolumnen för varje parti* (Exempel: 
17 procent av alla som ger positiva omdömen om partier i rikspolitiken 
nämner socialdemokraterna; 30 procent av dem som ger negativa om
dömen nämner samma parti och differensen 17 - 30 = -13).

Man måste beakta att procenttalen i tabellen påverkas också av andra 
omständigheter än tendenserna i opinionsläget* Sålunda tycks det spela 
en viss toll att oppositionspartiernas väljare koncentrerar sina kritiska 
omdömen på socialdemokraterna, medan socialdemokratiska väljare 
fördelar sin kritik på flera oppositionspartier* Detta bidrar då till att 
socialdemokraterna får en jämförelsevis hög andel av negativa omnäm
nanden. A andra sidan borde partiets storlek ha medverkat till att driva 
upp procentandelen av positiva omnämnanden; den nämnda felkällan kan 
alltså inte förklara den markant negativa differensen för socialdemokra
ternas del i rikspolitiken* Denna kontrasterar också skarpt mot den po
sitiva differensen för centerpartiet, som kan tas som en indikator på 
att partiet 1973 befann sig i en utpräglat gynnsam opinionsmässig posi
tion* I omdömena om partiernas inställningar till väljarnas lokalpolitiska 
krav kan man inte spåra några tydliga tendenser av samma art* Den 
socialdemokratiska valmotgången synes främst ha framkallats av en 
rikspolitisk opinionsutveckling, som fått en över spridningseffekt också 
på kommunalvalen* (Vi har ingen förklaring till att folkpartiets tillbaka
gång inte alls avspeglas i detta datamaterial; möjligen berodde motgång
en mindre på att partiets politik möttes med ogillande än på att det i 
växande utsträckning kom att uppfattas som irrelevant*)
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Värderingar av den kommunala verksamheten och förväntningar i fråga 
om systemets "mottaglighet" för politiska krav

Det finns en rik teoretisk litteratur som behandlar förutsättningarna för 
stabilitet och vitalitet hos ett representativt demokratiskt system. I des- 
sa studier synes det vara en allmänt omfattad tes att det demokratiska 
systemet är beroende av stöd och anslutning från medborgarnas sida. 
Man avser då både anslutning i en affektiv mening (fosterlandskärlek, 
accepterande av demokratiska ideal) och en mer instrumentell uppskatt
ning av systemets förmåga att finna adekvata lösningar på samhällspro
blem och att förverkliga mål som är allmänt omfattade av medborgarnao 
Vi gör inte anspråk på att vår undersökningsteknik eller vårt datamate
rial skulle sätta oss i stånd att fastställa i vilken utsträckning det svenska 
representativa systemet uppfyller dessa krav. Det är visserligen viktigt 
och möjligt att söka formulera sådana krav eller förutsättningar för de
mokratien i abstrakt, teoretisk form, men man möter stora svårigheter 
om man söker översätta dem till ett "empiriskt variabel språk". Vi me
nar ändå att vi kan redovisa data, som är relevanta för denna typ av teo
retiska frågeställningar. Vi är dock medvetna om att datamaterialet bör 
betraktas som empiriska "informationsbitar" som får betydelse först 
när de sätts in i ett sammanhang med politiska värderingar och mer all
männa kunskaper om den svenska demokratien.

Vi skall först se på en sådan "empirisk informationsbit" som gäller väl
jarnas förväntningar beträffande genomförandet av deras krav på den 
kommunala politiken; data ges i tabell 12. Som framgår av intervjufrå
gan (se tabellen) frågade vi i anslutning till den tidigare behandlade "öpp
na frågan" om kommunalpolitiken om hur stora förhoppningar de inter
vjuade hade om att deras önskemål skulle tillgodoses. Det var ingalunda 
någon stor del av de röstberättigade som tycktes vara förvissad om att 
detta skulle ske. Men ungefär varannan av dem som uttryckt något önske
mål ansåg det vara "mycket" eller "ganska" troligt att någonting skulle 
göras i den riktning de önskade under de närmaste åren. Det finns ingen 
absolut måttstock som ger oss möjlighet att avgöra om detta skall be
dömas som tillfredsställande eller tillräckligt. Vi kan ändå göra en jäm
förelse med svaren på en motsvarande fråga beträffande rikspolitiska 
krav (tabell 13). Man kan då i varje fall konstatera att väljarna i allmän
het förväntar sig att deras önskemål skall tillgodoses i ungefär samma 
utsträckning inom kommunalpolitiken som inom rikspolitiken.

I tabell 13 ser man att de socialdemokratiska väljarna har en något stör
re benägenhet än oppositionspartiernas anhängare att knyta positiva för
väntningar till politiken på riksplanet. Det är ju också naturligt med hän
syn till partiernas styrkeförhållanden. I tabell 14 har vi delat upp de in
tervjuade efter majoritetsställningen i fullmäktige i deras kommuner. 
(Uppdelningen grundar sig på partiställningen i de fullmäktige som val
des vid 1970 års val. Vi har skilt mellan å ena sidan kommuner med 
socialdemokratisk eller socialdemokratisk-kommunistisk fullmäktige
majoritet och å andra sidan en annan - vanligen borgerlig - majoritet.) 
När det gäller kommunalpolitiken finner man emellertid (som framgår
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av tabellen) endast svaga tendenser till att de partipolitiska styrkeför
hållandena skulle ha någon betydelse för väljarnas förväntningar beträf
fande deras personliga önskemål om kommunala åtgärder. Man skulle 
kunna tänka sig att detta kunde bero på att de flesta väljare inte uppfattar 
partiskillnaderna i fullmäktige som särskilt väsentliga. I tabell 15 har 
vi företagit en ytterligare uppdelning efter väljarnas uppfattningar om 
parti skillnaderna i fullmäktige. Vi kan då undersöka om någon klarare 
tendens skulle framträda bland väljare som lägger större vikt vid skill
naderna mellan fullmäktigepartierna. Så är emellertid inte fallet. Vare 
sig den faktiska majoritetsställningen eller uppfattningar om partiskill
nader synes sålunda ha någon egentlig betydelse för väljarnas tilltro till 
att deras kommunalpolitiska önskemål skall tillgodoses.

Det finns många kommunikationsvägar av betydelse, när valda politiska 
representanter bildar sig uppfattningar om medborgarnas önskemål. 
Många faktorer bidrar säkert också till att bestämma medborgarnas in
tryck av systemets "mottaglighet" för politiska krav. Inte minst inom 
lokalpolitiken finns det förutsättningar för kommunikationer mellan med
borgare i allmänhet och valda representanter i en jämförelsevis direkt 
form, nämligen genom att lokala grupper av intresserade medborgare 
tar upp sina önskemål vid personliga kontakter med beslutsfattarna. Det 
intryck medborgarna får av det meningsfulla i att företa sådana aktioner 
är väl en av de faktorer, som påverkar deras uppfattning om systemets 
"mottaglighet". Man får också räkna med en betydelsefull indirekt effekt 
på medborgarnas allmänna attityder till den kommunala politiken: om 
systemet i denna mening uppfattas som "mottagligt" så får man anta att 
detta stimulerar till politiskt deltagande, medan det motsatta intrycket 
bör verka dämpande på vanliga medborgares benägenhet att sätta sig in 
i kommunens angelägenheter och bidra till den kommunala verksamheten 
genom att själva framföra önskemål om åtgärder och förändringar.

Vi har ställt en intervjufråga som gäller just denna aspekt av den kom
munala verksamheten. Den ställdes efter några intervjufrågor om vilka 
förutsättningar de intervjuade ansåg sig ha att genom någon form av po
litisk aktivitet aktualisera egna önskemål (se följande avsnitt). Därefter 
tillfrågades de intervjuade om vilken vikt de trodde att politiker fäste 
vid lokala krav. Frågan hade följande formulering:

"Hur stor vikt tror Ni att politikerna i allmänhet fäster vid krav 
som förs fram av lokala organisationer eller grupper av med
borgare?" (Givna svarsalternativ:) "Mycket stor vikt, ganska 
stor vikt, ganska liten vikt, mycket liten vikt. "

Vi har visserligen inte formulerat frågan så att den nödvändigtvis måste 
avse enbart kommunalpolitiker i snäv mening, men man kan förutsätta 
(bl a på grund av det sammanhang i vilket den ingick) att de intervjuades 
omdömen i första hand gäller kommunalpolitiker eller andra valda repre
sentanter, som är direkt engagerade i lokala angelägenheter. Data redo-
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Tabell 12 RÖSTNING - FÖRVÄNTNINGAR OM KOMMUNAL POLITISKA KRAV

Intervjufråga (ställd i anslutning till en ”öppen fråga” om vad som 
borde göras eller förändras i den egna kommunen):
”Hur pass troligt anser Ni att det är att någonting kommer att göras 
för att lösa det här problemet (problemen) under de närmaste åren?” 
(Givna svarsalternativ:) Mycket troligt, ganska troligt, inte särskilt 
troligt, inte alls troligt.

Hur troligt något 
kommer att göras 
åt det nämnda pro
blemet:

Röstnings sätt 1973: Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP M

mycket troligt 4 7 5 4 7 5 6

ganska troligt 24 31 32 28 30 20 29

inte särskilt troligt 42 25 28 29 28 17 26

inte alls troligt 11 6 8 8 8 14 8

vet inte/vill ej svara 5 3 3 3 4 2 3

nämner inga krav 14 28 24 28 23 42 28

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Procentuell andel av 
dem som nämner något 
krav som anser att det 
är mycket eller ganska 
troligt att något kommer 
att göras 32 53 50 45 48 43 49
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Tabell 13 RÖSTNING - FÖRVÄNTNINGAR OM RIKS POLITISKA KRAV

Intervjufråga (ställd i anslutning till en ”öppen fråga” om vad par
tier, regering och riksdag borde göra eller förändra under de när
maste åren): ”Hur pass troligt anser Ni att det är att någonting 
kommer att göras för att lösa det här problemet (problemen) under 
de närmaste åren?” (Givna svarsalternativ: Mycket troligt, ganska 
troligt, inte särskilt troligt, inte alls troligt.)

Hur troligt något 
kommer att göras 
åt det nämnda pro
blemet:

Röstnings sätt 1973:
FP M

Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C

mycket troligt 6 13 7 8 5 6 9

ganska troligt 34 38 36 37 28 28 34

inte särskilt troligt 29 20 32 33 37 25 28

inte alls troligt 15 5 10 7 13 11 9

vet inte/vill ej svara 6 4 4 4 7 4 4

nämner inga krav 10 20 11 11 10 26 16

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Procentuell andel av 
dem som nämner något 
krav som anser att det 
är mycket eller ganska 
troligt att något kommer 
att göras 44 64 48 51 37 46 52
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Tabell 14 RÖSTNING - FÖRVÄNTNINGAR OM LOKAL POLITISKA KRAV 

(A) S-MAJORITET I IPs KOMMUN

Hur troligt något 
kommer att göras 
åt de nämnda kraven-.

Röstnings sätt:
VPK S C FP M

Ej 
röst

Samt
liga

mycket troligt 6 8 6 6 6 4 7
ganska troligt 21 31 31 31 26 18 28

inte särskilt troligt 42 24 30 25 33 20 27

inte alls troligt 12 5 7 11 9 16 7
vet inte 8 3 2 3 1 1 3
framför inga krav 11 29 24 24 25 41 28
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Procentuell andel av 
dem som nämner krav 
som anser att det är 
mycket eller ganska 
troligt att något 
kommer att göras 31 55 49 48 42 37 49

(B) EJ S-MAJORITET I IPs KOMMUN

Hur troligt något 
kommer att göras 
åt de nämnda kraven:

Röstnings sätt:
VPK S C FP M

Ej 
röst

Samt
liga

mycket troligt 0 4 5 2 7 7 5
ganska troligt 27 33 33 26 34 23 31
inte särskilt troligt 43 26 26 32 25 13 25
inte alls troligt 9 8 8 6 8 10 8
vet inte 0 2 3 2 5 5 3
framför inga krav 21 27 25 32 21 42 28
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Procentuell andel av 
dem som nämner krav 
som anser att det är 
mycket eller ganska 
troligt att något 
kommer att göras 26 50 51 41 52 53 50
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Tabell 15 UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER I KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH 
FÖRVÄNTNINGAR OM GENOMFÖRANDE AV LOKAL POLITISKA KRAV 
(MED UPPDELNING EFTER PARTIVAL OCH MAJORITETSSTÄLLNING 
I FULLMÄKTIGE)

Procenttalen i tabellen anger hur stor andel i resp kategori som anser att 
det är "mycket troligt" eller "ganska troligt" att egna krav skall genom
föras. Tabellen innefattar endast personer som uttryckt något lokal poli
tiskt krav. De procenttal som satts inom parentes bygger på så få indivi
der att särskild försiktighet vid tolkningen här är befogad.

Parti skillnader i 
kommunfullmäktige:

mycket 
stora

ganska 
stora

inte särsk 
stora

mycket 
små

vet 
inte

Samt- 
liga

KOMMUNER MED
S-MAJORITET

Socialdemokratiskt 
röstande 65 58 56 48 50 55

Borgerligt 
röstande (60) 44 46 52 46 47

KOMMUNER MED 
BORGERLIG 
MAJORITET

Socialdemokratiskt 
röstande (44) 59 45 63 (47) 50

Borgerligt 
röstande (50) 53 49 41 54 50

visas i tabell 16. Vid bearbetningen har de intervjuade uppdelats efter 
majoritetsställningen i fullmäktige i deras kommuner (avd A och B i tabel
len).

Som ofta blir fallet har bara mycket små kategorier valt de mer extrema 
svarsalternativen. Ungefär fyra av tio väljare anser emellertid att poli
tiker i allmänhet fäster "mycket"eller "ganska stor" vikt vid lokalt fram
förda krav, medan ungefär varannan väljare i stället menar att de fäster 
"ganska liten" eller "mycket liten" vikt vid sådana aktioner. På det hela 
taget tycks inte majoritetsställningen i fullmäktige ha någon betydelse i 
detta sammanhang. Man skulle kanske kunna ha väntat att de socialdemo
kratiska väljarna skulle ha större tilltro till politikernas lyhördhet i S- 
kommuner, medan borgerliga väljare skulle ha motsvarande inställning 
i borgerligt styrda kommuner. Något samband av denna art framträder 
dock inte i tabellen (med undantag för en svag tendens i den "väntade" 
riktningen för de socialdemokratiska väljarnas del).
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Medborgarna möter ju den kommunala verksamheten i många former, 
ibland genom att de utnyttjar kommunens tjänster för egen eller för fa
miljens del (t ex på skolans eller åldringsvårdens områden) och ibland 
genom att de berörs av de kommunala beslutsfattarnas samhällsplanering 
t ex ifråga om stadsbyggande, sysselsättningsmöjligheter eller kommu- 
nukationero Nästan alla sådana erfarenheter leder ju fram till något slags 
värdering och uppfattningarna om vad som åstadkoms varierar väl både 
mellan kommuner och i fråga om synen på de olika kommunala förvalt
ningsenheterna. Vi har emellertid här eftersträvat att få ett enkelt och 
samlat mått på hur medborgarna värderar de kommunala insatserna som 
helhet. Vårt mätinstrument utgöres av en intervjufråga med följande for
mulering; den ställdes som en inledning till en serie frågor om förhållan
dena i den egna kommunen,

"Nu kommer några frågor som rör den här kommunen. Hur tyc
ker Ni rent allmänt att det är ordnat med den kommunala ser
vicen här i kommunen? Tycker Ni förhållandena är: mycket bra, 
ganska bra, ganska dåliga eller mycket dåliga?"

Svarsfördelningar presenteras i tabell 17 A-B, där väljarna uppdelats 
efter majoritetsförhållandena i fullmäktige i deras kommuner. Allmänt 
sett framträder ingen skillnad mellan de båda kommungrupperna (såsom 
framgår vid en jämförelse mellan kolumnerna för "samtliga" i tabeller
na A-B) o I både socialdemokratiskt styrda kommuner och i kommuner 
med borgerlig fullmäktigemajoritet anser nära tre fjärdedelar av alla 
röstberättigade att den kommunala servicen är "mycket" eller "ganska" 
bra ordnad. Väljarnas egen parti sympati tycks spela någon - men inte 
särskilt stor - roll för deras värdering av den kommunala verksamheten. 
I socialdemokratiskt styrka kommuner är sålunda 80 procent av de social
demokratiska väljarna övervägande nöjda ("mycket" eller "ganska" bra) 
medan motsvarande andel för de socialdemokratiska väljarna i kommuner 
med borgerlig majoritet är 71 procent. Också bland de borgerliga väl
jarna kan man iaktta att tillfredsställelsen med kommunen är något star
kare i kommuner där den egna sidan i partisystemet har majoritetsställ
ningen.

Vi har försökt undersöka om man genom att ta andra faktorer i beaktande 
kan påvisa något mer klart samband mellan medborgarnas värdering av 
den kommunala verksamheten och deras uppfattning om partipolitiken i 
kommunen. Det datamaterial som då är av intresse har sammanställts i 
tabellerna 18-22.

Tabell 18 belyser sambandet med väljarnas egna krav på förändringar i 
kommunen. Egentligen föreligger inte något enkelt samband, men man 
kan observera två - på sätt och vis motsatta - tendenser om man jämför 
procenttalen i tabellens kolumner. I raden "framför inga krav" framkom
mer en av dessa tendenser, nämligen att proportionen som inte uttrycker 
några önskemål ökar med graden av tillfredsställelse. I och för sig kan 
det naturligtvis sägas att den som är nöjd med förhållandena just därför 
har mindre anledning att ställa krav* men det är ändå i viss mening ett
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oväntat resultat. Man brukar nämligen ofta räkna med att finna ett sam
band av motsatt art inom grupper och organisationer: dvs så att de som 
är mest positivt inställda också har ett aktivt intresse som tar sig ut
tryck i krav på förändringar eller åtgärder. I tabellraden ”inte särskilt 
troligt/inte alls troligt” kan man vidare se att misstron mot att något 
faktiskt kommer att göras åt kommunala önskemål är mest utbredd bland 
dem som är missnöjda med den kommunala servicen. Denna tendens kom
mer kanske tydligare till synes i tabellens nedersta rad, där procenttalen 
baseras endast på de personer i varje kategori som uttryckt något kommu- 
nalpolitiskt krav; bland dessa stiger andelen, som menar att det är myc
ket eller ganska troligt att något kommer att göras, med ökande tillfreds
ställelse* De som är tillfredsställda har alltså å ena sidan mindre ofta 
några särskilda önskemål, men de har samtidigt större tilltro till kom
munalpolitiken, om de faktiskt har några önskemål.

I tabell 19 har bedömningen av den kommunala servicen satts i relation 
till den tidigare behandlade klassificeringen med avseende på partiernas 
insatser. Här finner man att de som är missnöjda med den kommunala 
servicen ofta inte ser något samband mellan egna krav och partipolitik* 
Men om de missnöjda uppmärksammat något partis insatser, är de ock
så särskilt benägna att nämna ett parti, som motverkat deras intressen* 
Emellertid förhåller det sig ändå inte så att de som är nöjda särskilt 
ofta har gett positiva omdömen om något kommunalt parti. I själva verket 
är det bara ungefär var fjärde person bland dem, som tycker att förhål
landena i den egna kommunen är ”mycket bra”, som också ger uttryck 
åt uppskattning åt något parti i samband med ett eget önskemål. Skillna
den mellan de nöjda och de missnöjda uppkommer i huvudsak genom att 
de senare oftare är kritiska mot något parti och dessutom oftare ställer 
krav på åtgärder.

Av tabell 20 framgår att de som är nöjda med den kommunala servicen 
också är något mer benägna att tro att politikerna lägger vikt vid lokalt 
framförda krav* De nöjdas större tilltro till den offentliga sektorn har 
för övrigt också framkommit i data från en intervjufråga som gällde sy
nen på myndigheter i allmänhet. Frågan hade följande formulering: ”Det 
sägs ibland att olika grupper i samhället blir olika behandlade. Tror Ni 
att olika grupper i samhället blir olika behandlade av statliga och kom
munala myndigheter?” Sambandet med bedömningen av den kommunala 
servicen belyses i tabell 21.

Vi har också undersökt om intensiteten i motsättningarna mellan partier
na inom kommunen kan ha någon betydelse för uppfattningarna om hur 
väl kommunen sköts* Det skulle stå i god överensstämmelse med åtmin
stone vissa teorier om den representativa demokratiens funktionssätt, 
om man kunde visa att en tydlig politisk profilering av partierna skulle 
bidra till en allmänt positiv inställning till systemets verksamhet* Något 
sådant samband tycks dock inte föreligga* Som framgår av tabell 22 före
ligger i själva verket en svag tendens av motsatt innebörd: de som är 
mest missnöjda har något oftare än andra den uppfattningen att skillnader
na mellan partierna i kommunalpolitiken är stora. Eftersom förhållandet
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Tabell 16 RÖSTNING - UPPFATTNING OM POLITIKERNAS LYHÖRDHET FÖR 
LOKALA KRAV
(A) S-MAJORITET I IPs KOMMUN

Hur stor vikt politikerna 
anses fästa vid lokala krav;

Röstningssätt: Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK S C FP M

mycket stor vikt 9 12 2 6 9 3 8

ganska stor vikt 22 40 35 35 26 34 35

ganska liten vikt 51 34 46 46 42 37 40

mycket liten vikt 15 6 12 11 14 16 10

vet inte 3 8 5 2 9 10 7

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

(B) EJ S-MAJORITET I IPs kommun

Hur stor vikt politikerna 
anses fästa vid lokala krav:

Röstningssätt:
M

Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP

mycket stor vikt 0 7 4 4 2 6 5

ganska stor vikt 37 39 31 30 34 20 33

ganska liten vikt 27 39 47 51 46 34 43

mycket liten vikt 21 8 10 12 10 19 10

vet inte 15 7 8 3 8 21 9

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 17 RÖSTNING - OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE

(A) S-MAJORITET I IPs KOMMUN

Förhållandena i den egna 
kommunen upplevs som:

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP M

mycket bra 11 14 9 4 9 10 11
ganska bra 43 66 57 65 57 59 61
ganska dåliga 34 14 22 18 23 22 18
mycket dåliga 11 2 7 8 2 1 4

vet inte 1 4 5 5 9 8 6
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Antal intervjupersoner 65 635 256 91 129 97 1386

(B) EJ S-MAJORITET I IPs KOMMUN

Förhållandena i den egna 
kommunen upplevs som:

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt
ligaVPK S C FP M

mycket bra 12 8 12 12 13 16 11

ganska bra 49 63 60 70 60 56 61

ganska dåliga 24 21 18 13 15 16 18
mycket dåliga 0 5 6 1 5 7 5

vet inte 15 3 4 4 7 5 5
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Antal intervjupersoner 33 416 333 94 155 70 1210

mellan dessa båda bedömningar kan påverkas av både majoritetsförhållan
den i kommunen och av den egna partipreferensen har vi företagit en de
taljanalys, där båda dessa faktorer beaktats. Men inte heller vid en sådan 
analys framträder något entydigt samband mellan värderingen av den kom
munala servicen och uppfattningen om parti skillnader i kommunen.

I denna genomgång av data rörande väljarnas uppfattningar om partipoli
tikens roll i kommunerna har vi - såsom framgått av det föregående - 
kunnat påvisa vissa samband mellan å ena sidan värderingen av den kom
munala servicen och å andra sidan väljarnas intryck av partier och parti
politik. Dessa samband - som dock inte på någon punkt är särskilt starka 
- innebär i huvudsak att de som är missnöjda med förhållandena i den 
egna kommunen också är något mer kritiska mot den kommunala parti-
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Tabell 18 OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE - FÖRVÄNTNINGAR OM LOKAL
POLITISKA KRAV

Hur troligt något 
kominer att göras 
åt de nämnda kraven:

Förhållandena i den egna kommunen 
upplevs som:

Samtliga

mycket 
bra

ganska 
bra

ganska 
dåliga

mycket 
dåliga

mycket troligt/ganska troligt 37 38 31 30 35

inte särskilt troligt/inte alls 
troligt 21 30 52 56 34

vet inte 2 3 4 5 3

framför inga krav 40 29 13 9 28

Summa procent 100 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 279 1593 465 114 2589

Procentuell andel av dem som 
nämner något krav som anser 
att det är mycket eller ganska 
troligt att något kommer att 
göras 62 54 36 34 49

Tabell 19 OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE - UPPFATTNING OM SAMBAND 
MELLAN EGNA KRAV OCH PARTIERS INSATSER: LOKALPOLITIK

Förhållandena i den egna kommunen upplevs som: 
mycket ganska ganska mycket
bra bra dåliga dåliga

nämner både positivt och 
negativt parti 7 10 17 22

nämner positivt, men ej 
negativt parti 18 15 13 7

nämner negativt, men ej 
positivt parti 4 7 13 19

nämner varken positivt 
eller negativt parti 31 39 44 43

framför inga krav 40 29 13 9

Summa procent 100 100 100 100

Summa procent som nämner 
negativt parti 11 17 30 41
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Tabell 20 OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE - UPPFATTNING OM POLITIKERNAS 
LYHÖRDHET FÖR LOKALA KRAV

Hur stor vikt politikerna 
uppfattas fästa vid lokala 
krav:

Förhållandena i den egna kommunen upplevs som:
mycket 
bra

ganska 
bra

ganska 
dåliga

mycket 
dåliga

mycket stor vikt/ganska stor 
vikt 50 44 34 25

ganska liten vikt/mycket liten 
vikt 39 49 61 68

vet inte 11 7 5 7

Summa procent 100 100 100 100

Tabell 21 OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE - UPPFATTNING OM MYNDIGHE
TERS BEHANDLING AV GRUPPER

Förhållandena i den egna kommunen upplevs som: 
mycket ganska ganska mycket
bra bra dåliga dåliga

Procentuell andel av resp 
kategori som anser att grupper 
behandlas olika av statliga och 
kommunala myndigheter 52 54 67 78

Tabell 22 OMDÖME OM KOMMUNAL SERVICE - UPPFATTNING OM SKILLNADER 
I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Skillnaderna mellan partierna 
i fullmäktige uppfattas som:

Förhållandena i den egna kommunen upplevs som: 
mycket ganska ganska mycket
bra bra dåliga dåliga

mycket stora/ganska stora 18 22 26 32

inte särskilt stora/mycket små 50 48 48 39

vet inte 32 30 26 29
Summa procent 100 100 100 100

politiken. Vi har emellertid också funnit att partipolitiska motsättningar 
i kommuner inte tilldrar sig någon särskilt utbredd uppmärksamhet.
Markerade parti skillnad er tycks inte heller vara en faktor som i och för 
sig bidrar till att öka väljarnas förtroende för systemets ”mottaglighet” 
för politiska krav eller till en mer positiv värdering av den kommunala 
servicen. Det förefaller inte heller som om de som är tillfredsställda
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med förhållandena i sin kommun i någon större utsträckning sätter detta 
i samband med positiva insatser från partiernas sidao Ett visst samband 
har kunnat påvisas mellan den faktiska majoritetsställningen i kommu
nen, väljarnas partisympati och tillfredsställelse med den kommunala 
servicen - men i övrigt tycks majoritetsställningen i kommunen inta ha 
någon väsentlig betydelse för medborgarnas förväntningar om hur deras 
krav på kommunalpolitiken kommer att beaktaso

Detta behöver inte ses som ett belägg för en utbredd likgiltighet för kom
munala angelägenheter. Våra data ger väl i stället vid handen att väljar
na i allmänhet har konkreta och realistiska krav på vad som kan förbätt
ras i den egna kommunen. En ganska stor del av dem som uttrycker 
önskemål har också positiva förväntningar om att dessa kommer att till
godoses. Men bara i tämligen begränsad utsträckning sätts sådana krav, 
värderingar och förväntningar i något direkt samband med den lokala 
partipolitiken i kommunen.

Vi har inte någon möjlighet att jämföra väljarnas värderingar av den kom
munala servicen (tabell 17) med någon objektiv måttstock som kan ange 
vilken tillfredsställelsenivå, som borde uppnås av en effektivt arbetande 
lokal självstyrelse. Vi har emellertid ställt en liknande - men ännu mer 
allmänt hållen - intervjufråga om väljarnas inställning till dagens svenska 
samhälle; data och frågeformulering presenteras i tabell 23. Här är det 
fråga om en positiv eller negativ värdering av det svenska samhället som 
helhet. Som man kunde vänta finns det ett visst samband mellan en sådan 
värdering och partisympati. De socialdemokratiska väljarna är mer po
sitiva än oppositionspartiernas anhängare och den minst positiva inställ
ningen finns bland de konservativa väljarna. För samtliga röstberättigade 
får vi emellertid en fördelning på positiva och negativa värderingar, som 
nära överensstämmer med motsvarande fördelning i fråga om omdömena 
om den kommunala servicen. Man kan naturligtvis inte bygga några långt
gående slutsatser på denna enkla jämförelse^ Men den torde ändå ge en 
tillräcklig grund för omdömet att medborgarnas bedömningar av den kom
munala självstyrelsen i varje fall inte är mer kritiska än deras uppfatt
ningar om andra samhällsförhållanden i stort i den svenska demokratien.



36

Tabell 23 RÖSTNING - OMDÖMEN OM DET SVENSKA SAMHÄLLET

"Intervjufråga: Här kommer en ganska allmän fråga. Vilken är Er 
inställning till dagens svenska samhälle? Är den: mycket positiv, 
ganska positiv, ganska negativ eller mycket negativ?"

Inställning till det 
svenska samhället:

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK S C FP M

mycket positiv 10 21 3 4 6 10 12

ganska positiv 59 71 68 64 58 61 66

ganska negativ 26 6 23 23 29 18 17

mycket negativ 2 0 2 5 5 4 2

vet inte/vill ej svara 3 2 4 4 2 7 3

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Politiskt inflytande genom politiskt deltagande

Den representativa demokratien förutsättes i allmänhet innebära inte ba
ra att partier konkurrerar om röster och att de valda representanterna 
beslutar på sina väljares vägnar utan också ett politiskt deltagande på en 
mycket bredare bas. Vi skall här inte försöka utreda vad demokratiens 
"participationskrav" mera precist bör anses innebära. Därom har i själ
va verket framförts starkt divergerade uppfattningar. Som exempel kan 
nämnas Schumpeters demokratimodell, där huvudvikten läggs vid väljar- 
konkurrensen mellan partiledningar och retrospektiv ansvarsutkrävande 
vid valen, Dahls försök att ange specificerade villkor för en demokra
tisk "polyarchy" och Bachrachs skarpa kritik av "elitistiska" demokrati
uppfattningar. Det är heller inte möjligt att inom ramen för denna fram
ställning försöka kartlägga eller värdera betydelsen av olika former av 
politisk aktivitet på välj arnivån i det svenska politiska systemet.

Vi skall här begränsa oss till att diskutera ett datamaterial, som belyser 
i vilken utsträckning väljarna i allmänhet anser sig ha möjlighet att på
verka politikens innehåll genom någon form av politisk aktivitet, som 
innebär aktualiserandet av ett politiskt krav. För detta syfte kan vi ut
nyttja data som framtagits genom följande serie av intervjufrågor, som 
följde efter våra frågor om förhållandena i den egna kommunen:

"Antag att Ni själv skulle vilja göra någonting för att åstadkom
ma en förändring här i landet eller här i kommunen. Kan Ni säga 
någonting som Ni i så fall skulle kunna göra?"

"Är Ni med i någon organisation eller förening, där man t ex 
skulle kunna ta upp en sådan sak på ett möte eller göra något 
annat åt saken? (Om ja-svar:) Vilken organisation tänker Ni då 
på?" "Är det någon av dem som står på partiernas valsedlar här
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i valkretsen, som Ni tycker att Ni skulle kunna vända Er till i 
ett sådant här fall?" (Anm:frågan avser valsedlar i både riksdags
val och kommunalval.)

En redovisning av svaren på den första av dessa frågor ges i tabell 24. 
Vi har här klassificerat svaren så att en kategori innefattar personer 
som kunde tänka sig någon form av politisk aktivitet, som de själva kun
de utnyttja om det gällde att aktualisera ett politiskt krav (tabellraden 
"anger någon form av politisk aktivitet"). Till en annan kategori har vi 
fört personer som visserligen förklarade att de gärna skulle vilja få eri 
viss åtgärd genomförd men inte angav hur de genom någon egen aktivitet 
skulle kunna verka för detta. Den största kategorin - 58 procent av de 
intervjuade - utgörs av personer som i varje fall inte i samband med 
denna intervjufråga kunde ange någon väg att påverka politiska besluts
fattare. Det var i själva verket endast 18 procent som hörde till den 
förstnämnda kategorien av "aktivitetsberedda". Men också bland dessa 
var det åtskilliga som hade endast ganska vaga föreställningar om vad de 
faktiskt skulle kunna företa sig eller helt enkelt hänvisade till att de ut
nyttjade sin rösträtt. (Endast omkring 5 procent av de röstberättigade 
förklarade i sina svar på denna fråga att de kunde tänka sig att ta upp ett 
politiskt krav i en partiorganisation.) Andelen "aktivitetsberedda" ökar 
något (till 24 procent) i svarsfördelningen för den följande frågan, som 
ju innebar att man direkt påminde om möjligheten att ta upp ett politiskt 
krav i någon organisation. (Se tabell 25.) Ännu något flera (36 procent) 
sade sig kunna tänka sig att ta kontakt med någon av partiernas kandida
ter, när också denna möjlighet fördes på tal i den sista av de tre frågor
na (tabell 26).

Den inledande, ganska hypotetiskt formulerade frågan har kanske den 
svagheten att det för många kan ha verkat en smula anspråksfullt att göra 
gällande, att de själva skulle kunna göra något åt ett politiskt beslut. De 
två följande frågorna ställde emellertid inte några sådana krav, eftersom 
de ju endast innebar att man ansåg sig i stånd att ta upp en politisk fråga 
till diskussion i ett sammanhang, där de egna önskemålen kunde föras 
vidare till politiska beslutsfattare. Även när det politiska aktivitetskra
vet ställs så lågt, är det en mycket stor proportion av de röstberättigade, 
som anser att det skulle gå utöver vad de själva kunde tänka sig att göra. 
Vi har sammanställt svaren på de tre frågorna till en enkel skala genom 
att klassificera de intervjuade efter antalet svar som uttryckte någon 
form av "aktivitetsberedskap". Fördelningen på denna skala ges här ne
dan:

Förutsättningar att aktualisera egna 
politiska krav: Antal aktivitetsformer

Procentuell 
fördelning

3 4
2 13
1 32
0 51

Summa procent 100
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Tabell 24 RÖSTNING - MÖJLIGHET ATT AKTUALISERA EGNA POLITISKA KRAV

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK S C FP M

anger någon form av politisk 
aktivitet 33 16 18 24 22 14 18

anger något önskemål men ej 
någon aktivitet 21 22 26 23 27 19 24

anger varken önskemål eller 
aktivitet 46 62 56 53 51 68 58

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Tabell 25 RÖSTNING - MEDLEMSKAP I ORGANISATION DÄR POLITISKA KRAV KAN 
AKTUALISERAS

Medlemskap i organisation: Röstnings sätt:
VPK S C FP M

Ej 
röst

Samt- 
liga

är med i sådan organisation 34 25 23 26 25 13 24

är ej med i sådan organisation 66 75 77 74 75 87 76

Summa procent 100 100 100 100 100 100 __100____

organi s at ion s ty p:

politisk organisation 7 8 8 4 10 3 7

facklig organisation 14 11 5 4 4 4 7

arbets givar- eller 
företagsorganisation 0 1 1 1 1 0 1

jordbrukets organisationer 0 0 3 1 1 0 1

övriga organisationer 13 9 10 19 12 6 11

Anmärkning: Summan av procenttalen i redovisningen av ”organisationstyp” 
kan bli större än andelen ”organisationsmedlemmar” därför att en del in
tervjupersoner nämnde flera olika organisationer.
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Tabell 26 RÖSTNING - KONTAKT MED KANDIDAT I EGNA VALKRETSEN

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK S C FP M

känner någon av dem som står 
på partiernas valsedlar i den 
egna valkretsen och som ip 
skulle kunna vända sig till 31 38 38 37 40 19 36

känner ej någon sådan kandidat 46 40 41 39 39 53 41

vet inte/vill ej svara 23 22 21 24 21 28 23

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 98 1051 589 185 285 167 2596

Vår skala utgör väl snarare ett mått på vad man kan kalla politiskt själv
förtroende än på faktisk aktivitet. Men man har anledning att räkna med 
att de som kommer ”högt” på skalan också är personer, som antingen 
redan har någon erfarenhet av politiskt deltagande eller i varje fall har 
bättre förutsättningar än andra att försöka påverka kommunala angelägen
heter, om de finner skäl för det. Vi har vidare funnit att det finns ett 
positivt samband mellan vårt mått på politiskt självförtroende och andra 
uttryck för ett mer aktivt politiskt intresse. Dessa samband kan också 
ses ur ett annat perspektiv. Det ligger i sakens natur att de valda kom
munalpolitikerna i jämförelsevis stor utsträckning får tillfälle att disku
tera kommunala angelägenheter med de mest ”akti vitet sberedda” väljar
na. Det kan mycket väl innebära att dessa väljares uppfattningar om kom
munala förhållanden får en särskild tyngd, när representanterna bildar 
sig uppfattningar om medborgarnas syn på kommunalpolitiken.

Vi har undersökt om man kan påvisa något samband mellan å ena sidan 
väljarnas värdering av sina förutsättningar att aktualisera egna politiska 
krav och å andra sidan deras inställningar till kommunalpolitiken. Data
materialet presenteras i tabellerna 27-30. Vid läsningen av dessa tabel
ler bör man hålla i minnet att den ”lägsta” kategorien i vår skala för 
aktivitet sberedskap i själva verket innefattar ungefär varannan röstbe
rättigad.

Den första av dessa tabeller belyser sambandet med uppfattningar om 
parti skillnader i kommunens fullmäktige (tabell 27). Som framgår av ta
bellen uppfattas inte de lokala partimotsättningarna som särskilt stora 
inom någon av kategorierna, men det är ändå tydligt att väljare med hög
re aktivitetsberedskap oftare än andra fått ett intryck av ”mycket” eller 
”ganska” stora partiskillnader.

Man finner också att den andel som har egna önskemål beträffande kom
munalpolitiken ökar markant med stigande grad av aktivitetsberedskap 
(tabell 28, jfr tabellraden för ”framför inga lokalpolitiska krav”). Välja-
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Tabell 27 VÄRDERING AV FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTTRYCKA EGNA 
POLITISKA KRAV - UPPFATTNING OM PARTISKILLNADER 
I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Uppfattning om partiskillnader: Antal nämnda aktiviteter
tre två en inga

mycket stora/ganska stora 41 29 26 16

inte särskilt stora/mycket små 48 53 49 44

vet inte 11 18 25 40

Summa procent 100 100 100 100

Antal intervjupersoner 92 345 835 1324

Tabell 28 VÄRDERING AV FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTTRYCKA EGNA 
POLITISKA KRAV - UPPFATTNING OM SAMBAND MELLAN 
EGNA KRAV OCH PARTIERS INSATSER I KOMMUNEN

Antal nämnda aktiviteter: 
tre två en inga

framför krav och nämner
positivt parti 52 42 29 17

framför krav men nämner 
ej positivt parti 42 48 48 46

framför inga lokalpolitiska krav 6 10 23 37

Summa procent 100 100 100 100

Tabell 29 VÄRDERING AV FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTTRYCKA EGNA 
KRAV - FÖRVÄNTNINGAR OM KOMMUNAL POLITISKA KRAV

Hur troligt att något kommer Antal nämnda aktiviteter;
att göras åt egna krav: tre två en inga

mycket troligt/ganska troligt 52 53 39 27

inte särskilt troligt/inte alls 
troligt (eller vet inte) 42 37 38 36
framför inget lokalpolitiskt 
krav 6 10 23 37
Summa procent 100 100 100 100
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Tabell 30 VÄRDERING AV FÖRUTSÄTTNINGAR ATT UTTRYCKA EGNA 
KRAV - UPPFATTNINGAR OM POLITIKERNAS LYHÖRDHET 
FÖR LOKALA KRAV

Hur stor vikt politikerna Antal nämnda aktiviteter:
anses fästa vid lokala krav: tre två en inga

mycket stor/ganska stor vikt 58 54 46 32

ganska liten/mycket liten vikt 37 40 52 57

vet inte 5 6 4 11

Summa procent 100 100 100 100

re med mer tilltro till sin egna förmåga att aktualisera krav anser också 
särskilt ofta att deras önskemål möts med ett positivt intresse från något 
partis sida (tabell 28), Den kategori som både har kommunalpolitiska öns
kemål och anser att det är troligt att de kommer att tillgodoses ökar ock
så med stigande grad av politiskt självförtroende (tabell 29). Slutligen 
visar tabell 30 att tilltron till politikernas lyhördhet för lokala krav är 
något mer utbredd bland dem som kan tänka sig någon form av egen akti
vitet än i den andra halvan av valmanskåren.

Däremot har vi inte kunnat påvisa något samband mellan politiskt själv
förtroende och tillfredsställelse med den kommunala servicen. (Se ne
danstående tablå.) De som är mer aktivitetsberedda har troligen en bätt
re kännedom om kommunala frågor och en bättre förståelse för hur den 
kommunala partipolitiken fungerar. Men de har också fler krav (som 
ovan visats) och de har kanske dessutom bättre förutsättningar att obser
vera brister i den kommunala servicen och kanske också att göra kritiska 
jämförelser med förhållandena i andra kommuner.

Antal nämnda aktiviteter:
tre två en inga

Procentuell andel av resp kate
gori som anser att den kommu
nala servicen är "mycket" eller
"ganska" bra 74 74 74 71

Man kan spekulera om hur den kommunala demokratien skulle påverkas, 
om "aktivitetsber edskapen" - tilltron till den egna förmågan att påverka 
politiska beslut - skulle öka i valmanskåren. En möjlighet är då att vi 
samtidigt antar att de här observerade sambanden med andra faktorer 
består. I så fall skulle de väntade konsekvenserna bli att mängden av 
krav på den kommunala verksamheten skulle öka väsentligt och samtidigt 
skulle en större del av valmanskåren fästa mer vikt vid partiernas insat-
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ser och få ett ökande förtroende för systemets ”motaglighet”. Men vi kan 
också göra ett annat antagande, nämligen att de här påvisade sambanden 
endast avspeglar en aktuell situation och att de kan förändras om det po
litiska självförtroendet skulle öka. Detta kan t ex bli fallet om en aktivi
tetsökning skulle kanaliseras vid sidan av partierna genom opinionsbild
nings grupper för speciella intressen. Man kan föreställa sig (även om 
det på intet sätt är säkert) att en av konsekvenserna kunde bli en mer 
effektiv medborgarkontroll över beslutsprocessen. Om konsekvenserna 
i övrigt skulle bedömas som övervägande positiva eller negativa måste 
bli beroende dels av många olika faktiska omständigheter, dels av de 
värderingar man väljer som utgångspunkt för sina bedömningar. Vad vi 
i detta sammanhang har anledning att understryka är alltså främst, att 
våra undersökningsresultat är giltiga för den politiska situation som nu 
föreligger men att de inte nödvändigtvis är giltiga också under andra 
fö r ut s ättninga r .

Man har väl under senare år fått det allmänna intrycket att det blivit van
ligare att mer eller mindre tillfälliga grupper bildas med syfte att på
verka den politiska beslutsprocessen och att man oftare än tidigare väl
jer olika former av offentliga demonstrationer som ett medel att aktua
lisera sina krav. Ibland - och då särskilt i miljövårdsfrågor - har såda
na former av politisk aktivitet varit uttryck för missnöje med den kom
munala planeringen. Vi har ställt ett par intervjufrågor som ger någon 
information om hur medborgarna i allmänhet ställer sig.

En av våra frågor gällde just aktionsgrupper för opinionsbildning i mil
jöfrågor, Svarsfördelningar och formuleringen av intervjufrågan åter
finnes i tabell 31. Det stora flertalet väljare tycks (se tabellen) på det 
hela taget uppskatta att de beslutsfattande organen utsättes för ett opi
nionstryck i just frågor av denna art; en dryg tredjedel av de röstbe
rättigade ställer sig ”mycket positiv” och ytterligare en tredjedel är 
visserligen mer reserverad men övervägande positiv.

Vi fann också att flertalet röstberättigade (57 procent) ansåg att den of
fentliga demonstrationen mot myndigheters beslut var en opinionsbild- 
ningsform, som de skulle kunna tänka sig att delta i om de ansåg att det 
fanns en grund för missnöje. (Jfr tabell 32, där frågeformuleringen ock
så återges.) Vi ställde också frågan: ”Finns det något särskilt som Ni 
skulle vara beredd att demonstrera för?” Som framgår av nedanstående 
tablå med en klassificering av svaren fanns det en rik variation av syften 
som man skulle kunna tänka sig att demonstrera för. Den mest frekventa 
kategorien - ”miljövård, lokaliseringsfrågor/decentralisering” har givet
vis en klar anknytning till lokalpolitik och detta gäller naturligtvis också 
kategorien ”kommunala frågor”; tillsammantaget var det ungefär var 
tionde röstberättigad som förklarade att de kunde tänka sig att delta i en 
demonstration för sådana syften, om det skulle vara behövligt. Endast 
3 procent av de intervjuade nämnde i detta sammanhang någon internatio
nell fråga,
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Vad man skulle kunna tänka 
sig att demonstrera för:

procent baserad 
på dem som sva
rar ”ja” eller 
”vet inte” på 
huvudfrågan

procent 
baserad på 
samtliga 
intervjuade

internationella frågor 5 3

miljövård, lokaliseringsfrågor/ 
decentralisering 13 8

ekonomiska och fackliga frågor 12 7

kommunala frågor 4 3

jämlikhet, fri- och rättigheter 5 3

allmän politisk förändring 1 1

övriga rikspolitiska frågor 5 3

Antal intervjupersoner 1462 2420

Tabell 31 RÖSTNING - INSTÄLLNING TILL AKTIONSGRUPPER

Frågans formulering:
"På senare tid har det bildats en del aktionsgrupper som har demonstrerat 
för att behålla en del grönområden och motarbetat byggandet av trafikleder. 
Vilken är Er inställning till dessa grupper?”

Röstnings sätt:
FP M

Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK s C

mycket positiv 63 32 34 42 35 37 35

ganska positiv 27 34 39 32 31 29 34

inte särskilt positiv 5 21 17 16 22 17 18

inte alls positiv 4 9 7 4 8 8 8

vet inte/vill ej svara 1 4 3 6 4 9 5

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
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Tabell 32 RÖSTNING - DELTAGANDE I DEMONSTRATION

Frågans formulering:
"Skulle Ni kunna tänka Er att delta i en demonstration som riktade sig mot 
myndigheters beslut, om demonstrationen hade ett syfte som Ni instämde 
med?”

Röstnings sätt: Ej 
röst

Samt- 
ligaVPK S C FP M

kan tänka sig delta i demonstra
tion mot myndigheters beslut 80 59 57 53 50 53 57

skulle inte kunna tänka sig att 
delta 20 38 40 45 48 39 40

vet inte/vill ej svara 0 3 3 2 2 8 3

Summa procent 100 100 100 100 100 100 100

Personkännedom om partiernas kandidater i valet

I samband med det datamaterial som diskuterades i föregående avsnitt 
kan det vara på sin plats att i korthet redovisa också några uppgifter om 
i vilken utsträckning de röstberättigade faktiskt kände till partiernas kan
didater i riksdags- och kommunalvaleno

Vår undersökning genomfördes ju i två steg så att halva urvalet intervjua
des före valet medan intervjuerna med den andra urvalsdelen företogs 
efter valets I båda dessa undersöknings skeden tillfrågades de intervjuade 
om de kände till namnen på några av kandidaterna på valsedlarna för riks
dagsvalet och kommunfullmäktigevalet. De tillfrågades därvid också om 
vilket parti de namngivna kandidaterna företrädde,1 Vi har sammanställt 
dessa uppgifter i tabell 33 så att tabellen visar opinionsläget såväl före 
som efter valet. Det visar sig att 29 procent av de röstberättigade kunde 
namnge minst en riksdagskandidat för det egna partiet, medan 32 procent 
kunde namnge minst en fullmäktigekandidat före valet, (Med det egna 
partiet avses då det parti som den tillfrågade sedan röstade på.) Efter 
valet hade informationsnivån stigit så att motsvarande procentandelar 
uppgick till 41 resp 44 procent av de röstande. Även efter valet var det 
alltså en majoritet av de röstande som inte kunde erinra sig namnet på 
någon av valda representanter.

Av praktiska skäl var det i denna undersökning inte möjligt att jämföra 
svaren med valsedlarna för att kontrollera om de lämnade namnuppgif
terna var korrekta. På grund av erfarenheter från tidigare valunder
sökningar, då en sådan kontroll företagits, kan man räkna med att 
våra data överskattar den faktiska informationsnivån med ett par pro
centenheter.
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Tabell 33 RÖSTNING - KÄNNEDOM OM KANDIDAT FRÅN EGNA PARTIET

Procenttalen anger den andel av resp kategori som nämner minst en riks
dags- resp kommunalvalskandidat

Partival riksdagsvalet 1973 Samtliga 
röstandeVPK s C FP M

Intervjuer före valet

Riksdagskandidat 23 28 26 39 37 29

Kommunal kandidat 28 32 33 39 31 32

Intervjuer efter valet

Riksdagskandidat 26 38 42 48 56 41

Kommunal kandidat 24 46 43 52 45 44
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»Röstsplittringen» i riksdags- och kommunalval

Med införandet av de samtidiga riksdags- och kommunalvalen har "röst
splittringen" tillkommit som en politiskt intressant företeelse. Då väl
jarna nu har möjlighet att vid ett och samma valtillfälle rösta på olika 
partier i riksdagsvalen och kommunalvalen, kan just röstsplittringen 
tolkas som en indikator på i vilken utsträckning man väljer parti efter 
andra grunder i rikspolitiken än i kommunalpolitiken. Redan valstatisti
ken visar ju att effekten på valutslagen på det hela taget varit liten, men 
vid 1973 års val kunde man ändå notera vissa lokala variationer i parti
ernas röststöd, som också blev föremål för uppmärksamhet i den all
mänpolitiska debatten.

Vad som inte direkt kan avläsas i val stati stiken är hur stor del av val- 
manskåren som splittrar sin röstning och hur röstsplittrarna är fördela
de på partier; av partiernas röstetal framgår ju endast nettoeffekterna 
av röstsplittringen. Med hjälp av data från valundersökningarna kan vi 
ge en mer fullständig bild. Vi kan också jämföra "röstsplittrarna" med 
andra röstande för att se om man kan påvisa några andra skillnader i 
deras inställningar till partier och politik.

Det är givetvis inte någon stor del av valmanskåren, som röstar på olika 
partier i de samtidiga valen. Men det är av intresse att konstatera att 
andelen ökat något sedan 1970, då den nya valordningen tillämpades för 
första gången. Vid 1970 års val uppgav sålunda 6 procent att de splittrat 
sina röster, medan motsvarande andel 1973 uppgick till 9 procent.

I tabell 34 visas i vilken utsträckning partiernas väljare i riksdagsvalet 
röstade på något annat parti i de kommunala valen. I tabell 35 har välja
re som splittrade sina röster i riksdags- och fullmäktigevalen, uppdelats 
efter sitt röstningssätt i de båda valen. Man ser av tabellen bl a att näs
tan hälften av dessa väljare fördelat sina röster på två borgerliga partier; 
drygt en tiondel av röstsplittrarna har röstat på socialdemokraterna i 
ett val och på något av de kommunistiska partierna i ett annat.

Röst splittringen är ju i sig ett uttryck för att väljarna inte fullt ut vill 
stödja något politiskt parti. Man kan anta att röst splittringen ofta har sin 
grund antingen i att väljaren vid ett visst val vill stödja ett annat parti än 
det han vanligen röstar på, eller också på att han visserligen har ändrat 
sin allmänna partisympati men ändå föredrar sitt tidigare parti i ett av 
de samtidiga valen. Det är därför inte överraskande att det finns ett sam
band mellan röst splittring och partibyten. Att så är fallet visas i tabeller-
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Tabell 34 RÖSTSPLITTRING VID 1973 ÂRS VAL

I tabellen har de röstande uppdelats efter partival i riksdags
valet. För varje parti anges den andel av dess väljare i riks
dagsvalet, som röstade på annat parti i kommunfullmäktige
valet resp landstingsvalet. Vid procentberäkningen har ute
slutits personer, som inte deltog i eller inte var röstberätti
gade i kommunfullmäktige- eller landstingsvalet samt perso
ner för vilka uppgift om partival saknas för något av valen.

Partival i 
riksdagsvalet:

Procentuell andel av resp partis väljare i riksdags
valet som röstade på annat parti i:
kommunfullmäktigevalet landstingsvalet

VPK 14 8

S 5 3

C 13 8

FP 11 7

M 12 8

KDS 7 7

Samtliga väljare 9 5

Tabell 35 VÄLJARE SOM RÖSTARE PÂ OLIKA PARTIER I RIKSDAGS
VALET OCH KOMMUNFULLMÄKTIGEVALET 1973: FÖRDEL
NING PÅ DE POLITISKA BLOCKEN

Procentuell fördelning av de 
väljare, som röstade på olika 
partier i riksdags- och kom
munfullmäktigevalen

Röstade på två av partierna: S, VPK, 
SKP och KFML(r) 11

Röstade på två av partierna: C, FP, 
M och KDS 49

Röstade på S, VPK, SKP eller KFML(r) 
i riksdagsvalet - röstade på C, FP, M 
eller KDS i kommunfullmäktigevalet 23

Röstade på C, FP, M eller KDS i 
riksdagsvalet - röstade på S, VPK, 
SKP eller KFML(r) i kommunfull
mäktigevalet 17

Summa procent 100
Antal intervjupersoner 192
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na 36 A-B, Vi har där uppdelat väljarna efter deras röstningssätt i riks
dagsvalen 1970 och 1973, så att vi fått en kategori av partibytare och en 
kategori av stabila väljare i riksdagsvalen», Av partibytama är det 24 
procent som splittrar sin röstning 1973 medan motsvarande andel är 
endast 6 procent bland de stabila väljarna i riksdagsvalen 1970-1973 (se 
tabell 36 B). Detta innebär - om vi ser på samma data ur ett annat per
spektiv - att 42 procent av röstsplittrarna 1973 hade övergått från ett 
parti till ett annat i sin riksdagsröstning 1970-1973, vilket kan jämföras 
med endast 13 procent partibytare bland dem som röstade på samma 
parti i de samtidiga valen 1973.

Vi kan också i undersökningsmaterialet finna en grund för slutsatsen att 
röstsplittring - på samma sätt som partibyte - ofta går tillsammans med 
en osäkerhet om vilket parti man vill stödja, som medför att man fattar 
sitt slutliga röstningsbeslut i ett jämförelsevis sent skede. Vi tillfrågade 
sålunda de intervjuade om när de bestämde sig för hur de skulle rösta, 
och en dryg tredjedel av röstsplittrarna uppgav då att de bestämt sig 
först under sista veckan före valete Bara ungefär var tionde av de övriga 
väljarna uppgav sig ha bestämt sin röstning så sento (Se tabell 37, där 
även intervjufrågans formulering ges0) Tillsammantagna tyder våra un
dersökningsresultat på att röstsplittringen i allmänhet är ett instabilt 
politiskt ställningstagande som ofta görs i samband med ett partibytec 
Mer sällan tycks det vara ett uttryck för att väljare mer definitivt har 
stannat för att stödja olika partier i riks politik och lokalpolitik»,

Tabell 36 A PARTIBYTEN VID RIKSDAGSVALEN 1970-1973 BLAND 
VÄLJARE SOM RÖSTADE PÅ OLIKA RESP PÅ SAMMA 
PARTIER VID DE SAMTIDIGA VALEN 1973

Röstade på olika 
partier i de sam- 
tidiga valen 1973

Röstade på samma 
parti i de sam
tidiga valen 1973

Bytte parti mellan riksdags
valen 1970 och 1973 42 13

Röstade på samma parti i 
riksdagsvalen 1970 och 1973 58 87

Summa procent 100 100

Antal intervjupersoner 172 1710
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Tabell 36 B RÖSTNINGSSÄTT VID DE SAMTIDIGA VALEN 1973 BLAND 
PARTIBYTARE RESP STABILA VÄLJARE VID RIKSDAGS
VALEN 1970-1973

Bytte parti mellan 
riksdagsvalen 1970 
och 1973

Röstade på samma 
parti i riksdagsvalen 
1970 och 1973

Antal intervjupersoner 300 1582

Röstade på olika partier i
de samtidiga valen 1973 24 6

Röstade på samma parti i 
de samtidiga valen 1973 76 94

Summa procent 100 100

Anmärkning: I gruppen "bytte parti mellan riksdagsvalen 1970 och 1973" 
ingår väljare som röstade på ett annat parti i riksdagsvalet 1970 än i 
riksdagsvalet 1973. Gruppen "röstade på olika partier i de samtidiga va
len 1973" omfattar väljare som röstade på minst två partier i riksdags-, 
kommunfullmäktige- och landstingsvalen 1973. I tabellen ingår således 
endast väljare som röstade både vid riksdagsvalen 1970 oçh 1973 och vid 
minst ettdera av kommun- och landstingsvalen 1973 och som lämnat upp
lysning om sitt partival vid dessa val.

Tabell 37 SPLITTRAD RÖSTNING OCH TID FÖR RÖSTNINGSBESLUT

Intervjufråga: "När bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i 
år. Var det under sista veckan före valet eller tidigare under 
hösten och sommaren eller visste Ni sedan länge hur Ni skul
le rösta?"

Tid för beslut: splittrad 
röstning

ej splittrad 
röstning

Procentuell andel 
väljare med "splitt
rad röstning" bland 
dem som bestämde 
sig under resp 
period

sista veckan före valet 38 11 27
tidigare under hösten 
och sommaren 26 13 18

sedan länge 36 76 5

Summa procent 100 100
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I den följande översikt stabellen (tabell 38) har sammanförts ett flertal 
olika kategoriuppdelningar med avseende på röstnings sätt, information, 
intresse och tillhörighet till olika typer av befolkningsgrupper. För var 
och en av kategorierna i tabellen anges den procentuella andelen av de 
röstande, som röstade på mer än ett parti vid de samtidiga valen 1973e 
(För en närmare beskrivning av klassificeringskriterierna kan hänvisas 
till Olof Petersson och Bo Särlvik, "Valet 1973", Allmänna valen 1973, 
del 3 (SOS) Statistiska centralbyrån, Stockholm 1975.)

Av tabellen framgår att röstsplittring var något vanligare bland dem som 
röstade borgerligt i riksdagsvalet än bland dem som stödde socialdemo
kraterna eller något av de kommunistiska partierna. Röstsplittring är 
också särskilt vanlig bland väljare som inte har någon stark känsla av 
personlig anslutning till något politiskt parti, vilket givetvis inte är över- 
raskande (se tabellavdelningen med uppdelning efter partiidentifikation) o 
I övrigt framkommer endast små variationer i frekvensen av röstsplitt
ring vid jämförelser mellan olika kategorier i tabellen. Man observerar 
bl a att partiernas kandidatnomineringar knappast kan ha bidragit till 
röstsplittringen; det finns tvärtom en svag tendens till att röst splittring 
är något vanligare bland dem som inte har någon kännedom om kandidater 
i riksdagsval eller kommunalval. Det framkommer vidare en svag ten
dens till större röstsplittring bland dem som är mer intresserade av po
litik, men också en svag tendens till högre frekvens av röstsplittring 
bland dem som anser att parti skillnaderna i rikspolitiken är små. En 
något högre frekvens av röst splittring synes också föreligga bland yngre 
väljare, bland medelklassväljare, bland personer med högre utbildning 
och bland de röstberättigade i mindre kommuner. I de flesta fallen rör 
sig skillnaderna dock endast om några få procentenheter i vårt data
material.

Inte heller vid en jämförelse mellan kommuner med olika politiska majo
ritetsförhållanden framkommer mer än små differenser. Detta framgår 
av nedanstående tablå, där vi uppdelat väljarna dels efter deras röstnings- 
sätt vid riksdagsvalet 1973 dels med hänsyn till den majoritetsställning 
som förelegat i kommunens fullmäktige sedan valet 1970.

S-majoritet i fullmäktige

Borgerlig majoritet i 
fullmäktige

Socialdemokrater Borgerliga
och kommunister väljare

7 11

5 16

Procenttalen anger andelen "röstsplittrare" inom var och en av de fyra 
kategorierna
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Tabell 38 RÖSTSPLITTRING INOM VÄLJARKATEGOTIER - ÖVERSIKTSTABELL

Procentuell andel av väljarna i resp 
kategori, som röstade på mer än ett 
parti ("splittrad röstning")

PARTIVAL RIKSDAGSVALET 1973:
S, VPK, KFML(r) eller SKP 6
Borgerligt parti 14

KÄNNEDOM OM KANDIDATER I RIKSDAGS
VALET

Känner till minst en kandidat på egna partiets
valsedel i riksdagsvalet 8

Känner inte till någon kandidat på egna partiets 
valsedel i riksdagsvalet 11

KÄNNEDOM OM KANDIDATER I KOMMUN
FULLMÄKTIGEVALET

Känner minst en kandidat på egna partiets
valsedel 7

Känner ingen kandidat på egna partiets valsedel 11

PARTÜDENTIFIKATION

stark anslutning (starkt "övertygad" anhängare
av parti) 3

svag anslutning (anhängare av parti, men ej
starkt övertygad) 9

allmän preferens (ej anhängare - men anser sig
stå närmast ett av partierna) 16

ingen känsla av anslutning till parti 21

PARTISKILLNADER I RIKSDAGEN

"Hur stora skillnader tycker Ni rent allmänt 
att det är mellan partierna i riksdagen när 
det gäller deras sätt att ta ställning till 
politiken?"

mycket stora skillnader 9

ganska stora skillnader 9

inte särskilt stora skillnader 11

mycket små skillnader 13
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Tabell 38 (forts)

Procentuell andel av väljarna i resp 
kategori, som röstade på mer än ett 
parti ("splittrad röstning")

TIDNINGSLÄSNING

läser aldrig nyheter och artiklar om politik 7

läser nyheter och artiklar om politik någon
gång 9

läser ofta nyheter och artiklar om politik 11

läser det som finns i tidningen av nyheter
och artiklar om politik varje dag 12

INTRESSE FÖR POLITIK

mycket intresserad 11

ganska intresserad 11

inte särskilt intresserad 9

inte alls intresserad 7

DISKUSSIONSAKTIVITET I NÄRMILJÖN

"Hur ofta brukar det förekomma att det 
diskuteras politik i Er familj eller bland 
Era bekanta?"

ofta 13

bara vid något enstaka tillfälle 9

inte alls 6

"Har Ni märkt om folk just i samband med 
det här valet diskuterar politiska frågor mer 
eller mindre än i vanliga fall, eller tycker 
Ni att det diskuteras politik ungefär som 
vanligt?"

mer än vanligt 8

ungefär som vanligt 11

mindre än vanligt 19
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Tabell 38 (forts)

Procentuell andel av väljarna i resp 
kategori, som röstade på mer än ett 
parti (”splittrad röstning”)

ÅLDER

20 - 30 12

31 - 40 12

41 - 50 11

51-60 8

61-70 7

71-80 6

SOCIALEKONOMISKA GRUPPER

högre tjänstemän och större företagare 16

jordbrukare 4

mindre företagare 11
tjänstemän i mellanställning 15

affärsanställda m fl 7

arbetare 7

studerande 19

UTBILDNING

hög utbildning 18

medelhög utbildning 11

låg utbildning 6

KOMMUNENS STORLEK

mindre än 8 000 invånare 11

8 000 - 29 999 invånare 11

30 000 - 199 999 invånare 9

200 000 eller fler invånare 7
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Representation genom partival i rikspolitik 
och kommunalpolitik — en sammanfattande 
diskussion

Den svenska demokratien är uppbyggd kring ett system med politisk rep
resentation genom partival. Medborgarna kan som väljare påverka styr
keförhållandena i riksdagen och kommunala församlingar.

Partierna företräder skilda allmänpolitiska inställningar. I den politiska 
debatten tjänar partisystemet som en referensram, där skillnaderna 
mellan partiernas uppfattningar bestäms i förhållande till den ideologiska 
skalan höger-center-vänster och i förhållande till socialekonomiska 
gruppintressen. Endast undantagsvis förekommer menings skillnader 
mellan partierna, som inte i den politiska debatten kan återföras på den
na referensram - och endast sällan kan en politisk fråga tilldra sig nå
gon större uppmärksamhet utan att partierna tar ställning. Men skillna
derna mellan partierna framträder på ett mer uppmärksammat sätt i 
rikspolitik än i lokalpolitik.

Att politiska frågor blir ”partiskiljande" i representativa organ kan be
traktas som en av förutsättningarna för välj ar representation genom par
tival. I en snäv (och väl aldrig fullt realiserad) mening kan den represen
tativa demokratien antas kräva att sakfrågor, som blir parti skilj ande i 
de representativa organen, också uppfattas som sådana av väljarna och 
vidare att partiernas ståndpunkter är allmänt kända och slutligen att 
dessa har ett avgörande inflytande på väljarnas röstnings sätt. I en vidare 
mening, kan det hävdas, kräver representation genom partival väsent
ligen att partierna väljer ståndpunkter i politiska sakfrågor i överens
stämmelse med allmänpolitiska inställningar, som också uppfattas som 
parti skilj ande av väljare i allmänhet. Vad som i verkligheten föreligger 
är väl ett mellanläge, som inrymmer inslag av politisk representation 
i både den snävare och den vidare meningen men också av beslutsfattan
de i valda organ under förutsättningar som innebär att politisk represen
tation kan anses äga rum endast i en ytterligare uttunnad mening. Varia
tionerna från situation till situation och från fråga till fråga gäller alla 
de kriterier som man skulle kunna förknippa med representation i en 
snävare mening. Under vissa förutsättningar kan sålunda uppmärksam
heten bland väljarna i hög grad samlas kring ett politiskt beslut i teknisk 
mening (t ex ett skattebeslut) eller kring partiernas inställningar till ett 
samhälleligt problem (t ex regional arbetslöshet). Men det ligger i sa
kens natur att en stor mängd frågor, som är partiskiljande för de valda 
representanternas del, blir föremål för rätt liten uppmärksamhet bland 
väljare i allmänhet, och nästan alla politiska ställningstaganden tilldrar 
sig mer uppmärksamhet inom vissa kategorier av medborgare än inom
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andra. Vidare finns det en stor variation med avseende på väljarnas upp
fattningar om vad som skiljer partierna i en mer allmän, programmatisk 
mening: för många innebär kanske partivalet ett ställningstagande till väl 
definierade uppfattningar om långsiktiga alternativ, men andra har långt 
mindre preciserade föreställningar om vad partierna står för. På liknan
de sätt varierar sambandet mellan åsikter i politiska sakfrågor och röst- 
ningssätt. Någon fullständig överensstämmelse kan knappast tänkas. En 
strikt ”rationell väljare”, som verkligen söker bli representerad i en 
”snäv mening” över ett brett register av politiska sakfrågor, skulle givet
vis ofta finna att han inte kan .välja ett parti som bäst representerar hans 
uppfattningar i alla frågor. Hans röstningsbeslut måste sålunda bli resul
tatet av en sammanvägning av preferenser, varvid han också kan ta i be
aktande partiernas allmänpolitiska Jnställningar för att kunna antecipera 
deras ställningstaganden i frågor, som aktualiseras efter valet.

En viss vaghet i beskrivningen av den representativa demokratien är väl 
ofrånkomlig, om man inte begränsar sig till en redovisning av det for
mella systemet. Det mått av åsiktsöverensstämmelse mellan väljare och 
valda, som uppkommer i en representativ demokrati är svårfångat med 
definitionsmässiga kriterier. Med mättekniker som prövats i annat sam
manhang kan dock relationer översättas till den kvantitativa analysens 
variabelspråk. Detta faller dock utanför ramen för den föreliggande un
dersökningen, eftersom vi här i första hand söker belysa uppfattningar 
om hur systemet fungerar.1

Vi har då fått begränsa oss till att utgå från några väsentliga krav för 
politisk representation genom partival, som kan vara mer eller mindre 
väl uppfyllda. Ett av dessa krav är det ovan berörda, nämligen att repre
sentativ demokrati genom partival är beroende av att väljarna i allmänhet 
anser att det finns skillnader mellan partier och att de uppfattar dessa 
skillnader som relevanta i förhållande till krav på politikens innehåll, 
som de upplever som viktiga. Kravet på relevanta valalternativ är nära 
förknippat med det förut diskuterade kravet på ”mottaglighet”. Det är då 
fråga om en ”mottaglighet” som innebär att partier och valda represen
tanter uppfattas som beredda att ta upp på den ”politiska dagordningen” de 
samhällsproblem och krav på politiska åtgärder, som är väsentliga för 
medborgarna. För partisystemet innebär kravet på ”mottaglighet” att 
partierna förväntas svara på sådana politiska krav genom att låta dem 
komma till uttryck i parti ståndpunkter. Partierna förväntas emellertid 
inte endast svara på politiska krav utan också vara i stånd att utforma 
realistiska beslutsalternativ. Det ställs sålunda också ett krav på ”kapa- 
bilitet” - eller effektivitet - på det representativa systemet. Medborgar
nas värdering av systemets prestationer kan ses som en indikator på i 
vilken grad detta krav är uppfyllt. Som vi redan understrukit kan man in
te ange något bestämt minimum av tillfredsställelse, som måste uppnås -

En första redovisning av studier rörande åsiktsöverensstämmelse, som 
genomföres inom forskningsprojektet Representationsundersökningen, 
har framlagts i: Sören Holmberg, * Riksdagen representerar svenska 
folket’. Empiriska studier i representativ demokrati, 1974 (Student
litteratur) .
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och eftersom politik handlar om intressekonflikter ligger det i sakens 
natur att inte alla kan vara lika tillfredsställda. Vad som här är väsent
ligt är egentligen inte förekomsten av politiskt missnöje - i en vital de
mokrati finns alltid en missnöjd opposition - utan graden av tilltron till 
det politiska systemet som ett maskineri för beslutsfattande och tilltron 
till dess förmåga att realisera beslut.

Inom ramen för den representativa demokratien blir medborgarnas poli
tiska krav också ”representerade” i olika former vid sidan av partivalen. 
De valda representanterna och partiledningar aktualiserar politiska mål, 
anteciperar krav och samhällsproblem, utformar parti st ändpunkter och 
medverkar i beslutsfattande i ett system, där de har fortlöpande kontak
ter med organisationer, institutioner och politiskt aktiva, som förmedlar 
erfarenheter, behov och krav. Den ”representation” som består i att man 
kan påverka partiers ställningstagande eller direkt påverka de valda re
presentanternas beslutsfattande är sakligt väsentlig för medborgarna, 
och den bidrar kanske mer omedelbart än någon annan faktor till att be
stämma medborgarnas intryck av systemets ”mottaglighet”. Partisyste
mets förmåga att uppfylla kravet på att erbjuda valalternativ, som upp
levs som relevanta för väljarna, är också beroende av denna process. 
Den förutsätter emellertid politisk aktivitet utöver deltagandet i val. 
Framgångsrik politisk påtryckning genom sådan aktivitet kan sägas åstad
komma att de valda blir mer representativa, men detta gäller då närmast 
i förhållande till de grupper som utövat påtryckning. Det ligger i sakens 
natur att medborgare och grupper med svaga resurser för politisk på
tryckning riskerar att få sina intressen mindre väl beaktade. Vi har re
dan understrukit att det föreligger en stor individuell variation med av
seende på politiskt självförtroende och förmåga till politisk aktivitet. 
Detta innebär i första hand att medborgare med svaga individuella förut
sättningar för politiskt deltagande i särskilt hög grad blir beroende av 
”indirekt påtryckning” - t ex genom organisationsrepresentanter - för 
att få sina intressen tillvaratagna. Eftersom det också föreligger en 
variation med avseende på de organisations resurser, som olika väljar- 
kategorier kan lita till, så finns det inte något enkelt samband mellan in
dividens ”resurser” och det politiska inflytande som utövas för att till
godose hans intressen. Det är orealistiskt att föreställa sig att det i ett 
representativt system alltid skulle uppkomma ett jämlikhetsläge med av
seende på politisk påtryckningskapacitet (de antaganden i den riktningen 
som ibland gjorts av ”pluralistiska” demokratiteoretiker bör snarast ses 
som ideologiskt grundade förhoppningar). Vad som kan uppnås - mer eller 
mindre fullständigt - är att medborgarna uppfattar systemet som ”rätt
vist” och värt att engagera sig i. Detta är emellertid en inställning som är 
nära förknippad med politiskt självförtroende och tilltro till systemets 
mottaglighet.

Fastän vi sökt skilja mellan olika definierade ”krav” på den representati
va demokratien leder både vår teoretiska analys och våra tidigare slutsat
ser av det empiriska datamaterialet till slutsatsen att uppfyllandet av des
sa krav bestäms av faktorer, som är inbördes beroende av varandra. Vi 
har ändå lagt särskild vikt vid innebörden av partival och väljarnas upp-
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fattningar om skillnaderna mellan partierna. Grunden för detta är att det 
är svårt att föreställa sig en meningsfull teori för representativ demokra
ti, där valet av representanter ej tillmätes en alldeles avgörande roll. 
Inte bara därför att demokrati i princip förutsätter att representanter 
skall utses genom allmän och lika rösträtt, utan också därför att valet 
är det enda tillfälle, då alla medborgare med lika vikt kan påverka sam
mansättningen av de organ inom vilka representanterna (de valda besluts
fattarna) har att avväga olika gruppers önskemål mot varandra.

Mot den bakgrunden finns det skäl att i en sammanfattande utvärdering 
av vårt datamaterial särskilt knyta an till ett av våra undersökningsresul
tat, nämligen att parti skillnad er blir väsentligt mindre uppmärksammade 
i kommunalpolitiken än i rikspolitiken. I ett slags geografisk mening för
håller det sig väl i stort sett så att de kommunala angelägenheterna borde 
uppfattas som mest "närliggande" för väljarna. Men när det gäller att 
välja parti framstår rikspolitiken tydligen ändå som "närmare" i den me
ningen att man där ställs inför mer distinkt skilda valalternativ.

Skillnaden mellan uppfattningen av partiskillnader i rikspolitik och lokal
politik kan ges en ytterligare belysning av den nedanstående tablån. Vi 
har där företagit en uppdelning med hjälp av skalan för "aktivitetsbered- 
skap" eller politiskt självförtroende. (Det bör här åter erinras om att den 
"lägsta" kategorien på skalan innefattar ungefär hälften av valmanskåren.) 
Man ser här att parti skillnaderna i rikspolitiken uppmärksammas väsent
ligt mer än i lokalpolitiken i alla kategorier på skalan utom den allra 
högsta, som ju innefattar bara några få procent av de röstberättigade. 
Det behövs inte en så hög grad av politiskt intresse för att man skall bli 
medveten om partiskillnader på den riks politiska nivån.

Antal nämnda aktiviteter: 
tre två en inga

Andel som anser att partiskillna
derna är mycket eller ganska 
stora i:

kommunalpolitik 41 29 26 16

rikspolitik 48 49 43 33

Det parlamentariska systemet skapar i rikspolitiken en rollfördelning - 
och en ansvarsfördelning - mellan regeringsparti och oppositionspartier, 
som oftast saknas på den kommunalpolitiska nivån. Det ligger i sakens 
natur att detta är en av de faktorer, som måste bidra till att rikta väl
jarnas uppmärksamhet mot partiskillnaderna i rikspolitiken.

Vad som därutöver avspeglas i dessa data är rikspolitikens allmänna do
minans. Denna beror inte bara på att rikspolitiken rör sig om frågor av 
stor vikt för landet i dess helheto Rikspolitiska beslut är ofta ramgivande
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och initierande i förhållande till vad som sker i kommunalpolitiken. Par
tisystemet är riksomfattande. I nästan alla kommunfullmäktige och lands
ting är i stort sett alla ledamöter nominerade av partier, som organise
rar politisk verksamhet inom hela landet. Kommunalpolitik bedrivs inom 
ramen för de rikspolitiska skiljelinjerna mellan partierna.

Nästan alla väljare ger sina röster åt partier, som uppträder både i 
rikspolitik och lokalpolitik. Regionala skillnader med avseende på par
tiernas röstmässiga styrkeförhållanden kan till allra största delen åter
föras på social ekonomi ska strukturskillnader mellan olika områden; par
tiernas väljar stöd inom olika befolkningskategorier uppvisar endast små 
lokala variationer* Inom kommuner och regioner föreligger på det hela 
taget en mycket nära överensstämmelse mellan riksdagsval och kommu
nalval i fråga om rösternas fördelning på partier. När valutslagen åstad
kommer förändringar i partiernas styrkeförhållanden, är tendenserna 
som regel riksomfattande. När valtendenserna i olika delar av landet 
inte är enhetliga - såsom fallet var 1973 - så tycks detta i allmänhet va
ra betingat av att rikspolitiken fått olika verkningar regionalt sett. Kom
munalpolitiken i snäv mening tycks som regel inte ens i de kommunala 
valen utöva mer än ett mycket begränsat inflytande på de lokala valten
denserna.

Överensstämmelsen mellan väljarnas partival i rikspolitik och kommu
nalpolitik skulle - teoretiskt sett - kunna uppkomma på två sätt: Antingen 
kan den betingas av att väljarna även i kommunala val stöder det parti 
vars rikspolitiska profil de har störst sympati för. Eller också kan parti
preferenser, som primärt grundar sig på partiernas kommunala insatser, 
överföras till röstningen i riksdagsval. Det kan emellertid knappast fö
religga någon osäkerhet om att det är det förstnämnda sambandet som 
utgör den väsentliga förklaringen. Man räknar då med att de rikspolitiska 
skiljelinjerna kommer att göra sig gällande också i kommunalpolitiken « 
fastän kanske med mindre skärpa och i mindre viktiga beslut.

Om denna bild av väljarnas partival i kommunalvalen är riktig - och det 
är den med all säkerhet - så innebär detta att man värderar partierna 
på grund av allmänpolitiska inställningar och skiljelinjer som framträtt 
mest klart i rikspolitiken. Kommunalpolitiken kommer då att uppfattas 
som ett ”politiskt delområde” för vilket det inte är nödvändigt att göra 
någon från rikspolitiken skild värdering. I verkligheten är ju detta också 
en realistisk bedömning.

Man kan göra antaganden om hur den kommunala demokratien skulle för
ändras, om kommunalpolitiken skulle komma att ses som mera skild från 
rikspolitiken. Men några bestämda slutsatser kan man knappast dra, dels 
därför att så olika antaganden kan göras, dels därför att utfallet skulle 
bli beroende av många faktorer vars verkningar inte kan förutsägas eller 
överblickas. Erfarenheter från andra länder där sambandet mellan lokal
politik och rikspolitik är lösare ger i varje fall inte någon grund att anta, 
att en sådan utveckling nödvändigtvis skulle göra det kommunala syste
met ”mer representativt”. Den vanligen observerade effekten är i stället
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att deltagande i lokalvalen blir jämförelsevis lågt och att skillnaderna 
mellan olika sociala gruppers deltagande blir mer markerade. Det sam
manhänger med att man behöver kunskaper om valalternativen för att 
uppleva ett val som meningsfullt och angeläget. För svensk politik gäller 
ju i särskilt hög grad att parti skillnaderna i rikspolitiken anses välkända 
till sin allmänna innebörd och att de kunskaper man har om partiernas 
allmänpolitiska mål tillmäts långsiktig giltighet; på det hela taget har ju 
också partisystemet förändrats mindre under de senaste decennierna än 
de konstitutionella formerna för den representativa demokratien. I den 
mån kommunalpolitik skiljs från rikspolitik kommer kommunalvalet att 
kräva mer av ny information om lokala angelägenheter. Det skulle kanske 
göra en del väljare mer intresserade, men för andra skulle det bli svå
rare att över huvud taget välja. De utländska erfarenheter vi hänvisade 
till ger närmast vid handen att effekten blir att medelklas svälj are (på 
grund av mer politiskt självförtroende och större individuella ”politiska 
resurser”) samt särskilda grupper med väl definierade intressen att 
tillvarata får ett ökat inflytande. (Se t ex Verba och Nie: Participation in 
America. Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, New 
York 1972.) Vi vill inte göra gällande att dessa erfarenheter är enkelt 
generalis erbara till svensk politik. Men det är viktigt att hålla i minnet 
att antagandet att den lokala självstyrelsen skulle bli ”mer representativ”, 
om den lösgjordes från ett rikspolitiskt sammanhang, förutsätter att 
intresset för och kunskaperna om lokala angelägenheter samtidigt bred
das. I annat fall kan verkningarna snarast bli av motsatt art.

Man kan ställa frågan om hur kommunalpolitikens innehåll i dagens läge 
påverkas av att det föreligger en stor variation med avseende på kom
munalt intresse och aktivitet. Vi har därför företagit en särskild data
bearbetning för att undersöka, om vi skulle kunna påvisa något samband 
mellan å ena sidan aktivitet och å andra sidan arten av de krav på poli
tikens innehåll som medborgarna ställer (underlaget utgörs då av våra 
”öppna frågor”). Bortsett från att de mer aktiva också ställer mer krav 
framträdde emellertid inte någon tydlig differentiering av denna art, i 
varje fall inte med avseende på kravens fördelning på politiska sakområ
den. Analysmetoden är inte så specificerad att den tillåter mer ingående 
jämförelser.1 Vi kan naturligtvis inte heller uttala oss om de krav som 
aldrig blir uttryckta - inte ens i intervjusituationen - av väljare som har 
svårt att föreställa sig hur deras egen situation skulle kunna påverkas 
genom politiska beslut. Men trots sådana reservationer har man ändå 
grund för slutsatsen att de aktivas roll i kommunalpolitiken i huvudsak är 
att mer effektivt uttrycka krav som har en mycket bredare anslutning i 
valmanskåren.

Man kan slutligen värdera vårt datamaterial i ett annat perspektiv. Ökat 
politiskt deltagande och ökad kunskap om valalternativ kan - liksom varje

Det faller utanför ramen för denna framställning att närmare redogöra 
för denna analys. Den kommer att presenteras i en särskild studie, som 
främst grundar sig på det större datamaterialet från panelundersökning
en vid valen 1964-1968-1970.
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annan förändring som sätter människorna bättre i stånd att påverka sin 
tillvaro - betraktas som något i sig önskvärt. Det kan vidare alltid be
traktas som ett närmande till demokratiens övergripande mål, om man 
kan uppnå en ökad medborgarkontroll över beslutsfattandet. Det blir då 
viktigt att rikta uppmärksamheten mot de sidor av det politiska systemet, 
där det tycks finnas möjlighet att genom konkreta åtgärder påverka sam
hällsutvecklingen i denna riktning. En väg att åstadkomma sådana för
ändringar kan vara att eftersträva förändringar som vidgar partiorgani
sationernas kontaktyta mot medborgarna. Inom de politiska organisatio
nerna finns det särskilda förutsättningar för att klargöra de relevanta 
valalternativen genom att sakinformation relateras till politiska mål; 
deltagande genom partiernas egna organisationer bidrar också särskilt 
direkt till att öka kommunikationen mellan väljare och valda. Det ute
sluter givetvis inte att man kan söka förbättra kommunalpolitikens ”mot- 
taglighet" också på andra vägar som kan medföra en större öppenhet 
i förhållandet mellan beslutsfattare och medborgargrupper, som vill 
aktualisera lokala angelägenheter. En lokalpolitisk parti aktivitet på bre
dare bas behöver inte medföra att de rikspolitiska skiljelinjerna mellan 
partierna förlorar i relevans - tvärtom kan den leda till att partierna 
blir mer representativa för sina väljare, när det gäller att omsätta sam
hälleliga målsättningar i dagspolitik.
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