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Känn ditt land

Omslagsbild
Som barkbåtar i en balja stretar de po
litiska partierna ibland åt olika håll och 
ibland möts de. De symbolförsedda 
seglen får representera de fem riks
dagspartierna: socialdemokraterna, 
moderaterna, centern, folkpartiet och 
vänsterpartiet kommunisterna.
Foto Pål-Nils Nilsson

Svenska turistföreningen har som sitt motto 
Känn Ditt Land och alltsedan starten 1885 
har föreningens uppgift varit att sprida kunskap 
om Sveriges natur och kultur till medlemmar 
och andra.
Ett viktigt inslag i denna verksamhet är den 
långa rad publikationer som STF gett ut under 
snart 100 år. Intresset för det egna landet 
är idag starkt och levande och under 1980-talet 
kommer det enligt alla utsagor att fortsätta att 
växa.
Känn Ditt Land-serien vill orientera om Sverige 
och svenskarna på en rad olika områden: 
natur, kultur, näringsliv, kommunikationer, 
befolkning och bebyggelse.
Gemensamt för hela serien är att den är tänkt 
som en lättillgänglig introduktion till olika 
ämnen; lättläst, populär och rikt illustrerad i färg. 
Vårt mål är att under de närmaste åren 
bygga upp ett intressant Sverigebibliotek 
som kan nyttjas av såväl enskilda som skolor 
och organisationer.
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Från herremakt 
till folkmakt

Andrakammarvalen 1872-1956. 
Röstberättigade i procent av 
invånare som uppnått rösträtts
ålder. Lägg märke till effekten 
av de två rösträttsreformerna 
1909 och 1921.

Det svenska partiväsendet är ett barn av in
dustrialismen. Tiden från 1870 till 1910 
kännetecknades av våldsamma förändring
ar. Det byggdes fabriker, sågverk, gruvor, 
kraftverk och järnvägar. Folk flyttade och 
bytte arbete. Jordbruksbefolkningens andel 
minskade på 40 år från 72 till 50 procent. 
De förbättrade kommunikationerna gjorde 
landet mindre. Dagstidningar startades och 
fick läsare i allt bredare grupper. Nya idéer 
vann snabb spridning, gamla invanda livs
mönster bröts upp. I stället samlades männi
skor kring nya intressen. Arbetarna bildade 
fackföreningar, ofta efter hårt motstånd från 
arbetsgivarna och det etablerade samhället. 
Nykterhetsrörelsen, frikyrkorna och konsu
mentkooperationen blev samlingspunkter 
runt om i landet. Vid sekelskiftet hade unge
fär en halv miljon människor gått med i 
folkrörelserna.

De snabba förändringarna i samhället 
gav staten en mer aktiv roll. Fler och fler 
grupper ställde nya krav på politikens in
riktning. Kampen om statsmakten skärptes. 
Ännu var det bara ett privilegierat fåtal som 
hade den politiska makten. Den gamla 
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ståndsriksdagen ersattes 1866 av en riksdag 
med två kamrar. Rösträtten var emellertid 
fortfarande starkt begränsad. Vid 1872 års 
val var 87 procent av befolkningen i vuxen 
ålder förbjuden att rösta. Eftersom valdel
tagandet dessutom var lågt baserades den 
"folkvalda” riksdagen bara på några få 
procent av folket.

Första kammaren valdes indirekt. Leda
möterna utsågs av landstingen och av 
stadsfullmäktige i de städer som saknade 
landsting. Rösträtten till dessa kommunala 
församlingar var inte bara begränsad utan 
också ojämnt fördelad. Antalet röster stod i 
proportion till inkomst och fastighetsinne- 
hav. I många kommuner förfogade en enda 
person över mer än hälften av röstetalet. Ett 
extremfall är Bollerups kommun i Kristian
stads län där en enda röstberättigad hade 
98 procent av rösterna. Om det var få som 
utsåg första kammaren var det ännu färre 
som hade någon möjlighet att bli valda till 
riksdagsmän. ValbarhetsviIIkoren var yt
terst stränga och krävde mycket hög in
komst eller stor fastighet. Man har beräknat 
att bara 6100 av hela landets befolkning 
över huvud taget hade möjlighet att bli 
valda. Första kammaren kom att bestå av 
äldre män ur en liten förmögen överklass.

Andra kammaren valdes direkt. Rösträt
ten var här inte graderad utan varje röstbe
rättigad hade en röst. Å andra sidan var det 
inte särskilt många som uppfyllde kraven 
för att få rösta. Kvinnorna var helt utestäng
da från andrakammarvalen. Bland männen 
föll de flesta på inkomststrecket på 800 
riksdaler. Rösträttsbestämmelserna gynna
de jordbrukarna, som kom att få stort infly
tande i andra kammaren.

Bönderna i andra kammaren kom att 
samarbeta i det sk lantmannapartiet. Det 
opponerade sig mot byråkrati och ökade 
statsutgifter samt värnade om bondebefolk
ningens intressen. Maktkampen i riksdagen



Öfver och under »strecket»!

Gif plats — äfven vl fordra rättigheter!

stod vid denna tid mellan herrar och bön
der, mellan lantmän och stadsbor. Lant
mannapartiet skilde sig ändå åtskilligt från 
dagens partier. Åsiktsskillnaderna inom 
partiet kunde ofta vara stora och framför 
allt saknade man en väljarorganisation.

Den första stridsfrågan som engagerade 
ett större antal väljare gällde tullarna. Ökat 
utbud av spannmål på världsmarknaden 
ledde till fallande priser. De bönder som 
odlade säd för avsalu krävde tullar, särskilt 
på råg. Kraven på tullar stöddes också av 
industriägare som ville skydda sin egen 
produktion. Motståndet mot livsmedels- 
tullar var starkast bland konsumenterna, 
bland städernas arbetare och jordbrukets 
mellan- och underklasser.

Tullstriden innebar att ett delvis nytt kon
fliktmönster växte fram. Den gamla entydi
ga motsättningen mellan stad och land för-

Utkommer hv«f> Mlgtri morgon.

Frihet, Jämlikhet, Broderskap.

Socialdemokraten
Organ för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

Upp till demonstration
För allmän rösträtt, för medborgarrätt åt alla!

Rösträttslöse! Män och Kvinnor!
1 morgon Är möm»tnngsdagon inne. IM skola fienderna och de ljumma vánnema till underklassens frigörelse rtkna, hur många vi åro, som samlas bär i hufvudstaden under fältropet: 

Stort med stredtet! Snga medborgerliga sbyldigfieier utan medborgerliga rättigbeter!
En hw må anse som en hederssak att lifligt

agitera för deltagande i demonstrationen!
Ingen likgiltighet! Alfe man på sin post, att värka for att 9 juni blir en i allo värdig

SBe politiskt utestängdes mönstringsdag!
Må hvar och en betänka, att den allmänna rösträtten är det stora, säkra medlet för

en fredlig omgestaltning af samhället 
till flertalets fordel i st f. fåtalets.

Samlens A 9)ulA»Uavügen AL. 2! XfmarscA till I gglcv Ikea Al. 3.

Stor Felkfest
Mia djurgård.

■WkAU.4. PH 4m» * M. t

Sferr-SCattar. Norska krteea.

Rösträttsdebatten som den speglades i några tidningar. Arbetaren 22/1 1881, Social- 
Demokraten 8/6 1895 och Fäderneslandet 17/8 1881.

Vederbörande och folkmötena.

»Han sel v»
Hvad vilja dessa täta hopar 
af folk af hvarjehanda slag? 
Hvad är det, hvarpå högt man 
i hela landet hvarje dag?

i Åh, det är »radikaler» bara, 
' som i sin »himlastor mande» 

och djerfva frihetssträfvan fara 
i för fort, för fort i backarnej

Jo, hör man på! Man diskuterar 
om rösträtt, frihet, jemlikhetl 
Man våra lagar kritiserar — 
hur skall jag väl förklara det?

i Och slikt WI höre, slikt WI skåde
i i skog, i dal, på vida fält!
j- Men då WIherrska »med Gudsnådes - 
är då ej allting väl bestäldt?!
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Från herremakt till folkmakt

Frihet, Jämlikhet, Broderskap,

SoeiaFBemohraten.
33:dja årgängtNr 93. Uppl. A B (Stockholmsupplagan). Mänöagen den 23 April 1917.

De imponerande arbetaredemonstraisonema framför 
riksdagshuset

Ha överallt gjort ett djupt intryck. — De utsedda deputerade 
frambära i dag demonstranternas fordringar till vederbörande.
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sköts i bakgrunden. Lantmannapartiet 
splittrades 1888 i en tullvänlig och en tull
fientlig del. Men det var inte bara tullarna 
som kom att skilja de båda grupperna åt. 
Frihandlarnas anhängare bestod framför 
allt av låginkomsttagare utan rösträtt och 
kom därför att kräva demokrati och politisk 
frihet. Tullvännerna, protektionisterna, 
motsatte sig rösträttsreformer och fick en 
nationalistisk prägel. Så kom den politiska 
debatten att domineras av motsättningen 
mellan en radikal vänster och en konserva
tiv höger.

Vid sekelskiftet var rösträttsfrågan det do
minerande politiska stridsämnet. Liberaler 
och socialdemokrater stred för allmän röst
rätt. Runt om i landet bildades rösträtts
föreningar. Två folkriksdagar 1893 och 1896 
och en storstrejk 1902 underströk kraven 
på att rösträttshindren skulle avskaffas. Fle
ra förslag till uppmjukning av bestämmel
serna föll i riksdagen på de konservativas 
och främst första kammarens motstånd. Vid 
1906 års riksdag lade en liberal regering 
fram ett nytt förslag. Statsministern Karl 
Staaff höll ett stort tal i andra kammaren 
och förklarade att om det blev ett nej nu 
skulle frågan i fortsättningen bli om "kon
ungamakt med folkmakt eller konungamakt 
med herremakt" skulle råda i Sveriges rike. 
Förslaget röstades emellertid ner av första 
kammaren. Staaff ville ha nyval, men kung 
Oscar II vägrade. Staaff avgick. Ny statsmi
nister blev högermannen Arvid Lindman.

Den nya regeringen hade bättre lycka. 
Högern gick 1907 med på allmän rösträtt, 
visserligen inte för kvinnor, men för det 
stora flertalet män som fyllt 24 år. I de 
kommunala valen begränsades antalet rös
ter till maximalt 40 per väljare. Villkoret 
för de konservativas samtycke var att val
systemet samtidigt ändrades. De tidigare 
rådande majoritetsvalen hade kraftigt gyn
nat det största partiet. När nu stora grupper



över regeringens sammansättning; kungen 
eller riksdagsmajoriteten. Striden tillspetsa
des under den sk borggårdskrisen 1914. 
Konservativa försvarsvänner tog initiativ till 
ett bondetåg till Stockholm. Inför de för
samlade bönderna på slottets borggård höll 
Gustaf V ett fosterländskt tal som i sak tog 
avstånd från den liberala regeringens politik. 
Statsministern Karl Staaff avgick i protest.

Men bara några år senare segrade parla-

Förstasidan ur Social-Demokra- 
ten 23/4 1917.1 april förekom 
demonstrationer mot brödran
soneringen och bristen på livs
medel.
Övriga foton är tagna ur 
Social-Demokraten 6/6 1917. 
Den 5 juni samlades Stockholms 
arbetare framför riksdagshuset 
för att understryka kraven på 
allmän och lika rösträtt. Polisens 
brutalitet ledde till att demon
strationen fick ett våldsamt 
förlopp.
Till vänster två anhållanden vid 
demonstrationen, 
översta bilden på denna sida 
visar spärren på Norrbro foto
graferad bakifrån.
Bilden till höger hade i tidning
en bildtexten: "Den stora 
chocken, vid Brantings ankomst 
till torget. Kosackerna ha just 
hunnit förbi Branting (x), som 
genom att stanna mellan två 
framrusande galningar undgick 
att bli nedriden."

av arbetare och andra låginkomsttagare 
fick rösträtt befarade de konservativa att bli 
utkonkurrerade. Med den nya proportio
nella valmetoden försäkrade de sig om att 
åtminstone få behålla en viss minoritetsrep- 
resentation. Förslaget antogs slutgiltigt 
1909.

Valet 1911 var det första som hölls med 
de nya reglerna. En halv miljon väljare 
tillkom genom rösträttsreformen. Social
demokraterna gjorde de största vinsterna 
och nära nog fördubblade sin representa
tion i andra kammaren.

Vägen mot demokrati fortsatte dels med 
kvinnornas kamp för rösträtt, dels med 
striden om parlamentarismens principer. 
Frågan gällde vem som skulle bestämma 

mentarismens principer definitivt. Med 
regeringskoalitionen mellan liberaler och 
socialdemokrater 1917 accepterades att 
det var partiställningen i riksdagen som 
skulle vara utslagsgivande för regeringarnas 
sammansättning.

Regeringen Nils Edén — Hjalmar Bran
ting lade 1918 fram ett förslag till allmän 
rösträtt: kvinnorna skulle få rösträtt och 
den 40-gradiga skalan avskaffas. Högern 
motsatte sig till en början, men under 
trycket från de revolutionära rörelserna i 
Ryssland och på kontinenten böjde sig 
oppositionen. År 1921 togs det definitiva 
beslutet om allmän och lika rösträtt. De
mokratin hade äntligen segrat.
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Striden 
om regeringsmakten

1919. Socialdemokraterna.

1928. Borgerlig valaffisch.

1932. De frisinnade.

Tiden fram till 1917 hade dominerats av tre 
politiska riktningar: en konservativ, en li
beral och en socialdemokratisk. Det just 
införda proportionella valsystemet under
lättade emellertid nya partibildningar. Bön
derna organiserade sig politiskt och blev 
från och med valet 1917 representerade i 
riksdagen. Samma år bildades ett vänster
socialistiskt parti, som fyra år senare ombil- 
dades till ett kommunistiskt parti.

År 1923 splittrades partibilden ytterligare 
då den liberala riktningen klövs i två delar. 
Den omedelbara anledningen var menings
skiljaktigheter om alkoholpolitiken. Nyk- 
terhetsvännerna inom partiet krävde total
förbud mot rusdrycker. Året före hade en 
folkomröstning givit en knapp majoritet 
mot förbud. Anhängarna till förbudstanken 
fortsatte emellertid att driva frågan, med 
följd att det liberala partiet bröts i två rikt
ningar: det förbudsvänliga frisinnade folk
partiet och förbudsmotståndarnas liberala 
riksdagspartiet. Först 1934 återförenades 
de två partierna, då under namnet folk
partiet.

Minoritetsparlamentarism
Partisplittringen i riksdagen gjorde det svårt 
att skapa underlag för majoritetsregeringar. 
Perioden från 1920 till 1933 känneteckna
des i stället av minoritetsparlamentarism: 
ingen regering kunde vara säker på att dess 
förslag skulle få flertal i riksdagen utan var 
tvungen att förlita sig på olika majoritets- 
kombinationer från fråga till fråga. När en 
regering misslyckades med att få stöd för 
en för partiet viktig fråga tvingades den ofta 
avgå. Följden blev täta regeringskriser. Un
der minoritetsparlamentarismens tidevarv 
var regeringarnas livslängd i genomsnitt 
mindre än två år.

Den politiker som främst förknippas med 
1920-talets parlamentarism är de frisinna

des ledare C G Ekman. Ekman ledde själv 
två regeringar, men även i opposition var 
hans inflytande stort. De frisinnades röster 
var ofta avgörande för att kunna bilda en 
riksdagsmajoritet. Ekman fick en vågmäs- 
tarposition. Resultatet blev att regeringar
nas makt minskade till förmån för riksda
gens. De reella politiska besluten kom ofta 
att fattas i riksdagsutskotten. Minoritetsre- 
gerandets skede i svensk politik har därför 
ibland också kallats för utskottsparlamenta- 
rism.

Typiskt för epoken är bakgrunden till 
den socialdemokratiska regeringens avgång 
1923. Ett stort antal arbetare avstängdes 
från arbetslöshetsunderstöd. Regeringen 
ville mjuka upp direktiven till arbetslös- 
hetskommissionen och föreslog bl a att rät
ten till understöd borde kvarstå för arbetare 
som varit arbetslösa i minst sex månader. 
Ekman motsatte sig, tillsammans med hö
gern, det socialdemokratiska förslaget och 
Branting tvingades avgå. En liknande hän
delse utspelades 1926. En ny socialde
mokratisk regering ville ändra på direktiven 
till arbetslöshetskommissionen, denna 
gång med anledning av en strejk vid Stripa 
gruvfält i Västmanland. Även denna gång 
motsatte sig den borgerliga riksdagsmajori- 
teten förslaget och regeringen föll. Åren 
därefter växlade regeringsmakten mellan 
de frisinnade, liberala riksdagspartiet och 
högern.

Fram till den allmänna rösträttens infö
rande hade den politiska huvudkonflikten 
utspelats mellan vänstern och högern. På 
den tiden innefattade beteckningen vänster 
såväl socialdemokraterna som liberalerna, 
vilka förenades i kampen för politisk demo
krati. Med 1920-talet blev det uppenbart 
att huvudmotsättningen hade skiftat. I de 
flesta stora frågor stod socialister mot bor
gerliga. Man talar om ''tuschstreckets för
skjutning''. Sedan rösträttsfrågan var löst



1934. Socialdemokraterna.

PÖ/TA MED 
BONDE- 
FÖRBUNDET

1936. Bondeförbundet.

1940. Socialdemokraterna.

fanns det många inom socialdemokratin 
som ville gå vidare mot demokrati också 
på det ekonomiska området. En socialise- 
ringsutredning hade tillsatts, men den gav 
få konkreta resultat. Striden mellan borger
liga och socialister tillspetsades vid 1928 
års val, då socialdemokratin utsattes för 
våldsamma attacker för sina socialistiska 
planer. De borgerliga riktade bl a in sin 
kritik mot ett av Ernst Wigforss framfört för
slag om skärpt arvsbeskattning. Efter en be
römd valaffisch, som jämförde socialdemo
kraterna med ryska kosacker styrda från 
Moskva, kallas 1928 års val för kosackva
let. Röstmässigt blev valet ett bakslag för 
socialdemokratin, medan högern och bon
deförbundet ökade.

Krisuppgörelse
Valet 1932 blev en framgång för socialde
mokraterna, som efter valet bildade rege
ring med Per Albin Hansson som statsmi
nister. Regeringen saknade emellertid fort
farande stöd av en riksdagsmajoritet. Den 
första stora uppgiften var att söka lösa den 
djupa ekonomiska krisen. Arbetslösheten 
var rekordhög under vintern 1932-1933. 
Socialdemokraterna föreslog att krisen bor
de lösas med att staten gavs en aktiv roll. 
Genom ökade statsutgifter, bl a för bostads
byggande, skulle de ekonomiska hjulen 
börja rulla igen. Denna politik lanserades 
främst av Ernst Wigforss och Gunnar Myr
dal, vilka inspirerats av de nya teorier som 
framförts av den engelske ekonomen 
Keynes. De borgerliga stod emellertid fast 
vid den gamla ekonomiska politiken och 
krävde sparsamhet med statens medel.

Hur skulle då socialdemokraterna få ige
nom sin nya ekonomiska politik? Frågan 
fick sin lösning i maj 1933 då bondeför
bundet gick med på väsentliga delar av re
geringens förslag. I gengäld tvingades so

cialdemokraterna att göra avsteg från sina 
gamla frihandelsprinciper och acceptera 
bl a böndernas krav på skyddstullar för 
jordbruksprodukter. Denna s k kohandel 
gjorde att det nu fanns en riksdagsmajoritet 
bakom väsentliga delar av den ekonomiska 
politiken. Minoritetsparlamentarismens tid 
var förbi. Regeringen fick en starkare och 
mer aktiv roll.

Per Albin Hanssons regering varade till 
strax före 1936 års val. Den omedelbara 
orsaken till att regeringen avgick var att 
den borgerliga riksdagsmajoriteten sagt nej 
till socialdemokraternas förslag i försvars
frågan. De tre månaderna fram till valet 
bildade bondeförbundet den sk semester
regeringen med Axel Pehrsson i Bramstorp 
som statsminister.

Efter valet 1936 tog samarbetet mellan 
socialdemokraterna och bondeförbundet 
fastare form. De båda partierna, som stärkt 
sin ställning i valet, bildade en koalitions
regering med Per Albin Hansson som stats
minister. Under 1930-talets sista år befäs
tes en politik som blev betydelsefull för de 
följande årtiondena. År 1938 slöts ett 
huvudavtal mellan LO och SAF, de två 
stora organisationerna på arbetsmarkna
den. Syftet med detta s k Saltsjöbadsavtal 
var i första hand att säkra arbetsfreden. 
Socialdemokraterna gjorde också klart för 
den privata industrin att den inte behövde 
frukta för någon allmän socialisering. 
Tvärtom accepterade nu arbetarrörelsen att 
näringslivet stannade kvar i privata händer, 
under förutsättning att produktionen be
drevs effektivt och att företagarna accepte
rade att arbetarrörelsen använde den 
politiska makten i riksdag och regering för 
sociala välfärdsprogram. Detta samförstånd 
har av forskare kallats "den historiska 
kompromissen mellan arbete och kapital".
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Rösta med

VÄNSTER 
siar ut 

HÖGERN

Kommunisterna

1946. Socialdemokraterna.

Samlingsregering
I slutet av 1939 fick regeringen en ännu 
bredare bas. De oroande krigshändelserna 
motiverade en samlingsregering, där alla 
partier utom kommunisterna ingick. Krigs- 
regeringens uppgift blev främst att hålla 
Sverige utanför världskriget och att organi
sera ransoneringar och folkhushållningen. 
Inom många samhällsområden fick staten 
långtgående uppgifter. Efter kriget avveck
lades de flesta av regleringarna, men inom 
t ex jordbrukspolitiken blev krigsårens 
inrättningar i stor utsträckning bestående.

När andra världskriget led mot sitt slut 
uppstod frågan om samlingsregeringen 
skulle kunna fortsätta även efter freden. 
I debatten höjdes en del röster för att de 
faktiska politiska motsättningarna mellan 
partierna hade minskat så pass mycket 
att det vore naturligt med en permanent 
samlingsregering. Men det visade sig snart 
att meningsskiljaktigheterna var för stora.

Socialdemokraterna bildade ensamma re
gering, som efter Per Albin Hanssons död 
1946 kom att ledas av Tage Erlander.

Skördetid och PHM
Under de första efterkrigsåren fattades be
slut om flera stora socialpolitiska reformer, 
bl a folkpensioner, barnbidrag, sjukförsäk
ring och bostadsstöd. Samtidigt steg tempe
raturen i den politiska debatten. Den bor
gerliga oppositionen, med folkpartiledaren 
Bertil Ohlin som förgrundsgestalt, anklaga
de socialdemokraterna för att vilja behålla 
krigstidens detaljregleringar och införa en 
centraliserad planhushållning. Trots att ar
betarrörelsen i sitt sk efterkrigsprogram från 
1944 hade fört fram tankar på förstatligan
den inom vissa branscher, förnekade rege
ringen att man hade några långtgående so- 
cialiseringsplaner. De borgerliga partierna 
bedrev, med stöd av det privata näringsli-
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1950. Högern.

vets organisationer, en intensiv kampanj 
under namnet planhushàllningsmotståndet 
(PHM). Socialdemokraterna svarade bl a 
med valaffischen "Folkets väl går före stor
finansens". Den förbittrade striden kulmi
nerade vid 1948 års val. Valdeltagandet på 
82,7 procent var det högsta som dittills ha
de noterats. Valets stora segrare var folk
partiet, som mer än fördubblade sitt röste
tal. Segern vanns dock mer på högerpar
tiets än på socialdemokraternas bekostnad. 
Trots att socialdemokraterna tappade tre 
mandat betraktade man inom partiet ändå 
valresultatet som en halv framgång. Rege
ringen Erlander satt kvar.

För att säkra regeringsmakten breddades 
regeringens bas år 1951. En ny röd-grön 
koalition bildades mellan socialdemokra
terna och bondeförbundet. Den nye parti
ledaren Gunnar Hedlund kunde i rege
ringsställning påverka jordbrukspolitiken 
till böndernas förmån.

ATP-striden
I mitten av 1950-talet blev pensionerna 
den allt överskuggande stridsfrågan. Social
demokraterna och LO krävde en all
män och obligatorisk tjänstepensionering 
(ATP) för alla löntagare. Folkpartiet, höger
partiet och arbetsgivareföreningen motsatte 
sig obligatoriet och föreslog att arbetsmark
nadens parter frivilligt skulle kunna sluta 
avtal om tilläggspensioner. Bondeförbun
det slutligen gick på en egen linje som in
nebar möjlighet att teckna en frivillig för
säkring för tilläggspension. Frågan hänsköts 
till väljarna i en särskild folkomröstning, 
som hölls i oktober 1957. Inget av de tre 
alternativen fick absolut majoritet och alla 
tre linjerna hävdade att de vunnit. Rege- 
ringskoalitionen hade redan utsatts för på
frestningar på grund av socialdemokrater
nas och bondeförbundets olika uppfatt
ningar i pensionsfrågorna. Tolkningsstriden 
om folkomröstningens resultat blev den
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definitiva knäcken. Koalitionen upplöstes. 
Planerna på en borgerlig regering omin
tetgjordes av bondeförbundets vägran att 
omedelbart hoppa från en regeringkoali
tion till en annan. Socialdemokraterna fort
satte ensamma att regera.

Det socialdemokratiska pensionsförsla
get avvisades av de borgerliga. Eftersom 
förslaget inte fått majoritet i riksdagen upp
löste regeringen andra kammaren och ut
lyste extra riksdagsval. Nyvalet i juni 1958 
blev bl a en tillbakagång för folkpartiet, 
men i andra kammaren blev ställningen 
mellan blocken precis jämn; socialdemo
kraterna och kommunisterna förfogade 
över 115 röster, de borgerliga också 115. 
Pensionsfrågan tycktes åter olöst, men vid 
den avgörande voteringen i maj 1959 val
de folkparti representanten Ture Königson 
att lägga ner sin röst. Den dramatiska om
röstningen fick därför resultatet att rege
ringen segrade med 115-114. Socialdemo
kraterna hade till sist fått igenom sitt pen
sionsförslag.

Vid kommunalvalet 1966 fick socialde
mokraterna vidkännas en kraftig tillbaka
gång, delvis på grund av väljarmissnöje 
med jordbruks- och bostadspolitiken. En 
extrakongress inkallades 1967 och året 
därpå vann socialdemokratin en av sina 
största valsegrar. När Olof Palme år 1969 
tog över statsministerposten efter avgående 
Tage Erlander hade socialdemokraterna 
egen majoritet i riksdagen.

Enkammarriksdag
I slutet av 1960-talet infördes ett nytt val
system. Förändringen kom att få betydelse 
för spelet om regeringsmakten. Det gamla 
tvåkammarsystemet ersattes av en enkam
marriksdag med val vart tredje år. På grund 
av de nya utjämningsmandaten kunde plat
serna i riksdagen fördelas exakt proportio
nellt efter röstfördelningen (bland de par

tier som klarat fyraprocentströskeln). Det 
nya valsystemet innebar att valutslagen fick 
en snabbare och mer direkt effekt på majo- 
ritetsläget i riksdagen. Eftersom första kam
maren hade förnyats successivt kunde re
geringar tidigare sitta kvar eftersom de fort
farande hade haft stöd av en "eftersläpan
de” opinion.

Det första valet till enkammarriksdagen 
1970 blev ett nederlag för socialdemokra
terna, som förlorade sin absoluta majoritet 
i riksdagen. Regeringen Palme kunde ändå 
sitta kvar eftersom den i de flesta omröst
ningar stöddes av vänsterpartiet kommunis
terna. Den socialdemokratiska tillbaka
gången fortsatte vid valet 1973 som slöt i 
dött lopp mellan blocken: 175 mandat för 
socialdemokraterna och vpk, 175 för de tre 
borgerliga partierna. Efter de sk Hagaför- 
handlingarna 1974 och 1975 kunde social
demokraterna, folkpartiet och centerpartiet 
komma överens om stora delar av den eko
nomiska politiken. Men i de frågor där det 
inte gick att nå överenskommelser över 
blockgränsen blev resultatet ofta oavgjorda 
voteringar, som fick lösas genom lottdrag
ning. Åren 1974-1976 har därför kommit 
att kallas för lotteririksdagens tid.

Borgerlig majoritet
Efter ytterligare en socialdemokratisk val
förlust fick de borgerliga partierna 1976 
majoritet i riksdagen. Regeringen Palme 
avgick och Thorbjörn Fälldin tillträdde som 
ledare för den första rent borgerliga rege
ringen på 40 år. Centerpartiet fick 8 minis
terposter, moderata samlingspartiet 6 och 
folkpartiet 5. I valrörelsen 1976 hade kärn
kraften varit en av de allra mest uppmärk
sammade frågorna och var en av anled
ningarna till att socialdemokraterna förlora
de regeringsmakten. Kärnkraften fick även i 
fortsättningen en nyckelroll i politiken. 
Trots att centerpartiet vid regeringsbild-
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Regeringarna efter 1917

Tid/5tafsm/mster/Partifärg
Oktober 1917 - mars 1920
Nils Eden
liberal/socialdemokratisk
Mars 1920 - oktober 1920
Hjalmar Branting 
socialdemokratisk
Oktober 1920 - oktober 1921
Louis De Geer/Oscar von Sydow 
expeditionsministär
Oktober 1921 - april 1923
Hjalmar Branting 
socialdemokratisk
April 1923 - oktober 1924
Ernst Trygger 
höger
Oktober 1924 - juni 1926
Hj Branting/R Sandler 
socialdemokratisk
Juni 1926 - oktober 1928
C G Ekman 
frisinnad/liberal
Oktober 1928 - juni 1930
Arvid Lindman 
höger
Juni 1930 - september 1932
C G Ekman/Felix Hamrin 
frisinnad
September 1932 - juni 1936
Per Albin Hansson 
socialdemokratisk
Juni 1936 - september 1936
Axel Pehrsson i Bramstorp 
bondeförbundet
September 1936 - december 1939
Per Albin Hansson 
socialdem/bondeförbundet
December 1939 - juli 1945
Per Albin Hansson 
samlingsregering 
Juli 1945-oktober 1951 
P A Hansson/Tage Erlander 
socialdemokratisk
Oktober 1951 - oktober 1957
Tage Erlander 
socialdem/bondeförbundet
Oktober 1957 - oktober 1976
Tage Erlander/Olof Palme 
socialdemokratisk
Oktober 1976 - oktober 1978
Thorbjörn Fälldin
centern/moderaterna/folkpartiet 
Oktober 1978 - oktober 1979 
Ola Ullsten 
folkpartiet
Oktober 1979 - maj 1981
Thorbjörn Fälldin
centern/moderaterna/folkpartiet
Maj 1981 -
Thorbjörn Fälldin 
centern/folkpartiet

ningen gått med på att ladda en ny reaktor 
i Barsebäck, fortsatte oenigheten mellan re
geringspartierna. Efter två år föll regeringen 
på tvisten i kärnkraftsfrågan. Fälldin avgick 
som statsminister i oktober 1978.

I de efterföljande regeringsförhandlingar- 
na blev det tydligt att folkpartiet inte ville 
bilda en tvåparti regering med moderater
na. Efter det att socialdemokraternas krav 
på nyval avvisats lade den socialdemokra
tiska riksdagsgruppen ned sina röster vid 
valet av statsminister, vilket innebar att 
folkpartiet kunde bilda en egen regering, 
ledd av Ola Ullsten. Parlamentariskt var re
geringens bas mycket smal eftersom folk
partiet endast innehade 39 av riksdagens 
349 mandat. För att få igenom sina förslag 
var folkpartiregeringen tvungen att förankra 
dem hos ett eller flera av riksdagens övriga 
partier. Följden blev att makten, precis 
som under 1920-talets minoritetsparlamen- 
tarism, försköts från kanslihuset till riksda
gen och dess utskott.

Valet 1979 medförde visserligen en 
mindre uppgång för socialdemokraterna 
och vpk, men de borgerliga partierna be
höll ändå majoriteten i riksdagen. Margina
len var den minsta tänkbara: 175-174. Va
lets stora segrare blev moderata samlings
partiet, medan regeringspartiet folkpartiet 
fick vidkännas en viss röstförlust. Ola Ull
sten avgick efter valet och efterträddes av 
en ny borgerlig trepartiregering med valets 
store förlorare Thorbjörn Fälldin som stats
minister. Denna gång fick moderaterna 8 
statsrådsposter, centern 7 och folkpartiet 5. 
Kärnkraften var denna gång ett mindre 
stridsämne, eftersom frågan hade hänskju- 
tits till den folkomröstning som sedan hölls 
i mars 1980. Utgången av folkomröstning
en fick inga parlamentariska konsekvenser: 
regeringen Fälldin satt kvar.

Men den andra borgerliga trepartirege- 
ringen höll inte valperioden ut. Regeringen 

hade inbjudit den socialdemokratiska 
oppositionen till överläggningar om skatte
politiken. I slutet av april 1981 kom två av 
regeringspartierna, centerpartiet och folk
partiet, överens med socialdemokraterna 
om en skattereform. Moderata samlings
partiet gick inte med på överenskommel
sen utan lämnade regeringen. Fälldin bil
dade därefter sin tredje regering på fem år. 
I den nya regeringen, som tillträdde den 
22 maj 1981, fick centerpartiet 10 stats
rådsposter och folkpartiet 7.

Parlamentarism och blockpolitik 
En återblick på de sextio åren sedan demo
kratins genombrott visar att regeringsfrågan 
genomlöpt flera växlingsrika skeden. Sveri
ge har i genomsnitt bytt regering vart tredje 
år. Omsättningen på statsministrar var 
störst under minoritetsparlamentarismens 
1920-tal. Men inte heller den ofta omtala
de 44 år långa socialdemokratiska maktpe
rioden 1932-1976 var så stabil. Några må
nader under 1936 avbröts regeringsinneha- 
vet av Bramstorps semesterregering. Under 
sammanlagt nio år (1936-1939 och 1951- 
1957) regerade socialdemokraterna i koali
tion med bondeförbundet. Under de dryga 
fem krigsåren delades regeringsmakten av 
alla partier utom kommunisterna. Och 
även när socialdemokraterna regerat en
samma har de vid flera tillfällen fått göra 
överenskommelser med andra partier för 
att få igenom sin politik, t ex kohandeln 
med bondeförbundet 1933 och Hagaför- 
handlingarna med folkpartiet och centern 
1974-1975.

Alltsedan 1920-talet har uppdelningen 
mellan socialister och borgerliga varit den 
viktigaste skiljelinjen i svensk inrikespoli
tik. Men historien visar på många exempel 
när blockgränsen överskridits.
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Moderata 
samlingspartiet

Procentuella andelen röster i 
riksdagsvalen 1902-1979.

Omkring sekelskiftet bildades flera lands
omfattande väljarorganisationer. De kon
servativa och moderata grupperna i riksda
gen fick 1904 stödorganisationen Allmän
na valmansförbundet. Fortfarande fanns det 
dock inget enhetligt riksdagsparti. År 1912 
bildades visserligen Nationella partiet i för
sta kammaren och Lantmanna- och borgar- 
partiet i andra kammaren, men inte förrän 
1935 slogs de två grupperna samman till 
Riksdagshögern. Allmänna valmansförbun
det bytte 1938 namn till Högerns riksorga
nisation. Från 1952 kallades såväl riksdags- 
som väljarorganisation för Högerpartiet.
Vid partistämman 1969 antogs i stället 
namnet Moderata samlingspartiet.

De första valen i början på 1900-talet 
kännetecknades av höga röstetal för par
tiet. Men vid 1911 års val, det första efter 
den partiella rösträttsreformen, minskade 
partiets andel till 31 procent. Valet därefter, 
som hölls våren 1914, blev däremot fram
gångsrikt. Partiet ökade till 38 procent, inte 

minst tack vare den rojalistiska och för- 
svarsvänliga framtoningen i skuggan av det 
annalkande världskriget. Under 1920-talet 
fick allmänna valmansförbundet i genom
snitt en fjärdedel av de avgivna rösterna. 
Särskilt framgångsrikt blev valet 1928 då 
högern vann åtta nya mandat i andra kam
maren. Högern bildade efter valet regering 
under Arvid Lindman, som också varit 
statsminister under åren 1906-1911.

Däremot kännetecknades 1930- och 
1940-talen av en väljarmässig tillbakagång 
för högern. Vid andrakammarvalet 1948 
fick partiet bara 12 procent av rösterna och 
var för första gången sedan demokratins 
genombrott inte längre det största borgerli
ga partiet. Under 1950-talet återhämtade 
högern en del av förlusterna och blev vid 
pensionsvalet 1958 återigen större än den 
närmaste konkurrenten, folkpartiet.

Så följde åter ett nedgångsdecennium. 
Vid valet 1970 var moderaterna nere på 
den lägsta siffran genom tiderna, 11,5 pro-
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Gösta Bagge
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Jarl Hjalmarsson
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cent. Men därefter kom tre framgångsrika 
val. År 1973 fick moderaterna 14,3 pro
cent, 1976 15,6 och 1979 20,3 procent av 
rösterna. På nio år hade partiet i det när
maste fördubblat sin väljarandel och be
fann sig åter i samma styrkemässiga posi
tion som i slutet av 1950-talet.

Väljarsiffrorna för moderata samlingspar
tiet ger sålunda många exempel på snabba 
och stora röstförskjutningar. Det skall dock 
påpekas att dessa hastiga upp- och ned
gångar för ett enskilt parti betydligt mer säl
lan gällt för hela det borgerliga blocket. 
Ofta har balansen mellan socialistiska och 
borgerliga väljare förblivit i stort sett oför
ändrad, medan förändringarna inom det 
borgerliga blocket varit desto större. De 
moderata framgångarna mot slutet av 
1950-talet skedde i första hand på folkpar
tiets bekostnad och under 1970-talets sista 
år var det främst centerpartiet som fick 
släppa ifrån sig väljare till moderaterna.

Organisation och medlemmar 
Moderata samlingspartiet har i runt tal 
160000 medlemmar. De lokala partiföre
ningarna svarar för valarbete och bedriver 
information och utbildning. Partiförening
arna är sammanslutna i länsförbund, med 
förbundsstämman som beslutande organ. 
Inom riksorganisationen leds det löpande 
arbetet av partistyrelsen och dess arbetsut
skott. Partiets högsta beslutande instans är 
partistämman som består av partistyrelsen 
samt ombud utsedda av länsförbunden. 
Partistämman väljer partiledare och beslu
tar om program och riktlinjer för politiken 
de närmaste åren. Riksdagsgruppen bildar 
en egen organisation med gruppmöte och 
förtroenderåd.

Partiets medlemstidning är Medborga
ren. Moderata samlingspartiet bedriver 
genom Medborgarskolan intern utbild
ningsverksamhet.

Efter valet 1976 förklarade partiledning
en att moderata samlingspartiet skulle 
upphöra att ta emot bidrag från det privata 
näringslivet. Förutom med medlemsavgifter 
finansieras verksamheten av det statliga 
och kommunala partistöd som utgår till al
la partier.

Moderata ungdomsförbundet (MUF) är 
uppbyggt på samma sätt som partiet. Ung
domsförbundet utger tidningen Moderat 
debatt. Svensk Linje är organ för Fria mo
derata studentförbundet, som emellertid är 
fristående från partiet. Moderata samlings
partiets kvinnoförbund har under senare år 
diskuterats inom partiet, då somliga hävdat 
att det inte längre är nödvändigt att ha ett 
separat kvinnoförbund.
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Moderata samlingspartiets 
geografi
I början av seklet hade moderata samlings
partiets föregångare sitt starkaste väljarfäste i 
Götaland. Denna röstmässiga koncentration 
till en endadel av landet var i stor utsträck
ningen rest från tullstridens dagar. Tullvän
nerna hade under 1880-talet just i dessa 
trakter haft sitt allra starkaste stöd.

Forskare har pekat på tullstriden som det 
kanske tydligaste exemplet på huren politisk 
konflikt kan skapa skiljelinjer och röstnings- 
mönster i valmanskåren, vilka sedan lever 
kvar långt efter det att frågan upphört att vara 
aktuell.

Högern behöll sin dominerande ställning i 
Götaland under långtid. Ibland kunde sär
skilda händelser driva upp röstandelen i höj
den. Valet på våren 1914, som hölls i en tid 
då utrikesfrågoroch försvarspolitik intog en 
ledande plats i debatten, blev en framgång 
för högern på Gotland, den del av landet 
som ansågs vara mest utsatt för hotet från 
öster.

Vid 1921 års val var högern fortfarande 
största parti i de tre smålandslänen, 
Hallands län, Göteborgs och Bohus län, 
Älvsborgs läns södra och Skaraborgs län. 
Dessutom fick partiet vid denna tid många 
röster i Norrbotten.

Under 1920-talet inträffade något som 
kom att få stora konsekvenser för högerns 
väljarförankring. Det nybildade bondeför
bundet började uppträda som en allvarlig 
konkurrent ute i landsbygdsvalkretsarna. 
Högern fick från och med nu proportionellt 
fler röster i städerna än på landsbygden.

Vid 1932 års val var Älvsborgs läns södra 
valkrets fortfarande partiets starkaste områ
de med 37,9 procent av rösterna, vilket skall 
jämföras med riksgenomsnittet 23,5 pro
cent. Andra valkretsar med stor andel höger
röster var Kronobergs län, Stockholms stad, 
Fyrstadskretsen (Malmö, Helsingborg, 
Landskrona och Lund) samt Blekinge.

Under 1930-talet gick högern tillbaka och
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minskningen var särskilt märkbar på lands
bygden. Men i huvuddrag förblev partiets 
regionala spridningsmönster oförändrat un
deren lång följd av val. Den starka ställning
en i Norrbotten gick emellertid förlorad re
dan före andra världskriget.

Ännu så sent som 1970 var Älvsborgs läns 
södra valkrets moderata samlingspartiets 
starkaste fäste. Men 1970-talets röstvinster 
har delvis ändrat den moderata val kartan. 
Framgången har varit särskilt stor i de större 
städerna och de kringliggande villasamhäl
lena. Moderaternas starkaste valkretsar hade 
1979 blivit Stockholms kommun (29,2 pro
cent), Stockholms län (28,3), Fyrstadskret- 
sen (28,8) och Malmöhus län (25,0 pro
cent). En markant inbrytning gjordes också i 
det gamla folkpartifästet Göteborg, där 
moderaterna ökade från 10,5 procent 1970 
till 24,7 procent 1979.

Partiets svagaste område är fortfarande 
Norrland, där röstandelen under 1970-talet 
inte al Is ökat så snabbt som i resten av lan
det. De regionala olikheterna i moderater
nas väIjarförankring hardärför inte utjäm
nats utan snarare förstärkts.

Den politiska kartan
Riksdagsvalen förrättas i valkretsar. 
I de flesta fall motsvaras en valkrets av 
ett län. Det finns dock vissa undantag. 
Stockholms och Göteborgs kommuner 
bildarvar sin valkrets. Älvsborgs län är 
uppdelat i två kretsar: Borås, Marks, 
Svenljunga, Tranemooch Ulrice
hamns kommuner bildar Älvsborgs 
läns södra valkrets; länets övriga kom
muner utgör Älvsborgs läns norra val
krets. Ur Malmöhus län harfyra kom
muner brutits ut och bildar Fyrstads- 
kretsen (Malmö, Helsingborgs, Lands
krona och Lunds kommuner). På sena
re tid har det diskuterats om att ändra 
valkretsindelningen i Skåne.

15



Moderata samlingspartiets 
väljare
Ett markant drag hos moderata samlingspar
tiets väljarkår är dess storstadskaraktär. I tät
orterna fick moderaterna vid 1979 års val 
hela 34 procent av rösterna, vi Iket skalI jäm
föras med de mest utpräglade glesbygds
kommunerna där andelen moderatväljare 
stannade på 10 procent.

Den gamla bilden av den typiske höger
väljaren som en högre officer, ämbetsman 
el ler godsägare är numera till viss del orea

Moderata samlingspartiets sociala bas

Yrkesgrupp

Andel av 
gruppen som 
röstade på m

Fördelning 
bland 
m:s väljare

Fördelning 
bland 
samtliga väljare

Industriarbetare 5 5 21
Övriga arbetare 8 10 25
Lägre tjänstemän 24 11 9
Tjänstemän i mellanställning 25 24 18
Högre tjänstemän 46 27 11
Småföretagare 40 12 6
Jordbrukare 23 7 6
Studerande 22 4 4

Samtliga 20% 100% 100%

Tabellen baseras på en intervjuundersökning vid 
1979 års val. Uppgiften om partival avser riksdags
valet. För de förvärvsarbetande anges nuvarande 
yrke, pensionärer klassificeras efter sitt tidigare yrke 
och för hemmafruar gäller uppgiften makens yrke. 
Indelningen i yrkesgrupper beskrivs i Petersson, 
Väljarna och valet 1976. Siffrorna i tabellen är häm
tade från Holmberg, Svenska väljare.

Ett exempel på hur tabellen tolkas:
Av de småföretagare som deltog i valet 1979 röstade 
40 procent på moderata samlingspartiet. Det innebär 
att småföretagarnas andel av samtliga moderatväljare 
utgjorde 12 procent. Denna siffra kan jämföras med 
småföretagarnas andel av hela väljarkåren, 6 pro
cent.

listisk, eftersom drygt en fjärdedel av mode
raternas väljarkår utgörs av arbetare och lä
gre tjänstemän. Men fortfarande är det ett 
faktum att den yrkesgrupp där moderata 
samlingspartiet får proportionellt flest välja
re är de högre tjänstemännen. Häri ingår 
såväl ämbetsmän i offentlig tjänst som direk
törer och ledare i större företag. En annan 
yrkesgrupp med starka moderatsympatier är 
småföretagarna, vilka till 40 procent röstade 
på moderata samlingspartiet i valet 1979. 
Särskilt starka moderata traditioner finns 
bland de högre tjänstemän och företagare, 
vilkas föräldrar också haft samma sociala 
position. Moderata samlingspartiet är också 
det parti som har störst andel höginkomstta
gare bland sina väljare.

En samhällsgrupp med ett stort inslag av 
moderata sympatisörer är sålunda de högre 
tjänstemän med borgerlig bakgrund som har 
hög inkomst och som bor i villa i någon 
tätort. En skarp kontrast utgörs å andra sidan 
avde LO-anslutna arbetarna i storindustrin, 
där endast några få procent röstar på mode
raterna.

Åldersmässigt skiljer sig de moderata väl
jarna föga från genomsnittet. I några val 
under 1970-talet var moderata samlings
partiet underrepresenterat bland första- 
gångsväljarna. Men i det framgångsrika va
let 1979 nådde moderaterna upptill ett rös
tetal bland de yngsta väljarna som ligger i 
nivå med andelen i hela väljarkåren.
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Limhamn 1, Malmö kommun. 
Moderata samlingspartiets star
kaste valdistrikt vid valet 1979 
- 77,4 % av avgivna röster. 
Foto Pål-Nils Nilsson.

Ur 
moderaternas 
program
"Moderata samIingspartiet vill forma 
samhället så att den enskilde medborga
rens tillvaro präglas av frihet, oberoende 
och trygghet. Moderat politik är förank
rad i konservativ ideologi och förenar 
med denna liberala idéer. Den samman
för ansvarsmedvetande och gemensam- 
hetskänsla med frihetskrav och reform
strävan.

Partiets människosyn bygger på den 
etik och den tradition av humanism och 
medmänsklighet som grundas på kristen
domen. Vår politik utgår från övertygel
sen att varje människa är unik och har ett 
egetvärde. Denna uppfattning ärfast ro
tad i den människosyn som präglat den 
västerländska civilisationen.

Moderata samlingspartiets uppgift är 
att värna och vidareutveckla vårt öppna 
och fria samhälle."
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Folkpartiet

Procentuella andelen röster i 
riksdagsvalen 1902-1979.

Liberala och frihandelsvänliga grupper i 
andra kammaren bildade 1895 Folkpartiet, 
som 1900 ombildades till Liberala sam
lingspartiet. År 1902 grundades riksorgani
sationen Frisinnade landsföreningen, som 
bl a haft sitt upphov ur de rösträttsförening
ar som växt fram under 1890-talet.

Partiet hade under 1900-talets två första 
decennier en ledande ställning i svensk 
politik. Partiets röstandel minskade dock 
undan för undan och problemen tornade 
särskilt upp sig när den allmänna rösträtten 
genomförts. Då försvann den fråga som 
liberalerna främst engagerat sig för.

Inom frisinnade landsföreningen hade 
det länge funnits en spänning mellan den 
frikyrkliga och nykerhetsvänliga, sk frisin
nade delen, som främst hade sin förankring 
på landsbygden, och den mer kulturradika
la liberala riktning som fanns särskilt i de 
större städerna. Motsättningen kom till öp
pet uttryck i samband med alkoholpoliti
ken och förbudsomröstningen. År 1923 

splittrades partiet. Förbudsanhängarna 
stannade kvar i frisinnade landsföreningen 
och bildade riksdagsgruppen frisinnade 
folkpartiet med Carl Gustaf Ekman som 
partiledare. Motståndarna mot förbudet bil
dade Sveriges liberala parti och liberala 
riksdagsgruppen där Eliel Löfgren blev par
tiledare. År 1934 återförenades de två par
tierna under namnet folkpartiet.

Under den liberala partisplittringens år 
fortsatte den väljarmässiga tillbakagången. 
Vid 1932 års val fick de frisinnade och de 
liberala tillsammans inte mer än 11,7 pro
cent av rösterna. Men mot slutet av 
1940-talet inleddes en serie mycket fram
gångsrika val. Genombrottet skedde vid 
riksdagsvalet 1948 då folkpartiet mer än 
fördubblade sin representation i andra 
kammaren. Under större delen av 1950-ta- 
let förblev folkpartiet det största opposi
tionspartiet och var flera gånger nära rege
ringsmakten.

Bakslaget kom i pensionsstriden. Mot-



Folkpartiets 
partiledare

Felix Hamrin/Ola Jeppsson
1934-1935

Gustaf Andersson i Rasjön
1935-1944

Bertil Ohlin
1944-1967

Sven Wedén
1967-1969

Gunnar Helén
1969-1975

Per Ahlmark
1975-1978

Ola Ullsten
1978-

ståndet mot det socialdemokratiska 
ATP-förslaget gav ingen röstmässig utdel
ning. På några år förlorade folkpartiet det 
mesta från segrarna tio år tidigare. I 1960 
års val fick folkpartiet 17,5 procent av rös
terna. Under 1960-talet låg partiet kvar på 
ungefär denna nivå, men i partiets kata
strofval 1973 försvann nästan varannan 
väljare (de flesta till centerpartiet) och folk
partiet noterade då med 9,4 procent sin ge
nom tiderna sämsta valsiffra. En viss åter
hämtning inträffade 1976, men valet 1979 
innebar en mindre tillbakagång.

Organisation och medlemmar
I folkpartiets lokalavdelningar finns för när
varande cirka 54000 medlemmar.
Distriktsorganisationen kallas länsförbund 
och det högsta beslutande organet lands- 
möte. Ombuden till landsmötet utses av 
länsförbunden. Liksom i övriga partier har 
enskilda partimedlemmar rätt att väcka 

motioner till det högsta beslutande orga
net. Mellan landsmötena leds folkpartiets 
arbete av partistyrelsen och dess arbetsut
skott.

Folkpartiets medlemstidning heter Utsikt. 
Den liberala dagspressen har av tradition 
varit stark. Mer än varannan väljare läser 
en dagstidning som stöder folkpartiet. Efter
som folkpartiets väljarandel är mycket 
mindre, betyder det att många andra par
tiers sympatisörer läser folkpartiets press. 
Man brukar kalla folkpartipressen för över- 
spridd. Motsatsen gäller t ex för socialde
mokraterna och centern, vars tidningar 
främst läses av de egna väljarna. Denna 
typ av partipress kallas därför inomspridd.

Bland partiets sidoorganisationer märks 
Folkpartiets kvinnoförbund och Folkpartiets 
ungdomsförbund (FPU). FPUs tidning heter 
Liberal ungdom. Studieverksamheten be
drivs genom Studieförbundet Vuxenskolan, 
till vilken såväl folkpartistiska som center- 
partistiska organisationer är anslutna.

Folkpartiregeringen 1978.
Foto Leif R Jansson.
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BOHUSLÄN
SKARABORGS) ÖSTER

ÄLVSBORGS 
LÄNS SÖDRA

HALLANDS 
LÄN

MALMÖHUS

LANDS LÄN

JÖNKÖPINGS / KALMAR

GOTLANDS 
LÄN

Folkpartiets 
geografi
Länge var liberalerna ett utpräglat lands- 
bygdsparti. Det liberala röstetalet i de stör
re städerna låg långt under riksgenomsnit
tet. I Malmö ställde liberalerna inte ens 
upp i valet 1917. Å andra sidan var libera
lerna desto starkare i tex Blekinge och i 
centrala och östra delarna av Skåne. Över
huvudtaget låg liberalernas valsiffror sär
skilt högt i de områden som dominerats av 
frihandlarna i tullstriden.

Under 1910-talet var Norrland liberaler
nas starkaste region. Särskilt markant var 
den liberala överlägsenheten i Västerbot
tens län. I den södra delen av länet fick li
beralerna år 1921 hela 88 procent av rös
terna. Västerbottens liberala särprägel har 
alltid varit ett slående drag i Sveriges poli
tiska geografi. I grannlänet Norrbotten har 
liberalerna alltid haft en betydligt svagare 
ställning, trots att de två länen inte skiljer 
sig så mycket åt i fråga om ekonomisk och 
social struktur. Det är i stället en av tradi
tion betingad kulturgräns som här fått ett 
politiskt uttryck. Religionen har spelat en 
viktig roll. Västerbottens län är centrum för 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och den 
lågkyrkliga väckelsen i Carl Olof Rosenius 
anda. Detta norrlandsfrisinne har historiskt 
sett varit en viktig del av folkpartiets väl- 
jarstöd.

Under årtiondena efter allmänna rösträt
tens genomförande följde en period av 
sjunkande liberala röstetal. Mellan 1923 
och 1934 var partiet splittrat och klyftan 
mellan de två fraktionerna följde i stor ut
sträckning geografiska gränser. Den nykter- 
hetsvänliga, frisinnade delen var starkast i 
Norrland och på landsbygden i södra och 
mellersta Sverige. Den stadsliberala delen 
dominerade i väst-Sverige, Göteborg, 
Stockholm och många andra städer.

Räknar man samman de frisinnade och 
liberala rösterna finner man vid 1932 års 
val att Västerbottens län med 34,2 procent 
var det utan konkurrens starkaste fästet. 
Andra valkretsar där frisinnade/liberaler vid 
detta val hade relativt höga röstetal var 
Jämtlands, Kopparbergs, Kristianstads och
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Jönköpings län, alla med röstandelar runt 
16-17 procent.

Under 1940-talet inträffade en dramatisk 
förändring i folkpartiets väljarkår. Partiet 
inte bara ökade, utan tyngdpunkten för
sköts från landsbygden till städerna. Vid 
valet 1948 gjorde folkpartiet närmast sen
sationella inbrytningar i storstäderna. Mel
lan 1944 och 1948 ökade man i Stockholm 
från 15,6 till 34,5 procent, i Göteborg från 
14,9 till 34,5 och i Malmö från 5,1 till 
17,4 procent. Framgångarna fortsatte vid 
1952 års val, då folkpartiet nådde 36,3 
procent i Stockholm och 40,9 procent i 
Göteborg.

Dessa folkpartiets rekordår var inte alls 
lika märkbara på landsbygden. Västerbot
tens län fortsatte i och för sig att ligga över 
riksgenomsnittet, men nivån vid valen 
1948 och 1952, 28 procent, låg inte högre 
än under det magra 1930-talet.

Folkpartiets kraftiga tillbakagång i slutet 
av 1950-talet kan iakttagas i hela landet, 
men partiets nya storstadskaraktär bibe
hölls under hela 1960-talet. Göteborgs stad 
och Bohuslän var nu folkpartiets viktigaste 
valkretsar.

Med den våldsamma valförlusten 1973 
tappade folkpartiet i många valkretsar mer 
än hälften av rösterna. Tillbakagången kun
de endast i ringa mån återhämtas 1976 och 
1979. Ställningen som det största borgerli
ga partiet i storstäderna förlorades under 
1970-talet till moderata samlingspartiet.

De valkretsar där folkpartiet 1979 hade 
det högsta röstetalet var Göteborgs kom
mun (16,2 procent) och Bohuslän (15,2). 
Folkpartiet har fortfarande ett relativt starkt 
stöd i västkustens fiskarbefolkning. Väster
bottens län har visserligen ungefär dubbelt 
så stor andel folkpartister som övriga Norr
land, som är partiets svagaste landsdel, 
men Västerbottens röstandel ligger numera 
föga över partiets riksgenomsnitt.

Under ett skede dominerade landsbyg
den i folkpartiets väljarstöd, under ett an
nat storstäderna. Numera skiljer sig röstan
delarna föga mellan olika geografiska om
råden. Andelen väljare som röstade på 
folkpartiet i valet 1979 var i de flesta regio
ner mellan 9 och 12 procent.
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Folkpartiets väljare
Störst andel folkpartister återfinns bland 
tjänstemän och företagare. Tjänstemännen 
utgör folkpartiets viktigaste väljarunderlag 
- vid valet 1979 hade sex av tio folkparti
väljare ett tjänstemannayrke.

Ändå är det oegentligt att utnämna nå
gon speciell kategori till folkpartiets kärn
grupp. Precis som folkpartiet är ungefär li
ka starkt, eller lika svagt, i alla landets val
kretsar så finns det ingen yrkesgrupp som 
kännetecknas av extremt starka folkparti
sympatier. Även om många folkpartister är 
tjänstemän så är det också många andra 
partier som konkurrerar om tjänstemanna
rösterna. Sammanlagt var det t ex inte mer 
än 14 procent av TCOs medlemmar som 
röstade på folkpartiet i valet 1979.

Det finns många exempel på hur folkpar
tiets ställning påverkats av andra partiers 
agerande. Folkpartiets landsbygdsbakgrund 
försvagades när bondeförbundet dök upp 
på scenen. De frireligiösa väljarna, särskilt 
pingstvännerna, förlorades delvis till KDS 
under 1960-talet. Moderaternas framryck- 
ning i storstäderna under 1970-talet skedde 
till stor del på folkpartiets bekostnad. För 
kulturradikala yngre högutbildade tjänste-

Folkpartiets 
sociala bas

Yrkesgrupp

Andel av 
gruppen som 
röstade på fp

Fördelning 
bland 
fp:s väljare

Fördelning 
bland 
samtliga väljare

Industriarbetare 5 10 21
Övriga arbetare 8 18 25
Lägre tjänstemän 16 13 9
Tjänstemän i mellanställning 14 25 18
Högre tjänstemän 20 22 11
Småföretagare 14 8 6
Jordbrukare 5 2 6
Studerande 7 2 4

Samtliga 11% 100% 100%

Källa: se sid 16.

Forskning om väljare
Varför använder en del människor inte sin 
rösträtt? Hur ser partiernas väljargrupper 
ut? Varför vinner och förlorar partier i va
len? Frågor som dessa har länge intresserat 
den statsvetenskapliga forskningen.

I Sverige har det under en lång följd av 
val förts en detaljerad statistik om valdelta
gandet. Redan 1911 började statistiska 
centralbyrån, SCB, bearbeta de offentliga 
röstlängderna och publicera noggranna 
uppgifter om valdeltagandet inom olika be
folkningsgrupper.

Röstlängderna berättade om vilka män
niskor som röstat och vilka som stannat 
hemma. Däremot skyddade rösthemlighe
ten naturligtvis uppgiften om de röstandes 
partival. Forskningen om partiernas sociala 
bas fick därför till en början använda en 
indirekt metod. Partiernas geografiska 
spridning sattes i samband med valkretsar
nas ekonomiska och sociala karaktär och 
därifrån drogs slutsatser om hur olika väl
jargrupper röstat. En föregångsman inom 
denna forskningstradition var Herbert 
Tingsten, vars arbete Political Behaviour 
publicerades 1937.

Numera bedrivs valforskningen främst 
med hjälp av intervjuundersökningar. 
I Sverige gör SCB tillsammans med statsve
tenskapliga forskare sådana undersökning
ar vid varje val. Pionjärstudierna gjordes av 
statsvetarna Jörgen Westerståhl och Bo 
Särlvik vid valen 1954 och 1956. Sedan 
dess finns det en lång serie väljarundersök- 
ningar som gjorts av Bo Särlvik, Olof Pe
tersson och Sören Holmberg (ett urval av 
publikationerna finns bland lästipsen på 
sid 64).

män har folkpartiet under de senaste fem
ton åren fått konkurrens av socialdemokra
terna och vpk.

Avsaknaden av en bestämd klassmässig 
särprägel yttrar sig bl a i att folkpartiet har 
en jämförelsevis liten grupp av stabila 
kärnväljare. Rörligheten bland folkpartiväl
jarna är stor — folkpartiet drar lätt till sig 
nya väljare, men har också lätt att förlora 
gamla.
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Käringön, Orust kommun. 
Folkpartiets starkaste valdistrikt 
vid valet 1979-39,1 % av 
avgivna röster.
Foto Ulf Sjöstedt/Tio.

Folkpartiets program
"Folkpartiet står för en liberal politik, grun
dad på frihet och rättvisa.

En frihet som inte gäller alla blir ett privile
gium för fåtalet. Rättvisa som inte tar hänsyn 
till den mänskliga individualiteten utvecklas 
lätt till förtryck. Insikten att friheten och rättvi
san är lika viktiga för ett gott samhälle ger li
beralismen dess särart och politiska uppgift.

Liberalismens innersta kärna är bekännel
sen till allas lika värde och varje människas 
unika förutsättningar. Liberaler kan aldrig 
godta att människovärdet förtrampas, att 
människor görs till verktyg för makthavarens 
ambitioner eller blir namnlösa delar av ett 

kollektiv. Det gäller såväl i vårt eget land 
som internationellt.

Folkpartiet värnar om den enskildes frihet 
mot varje form av överhet. Ett samhälle med 
mångfald och valfrihet ger den enskilde styr
ka också mot statsapparat, storföretag och 
mäktiga organisationer."

(Ur förslaget till nytt 
partiprogram 1981.)
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Centerpartiet

Procentuella andelen röster i 
riksdagsvalen 1917—1979.

Under 1800-talets senare hälft hade bon
deintressena haft en stark förespråkare i 
andra kammarens lantmannaparti. Men 
med uppkomsten av de liberala och kon
servativa partigrupperingarna blev bönder
na utan direkt intresserepresentation i riks
dagen. År 1913 bildades därför Bondeför
bundet och två år senare Jordbrukarnas 
riksförbund. Bondeförbundet företrädde 
främst småbrukarintressena, medan jord
brukarnas riksförbund hade sin starkaste 
förankring bland ägare av större lantbruk i 
östra och södra Sverige. Vid valet 1917 
blev båda partierna representerade i andra 
kammaren. Partiernas framgång underlätta
des av det nya proportionella valsystemet. 
År 1921 slogs de två partierna samman un
der namnet Bondeförbundet.

Under flera decennier låg partiets valsiff
ror på en ganska konstant nivå runt 11-14 
procent. Mot bakgrund av att lantbrukarnas 
andel av befolkningen minskade undan för 
undan var det emellertid uppenbart att det 

förr eller senare skulle bli rekryteringspro- 
blem för ett renodlat bondeparti. Ett försök 
till breddning av väljarbasen gjordes 1943 
dà namnet ändrades till Landsbygdspartiet 
bondeförbundet. Ytterligare två namnjuste
ringar kom sedan att göras: 1957 omdöptes 
partiet till Centerpartiet bondeförbundet 
och 1958 blev namnet enbart Centerpar
tiet.

Partiets nyorientering blev framgångsrik. 
Vid 1956 års val hade bondeförbundets 
röstandel dalat till strax över 9 procent. In
om några år hade partiet bytt namn, läm
nat koalitionen med socialdemokraterna 
och drivit en självständig linje i ATP-frå- 
gan. De väljarmässiga resultaten lät inte 
vänta på sig. Från slutet av 1950-talet bör
jade en serie framgångsrika val som har få 
motsvarigheter i svensk valhistoria. Kulmen 
nåddes vid valet 1973 då centerpartiet fick 
25,1 procent. Valet 1976 blev en viss till
bakagång, som dock med all sannolikhet 
hade blivit ännu större om inte kärnkrafts-



Centerpartiets riksstämma i Jön
köping 1979.
Foto Jimmy Dominius.

Centerpartiets 
partiledare

Carl Berglund
1913-1916

Erik Eriksson
1916-1919

Johan Andersson
1919-1924

Johan Johansson
1924-1928

Olof Olsson
1928-1934

Axel Pehrsson
1934-1949

Gunnar Hedlund
1949-1971

Thorbjörn Fälldin
1971-

frågan gynnat centern i valrörelsen. Sam
manlagt blev dock 1976 års val en seger 
för den borgerliga sidan och Thorbjörn 
Fälldin kunde som ledare för det då största 
borgerliga partiet bli statsminister i den nya 
treparti regeringen.

Men den nedåtgående trenden fortsatte. 
Valet 1979 blev en stor motgång och cen
terpartiet förlorade en fjärdedel av sina 
platser i riksdagen. Partiets röstsiffra ligger 
nu på det sena 1960-talets nivå.

Organisation och medlemmar
De cirka 140 000 centermedlemmarna är 
organiserade i lokalavdelningar. I större 
kommuner ingår lokalavdelningarna i kom
munorganisationer. På regional nivå finns 
distrikt med distriktsstämman som beslu
tande församling. Partiets högsta beslutan

de organ är riksstämman som brukar hållas 
i juni varje år.

De centerpartistiska dagstidningarna har 
sammanlagt en relativt låg upplagesiffra. 
Största centertidning är Skånska Dagbladet 
som ges ut i Malmö. Under senare tid har 
på flera orter startats centerpartistiska en- 
dagarstidningar.

Centerpartiet utger tidskrifterna Svensk 
politik och Politisk tidskrift. Centerns ung
domsförbund (CUF) har medlemstidningen 
Ung center och Centerpartiets kvinnoför
bund utger tidningen Budkavle.

Jordbrukarorganisationen LRF (Lantbru
karnas riksförbund) intar formellt en opoli
tisk ställning. Reellt har det emellertid av 
tradition funnits ett starkt personsamband 
mellan den ekonomiska och den politiska 
bonderörelsen, såväl bland väljare, med
lemmar som riksdagsledamöter.
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Centerpartiets 
geografi
Det ursprungliga, småbrukardominerade 
bondeförbundet hade 191 7 sina starkaste 
fästen i Västergötland, Dalsland, Hälsing
land och Medelpad. Jordbrukarnas riksför
bund, som i första hand samlade de större 
lantbrukarnas stöd, var vid samma val kon
centrerat till Östergötland, Malmöhus län, 
Kalmar län och Gotland.

Det år 1921 sammanslagna bondeför
bundet var nästan uteslutande ett landsbyg
dens parti. Andelen stadsbor som då rösta
de på bondeförbundet kunde räknas i bråk
delar av procent. Det dröjde för övrigt än
da till 1948 innan bondeförbundet över 
huvud taget ställde upp i Stockholms stad 
och till 1952 i Göteborg.

Parallellt med högerns tillbakagång be
fäste bondeförbundet under 1930-talet sin 
ställning på landsbygden. Partiets konsoli
dering får ses mot bakgrund av den organi
serade ekonomiska samverkan som samti
digt växte fram bland lantbrukarna. 1929 
bildades dessutom böndernas egen fackliga 
organisation, Riksförbundet landsbygdens 
folk (RLF). Vid 1932 års val var Gotland, 
Halland, Skaraborgs län och Kalmar län par
tiets starkaste valkretsar. De svagaste område
na var, förutom naturligtvis storstäderna, 
nordligaste Norrland och Värmland.

Partiets geografiska struktur förblev un
der flera år i huvudsak oförändrad. I början 
av 1950-talet försvagades partiets ställning 
bland väljarna. Men från och med valet 
1958 startade en serie framgångsrika val. 
Redan 1958 blev det tydligt att centerpar
tiet började göra inbrytningar i städerna; 
röstökningen här blev betydligt större än 
ute i de gamla kärnområdena. Den positiva 
utvecklingen kulminerade 1973. Center
partiet hade vid det laget undan för undan 
ökat sin röstandel i hela landet. Störst var 
centern fortfarande i de utpräglade jord- 
bruksvalkretsarna, men fick nu också ett 
inte obetydligt väljarstöd i tidigare mycket
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svaga kretsar. I valet 1973 hade centern i 
Stockholm 14,8 procent, i Göteborg 15,8 
och i Norrbotten 18,5 procent av rösterna.

Men efter segervalet 1973 har centerpar
tiet minskat, särskilt 1979. I riksdagsvalet 
detta år gick centern fortfarande relativt 
bäst i de gamla kärnområdena Gotland, 
Halland, Västergötland och Småland. An
delen centerväljare i storstäderna hade 
1979 sjunkit till under tioprocentsnivån.

Det innebär en stark förenkling att be
skriva ett partis geografiska förankring med 
så grova enheter som valkretsar, som i de 
flesta fall är lika stora som länen. Särskilt 
missvisande kan bilden bli för ett parti som 
centerpartiet med dess klara anknytning till 
en viss befolkningsgrupp, jordbrukarna. Ett 
exempel är Gävleborgs län där centern 
1979 fick totalt 20,4 procent av rösterna. 
Men bakom detta genomsnitt döljer sig bl a 
det industridominerade Hofors med bara 
11,8 procent centerröster, men också jord
bruksområdena i Nordanstigs kommun där 
centern fick 35,2 procent. Även inom 
kommunerna ryms stora variationer. En 
princip vid de senaste årtiondenas kom
munsammanläggningar har varit att en 
kommun skall innefatta såväl tätort som 
omgivande landsbygd. Det innebär att cen
terns röstetal inom en och samma kom
mun, som tex Uppsala, kan variera från 9 
procent i vissa innerstadsförsamlingar till 
över 50 procent i kringliggande jordbruks
bygder.
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Centerpartiets väljare
Ungefär två tredjedelar av landets jordbru
kare röstar på centerpartiet. Men av dagens 
centerväljare arbetar det stora flertalet i yr
ken utanför jordbruket. Andelen centerväl
jare är här mellan 10 och 20 procent i 
samtliga socialgrupper. Bortsett från jord- 
bruksanknytningen överensstämmer cen
terväljarnas sociala profil ganska väl med 
väljargenomsnittet. Centerns förvandling 
från ett snävt intresseparti till ett parti med 
bred social förankring är värd att studera.

Centerpartiet var ännu 1956 ett utpräglat 
jordbrukarparti. Av partiets väljare var då 
77 procent bönder. Men parallellt med att 
jordbrukarbefolkningen totalt sett minskade 
vann centern insteg i andra samhällsgrup
per. Centerns valframgång 1960 var bl a re
sultatet av en stor röstökning bland småfö
retagarna. Vid 1968 års val blev centern 
det största borgerliga partiet, inte minst 
tack vare en kraftig ökning bland tjänste
män och arbetare. Centerns gynnsamma 
röstutveckling kulminerade vid valet 1973. 
Tillströmningen av nya väljare har innebu
rit att andelen jordbrukare i centerns val- 
manskår under en tjugoårsperiod minskat 

Centerpartiets 
sociala bas

Yrkesgrupp

Andel av 
gruppen som 
röstade på c

Fördelning 
bland c:s 
väljare

Fördelning 
bland 
samtliga väljare

Industriarbetare 12 14 21
övriga arbetare 15 22 25
Lägre tjänstemän 12 6 9
Tjänstemän i mellanställning 15 16 18
Högre tjänstemän 10 7 11
Småföretagare 19 7 6
Jordbrukare 65 23 6
Studerande 21 5 4

Samtliga

Källa: se sid 16.

18% 100% 100%
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från 77 till något över 20 procent.
Även om centern gått starkt fram i alla 

klasser och skikt är det ändå tydligt att vis
sa väljare är mer benägna än andra att rös
ta på centern. Tidigare jordbrukarbakgrund 
ökar sannolikheten att stödja centerpartiet. 
Andelen centerväljare är ungefär tre gånger 
så stor bland de arbetare som kommer från 
bondehem jämfört med de arbetare som 
växt upp i arbetarhem. Också bland tjäns
temän är benägenheten att rösta centerpar- 
tistiskt störst hos dem som har jordbrukar- 
föräldrar. Centerpartiets landsbygdsförank- 
ring är i allt väsentligt en återspegling av att 
väljare med bondebakgrund röstar på cen
tern. De icke-agrara grupperna på lands
bygden röstar inte mycket oftare på centern 
än motsvarande grupper som bor i städerna.

Centerns minskande röstandel i valen 
1976 och 1979 har varit synlig i alla yr
kesgrupper. Det har, särskilt efter valet 
1979, spekulerats om att centerpartiet hål
ler på att förlora sin kärngrupp, bönderna. 
Intervjuundersökningar visar att centern 
fick proportionellt färre röster bland jord
brukarna i valet 1979 än i 1976 års val. 
Men det viktiga är att denna röstminskning 
inte var större än tillbakagången i andra 
grupper. Tvärtom utgjorde jordbrukarna 
1979 en något större andel av centerns väl
jarkår än vid valet tre år tidigare. Center
väljare som saknar jordbrukarbakgrund är 
en mer osäker väljarkategori än den gamla 
kärngruppen: de har inte samma starka 
parti lojal itet och är mer benägna att överge 
partiet.

I Sverige brukar kvinnor och män rösta 
på ungefär samma sätt. Men i vissa val kan 
det uppstå smärre skillnader. Eftersom 
kvinnor är mer negativa till kärnkraft har 
centerpartiet fått en något starkare ställning 
bland kvinnor än bland män. Centerns val
förluster 1979 gjordes framför allt bland 
männen.



Renbergsvattnet, Skellefteå 
kommun. Centerns starkaste 
fäste vid valet 1979 - 78,0 % 
av avgivna röster.
Foto Arkair

Ur centerpartiets program 
"Grunden för centerns politik är uppfatt
ningen om alla människors lika värde och 
rättigheter. Centerns människosyn har sin 
grund i den kristna livsåskådningen och i 
humanismens krav på respekt för de enskil
da människornas frihet och rätt till självför
verkligande. Inriktningen av politiken skall 
bestämmas av kraven på trygghet i en god 
livsmiljö, resurshushållning och ansvaret 
för kommande generationer. Vi skall till 
kommande generationer lämna inte bara 
ett materiellt rikt utan också ett tryggare 
samhälle.

Centerpartiet arbetar för ett decentralise
rat samhälle. Detta ger människorna möj
ligheter till gemenskap, välfärd, självför
verkligande och ansvarstagande för var
andra.

Målsättningarna om jämlikhet, trygghet, 
solidaritet och gemenskap förverkligas bäst 
i ett decentraliserat samhälle. Jämställdhet 
mellan män och kvinnor måste förverkli
gas."
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Socialdemokraterna

Procentuella andelen röster i 
riksdagsvalen 1902-1979.

Med Sundsvallsstrejken 1879 följde ett år
tionde av intensiv organisering bland arbe
tarna. August Palm höll det första socialis
tiska mötet i Malmö 1881 och reste ut på 
vidsträckta agitationsresor. Inom arbetar
föreningarna skärptes motsättningarna mel
lan liberaler och socialister. Antalet fackfö
reningar växte. År 1889 bildades Sveriges 
socialdemokratiska arbetareparti (SAP) med 
Hjalmar Branting som partiledare.

Branting invaldes, som socialdemokra
ternas förste riksdagsman, på en liberal lis
ta vid valet 1896. Socialdemokraternas an
del av de röstande ökade fram till och med 
höstvalet 1914. Nedgången 1917 förklaras 
framför allt av konkurrensen med det nybil
dade vänstersocialistiska partiet. Socialde
mokraterna gick ytterligare tillbaka vid va
let 1920, inte minst till följd av ett kraftigt 
minskat valdeltagande. Men i och med va
let 1921, det första med de nya rösträtts
reglerna, ökade åter socialdemokratin och 
nådde 1924 för första gången över 40-pro- 

centsstrecket. De hårda borgerliga attack
erna 1928 ledde till en tillfällig tillbaka
gång, men 1930-talet kännetecknades av 
socialdemokratiska valframgångar. Det ex
ceptionellt höga röstetalet 1940 - rekord
siffran 53,8 procent-får i stor utsträckning 
ses som en nationell samlingsmanifestation 
vid andra världskrigets utbrott.

Under 1950-talets första hälft inträdde 
en väljarmässig stagnation. Vid 1956 års 
val var socialdemokraterna nere på det ti
diga 1930-talets nivå. Men med pensions- 
striden i slutet av 1950-talet inleddes en ny 
uppgångsperiod, som kulminerade vid det 
stora segervalet 1968, Tage Erlanders sista 
val som partiledare och statsminister. Den 
socialdemokratiska frammarschen under 
1960-talet är emellertid inte lika entydig 
om man också beaktar kommunvalen. 
Mellan andrakammarvalen 1964 och 1968 
ligger det svidande valnederlaget 1966, då 
socialdemokraterna bara fick 42,2 procent 
av rösterna.

%
100-

vår|höst 1921
•jO 1914 1921 inkl. Vänstersocialisterna



Socialdemokrater
nas partiledare

Hjalmar Branting
1889-1925

Per Albin Hansson
1925-1946

Tage Erlander
1946-1969

Olof Palme
1969-

De tre första valen under 1970-talet kän
netecknades av socialdemokratiska mot
gångar. Mellan 1968 och 1976 minskade 
partiet från 50,1 till 42,7 procent.

Organisation och medlemmar 
Socialdemokratiska partiets lokala organi
sationer kallas arbetarkommuner. Socialde
mokraterna har cirka 1,1 miljoner medlem
mar. Tre fjärdedelar av dessa är kollektiv
anslutna - en facklig avdelning kan näm
ligen kollektivt ansluta sina medlemmar till 
den lokala arbetarkommunen. Partiets re
gionala organisationer är de 27 partidistrik
ten. Det högsta beslutande organet är parti
kongressen som normalt hålls vart tredje 
år, året före valår. Mellan partikongresser
na fungerar partistyrelsen och särskilt dess 
verkställande utskott som centralt lednings
organ.

Socialdemokraternas partikon
gress 1978.
Foto A-Bild Presservice.

En viktig uppgift för partikongressen är 
att bestämma partiets allmänna kurs i stora 
politiska frågor. Det är partikongressen 
som beslutar om partiets program och stad
gar. Partidistrikten sköter partiets angelä
genheter inom ett visst län. På distriktsnivå 
nomineras de kandidater som förs upp på 
listorna inför riksdagsvalen. Den enskilde 
medlemmen deltar i den lokala arbetar
kommunen och dessutom kanske i någon 
stadsdelsförening eller arbetsplatsförening. 
I arbetarkommunens uppgifter ingår att no
minera kandidater till kommunvalet samt 
att organisera det lokala studie- och agita- 
tionsarbetet.

Partiets verksamhet finansieras av med
lemsavgifter och bidrag från fackliga orga
nisationer. Liksom för de övriga partierna 
spelar numera det statliga och kommunala 
partistödet en avgörande roll för organisa
tionens inkomster.

Socialdemokratiska partiet utger bl a tid
ningen Aktuellt i politiken och tidskriften 
Tiden. Den socialistiska dagspressens sam- 
organisation kallas A-pressen. Den största 
socialdemokratiska dagstidningen, Afton
bladet, ägs dock av LO.

De socialdemokratiska ungdomarna är 
sammanslutna i SSU (Sveriges socialdemo
kratiska ungdomsorganisation). Den lokala 
verksamheten bedrivs i sk ungdomsklub
bar. SSUs tidning heter Frihet.

Sveriges socialdemokratiska kvinnoför
bund, som utger tidningen Morgonbris, dri
ver bl a internationella frågor och uppmärk
sammades under 1950-talet för sitt mot
stånd mot planerna på svenskt atomvapen. 
Den sk Broderskapsrörelsen organiserar 
kristna socialdemokrater.
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Socialdemokratins 
geografi
Till en början var socialdemokraternas väl
jare mycket ojämnt fördelade över landet. 
Vid 1911 års val, då flertalet män fått röst
rätt, hade partiet skaffat sig en ganska säker 
bas i industridominerade tätorter och 
brukssamhällen. Röstningmönstret vid det
ta val speglar ett parti under genombrott: 
i vissa bygder har partiet nått fram med sitt 
budskap och slagit rot, andra regioner är 
vita fläckar på kartan. Socialdemokraternas 
starkaste område vid denna tid är typiskt 
nog Malmö. Det var i denna stad som 
August Palm höll sitt första tal, det var från 
kontinenten som de socialistiska idéerna 
via Danmark nådde Sverige.

Ännu så länge hade socialdemokratin in
te lyckats göra några större inbrytningar i 
de borgerliga bastionerna i mellersta Göta
land. Med undantag för industriområdet 
Jönköping-Huskvarna och glasbruksbygden 
i Småland hade socialdemokraterna här 
mycket låga röstetal. Först senare under 
191 O-talet, och framför allt efter allmänna 
rösträttens genomförande 1921, fick social
demokratin spridning över hela landet. 
Man räknar emellertid ändå med att social
demokraterna redan vid 1911 års val fick 
majoriteten av industriarbetarnas röster.

I norra Sverige dröjde socialdemokratins 
genombrott på grund av det gamla norr- 
landsfrisinnets starka ställning. Vid 1914 
års val blev socialdemokraterna Norrlands 
största parti och erövrade här 42,6 procent 
av rösterna. Men i nästa val, 191 7, min
skade plötsligt socialdemokratins röstetal i 
Norrland till 18,8 procent. Vad hade hänt? 
En förklaring är att det nya bondeförbundet 
började konkurrera om småbrukarrösterna, 
framför allt i Medelpad och Hälsingland. 
Men den viktigaste orsaken var att vänster
socialisterna här hade sitt starkaste fäste. 
I Norrbotten gick socialdemokraterna till
baka från 53,8 till 9,1 procent, i Ånger
manland från 38,1 till 2,4 procent. Det
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skulle dröja flera år innan socialdemokratin 
kunde återerövra dessa områden.

Till 1932 års val hade socialdemokratin 
vuxit och blivit det största partiet i landets 
samtliga valkretsar utom tre: Gotland och 
Halland, där bondeförbundet dominerade, 
och det folkpartistiska Västerbottens län. 
Andra för socialdemokratin svaga områden 
var fortfarande jordbruksbygderna i Göta
land samt det kommunistiska Norrbotten. 
Partiets starkaste valkretsar 1932 var Fyr- 
stadskretsen (Malmö 61,1 procent), 
Malmöhus, Västmanlands län och Göte
borg.

Under 1920- och 1930-talen breddades 
socialdemokraternas väljarbas. Tidigare 
hade partiet varit koncentrerat till tätorter
na. Mellan 1921 och 1936 ökade visserli
gen socialdemokraternas röstandel i städer
na från 47 till 50 procent, men ökningen 
på landsbygden var ännu kraftigare: från 
31 till 44 procent. Det var inte minst lant
arbetarna som nu mobiliserades politiskt 
och fackligt.

Efter en kulmen 1940 minskade social
demokratins röstandel fram till mitten av 
1950-talet. Nedgången var särskilt kraftig i 
storstäderna, varför skillnaden mellan stad 
och landsbygd i socialdemokratins val- 
manskår ytterligare utjämnades. I Göteborg 
minskade partiet från 52,4 procent vid 
1940 års val till 35,3 procent 1956.

Det socialdemokratiska segervalet 1968 
innebar att partiets andel steg i samtliga 
valkretsar. På motsvarande sätt har social
demokratins negativa trend under 1970-ta- 
let varit synlig över hela landet. Men tillba
kagången har varit mest markant i storstä
derna, medan röstandelen i Norrland ligger 
kvar på nästan lika hög nivå som 1968.

Det innebär att socialdemokraternas star
kaste område i 1979 års val var Norrland. 
Allra högst röstandel uppmättes i Norrbot
ten med 55,4 procent. Andra valkretsar där 
socialdemokraterna 1979 fick över hälften 
av rösterna var Jämtlands, Västerbottens, 
Gävleborgs, Västmanlands och Söderman
lands län.
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Socialdemokraternas väljare 
Socialdemokratins valmanskàr består fort
farande till övervägande delen av arbetare. 
Bland industriarbetarna var andelen social
demokratiskt röstande vid 1979 års val 71 
procent. Socialdemokraternas svagaste 
grupper vid valet 1979 var jordbrukarna, 
småföretagarna och de högre tjänste
männen.

Socialdemokratins verkliga kärngrupp 
är de äldre LO-anslutna industriarbetare 
som själva växt upp i arbetarhem. Trots att 
socialdemokratins klassmässiga särprägel 
således fortfarande är mycket påtaglig, har 
de senaste tjugo åren ändå inneburit att so
cialdemokratins sociala bas blivit mer 
blandad. Industriarbetarnas antal växer inte 
längre. Dessutom visar valundersökningar 
att socialdemokraterna under 1970-talet 
gjorde större röstförluster inom LO-kollekti- 
vet än i resten av valmanskåren. Vid 1968 
års val röstade 81 procent av de förvärvsar
betande LO-medlemmarna på socialdemo
kraterna - vid valet 1979 var denna andel 
nere i 68 procent.

Visserligen stärkte socialdemokratin 
något sin ställning i arbetarklassen vid valet 
1979, men huvudtendensen är ändå klar.Socialdemokraternas 

sociala bas

Yrkesgrupp

Andel av 
gruppen som 
röstade på s

Fördelning 
bland s:s 
väljare

Fördelning 
bland 
samtliga väljare

Industriarbetare 71 32 21
Övriga arbetare 62 33 25
Lägre tjänstemän 42 9 9
Tjänstemän i mellanställning 36 15 18
Högre tjänstemän 20 5 11
Småföretagare 20 3 6
Jordbrukare 7 1 6
Studerande 25 2 4

Samtliga 43% 100% 100%

Källa: se sid 16.

Socialdemokraterna har stagnerat i sin 
gamla kärngrupp. Att den socialdemokra
tiska tillbakagången under 1970-talet inte 
blev ännu större berodde på att röstförlus
terna bland arbetarna till stor del kompen
serades av ett ökat stöd i de nya, växande 
tjänstemannagrupperna. Socialdemokratin 
har idag ett förhållandevis svagt stöd bland 
unga förstagenerationsarbetare, särskilt 
bland de halvtidsanställda och fackligt 
oorganiserade. Däremot har socialdemo
kratin gjort inbrytningar bland yngre tjäns
temän, i yrkesgrupper som för tjugo år se
dan var starkt borgerligt dominerade.

Det är således ett faktum att de flesta ar
betare röstar på socialdemokraterna. Men 
röstningsbeteendet kan skilja sig kraftigt 
mellan olika delar av arbetarklassen. San
nolikheten att rösta socialistiskt är störst 
bland de arbetare som bor i typiska arbe- 
tarmiljöer. Herbert Tingsten formulerade 
redan på 1930-talet en "lag om sociala 
gravitationscentra". Omgivn ingsfaktorer- 
nas betydelse för väljarbeteendet har också 
understrukits av valsociologen Jan Lindha
gen, som påpekat att arbetarrörelsen alltid 
haft sin starkaste ställning i "de röda bru
ken". Fackföreningar, kooperation, Folkets 
hus och bildningsarbete byggde upp en 
grundmurad lojalitet med arbetarrörelsen 
och det socialdemokratiska partiet. Enligt 
Lindhagen har de senaste årtiondenas rör
lighet och omflyttning inneburit att social
demokratins gamla fundament håller på att 
vittra sönder.

Att valresultaten trots allt inte visat på 
några mer dramatiska omkastningar beror 
delvis på att de flesta väljare ännu känner 
en samhörighet med något speciellt parti. 
Uppslutningen bakom partiet är särskilt 
stark bland socialdemokraterna. I jämförel
se med övriga partier har socialdemokratin 
störst andel väljare som i val efter val troget 
röstar på partiet.
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Ljusne, Söderhamns kom
mun. Ett av socialdemokra
ternas starkaste fästen vid 
valet 1979-79,4 % av 
avgivna röster.
Foto Arka i r

Ur socialdemokraternas program 
"Socialdemokratin vill låta demokratins 
ideal sätta sin prägel på hela samhällsord
ningen och människornas inbördes förhål
landen för att därigenom ge var och en 
möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv.
I detta syfte vill socialdemokratin så omda
na samhället, att bestämmanderätten över 
produktionen och dess fördelning läggs i 
hela folkets händer, att medborgarna fri
görs från beroende av varje slags makt
grupper utanför dess kontroll och att en på 
klasser uppbyggd samhällsordning lämnar 
plats för en gemenskap av på frihetens och 
likställighetens grund samverkande männi
skor.

Denna socialistiska samhällsuppfattning 
är ett uttryck för viljan att förverkliga idéer
na om frihet, jämlikhet, demokrati och 
solidaritet. Dessa idéer har tagits i arv från 
tidigare kulturtraditioner. De har om
formats av nya erfarenheter och ständigt 
skänkt styrka åt strävandena att bereda 
människorna ett friare och rikare liv. Sina 
djupaste rötter har socialdemokratins idéer 
i övertygelsen om varje människas okränk- 
barhet och alla människors lika värde."
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VPK Vänsterpartiet 
kommunisterna

Vid den socialdemokratiska partikongres
sen 1917 blev det uppenbart att det fanns 
två stridande linjer inom partiet. En 
vänstergrupp kritiserade partiledningen för 
att vara alltför mjuk gentemot de borgerliga 
och krävde en snabb övergång till en 
socialistisk republik. Den oppositionella 
minoriteten lämnade partiet och bildade 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. 
Två år senare anslöt sig partiet till den ny
bildade kommunistiska internationalen 
(Komintern). Enigheten inom det nya par
tiet var dock ingalunda fullständig. En mi
noritet som motsatt sig anslutningen till Ko
mintern uteslöts vid partikongressen 1921 
och återförenades två år senare med social
demokratin. År 1921 bytte partiet också 
namn till Sveriges kommunistiska parti 
(Sektion av den kommunistiska internatio
nalen). En ny partisprängning ägde rum 
1924 då en grupp med Zeth Höglund som 
ledare lämnade partiet. Vid en tredje par

som båda betecknade sig som sektioner av 
den kommunistiska internationalen. Det 
ena partiet leddes av Hugo Sillén och Sven 
Linderot, det andra av Karl Kilbom. 
Kilbom-riktningen döptes 1934 om till So
cialistiska partiet och försvann sedermera 
ut i den politiska ödemarken. Sillén-partiet 
behöll namnet Sveriges kommunistiska 
parti (SKP). Efter ett namnbyte 1967 heter 
partiet Vänsterpartiet kommunisterna.

Kommunistiska partiet har aldrig fått nå
gon större anslutning vid de allmänna va
len. Under 1930-talets krisår fick SKP inte 
mer än omkring 3 procent av rösterna (till 
vilka kan läggas mellan 4 och 5 procent för 
Kilboms-riktningen). Den största framgång
en kom vid riksdagsvalet 1944 och kom
munalvalet 1946 då kommunisterna fick 
10,3 respektive 11,2 procent av rösterna. 
Valutslaget kan till stor del förklaras av den 
internationella popularitet som Sovjetunio
nen åtnjöt under andra världskrigets slut-Procentuella andelen röster i



Demonstration vid vpks Riks- 
träff -80.
Foto Peter Kjel lerås.

Vpks 
partiledare

Sven Linderot
1929-1951

Hilding Hagberg
1951-1964

C H Hermansson
1964-1975

Lars Werner
1975—

Under de senaste trettio åren har partiets 
andel av väljarkåren legat runt 4—5 pro
cent. Ett bakslag kom vid valet 1968 som 
hölls månaden efter Sovjets inmarsch i 
Tjeckoslovakien. Vpk fick då endast 3,0 
procent av rösterna.

Det nu gällande valsystemet kräver att 
ett parti uppnår 4 procent för att få delta i 
mandatfördelningen till riksdagen. Under 
1970-talets val har vpk klarat denna trös
kel, även om marginalen vid valen 1970 
och 1976 var så liten som åtta tiondels pro
cent. Vid valet 1979 skedde en viss upp
gång, då vpk fick 5,6 procent.

Organisation och medlemmar 
Vänsterpartiet kommunisterna har cirka 
18 000 medlemmar, som ingår i partiets lo
kalorganisationer och regionala partidistrikt. 
Det högsta centrala organet är partikongres
sen. Mellan partikongresserna leds partiets 
arbete av partistyrelsen och dess verkställan
de utskott.

Partiets huvudorgan är Ny Dag. Den teo
retiska diskussionen förs i tidskriften Socia
listisk debatt.

Vpks ungdomsorganisation heter Kom
munistisk ungdom (KU), som utger tidning
en Stormklockan.
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Vpks geografi
Vänstersocialisternas utbrytning från social
demokratin 1917 ledde till ett parti med yt
terst ojämn geografisk förankring. I vissa 
områden stod det nya partiet organisato
riskt och väljarmässigt jämförelsevis starkt: 
i Norrbotten, södra Jämtland, Ångerman
land, Gästrikland, norra Dalarna och norra 
Värmland. I södra Sverige var vänstersocia
listerna i allmänhet svaga och uppnådde i 
1917 års val på många ställen föga mer än 
några få procent.

De kommunistiska partisplittringarna un
der 1920-talet följde också ofta tydliga 
geografiska gränser. I 1932 års val fick Sil- 
lénkommunisterna sammanlagt 3,0 pro
cent av rösterna, men var framför allt kon
centrerade till Norrbotten (25,4 procent), 
Göteborg och Ådalen. Vid valet 1932 upp
trädde sillénarna fö under valsedelsbeteck- 
ningen "Klass mot klass - Arbetarnas och 
småböndernas enhetslista - Kommunistiska 
partiet". Kilbomsriktningen var starkast i 
stockholmstrakten samt i Dalarnas och 
Gästriklands industriorter. Ser man till kom
munisternas sammanlagda röstandel 1932 
finner man en väldig variation från de noll 
procenten på Gotland, där ingen av de 
kommunistiska riktningarna ställde upp, till 
Gävleborgs län (20,2 procent) och Norr
bottens län (26,6 procent). Särskilt stor var 
kontrasten mellan grannlänen Norrbotten 
och Västerbotten. I det senare länet, med 
sin liberala tradition, har kommunisterna 
alltid varit svaga. Det röda Norrbotten har 
tvärtom varit ett av kommunismens säkras
te fästen.

De stora geografiska variationerna i 
kommunismens spridning har analyserats i 
flera vetenskapliga avhandlingar. Särskilt 
utbrett stöd för kommunisterna har noterats 
i orter med tyngre industri. Under perioden 
1924-1952 var kommunisternas starkaste 
städer Kiruna, Kramfors, Hagfors, Luleå
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och Mölndal. Vid sidan om denna industri
kommunism finns det områden av helt an
nan karaktär. Man talar om en ödemarks-, 
obygds- eller skogskommunism. Ett utpräg
lat exempel är Nyskoga djupt inne i norra 
Värmlands finnmark, som länge var Sveri
ges rödaste kommun. Under åren 1924- 
1952 samlade kommunisterna här i ge
nomsnitt 41,7 procent av rösterna. En geo
grafisk och social isolering från det övriga 
samhället tog sig uttryck i politisk protest
röstning. Ödemarkskommunismen har 
också sin motsvarighet i andra länder, 
tex Finland.

Kommunismens regionala spridnings- 
mönster förblev under lång tid i allt väsent
ligt oförändrat. Valet 1944 innebar fram
gångar över hela landet. I Göteborg fick 
partiet vid detta val 24,3 procent av röster
na, i Norrbotten 24,0 och i Stockholm 
15,9 procent.

Norrbottens kommunistiska särprägel har 
med åren förtunnats. Röstandelen låg un
der 1950- och 1960-talen på cirka 16-1 7 
procent, ända till katastrofvalet 1968, då 
endast 10,8 procent av norrbottenväljarna 
röstade på vpk. Utvecklingen under 
1970-talet innebar ingen större ökning: 
1979 fick vpk 10,3 procent i Norrbotten 
(till vilket kan läggas länets 1,9 procent 
apk-väljare). Skillnaden mellan Norrbot
tens och Västerbottens län har minskat, 
delvis beroende på att vpk under 1970-ta- 
let samtidigt stärkt sin ställning i Västerbot
tens län. Det senare fenomenet kan nästan 
uteslutande hänföras till vpks röstökning i 
universitetsstaden Umeå.

Under 1970-talet gjorde vpk inbrytning
ar bland yngre, högutbildade väljare. Den
na utveckling har delvis förändrat vpks po
litiska karta. Vpk har stärkt sina ställningar 
i tidigare svaga områden, medan gamla 
bastioner tenderat att vittra sönder. Indu
strikommunismen består i stor utsträck
ning. Ödemarkskommunismen är en före
teelse på utdöende. I stället kommer stu
dentkommunismen.

39



VPK
Vpks väljare
Under lång tid utgjorde industriarbetarna 
det dominerande inslaget i kommunister
nas väljarkår. I vissa yrkesgrupper fanns det 
ett särskilt starkt stöd för kommunisterna: 
bland varvsarbetare, arbetare i gruvor och 
tung metallindustri, skogsarbetare, bygg
nadsarbetare samt bland sjömän och 
hamnarbetare.

Även idag har vänsterpartiet kommunis
terna ett visst stöd i arbetarklassen; i 1979 
års val röstade 5 procent av arbetarna på 
vpk. Bland industriarbetarna yngre än 
30 år fick vpk så mycket som 12 procent. 
Men arbetarinslaget i vpks väljarkår har 
under senare år minskat kraftigt. Ännu 1976 
var 56 procent av vpks väljare arbetare, 
1979 hade siffran sjunkit till 41 procent.

Vänsterpartiet kommunisternas omvand
ling under de senaste femton åren är, till
sammans med centerns sociala breddning, 
den största förändring som ägt rum i par
tiernas väljarförankring sedan andra världs
kriget. Ännu i mitten av 1960-talet var vpk 
ett utpräglat arbetarparti. Sedan dess har 
partiet gjort betydande inbrytningar bland 
studerande och tjänstemän. Denna utveck
ling är nästan helt begränsad till de unga 

Vänsterpartiet 
kommunisternas 
sociala bas

Yrkesgrupp

Andel av 
gruppen som 
röstade på vpk

Fördelning 
bland 
vpk:s väljare

Fördelning 
bland 
samtliga väljare

Industriarbetare 5 19 21
Övriga arbetare 5 22 25
Lägre tjänstemän 3 6 9
Tjänstemän i mellanställning 8 28 18
Högre tjänstemän 3 6 11
Småföretagare 5 6 6
Jordbrukare 0 0 6
Studerande 19 13 4

Samtliga 6% 100% 100%

Källa: se sid 16.

väljarna. I valet 1979 var mer än varannan 
vpk-väljare under 30 år. Störst andel 
vpk-anhängare finns bland de unga, högut- 
bildade väljarna.

Vänsterpartiet kommunisternas nya stöd 
bland tjänstemännen är i huvudsak kon
centrerat till yrken inom vård, utbildning 
och kultur, tex arbeten på sjukhus, inom 
barnomsorg, socialvård, undervisning och 
massmedia. Dessa vpk-väljare står åsikts- 
mässigt långt till vänster och stöder vpk in
te minst på grund av partiets motstånd mot 
kärnkraften och engagemang i tex kvinno- 
och miljöfrågor. Spännvidden är ganska 
stor till de äldre vpk-arbetarna, som i sina 
åsikter står närmare socialdemokraterna.

Vpk har alltid haft en ganska rörlig väl
jarkår. I varje val brukar en eller ett par 
procent av väljarkåren byta mellan social
demokraterna och vpk. För det stora soci
aldemokratiska partiet utgör denna väljar
grupp en proportionellt mindre del, men 
för det lilla vpk blir denna rörliga grupp en 
relativt stor andel. Antalet väljare som över 
en följd av val hela tiden röstat på vpk är 
ganska litet.

Instabiliteten i vpks väljarkår gör det ex
tra svårt att utfärda några prognoser om 
partiets framtida väljarstöd. En viktig fråga 
är naturligtvis i vilken utsträckning som 
partiet lyckas behålla de nya tjänstemanna
grupperna. Vpk befinner sig idag i mångt 
och mycket i en ny situation. Partiets för
ändrade sociala karaktär belyses av det fak
tum att vpk 1979 fick en betydligt större 
röstandel bland SACO/SRs medlemmar än 
bland LOs.

Men i flera fall leverde gamla röda tradi
tionerna kvar. Vpks starkaste valdistrikt 
1979 var Kihlangi i Pajala kommun (51,9 
procent av de avgivna rösterna). Det bör 
dock ti Iläggas att antalet röstande i detta lilla 
valdistrikt endast uppgick till 79 personer.
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Engelbrekt 10, Stockholms 
kommun.
Ett av vänsterpartiet kommunis
ternas starkaste valdistrikt vid 
valet 1979-40,9 % av avgivna 
röster. Studentbostäderna på 
Lappkärrsberget.
Foto Pål-Nils Nilsson.

Ur Vpks program
"Vänsterpartiet kommunisterna är en del 
av den svenska arbetarrörelsen. Det växte 
fram i arbetarklassens kamp.

Partiet förpliktar sig att delta i och ut
veckla varje rörelse, som befordrar det ar
betande folkets intressen. Det bekämpar 
varje inskränkning i och slåss för varje ut
vidgning av folkets demokratiska rättighe
ter: nationell självbestämmanderätt; orga
nisations-, mötes- och demonstrationsfri- 
het; åsikts-, yttrande- och tryckfrihet.

Partiets huvuduppgift är att ständigt 
förena rörelsen bland det arbetande folket 
med socialismen, Marx' och Lenins revo
lutionära teori. Det söker tillämpa denna 
teori, utveckla den och sammansmälta den 
med den svenska arbetarklassens kamp.

Partiet organiserar arbetarklassens mest 
medvetna del. Dess mål är att arbetarklas
sens och folkets kamp, vägledd av den 
revolutionära socialismens idéer, skall le
da till seger över kapitalismen och till ett 
klasslöst samhälle."
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Småpartierna
Allt sedan 1930-talet har endast de fem nu
varande partierna blivit invalda i riksda
gen. Orsakerna till varför inga nya parti
bildningar lyckats ta sig in i riksdagen är 
naturligtvis många, från politisk traditiona
lism till det faktum att valsystemet missgyn
nar små partier.

I riksdagsvalet 1979 röstade 2,1 procent 
av väljarna på något parti som inte var re
presenterat i riksdagen. Småpartierna bru
kar emellertid få lite fler röster i de kom
munala valen, där det inte finns någon fy- 
raprocentsspärr. De lokala partierna har 
under 1970-talet blivit fler och fått ett nå
got ökat antal röster. I 1970 års kommun
val fick småpartierna 3,6 procent - 1979 
hade andelen stigit till 4,5 procent.

KDS
Störst bland de utanför riksdagen stående 
partierna är kristen demokratisk samling 
(KDS) som bildades 1964. Bland partiets 

Åstol, Tjörns kommun. 
KDS starkaste fäste vid valet 
1979-21,2% av avgivna röster.
Foto Pål-Nils Nilsson.
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initiativtagare märktes ett antal pingstpasto
rer, tex Lewi Pethrus. Tidningen Dagen 
blev från början ett språkrör för partiet. 
Partiorganet heter Samhällsgemenskap. 
Birger Ekstedt var partiets ledare under de 
första åtta åren; 1973 övertogs partiledar
skapet av Alf Svensson.

Bakgrunden till att KDS bildades var bl a 
en reaktion mot "avkristningen" i samhäl
let. I partiets program hävdas att "kristen
domen är den grund på vilken vårt folk bör 
bygga. Enligt denna uppfattning kan såle
des alla samhällsfrågor lösas utifrån kristna 
värderingsgrunder."

I riksdagsvalen har andelen KDS-väljare 
legat mellan 1,4 och 1,8 procent. Partiets 
religiösa förankring, särskilt dess anknyt
ning till pingströrelsen, syns tydligt i den 
geografiska spridningen. Partiets starkaste 
valkretsar är de frikyrkliga Jönköpings och 
Västerbottens län, där KDS har fullmäktige
representanter i nästan samtliga kommu
ner. I riksdagsvalet 1979 fick KDS cirka 7 
procent av rösterna i kommunerna Vagge- 
ryd, Mullsjö, Lycksele och Sorsele. Starkt 
stöd för KDS finns också på några öar i 
Bohusläns skärgård.

APK
Motsättningen inom vänsterpartiet kommu
nisterna ledde 1977 till att en grupp bröt 
sig ur och bildade arbetarpartiet kommu
nisterna (apk). Som så många gånger förr i 
kommunistpartiets historia var det synen på 
Sovjetunionen som låg bakom konflikten. 
Apk förespråkade en mer Moskva-trogen 
linje. En annan särskiljande fråga var kärn
kraften, där apk var mer positivt till kärn
kraft än vpk. Två av de vpk-riksdagsmän, 
Alf Löwenborg och Rolf Hagel, som valts 
in vid valet 1976 följde det nya partiet. 
Apk hade därför två talesmän i riksdagen 
1977-1979.



Huuki, Pajala kommun. 
Arbetarpartiet kommunisternas 
starkaste valdistrikt vid valet 
1979—29,2 % av avgivna röster. 
Tornedalens kommunistiska sär
prägel härstammar från 1930- 
talet. Hunger och dåliga arbets
villkor resulterade i bl a strejker 
bland vägarbetarna och flottar
na. Den politiska mobiliseringen 
fick en radikal inriktning, inte 
minst till följd av kontakter med 
den finska arbetarrörelsen. 
Under åren har många torne- 
dalingar arbetat i malmfälten. 
Efter de senaste årtiondenas 
utflyttning bor det idag mest 
pensionärer i flera byar. Huuki 
har tre jordbruk kvar.
Flygfoto: Lantmäteriverket år 
1980.

Enligt sina stadgar vill arbetarpartiet 
kommunisterna "avskaffa det kapitalistiska 
utsugningssystemet, bygga ett socialistiskt 
samhälle och skapa det klasslösa kommu
nistiska samhället". Partiets huvudorgan är 
Norrskensflamman.

Partiets starkaste valkrets i riksdagsvalet 
1979 var Norrbotten, där 1,9 procent rös
tade på apk. Störst andel apk-väljare fanns 
i Pajala kommun.

SKP, KPML (r)
Vid vpks kongress 1967 lämnade en grupp 
Pekingvänliga medlemmar partiet och bil
dade KFML (kommunistiska förbundet 
marxist-leninisterna), som i valet 1970 fick 

0,4 procent av rösterna. KFML splittrades 
efter valet 1970 i två delar. Den ena grup
pen behöll namnet KFML fram till 1973, då 
man i stället antog det gamla namnet Sveri
ges kommunistiska parti (SKP). Den andra 
gruppen hette till en början KFML (r), men 
ombildades 1977 till kommunistiska partiet 
marxist-leninisterna (revolutionärerna), 
KPML (r).

I valet 1973 röstade 0,4 procent på SKP; 
sedan dess har partiets väljarandel varit 
sjunkande. KPML (r) ställer inte längre upp 
i riksdagsvalen, men fick en del röster i 
Göteborg och kringliggande kommuner vid 
1979 års kommunfullmäktigeval.
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Val mans kår i förändring
I förstone kan det svenska partisystemet 
verka mycket stabilt. Under ett halvt sekel 
har det varit samma partier som tävlat om 
väljarnas röster och det inbördes storleks
förhållandet mellan partierna har förblivit 
ungefär detsamma.

Att partisystemet verkar så oförändrat är 
desto mer överraskande när man tänker på 
hur stor omvandling det svenska samhället 
i övrigt genomgått under 1900-talet. Da
gens väljarkår är mycket olik de väljare 
som gick till valurnorna första gången efter 
demokratins genombrott.

När det gäller befolkningens fördelning 
på olika samhällsklasser är den viktigaste 
förändringen att företagarnas antal kraftigt 
minskat. Denna utveckling beror på jord
brukets avtagande betydelse som försörj

Den förvärvsarbetande befolk
ningens fördelning på närings
grenar 1870-1980.

ningskälla. Vid sekelskiftet var drygt 30 
procent av den förvärvsarbetande befolk
ningen jordbruksföretagare; idag har denna 
siffra sjunkit till 3 procent. Samma om
vandling syns också i hur yrkesutövarnas 
fördelning på näringsgrenar har förändrats 
(se diagram). Andelen som arbetade i jord
bruk och skogsbruk, antingen som företa
gare eller anställda, var år 1900 57 pro
cent, 1920 43 procent och så sent som 
1950 21 procent. Numera är det ungefär 
5 procent som arbetar med jord eller skog. 
Industrisektorn växte å andra sidan konti
nuerligt under seklets första hälft. Men från 
1960-talet sjönk andelen industrisysselsat- 
ta. Den stora ökningen under efterkrigsti
den ligger inom tjänstesektorn. Andelen 
anställda i kommunal, statlig och privat 
förvaltning har ökat och omfattar nu över 
40 procent av den förvärvsarbetande 
befolkningen.

Befolkningens klassammansättning har 
sålunda förändrats i långt snabbare takt än 
partiernas röstetal. En av förklaringarna till 
att partierna lyckats behålla sin ställning i 
väljarkåren är inte minst att partierna 
själva i hög grad varit medvetna om sam
hällsutvecklingen och sökt anpassa partiets 
politik till nya intressen och krav. Ett 
åskådligt exempel är bondeförbundets 
namnbyte och omorientering under 
1950-talet. Partiet lyckades bryta sin ensi
diga förankring i jordbrukargruppen och 
nådde insteg i nya väljarkategorier. På 
motsvarande sätt fördes det inom socialde
mokratin under slutet av 1950-talet en de
batt om partiets framtid i "tjänstemanna- 
samhället". Den gamla tidens valaffischer 
med partinamnet "Arbetarepartiet - Social
demokraterna" ersattes av det klassmässigt 
mer neutrala "Socialdemokraterna"; i par
tiets budskap nämns numera sällan "arbe
tarklassen" men däremot oftare det mer 
allmänna "löntagarna".

44



Källa: se sid 16

Procentuell andel socialdemokrater Ålder

och vpk:are 1979 bland: 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år
A. Arbetare 67 69 65 73 71 86
B. Tjänstemän och företagare 47 35 32 30 25 25

Klassröstningsindex (skillnaden 
mellan rad A och B) + 20 + 34 + 33 +43 +46 + 61

Partival 1979 
VPK* 13 5 3 2 3 2
S 42 45 43 49 46 49
C 15 14 17 15 22 18
FP 12 12 12 9 11 9
M 15 23 23 23 17 19
övriga 3 1 2 2 1 2
Summa procent 100 100 100 100 100 100

Socialdemokraternas viktigaste 
väljarunderlag, industriarbetar
na, har minskat under senaste 
år. Samtidigt har partiet fått nya 
väljare från nya yrkesgrupper. 
Massafabriken i Väja.
Foto Rein Välme.

Vissa samhällsförändringar har tenderat 
att gynna socialdemokraterna, medan and
ra mest varit gynnsamma för de borgerliga 
partierna. Fram till mitten av 1960-talet 
kunde socialdemokratin dra fördel av den 
minskande andelen jordbrukare, en grupp 
som till största delen brukat rösta borger
ligt. Å andra sidan har socialdemokratins 
viktigaste kärngrupp, industriarbetarna, 
tenderat att minska under senare år. Röst
förluster inom LO-kollektivet under 1970- 
talet har dock kompenserats av att social
demokratin fått ett relativt starkt stöd i de 
växande grupperna av tjänstemän inom 
vård, handel och service.

Den sociala omgrupperingen har inne
burit att många människor bytt klass, dvs 
befinner sig i en annan yrkesgrupp än föräld
rarna. Många arbetare har t ex jordbrukar- 
bakgrund, många tjänstemän kommer från 
arbetarklassen. Utbildningsväsendets ex
pansion har här spelat en viktig roll. Stora 
grupper har via skolor och kurser givits möj
lighet att utbilda sig för nya arbeten.

Laboratorieassistent i arbete.
Foto George Sessler.

Frågan är då om denna stora sociala rörlig
het har motsvarats av en lika omfattande 
politisk rörlighet. Har människor närde 
bytt yrke också bytt politisk åsikt? Väljar- 
undersökningar visar att i viss utsträckning 
är så fallet. Det finns många exempel på 
att personer som avancerat i karriären sam
tidigt "förborgerligats”, lika väl som arbe- 
tarmiljöer tenderat att leda till vänstersym
patier. Men det är också ett viktigt faktum 
att denna politiska rörlighet ingalunda sker 
automatiskt. Tvärtom är det också mycket 
vanligt att man behåller den politiska upp
fattning som man bibringats i föräldrahem
met. Den sociala rörligheten har varit stör
re än den politiska. Det här innebär att de 
rörliga grupperna åsiktsmässigt befinner sig 
någonstans mittemellan den klass de läm
nat och den de gått till. Tjänstemän med 
arbetarbakgrund ligger till exempel till 
vänster om tjänstemän med medelklass
bakgrund, men är mer borgerliga än arbe
tare.

Den stora sociala rörligheten kombine
rad med en politisk stabilitet över genera
tionsgränserna gör att det numera finns 
ganska många undantag från gamla klass- 
röstningsregler. Det finns idag proportio
nellt fler tjänstemannaväljare som röstar 
socialistiskt och arbetarväljare som röstar 
borgerligt än vad som var fallet för några 
årtionden sedan. Trots att klassröstningen i 
Sverige vid internationell jämförelse fortfa
rande är mycket hög har den ändå tenderat 
att försvagas.

Sambandet mellan klass och röstning är 
starkt bland de äldre, svagt bland yngre. 
Men totalt sett skiljer sig generationerna fö
ga när det gäller röstning. Det enda större 
undantaget är vänsterpartiet kommunister
na som har ett betydligt starkare stöd bland 
unga väljare än bland gamla. Men i övrigt 
är partifördelningen i stort sett densamma 
inom de olika generationerna.
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Väljare på vandring
Rörligheten i väljarkåren ökar. På 1950-ta- 
let var det 7 procent av de röstande som 
bytte parti mellan valen. Vid de senaste va
len hade andelen partibytare stigit till 18- 
19 procent. Det betyder att var femte välja
re numera omprövar sitt partival mellan va
len. Valrörelserna har därigenom kommit 
att få ökad betydelse. Visserligen är det 
fortfarande en klar majoritet av väljarna 
som redan när valkampanjen sätter igång 
vet vilket parti som han eller hon skall rös
ta på, men andelen väljare som väntar med 
sitt röstningsbeslut till månaderna före 
själva valet har under åren 1946 -1979 
ökat från 8 till 29 procent.

Enstaka politiska frågor, utspel och fram
toning i valrörelsen kan därför få avgöran
de betydelse för valutgången och rege
ringsmakten, särskilt när skillnaden mellan 
de politiska blocken är så liten som den va
rit vid de senaste valen. Partistrategerna är 
naturligtvis inte omedvetna om att politi
kens villkor delvis förändrats. Kampen om 
marginalväljarna, de osäkra väljargrupper
na, har skärpts.

Det är delvis missvisande att analysera 
förändringar i väljarkåren genom att se på 
hur mycket det ena eller andra partiet ökat 
eller minskat i jämförelse med det föregå
ende valet. Bakom dessa nettoförändringar 
döljer sig bruttoförändringar som ofta kan 
vara mycket större. Ett typiskt exempel är 
valet 1976 då inget parti förändrade sin 
röstandel med mer än någon enstaka pro
centenhet. Men intervjuundersökningar vid 
valet visade att 19 procent av de röstande 
bytt parti. De olika väljarströmmarna hade 
haft olika riktning och därför i stort sett ta
git ut varandra.

Partier kan i princip öka eller minska 
som resultat av tre olika förändringar bland 
väljarna:

1. Förändringar i valmanskårens 
sammansättning

Mellan valen avlider en del väljare, medan 
förstagångsväljare tillkommer. Undersök
ningar tyder på att socialdemokraterna vid 
1979 års val förlorat något på dessa de
mografiska förändringar. De borgerliga 
partierna hade en knapp majoritet bland 
förstagångsväljarna. Men i debatten har 
förstagångsväljarnas betydelse för valutsla
gen ofta överdrivits. Vid de flesta val har 
de yngsta väljarna röstat på ungefär samma 
sätt som övriga väljare.

2. Förändringar i valdeltagandet
Även om valdeltagandet numera ligger på 
en i stort sett konstant hög nivå är det cirka 
7 procent av valmanskåren som över en 
period om två val bara bryr sig om att rösta 
i det ena av dem. Förändringarna i valdel
tagandet drabbade 1979 i viss mån center
partiet och socialdemokraterna, men inver
kan var inte så stor att valet därigenom av
gjordes.

3. Partibyten
Vid 1970-talets val har det i stället varit 
partibytena som varit den viktigaste anled
ningen till att partierna vunnit eller förlorat. 
Centerns tillbakagång 1979 förklaras i för
sta hand av röstförluster till moderata sam
lingspartiet, men många centerväljare 
1976 bytte 1979 också till socialdemokra
terna och folkpartiet. Även om folkpartiet 
sålunda vann en del nya väljare så förlora
de man ännu fler, i allt väsentligt till mode
raterna. Ungefär hälften av partibytena 
brukar regelmässigt äga rum mellan de 
borgerliga partierna. Var tionde partibyte 
sker mellan vpk och socialdemokraterna. 
Resten av partibytarna korsar blockgrän
sen. Räknat i procent av de väljare som 
deltog i de båda valen 1976 och 1979 var 
det 3,3 procent som gick från ett borgerligt
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Figuren visar bruttoföränd
ringarna i väljarkåren 1976- 
1980. Pilarnas storlek är pro
portionella mot bytesströmmar
nas omfattning. Uppgifterna 
baseras på intervjuundersök
ningar. I figuren ingår endast de 
väljare som deltagit i valen och 
folkomröstningen. För överskåd
lighetens skull har också ute
lämnats småpartier och bytes-
strömmar understigande 0, 
procent av valmanskåren.

1,5
Valet 1979

Folkomröstningen 
1980

Valet 1976

Linje 1Linje 3

ENERGI

SVERIGE

Linje 2

M■■I

parti till antingen socialdemokraterna eller 
vpk, medan 1,9 procent bytte i motsatt 
riktning. Vid valet 1979 gjorde det borger
liga blocket sålunda en nettoförlust till följd 
av partibyten. Det var framför allt centerns 
röstförluster som gjorde att socialdemokra
terna kunde öka sin väljarandel.

Partibytena är allra vanligast bland unga 
väljare. Däremot händer det mer sällan att 
äldre väljare omprövar sina gamla lojalite

ter. Partibytena sker dessutom oftast i ett 
partis "sociala periferi", medan kärngrup
perna är mer stabila. Det är jämförelsevis 
låg sannolikhet att en arbetare som kom
mer från arbetarklassen skall överge social
demokraterna, medan däremot centern i 
val efter val behåller de flesta jordbrukares 
röster. Störst andel partibytare finns bland 
unga, bland högutbildade och bland 
väljare i storstäder.
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Folkomröstningar

1967, tolv år efter folkomröst
ningen, infördes högertrafik i 
Sverige.
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Är riksdagen representativ för väljarna? Det 
proportionella valsystemet försäkrar visser
ligen att mandaten fördelas efter partiernas 
styrka i valen, men kan man egentligen 
veta om väljarnas åsikter är korrekt repre
senterade i riksdagen? Även om enskilda 
politiska sakfrågor står i centrum för valde
batten, och påverkar väljarnas partival, kan 
man knappast vänta att de valda represen
tanterna har precis samma åsikter som hela 
väljarkåren. Det torde vara mycket sällsynt 
att en väljares uppfattning i samtliga frågor 
stämmer överens med sitt partis ståndpunk
ter. Innebörden av valhandlingen är snarast 
att väljaren ger sitt stöd åt partiets allmänna 
politiska inriktning.

Valsystemet garanterar alltså inte att väl- 
jarmajoritetens uppfattning i varje enskild 
fråga också har majoritet i riksdagen. I vis
sa fall kan det därför finnas behov av att 
låta väljarna direkt uttrycka sina åsikter. 
Det har i Sverige liksom i många andra län
der diskuterats om inte folkomröstningar 
vore en lämplig lösning på den representa
tiva demokratins problem. Anhängarna till 
folkomröstningar har just pekat på möjlig
heterna att låta människorna direkt med
verka i de politiska besluten. De mest entu
siastiska förespråkarna har, som i Schweiz 
och ett dussintal amerikanska delstater, ve
lat ge ett visst antal väljare möjlighet att 
själva föra ut en fråga till omröstning (folk
initiativ) och låta resultatet vara beslutande 
(decisivt). Folkomröstningarnas kritiker har 
som främsta argument hävdat att den re
presentativa demokratin skulle försvagas; 
politikerna skulle vid valen kunna und
komma ansvar genom att skylla ifrån sig på 
omröstningsresultaten. Inställningen till 
folkomröstningar sammanhänger starkt 
med om man förespråkar representativ el
ler direkt demokrati. I praktiken harfolk
omröstningen ofta använts som en sä
kerhetsventil för det representativa syste

met- när politikerna inte lyckats lösa en 
fråga lämnas avgörandet till väljarna.

I Sverige finns det möjlighet att hålla råd
givande folkomröstningar. Riksdagen be
slutar om vilka frågor som skall föras ut till 
omröstning, men riksdagen behöver inte 
följa utfallet. Folkomröstningar kan också 
hållas i en enskild kommun för att tex ta 
reda på om invånarna vill ändra på kom
munens gränser. Sedan 1980 finns också 
möjlighet att hålla folkomröstning i grund
lagsfrågor (grundlagar är regeringsformen, 
successionsordningen och tryckfrihetsför
ordningen). En ändring i grundlag kräver 
två riksdagsbeslut med mellanliggande val. 
Efter det första beslutet kan en tredjedel av 
riksdagens ledamöter besluta att ändrings
förslaget föreläggs väljarna. Röstar en ma
joritet av väljarna ja till förslaget kan den 
nyvalda riksdagen antingen acceptera eller 
förkasta det - i detta fall är omröstningen 
endast rådgivande. Men skulle en majoritet 
av väljarna rösta nej är riksdagen tvungen 
att följa väljarnas dom, resultatet blir beslu
tande. Väljarna har alltså fått möjlighet att 
stoppa ändringar i grundlagen.

Ännu så länge har det inte hållits någon 
folkomröstning om grundlagsändring. All
män rådgivande folkomröstning har där
emot förekommit vid fyra tillfällen. Om
röstningen 1922 slöt med en knapp seger 
för motståndarna mot spritförbudet. Trots 
kvinnorörelsens protester beslöts att kvin
nors och mäns röstsedlar skulle räknas var 
för sig - tanken var att en kvinnomajoritet 
inte skulle få tvinga igenom ett förbud mot 
männens vilja. Röstsammanräkningen visa
de att 58,5 procent av kvinnorna röstat för 
ett förbud jämfört med 40,9 procent bland 
männen. Totalt blev det 49,0 procent för 
förbud och 51,0 procent mot. Av samtliga 
röstberättigade deltog 55,1 procent i för
budsomröstningen.

Det skulle dröja ända till 1955 innan det



Två uppfattningar om demokratins innebörd
Demokrati betyder ordagrant "folkstyrelse". Men det finns olika meningar om på vilket sätt folket 
bäst utövar sitt inflytande. Två uppfattningar som framförts i demokratidebatten sammanfattas här i 
punktform. De två uppfattningarna har här renodlats - i verkligheten förekommer naturligtvis 
blandningar av dessa ståndpunkter.
Representativ demokrati Deltagardemokrati

1. Det viktigaste med demokratin är att 
flera partier konkurrerar i fria val.

1. Det viktigaste med demokratin är att 
alla medborgare själva deltar i de 
politiska besluten.

2. Folkets makt ligger i möjligheten 
att i val byta regering.

2. Folkets makt ligger i medbestämman
derätt och direkt deltagande.

3. Snäv definition av politik - gäller de 
parlamentariska organens verksamhet

3. Vid definition av politik — 
gäller samhällslivets alla områden.

4. Demokratin bör främst vara indirekt 4. Demokratin bör främst vara direkt

5. Väljarna saknar ofta de kunskaper 
som krävs för att besluta i 
viktiga politiska frågor

5. Genom att själva delta fostras människor 
till politisk medvetenhet.

6. Negativ syn på folkomröstningar 6. Positiv syn på folkomröstningar.

var dags för nästa omröstning. Frågan gäll
de om vänstertrafiken skulle ersättas av hö
gertrafik. Valdeltagandet blev lågt: bara 
53,2 procent utnyttjade sin rösträtt. Resul
tatet blev att 82,9 procent av de röstande 
önskade behålla vänstertrafiken, medan 
15,5 procent ville ha högertrafik. Att folk
omröstningen endast var rådgivande blev 
tydligt några år senare, då riksdagen trots 
resultatet beslöt att införa högertrafik.

Folkomröstningen i pensionsfrågan 1957 
innehöll tre alternativ. Förslag 1 innebar 
lagfäst obligatorisk tilläggspension för alla 
löntagare. Bakom detta förslag stod social
demokraterna och LO. Även kommunister
na stödde ettan. Förslag 2, som lanserats 
av landsbygdspartiet bondeförbundet, be
tydde en frivillig komplettering av folkpen
sionen. Folkpartiet, högern och SAF stod 
bakom förslag 3, som ville överlåta åt ar
betsmarknadens parter att frivilligt komma 
överens om tilläggspension. Resultatet blev 
att förslag 1 fick 45,8 procent, förslag 2 
15,0 procent och förslag 3 35,3 procent, 
medan 3,9 procent röstade blankt. Valdel
tagandet uppgick till 72,4 procent.

Även i kärnkraftsomröstningen 1980 
fanns tre olika förslag att välja på. Linje 1 
innebar att ingen ytterligare kärnkraftsut- 
byggnad skulle förekomma utöver de 12 
kärnkraftsreaktorer som var i drift, färdiga 
eller under arbete. Linje 2:s röstsedel var 
identisk med ettans, men hade dessutom 
ett antal tilläggskrav på baksidan. Linje 2 

motsatte sig bl a direktverkande elvärme i 
ny permanentbebyggelse och ville att sam
hället skulle ha huvudansvar för produk
tion och distribution av elektrisk kraft. Lin
je 3 föreslog att de sex dåvarande kärn- 
kraftsreaktorerna skulle avvecklas och inga 
nya tas i drift. Linje 1 stöddes av moderata 
samlingspartiet och näringslivet. Bakom 
linje 2 stod bl a socialdemokraterna, folk
partiet och LO. Linje 3 fick stöd av bl a 
centerpartiet, vänsterpartiet kommunister
na och miljörörelsen. I omröstningen del
tog 75,6 procent av de röstberättigade. Lin
je 1 fick 18,9 procent, linje 2 39,1 procent 
och linje 3 38,7 procent, medan 3,3 pro
cent röstade blankt.

Gemensamt för omröstningarna 1957 
och 1980 var att de politiska partierna var 
intensivt engagerade med att få sina väljare 
att rösta på det förslag som partiet stödde. 
I pensionsomröstningen röstade 80 procent 
på sitt partis linje, medan resterande 20 
procent antingen stödde någon annan linje 
eller röstade blankt. I kärnkraftsomröst
ningen var partitroheten lägre — här röstade 
70 procent på det egna partiets linje. Det 
fanns ganska stora skillnader mellan 
partierna. Tabellen nedan visar hur många 
procent av partiets väljare (i det närmast 
föregående valet) som röstade på det egna 
partiets förslag i folkomröstningen.

Källa: Intervjuundersökningar (Särlvik SOU 
1959:10; SCB pressmeddelande 1980-07-02).
I tabellen ingår endast de väljare som deltagit i 
såväl folkomröstningen som det närmast 
föregående valet.

Parti 1957 1980

VPK 90 83
S 80 69
C 95 84
FP 67 41
M 91 68
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Väljarnas 
åsikter
Alltsedan franska revolutionen har begrep
pen 'vänster' och 'höger' använts för att be
teckna olika politiska uppfattningar. Be
greppen behåller ännu idag rollen som 
några av de allra viktigaste orienterings- 
märkena i politiken. Vid en intervjuunder
sökning i samband med valet 1979 kunde 
en stor majoritet av väljarna placera in så
väl partierna som sin egen position på en 
vänster-högerskala. Skillnaderna mellan 
partierna blev tydliga: vpk-väljarna place
rade sig till vänster på skalan, därnäst följ
de socialdemokraterna, medan folkpartiets 
och centerns väljare angav sin position i 
mitten eller strax till höger om mitten. Mo
derata samlingspartiets anhängare placera
de sig på skalans högra del. Men undersök
ningen visade också att det fanns ganska 
stora skillnader inom partierna. För alla 
partier är det ett faktum att det finns an
hängare både till vänster och till höger om 
genomsnittet. Partiernas väljargrupper 
överlappar delvis varandra. Både socialde
mokraterna, centern och folkpartiet kon
kurrerar till exempel om mittenväljarna.

Placeringen på vänster-högerskalan 
hänger inte bara samman med partival 
utan också i högsta grad med åsikter i olika 
frågor. Väljare till vänster på skalan anser 
att staten bör ha en stark kontroll över nä
ringslivet, att de privata bolagens makt bör 
minskas och att arbetarna bör ges ett större 
inflytande över produktionen. De som pla
cerar sig till höger motsätter sig statlig kon
troll över näringslivet och värnar om den 
fria företagsamheten. Åsiktsmässigt finns 
det en glidande skala från en rent statsso- 
cialistisk ideologi, över en mer biandekono
misk uppfattning till en utpräglat gammal
liberal filosofi som vill reducera statsingri
pandena till ett minimum. I dessa frågor 
har partiskillnaderna bland väljarna under 
senare år snarare ökat än minskat.

Det är ingen tvekan om att denna

S-väljare

C-väljare

FP-väljare

M-väljare

vänster
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Figuren bygger på data från en 
intervjuundersökning 1979 med 
ett riksrepresentativt urval av 
den svenska väljarkåren (Holm
berg 1981). Intervjupersonerna 
fick ange sin position på en 
skala som gick från 0 ("långt till 
vänster") till 10 ("långt till 
höger"). Medelvärdena för 
partiernas väljargrupper blev: 
vpk 2.0, s 3.4, c 5.9, fp 5.9 och 
m 7.4.

vänster-högerskala i Sverige, liksom i 
många andra länder, är den allra viktigaste 
inrikespolitiska skiljelinjen. I ett stort antal 
viktiga politiska stridsfrågor har partierna 
genom åren intagit de gamla välkända po
sitionerna på vänster-högerskalan. Men det 
finns naturligtvis exempel på andra frågor 
där konfliktmönstret ser annorlunda ut. 
Frågor som rör religion, alkohol och sex 
skär ofta rakt över parti linjerna. I väljarkå
ren råder det här inga större åsiktsskillna
der mellan partierna. Däremot finns det 
stora åsiktsklyftor inom ett och samma par
ti. De äldre tenderar mer än de yngre att 
värna om kristna och traditionella moral
värden.

En fråga som under senare år markant 
avvikit från vänster-högermönstret är kärn
kraften. Såväl bland väljare som politiker 
är det vpk och centern som stått för mot
ståndet mot kärnkraft, medan socialdemo
kraterna, moderaterna och folkpartiet haft 
en mer positiv inställning. Men inom alla 
partiers väljargrupper har det funnits skilda 
meningar. Kvinnorna har hela tiden varit 
mer kritiska mot kärnkraften än männen.

Opinionsläget i de politiska frågorna är 
aldrig stillastående. En del människor om
prövar sin uppfattning, unga väljare kom
mer till och förändrar opinionsbilden, hän
delser inträffar som ändrar de politiska för
utsättningarna, partier och intressegrupper 
försöker övertyga och omvända väljare. 
Efter valet 1979 talades det mycket om 
"höger-vinden". Men undersökningar visar 
att denna beteckning delvis är vilseledan
de. Visserligen blev svenskarna under 
1970-talets senare hälft mer kritiska mot 
tex pornografi och alkoholkonsumtion, 
men i de centrala vänster-högerfrågorna 
som rör statens kontroll över näringslivet 
blev väljarna tvärtom något mer radikala. 
Opinionsutvecklingen i kärnkraftsfrågan 
har genomgått flera växlingar. Ibland har 

kärnkraftsmotståndet tilltagit, ibland är det 
anhängarnas antal som ökat. Olyckan i 
kärnkraftsverket i Harrisburg våren 1979 
ledde till en mycket kraftig förskjutning i 
den svenska opinionen. Men effekten blev 
kortvarig. Tveksamheten inför kärnkraften 
växte snabbt, men efter några månader ha
de opinionen svängt tillbaka till läget före 
Harrisburg.

I takt med att rörligheten i valmanskåren 
ökar växer också betydelsen av politikens 
sakfrågor. Fler och fler väljare fattar sitt 
röstningsbeslut på grundval av en jämförel
se mellan sin egen övertygelse och par
tiernas ståndpunkter. Vid valen 1976 och 
1979 var det kärnkraftsfrågan och vänster- 
högerfrågor, som tex löntagarfonder, som 
hade störst betydelse för dem som bytte 
parti.

Valen 1970 och 1973 avgjordes i första 
hand av att ett relativt stort antal väljare var 
kritiska till den dåvarande socialdemokra
tiska regeringens förmåga att sköta den 
ekonomiska politiken, klara sysselsättning
en och hålla priserna nere. Även i andra 
länder är detta ett typiskt fenomen. Många 
väljare röstar efter plånboken: har ekono
min utvecklats ogynnsamt brukar den an
svariga regeringen drabbas i valet. Men be
tydelsen av denna snävt intressebaserade 
röstning skall inte överdrivas. Statsvetaren 
Sören Holmberg visar i en analys av valet 
1979, där valrörelsens slutskede i mycket 
kom att handla om villabeskattningen, att 
gruppen villaägare ingalunda röstat så en
tydigt som många trott. Det fanns tvärtom 
radikala villaägare som hade förståelse för 
att villaägarnas avdragsrätt kanske måste 
begränsas, likaväl som det fanns konserva
tiva hyresgäster som värnade om att villa
ägarna skulle få behålla sin avdragsrätt. 
Det rena självintresset hade i denna fråga 
mindre betydelse än den allmänpolitiska 
vänster-högerideologin.
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Opinionsundersökningar
Väljarnas röst hörs numera inte bara på 
valdagen. Med jämna mellanrum meddelar 
tidningar, radio och television att folket 
tycker än si, än så i den ena frågan efter 
den andra. Partisympatiundersökningar för
kunnar vilka partier som går fram och vilka 
som går tillbaka. Opinionsmätningar har 
blivit en del av den politiska vardagen.

De första moderna opinionsundersök
ningarna gjordes i USA under 1930-talet. 
En av pionjärerna var George Gallup, vars 
namn blev en synonym för åsiktsmätning- 
ar. Verksamheten nådde Sverige i början 
av 1940-talet. Flera tidningar kom snart att 
abonnera på Svenska Gallupinstitutets un
dersökningar. Här kunde man läsa vad 
svenska folket tyckte om bl a riksdagsmän
nens fria järnvägsresor, behandlingen av 
spioner under andra världskriget, matran
sonernas storlek, motboken, trohet i äkten
skapet, amatörreglerna i idrotten samt kjol
längden.

Opinionssiffror anses uppenbarligen fort
farande ha stort nyhetsvärde. Idag finns det 
flera institut som förser massmedia med da
ta om vad svenska folket tycker och tänker. 
Sifo (Svenska institutet för opinionsunder
sökningar) och IMU (Institutet för mark
nadsundersökningar) sysslar främst med 
kommersiella marknadsundersökningar, 
men har bland allmänheten blivit mest 
kända för sina mätningar av den politiska 
opinionen. Sifo har sedan 1967 fortlöpan
de undersökt partisympatiernas utveckling. 
Sifo har också den största marknadsande
len när det gäller politiska åsiktsmätningar. 
Mellan 1972 och 1981 gjorde statistiska 
centralbyrån, SCB, på riksdagens uppdrag 
regelbundna mätningar av partisympa
tierna. Sveriges Radios avdelning för pu
blik- och programforskning, PUB, har 
också gjort väljarbarometrar. Andra insti
tut, som t ex Testologen och Stiftelsen för 
opinionsanalyser, har gjort undersökningar 

av opinionen i enstaka politiska frågor.
Alla institut använder i princip samma 

tillvägagångssätt. Från befolkningsregistret 
dras ett slumpmässigt urval, ett "miniatyr- 
Sverige". De utvalda personerna intervjuas 
vid personligt besök, via telefon eller per 
post. Svaren på intervjufrågorna bearbetas 
med data samt presenteras i form av pro
centsiffror, tabeller eller diagram. Denna 
metod ger i de flesta fall en någorlunda 
korrekt bild av vad hela folket tycker. Men 
tekniken är ingalunda helt pålitlig. Det 
finns många felkällor i undersökningens 
olika steg.

Partisympatiundersökningar görs vanli
gen med en eller ett par månaders mellan
rum. Resultaten brukar leda till omfattande 
politiska kommentarer på tidningarnas le
darsidor. Den politiska debatten har i gan
ska stor utsträckning kommit att påverkas 
av opinionssiffrorna. Men valbarometrar
nas rapporter om partiernas upp- och ned
gångar har inte sällan varit falska signaler. 
Felkällorna är såpass stora att man inte bör 
tillmäta mindre förändringar någon större 
betydelse. Först när en trend bekräftats av 
upprepade mätningar, eller när flera insti
tut rapporterar liknande resultat, kan man 
dra slutsatsen att det hänt något i verklighe
ten och inte bara i undersökarnas siffror.

Det är inte bara journalister som har ett 
stort intresse för opinionssiffror. Inom alla 
partier följer man ivrigt det egna och de 
andra partiernas utveckling. Socialdemo
kraterna har gjort opinionsundersökningar i 
egen regi, medan moderata samlingspartiet 
anlitar Sifo för att få underlag för sin plane
ring av valrörelserna.

Numera har många en skeptisk inställ
ning till opinionsundersökningarna. Att 
kunna förutsäga och styra opinionen är att 
ha makt. De som kontrollerar opinionsmät
ningarna har blivit en ny maktgrupp.
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Så görs en opinionsundersökning

Bestäm vilka som skall 
intervjuas.

Felkällor
1 partisympatiundersökningar bör urvalet 
täcka hela valmanskåren. Men en del institut, 
t ex Sifo, intervjuar inga över 70 år. Bort
fallet blir då 13 procent.

Dra ett urval.
(Görs vanligen slumpmässigt 
med datamaskin.)

Urvalet skiljer sig alltid lite från verklig
heten. Felmarginalen i ett urval om 1 000 
personer brukar ligga på ± 2-3 procentenheter.

Kontakta de utvalda 
personerna.

Alla anträffas inte. En del vägrar ställa upp 
för intervju. Svinnet här brukar bli 20-25 
procent. Ju större bortfallet är, desto sämre 
blir representativiteten.

Ställ frågor 
och anteckna svaren.

Intervjufrågor är ofta trubbiga och tillåter 
inga nyanserade svar. Resultaten påverkas av 
hur frågor och svarsalternativ är utformade.

Samla in svaren 
och bearbeta siffrorna 
(oftast med data). 
Tolka resultaten.

Siffrorna kan tolkas partiskt. En intresse
grupp som beställt en undersökning kanske bara 
är intresserad av de åsikter som stöder den 
egna uppfattningen.

Sprid resultaten till 
allmänheten.

Opinionen låter sig sällan fångas i en enda 
procentsiffra. Små förändringar i parti
sympatier beror ofta på felkällor i under
sökningen.
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Kommunala val

Ingenting tyder på att ungdom
arnas samhällsengagemang idag 
är svagare än tidigare generatio
ners. Däremot föredrar de oftare 
andra uttrycksmedel än de gamla 
etablerade politiska kanalerna. 
Demonstration mot ungdoms
arbetslöshet i maj 1977.
Foto Jonas Hallqvist.

I stort sett får partierna samma röstandel i 
de tre samtidiga valen (riksdag, landsting 
och kommun). Men emellanåt har skillna
derna blivit mer påtagliga. Så tex fick mo
derata samlingspartiet 20,3 procent av rös
terna i riksdagsvalet 1979 men bara 18,6 
procent i kommunfullmäktigevalet samma 
år. För socialdemokraternas del innebar 
riksdagsvalet 1976 en förlust med 0,9 pro
centenheter och riksdagsvalet 1979 en 
uppgång med 0,5 procentenheter. Men i 
landstingsvalen låg socialdemokratin på 
oförändrad röstnivå: vid samtliga tre val 
1973, 1976 och 1979 fick partiet 43,6 pro
cent av rösterna.

Att partiernas röstandelar skiljer sig nå
got mellan de tre olika valen beror på flera 
omständigheter. Några, men ett mycket li
tet antal, väljare deltar bara i något av de 
tre valen. Mer viktigt är att en del väljare 
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splittrar sina röster. Intervjuundersökningar 
visar att 9 procent av dem som deltar i bå
de riksdags- och kommunfullmäktigevalen 
brukar rösta på olika partier. Ungefär hälf
ten av denna röstsplittring äger rum mellan 
två borgerliga partier. De som röstar på oli
ka partier är främst yngre väljare som inte 
räknar sig som anhängare till något spe
ciellt parti och som ofta byter parti mellan 
valen.

En annan orsak till att ett parti kan få 
högre eller lägre röstetal i de kommunala 
valen jämfört med riksdagsvalet är invand
rarna, som saknar rösträtt i riksdagsvalen. 
Undersökningar visar att valdeltagandet 
bland invandrarna är lägre än bland sven
skarna. I kommunfullmäktigevalet 1976 
deltog 59,9 procent av de utländska med
borgarna. I valet 1979 sjönk invandrarnas 
valdeltagande till 53,4 procent. Minskning
en var särskilt kraftig bland männen. I valet 
1979 var valdeltagandet högre bland in
vandrarkvinnorna än bland de manliga in
vandrarna. Det finns ingen riksrepresenta- 
tiv undersökning om hur invandrare röstar. 
Men vid 1976 års val gjorde statsvetaren 
Tomas Hammaren intervjuundersökning 
med vissa invandrargrupper i Stockholm. 
Bland finländare och polacker var röst- 
ningsmönstret i stort sett samma som bland 
svenska medborgare. Däremot fick de bor
gerliga parterna ett relativt svagt stöd bland 
turkar och i synnerhet jugoslaver. Och ef
tersom flertalet invandrare arbetar i indu
stri- och serviceyrken finns det anledning 
att förmoda att socialdemokraterna och 
vpk totalt sett har en något starkare ställ
ning bland invandrarna än i resten av väl
jarkåren.

Systemet med att ha val till riksdag och 
kommunfullmäktige på samma dag har dis
kuterats fram och tillbaka. De tre borgerli
ga partierna har velat gå tillbaka till den ti
digare modellen med skilda valdagar och



Valresultat 1970-1979
Procentuell andel av de avgivna rösterna.

Vänsterpartiet 
kommunisterna 1970 1973 1976 1979
Riksdag 4.8 5.3 4.8 5.6
Landsting 4.3 5.1 4.8 5.7
Kommun 4.4 5.1 4.9 5.8

Social
demokraterna 1970 1973 1976 1979
Riksdag 45.3 43.6 42.7 43.2
Landsting 45.8 43.6 43.6 43.6
Kommun 45.6 43.2 43.0 43.0

Centerpartiet 1970 1973 1976 1979
Riksdag 19.9 25.1 24.1 18.1
Landsting 20.6 24.2 22.4 17.8
Kommun 19.5 23.7 22.1 17.7

Folkpartiet 1970 1973 1976 1979
Riksdag 16.2 9.4 11.1 10.6
Landsting 15.3 10.1 11.5 10.8
Kommun 16.2 10.4 11.3 10.5

Moderata
samlingspartiet 1970 1973 1976 1979
Riksdag 11.5 14.3 15.6 20.3
Landsting 11.6 14.0 15.2 19.0
Kommun 11.7 13.9 15.1 18.6

KDS 1970 1973 1976 1979
Anm.: Riksdag 1.8 1.8 1.4 1.4
I landstingssiffrorna ingår resultatet Landsting 1.9 2.0 1.8 1.9
från kommunfullmäktigevalet i de Kommun 1.8 2.1 2.0 2.1
tre kommuner som saknar landsting.

fyraåriga mandatperioder. Socialdemokra
terna har dock varit mer benägna att hålla 
på "det kommunala sambandet". Det har 
hävdats att de lokala frågorna skulle för
svinna med gemensam valdag. Men erfa
renheten visar att även separata kommu
nalval tenderar att domineras av den riks- 
politiska valdebatten.

Kommunalpolitiken har under de senaste 
årtiondena förändrats i flera avseenden. 
Inte minst viktig har kommunreformen va
rit. Antalet kommuner har minskat från cir
ka 2 500 i början av 1950-talet till 279 år 
1981. Syftet med kommunsammanslag
ningarna var att skapa effektiva enheter 
och tillräckligt befolkningsunderlag för sko
la, åldringsvård etc. Hur har det då gått 
med demokratin i kommunerna? Statsve
tenskapliga forskare har här gjort omfattan
de undersökningar. Som väntat minskade 
antalet förtroendevalda drastiskt. I de gam

la små kommunerna sköttes en stor del av 
verksamheten av fritidspolitiker. De flesta 
väljare var personligt bekanta med åtmins
tone någon förtroendevald. I de nya stora 
kommunerna har uppgifterna i mycket 
övertagits av heltidsanställda tjänstemän 
och politiker. Kommunalförvaltningen har 
professionaliserats och byråkratiserats. 
Ökande effektivitet har fått köpas till priset 
av försämrad direktkontakt mellan allmän
het och politiker. Å andra sidan har kom
munalpolitiken i andra avseenden vitalise
rats. Valrörelserna är mer livaktiga i de 
större kommunerna. De äldre kommuner
na var alltför små för att partierna skulle ha 
möjlighet att utforma speciella valprogram 
för varje kommun. I de nya kommunerna 
har också partipolitiseringen blivit tydliga
re. Förr var det många som över huvud ta
get inte visste vilket politiskt block som ha
de majoritet i kommunen. Numera händer 
det betydligt oftare att partierna intar olika 
positioner och att frågor blir föremål för 
omröstning i fullmäktige. Partiskillnaderna 
har sålunda blivit tydligare för väljarna. 
Härtill skall läggas den ökande betydelsen 
av massmedia, särskilt lokalradion, i de 
kommunala valrörelserna.

De etablerade partierna har under 1970- 
talet fått svårare att rekrytera ungdomar. 
Partiernas aktiva medlemmar utgörs idag 
främst av äldre män. Det finns en risk att 
partierna "förgubbas". Partierna håller på 
att förvandlas till valmaskiner för rekryte
ring till politiska poster. För ungdomarna 
har aktionsgrupper blivit en ny väg att på
verka politiken.

Lokala partier har oftast förekommit i 
små kommuner. Bland de lokala partierna 
finns både de som utgör mer tillfälliga pro
testgrupper och de som har mer allmänna 
program. I 1979 års val fick 66 lokala par
tier sammanlagt 203 mandat i 60 kommu
ner. Ett exempel är Stockholmspartiet som 
1979 fick 3 mandat. Eftersom de två poli
tiska blocken fick vardera 49 mandat trod
de man att Stockholmspartiet skulle få en 
avgörande vågmästarposition i Stockholms 
kommunfullmäktige. En uppgörelse över 
blockgränsen träffades dock i syfte att min
ska Stockholmspartiets inflytande.
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Valdeltagande
Länge var det relativt få som utnyttjade sin 
rösträtt. Valdeltagandet nådde inte 50-pro- 
centsnivån förrän i början av 1900-talet. 
Då de nya rösträttsbestämmelserna första 
gången tillämpades 1911 blev valdeltagan
det 57,0 procent. Under 1920-talets första 
år sjönk valdeltagandet. Det berodde i för
sta hand på att kvinnorna, den nya stora 
väljargruppen, till en början hade betydligt 
lägre valdeltagande än männen. Det var 
särskilt kvinnorna på landsbygden som av
stod från att rösta. Skillnaden mellan städer 
och landsbygd var länge ganska stor. Först 
i början på 1930-talet nådde landsbygden 
upp till samma nivå som städerna. Det var 
framför allt de fattiga på landsbygden 
som då aktiverades. Norrland hade 
länge det lägsta valdeltagandet. Men med 
undantag för vissa isolerade fjälldistrikt lig
ger valdeltagandet i de norra valkretsarna 
numera på samma nivå som landet i övrigt. 
Det är snarast vissa inre delar av storstäder
na som idag präglas av relativt lågt valdel
tagande.

I ett sekels perspektiv har valdeltagandet 
undan för undan stigit. Men utvecklingen 
har inte gått spikrakt. Vid vissa val har den 
politiska striden varit särskilt intensiv och 
fler väljare än vanligt har gått till valurnor
na. Sådana mobiliseringsval är tullstridens 
val 1887, borggårdskrisens 1914, kosack
valet 1928, planhushållningsdebattens 
1948 och det socialdemokratiska segerva
let 1968.

Kvinnorna hade under lång tid lägre val
deltagande än männen, men skillnaden 
krympte i val efter val. Vid valet 1973 hade 
kvinnorna hunnit ikapp och sedan dess har 
det varit proportionellt fler kvinnor än män 
som utnyttjat sin rösträtt.

De sociala skillnaderna i valdeltagandet 
har efter hand minskat. Vissa samband 
kvarstår dock. De allra äldsta har något 
lägre valdeltagande, liksom de allra yngsta
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'Välj med
DE BORGERLIGA

I valkampen 1928 gjorde båda 
sidor stora ansträngningar för 
att locka fram valskolkarna.

UTO 5VCK5* XQNSTWOUSTM ««IM

Valdeltagande
Procent 1970 1973 1976 1979

Riksdag 88.3 90.8 91.8 90.7
Landsting 88.2 90.6 90.3 89.0
Kommun 88.1 90.5 90.4 89.0

— även om så många som cirka 87 procent 
av förstagångsväljarna röstade i 1979 års 
riksdagsval. Civilstånd har alltid haft bety
delse: gifta röstar oftare än ogifta. Hög ut
bildning och hög inkomst tenderar också 
att leda till extra hög sannolikhet för att gå 
och rösta. En grupp med högt valdeltagan
de är sålunda gifta medelålders högin
komsttagare med lång utbildningsbak
grund. Lågt valdeltagande återfinns där
emot bland ensamstående och socialt iso
lerade äldre män i storstäderna.

Valdeltagandet i procent 1872-1979.
Under 1970-talet har valdeltagandet le

gat kring 90 procent, en nivå som interna
tionellt sett är hög men inte unik. Sedan 
valet 1976 har deltagandet i de kommuna
la valen varit något lägre än i riksdagsvalet. 
Det förklaras av det något lägre valdelta
gandet bland invandrarna, som sedan 
1976 har rätt att rösta i kommunala val.

Även om valdeltagandet totalt sett nume
ra inte förändras särskilt mycket från val till 
val finns det ändå en ganska stor rörlighet 
bland valskolkarna. Ungefär hälften av 
dem som avstår från att delta i ett val bru
kar ändå rösta i nästa val. Det betyder att 
över en följd av flera val är det ytterst få 
röstberättigade som aldrig någon gång röstat.
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Hur ett val går till
Sedan 1970 har Sverige gemensam valdag. 
På samma dag förrättas tre olika val. Valet 
till riksdagen innebär att alla 349 manda
ten, dvs platserna i riksdagen, tillsätts av 
väljarna. Dessutom väljs landsting, som 
vardera omfattar ett län. Sammanlagt finns 
det 23 landsting. I Göteborg, Malmö och 
på Gotland väljs inga landstingsrepresen- 
tanter eftersom dessa kommuner själva har 
hand om landstingens uppgifter. Slutligen 
väljs fullmäktige i de 279 kommunerna. 
Valen äger rum vart tredje år. Valdagen är 
alltid den tredje söndagen i september.

Rösträtt
Alla svenska medborgare som senast på 
valdagen fyllt 18 år och som inte av dom
stol omyndigförklarats har rösträtt. Ett 
annat villkor är att man finns med i röst
längden, vilket man själv kan kontrollera 
hos den lokala skattemyndigheten. Före 
valet får alla röstberättigade ett röstkort 
som talar om var vallokalen är belägen. 
Sedan 1976 har invandrare rösträtt i valen 
till landsting och kommunfullmäktige.
Villkoren är dock att man varit kyrkobok- 
förd i Sverige under de senaste tre åren.Är du röstberättigad

Valsedlarna
Det finns en valsedel för varje val: gul för 
riksdagsval, blå för landstingsval och vit för 
kommunfullmäktigeval. Överst på valse
deln står vilket val det gäller. Under valbe
teckningen står partiets namn. Sedan följer 
en lista över de personer som partiet no
minerat.

Alla röstberättigade har rätt att kandide
ra. Vem som helst kan bilda ett parti. 
De större partierna brukar skydda sitt parti
namn genom att registrera det hos den 
centrala valmyndigheten (riksskatteverket). 
För att bli registrerat måste partiet visa att 
det har 1 500 röstberättigade medlemmar 
(100 för landstingsval och 50 för kommun
fullmäktigeval). Partiet måste också anmäla 
ett visst antal kandidater, som skriftligen 
försäkrat att de givit partiet tillstånd att regi
strera dem.

Väljarna har möjlighet att stryka och läg
ga till namn på valsedeln. Första namnet 
måste dock vara en av partiets officiellt an
mälda kandidater. Om så inte skulle vara 
fallet räknas inte namnen på valsedeln, 
men rösten tillfaller ändå partiet. Det går 
också att på en blank valsedel själv skriva 
partiets namn.

Personvalsinslaget i det svenska valsyste
met är litet. Det är i praktiken mycket svårt 
för väljarna att ändra på den ordning i vil
ken partiet nominerat sina kandidater.
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Valet
För riksdagsvalet är landet indelat i 28 val
kretsar, som i de flesta fall är lika stora som 
länen. Valkretsarna omfattar ett antal kom
muner som i sin tur är indelade i valdis
trikt. Det finns i runt tal 1 000 väljare i var
je valdistrikt. Till varje valdistrikt hör en 
vallokal. Man kan också utnyttja möjlighe
ten att veckorna före valet eller på valda
gen rösta på vilket postkontor som helst. 
För att få rösta på posten måste man ha 
med sig sitt röstkort. Särskilda arrangemang 
brukar också göras för att sjömän, utlands
svenskar och personer intagna för vård 
skall kunna rösta. De som inte kan rösta 
själva kan rösta genom ombud med sk val- 
sedelsförsändelse.

De allmänna grunderna för valsystemet 
finns i regeringsformen. Detaljbestämmel
serna har samlats i en särskild lag, val
lagen. I varje kommun finns en valnämnd 
som sköter de praktiska arrangemangen 
kring valen. Rösträkningen är offentlig. Ef
ter valet publicerar statistiska centralbyrån 
Allmänna valen, som ingår i serien Sveri
ges officiella statistik, där det framgår hur 
varje enskilt valdistrikt har röstat.

Anser man att det begåtts något fel i 
valproceduren kan valet överklagas till 
valprövningsnämnden, som består av riks
dagsmän och höga jurister. I vissa fall 
prövas besvären inför domstol. Det har 
hänt att valet inom en kommun fått 
göras om.

Valsedlarna skiljs åt genom olika färger och hörnmarkeringar: Så här röstar du i vallokal på valdagen:

VAL TILL KöVMUMFULLMÄmöE vit färg och 
inga streck för 
kommun
fullmäktigeval

blå färg och 
ett streck för 
landstingsval

gul färg och 
två streck för 
riksdagsval

Här står 
partiets namn

Om du inte redan har 
valsedlar, får du 
dem utanför eller 
i vallokalen

Inne i vallokalen 
visar du ditt röstkort 
och får då tre kuvert 
- ett för varje valsedel

och här finns 
namnen på 
partiets kandidater

Bakom en skärm 
lägger du en 
ovikt valsedel i vart 
och ett av kuverten 
och klistrar igen dem

Kuverten lämnar du 
till röstmottagaren, 
som lägger ner dem 
i valurnorna medan 
du ser på
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Mandaten fördelas
Efter det att rösterna räknats uppkommer 
problemet hur mandaten skall fördelas. 
Olika länder tillämpar olika metoder. Eng
land har tex majoritetsval i enmansvalkret
sar. I varje valkrets väljs endast en kandidat 
till parlamentet - vinnaren tar allt. Syste
met missgynnar små och medelstora partier 
som sammanlagt kan få en ganska stor an
del väljare, men om dessa är spridda över 
hela landet kan det hända att partiet bara 
blir störst i några få valkretsar. Filosofin 
bakom majoritetsvalsystemet är att rege
ringsbildningen skall underlättas. Tanken 
är att två stora partier tävlar om väljarnas 
röster, det ena i regering och det andra i 
opposition. Även en liten förändring i röst
andelarna kan leda till stora mandatmässi
ga förskjutningar. Valutslagen blir tydligare 
och det klara parlamentariska läget under
lättar regeringsskiften.

Sverige övergav majoritetsvalsystemet i 
samband med rösträttsreformen 1907- 
1909. Då infördes den proportionella val
metoden, som efter några modifieringar är 
det system som används idag. Mandaten 
fördelas enligt den sk jämkade uddatals- 
metoden.

Ett exempel kan illustrera. Antag att 
4 partier i en valkrets tävlar om 5 mandat. 
Partierna får i valet följande antal röster:

Parti
Antal

* röster
Antal 
mandat

A_____ 50 000 2
B_____ 20 000 1
C 18 000 1
D 12 000 1

Skulle mandaten fördelas i direkt propor
tion efter röstetalen skulle A få 2 mandat 
och de övriga tre partierna vardera ett. 
Men den jämkade uddatalsmetoden funge
rar något annorlunda. Innan mandaten 
fördelas måste man först räkna ut sk 
jämförelsetal. Dessa får man fram genom 
att dividera respektive partis röstetal med 
först 1,4 och sedan 3, 5, 7 o s v. Att den 
första divisorn satts till 1,4 och inte till 1,0 
(man säger att divisorn jämkats till 1,4) 
ger effekten att små partier får svårare att ta 
sitt första mandat. Så här blir jämförelse
talen i värt exempel.

Parti Röster
Jämförelsetal efter division med: Antal 

mandat1,4 3 5

A 50 000 35 714 1 16 667 II 10 000 V 3
B 20 000 14 286 III 6 667 1
C 18 000 12 857 IV 6 000 1
D 12 000 8 571 —

Det första mandatet går som väntat till A, 
det största partiet. Men vem skall få det 
andra mandatet? Partiet B har visserligen 
jämförelsetalet 14286, men A:s nya jämfö
relsetal, 16667, är fortfarande högre. A tar 
även det andra mandatet. Men B får i alla 
fall mandat nummer 3, och C tar det fjär
de. Frågan är då till vilket parti som det 
femte och sista mandatet skall gå. Huvud
konkurrenter är det största partiet (A) och 
det minsta (D). A:s jämförelsetal är 10000, 
D:s 8 571. A vinner sitt tredje mandat, 
medan D blir helt utan. Hade mandaten 
fördelats strikt proportionellt skulle A i stäl
let fått två mandat och D ett.

Detta valsystem användes i de svenska 
andrakammarvalen 1952-1968. Systemet 
missgynnade särskilt det lilla kommunist
partiet som fick färre mandat än vad par
tiets röstandel motsvarade. Spärren hade
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Vallokalerna stänger kl 20.00. 
Först då får rösterna börja räk
nas. Ett antal speciellt utvalda 
vallokaler rapporterar direkt till 
Sveriges Radio, som redan efter 
drygt en timma kan presentera 
en ungefärlig prognos. Senare 
under kvällen kommer siffrorna 
in från kommun efter kommun 
och vid midnatt brukar valresul
tatet kunna fastställas näst intill 
exakt. Men vid valet 1979 var 
ställningen mellan blocken så 
jämn att det dröjde flera dagar 
tills alla röster räknats och 
resultatet blev klart.

Bilden visar Sveriges Radios 
valvaka 16/9 1979.
Foto Jan Collsiöö.

införts för att förhindra en uppsplittring på 
alltför många småpartier i riksdagen.

I samband med att tvåkammarriksdagen 
avskaffades i slutet av 1960-talet infördes 
det nya valsystem som användes första 
gången 1970. Sammanlagt 310 mandat är 
fasta valkretsmandat som fördelas på val
kretsarna i proportion till antalet röstberät
tigade väljare. Inom en valkrets fördelas 
mandaten på partier med hjälp av den jäm
kade uddatalsmetoden. Så långt behölls 
det gamla valsystemet. Det nya var de sk 
utjämningsmandaten, 40 till antalet i valen 
1970 och 1973, därefter 39. Utjämnings
mandaten fördelas så att partiernas storlek i 
hela riksdagen så nära som möjligt skall 
stämma överens med valresultatet i hela 
landet. De 39 utjämningsmandaten går 

Anm. Av vpks 17 representanter valda 1976 övergick 2 under mandatperioden till apk.

Mandatfördelning i riksdagen

C FP M SummaVPK S

1971-1973 17 163 71 58 41 350
1974-1976 19 156 90 34 51 350
1976-1979 17 152 86 39 55 349
1979-1982 20 154 64 38 73 349

därför främst till de mindre partier som 
missgynnats vid fördelningen av de fasta 
valkretsmandaten.

Med denna strikt proportionella valme
tod fanns då möjligheten att nya små par
tier skulle lyckas ta sig in i riksdagen. Detta 
förhindrades emellertid av att man samti
digt införde en spärr mot småpartier. Bara 
partier som fått minst 4 procent av rösterna 
får delta i mandatfördelningen. Ett parti 
som fått minst 12 procent i en enskild val
krets får dock vara med om fördelningen 
av de fasta valkretsmandaten i denna val
krets.

Fyraprocentsspärren gäller bara i riks
dagsval. I landstingsval är spärrgränsen 
3 procent och i kommunfullmäktigevalen 
finns ingen spärr alls (mer än effekten av 
den jämkade uddatalsmetoden). Det är lät
tare för nya partier att ta sig in i kommu
nernas beslutande församlingar än att bli 
representerade i riksdagen.

Efter det att mandaten fördelats mellan 
partierna återstår att räkna ut vilka personer 
som blivit valda. Där måste hänsyn tas till 
om partiet gått fram med olika listtyper in
om samma valkrets och om väljarna gjort 
strykningar av kandidatnamn. Ersättare för 
riksdagsledamöter fastställs på samma sätt.
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Riksdagen och väljarna

Andelen kvinnor i riksdagen 
1929-1979.

100 % -i-----------------------------

I regeringsformens första paragraf anges att 
den svenska folkstyrelsen förverkligas ge
nom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick.

Att statsskicket är parlamentariskt inne
bär att riksdagen skall bestämma över rege
ringens sammansättning. En majoritetsrege
ring stöds av riksdagens flertal. En minori
tetsregering har bara aktivt stöd hos ett 
mindretal av riksdagens ledamöter, men 
tolereras av majoriteten. I en koalitionsre
gering kommer statsråden från flera olika 
partier.

Motsatsen till ett representativt statsskick 
är att medborgarna själva fattar sina beslut. 
Den direkta demokratin har anor från anti
kens grekiska stadsstater och förekom i 
Sverige ända fram till 1950-talet i små 
landskommuner. Att direktdemokratin 
övergavs berodde främst på svårigheten att 
samla alla medborgare på en gång - ofta 
var det bara en liten minoritet som verkli
gen deltog. Den representativa demokratin 
innebär att väljarna utser delegater som se
dan får fatta besluten. Men ett representa
tivt styrelseskick behöver inte med nödvän
dighet vara demokratiskt. Stånden utsåg re
presentanter till den gamla svenska fyr
ståndsriksdagen, men stora befolknings
grupper saknade rösträtt.

50%

1959 1971 1976
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Vad innebär det då när någon väljs till 
representant? Härom råder delade mening
ar. Debatten mellan olika representations- 
doktriner har pågått under flera hundra år. 
Enligt en uppfattning bör den valde repre
sentanten ha ett fritt mandat. Han bör driva 
den politik han själv anser vara bäst och i 
kraft av sina bättre insikter i de olika poli
tiska frågorna söka övertyga väljarna om 
det rätta i sin ståndpunkt. Först på valda
gen blir det väljarnas sak att säga hur de 
anser att representanten skött sitt uppdrag 
under den gångna valperioden.

Enligt en annan uppfattning bör repre
sentanten ges ett bundet mandat. Han skall 
företräda sina valmäns åsikter så noggrant 
som möjligt och bör stå i ständig kontakt 
med väljarna. Väljarna bör till och med ges 
möjlighet att återkalla mandatet under 
löpande valperiod om de anser att repre
sentanten inte längre företräder deras in
tressen.

De renodlade representationsdoktrinerna 
förutsatte ofta en äldre typ av valsystem 
med enmansvalkretsar, där väljarna utsåg 
"sin” representant. Numera kommer repre
sentationsfrågan i ett något annorlunda lä
ge eftersom de politiska partierna har fått 
en så central roll i den representativa pro
cessen. Väljarna röstar i första hand på par
ti, inte på person. För en riksdagsman kan 
det ofta uppstå lojalitetskonflikter. Skall 
han rösta efter egen övertygelse, efter parti
linjen eller efter väljarnas uppfattning? Det 
finns inom alla partigrupper i Sverige ett 
hårt tryck att följa partilinjen, särskilt i det 
jämna parlamentariska läge som rått under 
senare år. I de flesta viktiga politiska frågor 
röstar riksdagsledamöterna också med sitt 
parti. Partisammanhållningen i den sven
ska riksdagen är mycket hög. Men ibland 
kan det hända att röstningen skär tvärs över 
partigränserna. Riksdagsledamöter från en 
viss region kan gå samman för att främja



Principalatsfrågan
I den sk principalatsstriden 1 743 ställdes 
förhållandet mellan väljare och riksdags
män i blixtbelysning. Riksdagen skulle ta 
ställning i tronföljdsfrågan. Borgerskapet i 
Stockholm ville ha Adolf Fredrik, men 
deras representant i borgarståndet, Thomas 
Plomgren, förespråkade i stället kronprin
sen av Danmark. Borgerskapet samlades 
i rådhuset och ställde Plomgren till svars. 
Dramatiken skärptes av att dalkarlarna 
samtidigt befann sig på marsch mot Stock
holm och ryska flottan närmade sig svenska 
kusten. Borgarna ville avsätta Plomgren 
och välja en ny riksdagsman. Men Plom
gren vägrade avgå. Till sist fick han rätt. 
Väljarna kunde inte återkalla ett mandat 
eller tvinga den valde att agera på ett visst 
sätt. I den riksdagsordning som sedan an
togs 1810 infördes en bestämmelse om 
att riksdagsmännen inte kunde bindas av 
andra föreskrifter än rikets grundlagar.

Principalatsläran - tanken att en riks
dagsman är direkt ansvarig inför sina prin
cipaler - drevs ihärdigast av grosshandla
ren Christopher Springer från Stockholm. 
Han hade bl a påverkats av den engelske 
filosofen John Locke och av äldre svensk 
tradition.

Riksdagsmannen Thomas Plom
gren (1702-1754). Oljemålning 
av J Hörling.
Foto från Svenska Porträttarkivet.

den egna valkretsens intressen. Andra frå
gor där ledamöter från samma parti hamnat 
på olika linjer har tex varit alkoholfrågor 
samt beslutet att flytta tillbaka riksdagens 
lokaler till Helgeandsholmen.

Svaret på frågan om riksdagen verkligen 
är representativ beror på vad man lägger in 
i ordet. När det gäller den partimässiga 
sammansättningen säkerställer det nuva
rande valsystemet att mandaten fördelas i 
det närmaste exakt efter valresultatet, om 
man bortser från att fyraprocentströskeln 
utestänger småpartier. Undersökningar ty
der vidare på att riksdagsledamöternas 
åsikter i många, men långt ifrån alla, frågor 
stämmer överens med väljarnas. I ett ur
val om 20 aktuella sakfrågor i slutet av 
1960-talet hade riksdagen och väljarna oli

ka uppfattningar i 7 frågor, medan majori- 
tetsuppfattningarna var identiska i 13 frågor 
(Holmberg 1974). Däremot är riksdagens 
sociala sammansättning föga representativ 
för folkets. Arbetare, låginkomsttagare, 
ungdomar och kvinnor är underrepresente- 
rade. Den genomsnittlige riksdagsledamo
ten är en man i femtioårsåldern med me
delklassbakgrund som suttit i riksdagen i 
cirka tio år. En vanlig rekryteringsväg till 
riksdagen är numera uppdrag i en politisk 
ungdomsorganisation som följs av arbete 
som ombudsman inom partiet eller någon 
organisation. Ända fram till 1930-talet 
fanns det endast ett fåtal kvinnor i riksda
gen. Kvinnorna är fortfarande i minoritet, 
men har nu ökat sin andel till drygt en fjär
dedel.
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Register Lästips
Ahimark, Per 19
Aktuellt i politiken 31 
allmän rösträtt 4 
Allmänna valen 59 
Allmänna valmansför
bundet 12
Andersson i Rasjön, 
Gustaf 19
Andersson, Johan 25 
andra kammaren 2 
A-pressen 31 
Arbetarpartiet kommu
nisterna (APK) 42 
ATP 9 19 24 49

Bagge, Gösta 13 
Berglund, Carl 25 
blockpolitik 11 
Bohman, Gösta 13 
Bondeförbundet 24 
borggårdskrisen 5 56
Branting, Hjalmar 5 6 
11 30 31
Broderskapsrörelsen 31 
Budkavle 25 
bundet mandat 62

Centerpartiet bondeför
bundet 24

Dagen 42 
decisiv folkomröst
ning 48
De Geer, Louis 11 
demokrati 49 
direktdemokrati 62 
direktval 2 
Domö, Fritiof 13

Eden, Nils 5 11 
efterkrigsprogram 8
Ekman, C G 6 11 18
Ekstedt, Birger 42 
enkammarriksdag 10
Eriksson, Erik 25 
Erlander, Tage 8 9 10 
11 30 31 
expeditionsministär 11 

folkinitiativ 48 
Frihet 31
Frisinnade folkpartiet 18 
Frisinnade landsföre- 
ningen 18 
fritt mandat 62 
fyraprocentströskeln 10 
37 42 61 63
Fälldin, Thorbjörn 10 
11 25
förbudsfrågan 6 18 48 
förstagångsväljare 46 57 
första kammaren 2 10 
förtroendevald 55

Gallup, George 52 
grundlag 48 63

Hagaförhandlingarna 10 
11
Hagberg, Hilding 37
Hagel, Rolf 42
Hamrin, Felix 11 19
Hansson, Per Albin 7 8 
11 31
Heckscher, Gunnar 13 
Hedlund, Gunnar 9 25 
Helén, Gunnar 19 
Hermansson, C H 37 
Hjalmarsson, Jarl 13 
Holmberg, Yngve 13 
Högerns riksorgani
sation 12
Högerpartiet 12 
Höglund, Zeth 36

IMU 52 
indirekt val 2 
inkomststreck 2 
inomspridd press 19

Jeppsson, Ola 19 
Jordbrukarnas riksför
bund 24 
jämkade uddatalsmeto- 
den 60

Keynes 7 
KFML 43 
Kilbom, Karl 36 
koalitionsregering 7 10 
11 24 62 
kohandel 7 11 
kollektivanslutning 31 
Kom intern 36 
kommunalt samband 55 
kommunreform 55 
kosackvalet 7 56 
KPML(r) 43
Kristen demokratisk 
samling (KDS) 42 
Königson, Ture 10

Landsbygdspartiet bon
deförbundet 24 
Lantmanna- och 
borgarpartiet 12 
Lantmannapartiet 2 
Liberal ungdom 19 
Liberala riksdags
gruppen 18 
Liberala samlings
partiet 18
Linderot, Sven 36 37 
Lindman, Arvid 4 
11 12 13
Locke, John 63 
lotteri riksdagen 10
LRF 25
Löfgren, Eliel 18
Löwenborg, Alf 42

majoritetsval 4 60 
marginalväljare 46

Medborgaren 13 
Medborgarskolan 13 
Moderat debatt 13 
Morgonbris 31 
Myrdal, Gunnar 7

Nationella partiet 12 
Norrskensflamman 43 
Ny Dag 37

Ohlin, Bertil 8 19 
Olsson, Olof 25

Palm, August 30 32 
Palme, Olof 10 11 31 
parlamentarism 5 6 11 
62 
partistöd 13 31 
Pehrsson i Bramstorp, 
Axel 7 11 25 
personval 58 
Pethrus, Lewi 42 
planhushållning 8 56 
Plomgren, Thomas 63 
Politisk tidskrift 25 
principalatsfrågan 63 
proportionella val 5 60 
protektionist 4 
PUB 52

regeringsformen 48 59 
62 
regeringskoalition 5 
representativ demo
krati 48 62 
Riksdagshögern 12 
riksdagsordning 63 
RLF 26 
rådgivande folkom
röstning 48 
röstkort 58 
röstlängd 22 58 
rösträtt 2 58 
rösträttsfrågan 4

Saltsjöbadsavtalet 7 
Samhällsgemenskap 42 
samlingsregering 8 11 
semesterregeringen 7 
Sifo 52
Sillén, Hugo 36 
Socialistisk debatt 37 
Socialistiska partiet 36 
Springer, Christopher 63
Staaff, Karl 4 5 
Statistiska centralbyrån 
(SCB) 22 52 59 
Stockholmspartiet 55 
Stormklockan 37 
storstrejk 4
Studieförbundet Vuxen
skolan 19 
ståndsriksdag 2 
successionsordningen 48 
Sundsvallsstrejken 30 
Svensk Linje 13

Svensk politik 25 
Svenska Gallupin- 
stitutet 52 
Svensson, Alf 42 
Sveriges kommunistiska 
parti 36
Sveriges liberala 
parti 18
Sveriges officiella 
statistik 59
Sveriges socialdemokra
tiska vänsterparti 36 
von Sydow, Oscar 11

Tiden 31
Tingsten, Herbert 22 34 
tryckfrihetsförord
ningen 48
Trygger, Ernst 11 
tullstriden 3 14 20 56 
tuschstreckets förskjut
ning 6

Ullsten, Ola 11 19
Ung center 25 
utjämningsmandat 10 61
Utsikt 19 
utskott 6 11

valdistrikt 59 
valkrets 59 
vallagen 59 
valnämnd 59 
valprövningsnämnd 5.9 
valsedel 58
valsedelsförsändelse 59
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