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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den tredje delen av redogörelsen för 
allmänna valen 1973. Den omfattar översikter av riksdagens sammansättning, 
valdeltagandet bland röstberättigade utlandssvenskar samt två specialunder
sökningar. 

Den ena specialundersökningen behandlar valdeltagandet vid riksdagsvalet i olika 
befolkningsgrupper. Den andra, som utarbetats av fil kand Olof Petersson och 
professor Bo Sär 1 vik under medverkan av en forskargrupp vid Göteborgs universi
tets statsvetenskapliga institution, redogör för väljarbeteendet vid valen 1964, 
1968, 1970 och 1973. 

Förste aktuarie Lars Persson och byråassistent Birgitta Norman står för den del 
av arbetet med föreliggande rapport, som utförts vid statistiska centralbyrån. 

Stockholm i augusti 1975 

INGVAR OHLSSON 

Bertil Olsson 
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Summary 

In 1971 a unicameral system was intro
duced for the Riksdag, the one Chamber 
having 350 members. A political party can 
be represented in the Riksdag if it has 
obtained 4 percent or more of the total 
votes cast or 12 percent of the votes, in 
one or several constituencies. There are 28 
constituencies. 

Those entitled to vote are all Swedish 
citizens aged 19 or over, the year before 
the election year, who are not under any 
legal disability and whose names are enter
ed on the electoral register. Swedes abroad 
are permitted to vote on application. The 
first chapter in this report is concerned 

with the number of persons entitled to vote 
and various aspects of the composition of 
the Riksdag. Comparations are also made 
on municipal level between the results in 
the elections to the Riksdag in 1970 anc 
1973. The second chapter relates to the 
Swedes abroad and their participation in 
the election. 

To obtain a picture of participation in the 
elections by various population groups, a 
study was made of a sample that had 
been used in a labour force survey in the 
autumn of 1973. This survey provided in
formation on occupation, employment sta
tus etc. The names of the persons included 
in the sample were sent to the respective 
County Administration which were asked 
to check to see whether these had or had 
not voted. The persons in the sample who 
could not be discovered, was almost en
tirely due to internal migration, which 
made it impossible to find 80 persons in the 
electoral registers. IS 289 persons remained 
about whom data could be obtained. 

The last chapter is an exhaustive study 

of voting behaviour in certain Riksdag 
elections. An analysis is made to find out 
changes in voting behaviour from one 
election to another. The study is a result 
of co-operation between the National Cen
tral Bureau of Statistics and the department 
of Political Science at the University of 
Gothenburg. The report is written by 
B A Olof Petersson and Professor Bo 
Särlvik. The chapter starts with a more 
detailed summary in English. 

In the tables below the parties have 
been given the following denominations: 

M = Moderata Samlingspartiet (the 
Conservatives) 

C = Centerpartiet (the Centre Party) 
F = Folkpartiet (the Liberals) 
S = Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 

(the Social Democrats) 
VPK= Vänsterpartiet Kommunisterna (the 

Left Party-Communists) 



7 

List of terms 

Absoluta tal 
Administrativt arbete 
Andel 
Andra kammaren 
Anställd 
Antal 
Arbetar i eget hushåll 
Arbetslös 
Arbetsoförmögen 
Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna (S) 
Avgiven 
Avgången 

Beräkning 
Beskickning 
Bostadsort 
Bosättningsland 
Början 

Centerpartiet (C) 
Civilstånd 

Datum 
Därav 

Ej 
Ej gifta 
Ej röstande 
Erhållen 

Folkmängd 
Folkpartiet (F) 
Företagare 
Församling 
Förut bevistade riksdagar 

Gifta 
Giltig 
Gruv- och stenbrottsarbete 

Absolute numbers 
Administrative work 
Proportion 
The second chamber 
Employee 
Number 
Keeping house 
Unemployed 
Unable to work 
The Social Democrats 

(The Labour Party) 
Cast 
Retired, resigned 

Calculation 
Embassy 
Place of residence 
Country of residence 
Beginning 

The Centre Party 
Marital status 

Date 
Of which 

Not 
Non-married 
Non-voter 
Obtained 

Population 
The Liberals 
Employer 
Parish 
Earlier sessions 

Married 
Valid 
Mining and quarrying 

Handel 
Hela 
Hela antalet 

I arbetskraften 
Industri 
Inkomst 
Innehåll 
Inom 

Jordbruk 
Jämförelse 

Kameralt kontorstekniskt arbete 

Kammare 
Kommun 
Kommersiellt arbete 
Kvinna, kvinnor 
Kön 

Ledamot 
Län 

Man, män 
Mandat 
Medelålder 
Medhjälpande familjemedlem 
Militärt arbete 
Moderata Samlingspartiet (M) 

Näringsgren 
Näringskaraktär 

Offentlig förvaltning 
Ogiltig 
Olika 

Parti 
Partibeteckning 
Poströst 
Procentuell förändring 
Proportionalitet 

Relativa tal 
Riket 
Riksdag 
Riksdagsman 
Riksdagsval 
Röst 

Commerce 
Whole 
The whole number 

In the labour force 
Manufacturing 
Income 
Contents 
In (within) 

Agriculture 
Comparison 

Clerical work in accounts 
departement Accounting 
Chamber 
Municipality 
Commercial work 
Woman, women 
Sex 

Member 
County 

Man, men 
Seat 
Average age 
Unpaid family worker 
In the Services 
The Conservatives 

Economic sector 
Economic structure 

Public administration 
Not valid, invalid 
Different 

Party 
Party denomination 
Postal vote 
Percentage change 
Proportionality 

Relative numbers 
The country 
Riksdag, Parliament 
Member of the Riksdag 
Election to the Riksdag 
Vote 



8 

Röstande 
Röstberättigad 
Röstsammanräkning 

Sammansättning 
Samtliga 
Senaste 
Servicearbete 
Skogsbruk 
Studerande 
Summa 
Sysselsatt 

Tekniskt, naturvetenskapligt 
arbete 

Tillhöra 
Tillverknings arbete 
Titel 
Transport och kommunikations

arbete 
Tätortsgrad 
Tätortsbefolkning 

Uppgift 

Voter 
Entitled to vote 
Counting of votes 

Composition 
Total 
Latest 
Engaged in service trades 
Forestry 
Students 
Total 
In employment 

Technical and/or scientific work 

Belong to 
Manufacturing 
Title 
Transport and communications 

Degree of urbanity 
Urban population 

Information 

Utan 
U tjämningsmandat 
Utlandssvensk 
Utom 
Utomlands, utom riket 

Val 
Vald 
Valdistrikt 
Valkrets 
Vallokal 
Valman 
Valsedel 
Vårsession 
Vänsterpartiet 
Kommunisterna (VpK) 

Yrke 
Yrkesställning 

Ålder 
Ar 

Övriga (Ö) 

Without 
Adjustment seats 
Swede abroad 
Out of 
Abroad 

Election 
Elected 
Electoral district 
Constituency 
Polling-station 
Elector 
Voting paper 
Spring session 
The Left Party-
Communists 

Occupation 
Occupational status 

Age 
Year 

Others 



9 

Inledning 
Introduction 

Föreliggande del av Allmänna valen 1973 är indelad i fyra avsnitt. Det första av
snittet behandlar olika aspekter på riksdagsvalet. Bl a ingår en tabell som visar 
procentuella förändringar av partiernas röstandelar mellan valen 1970 och 1973 på 
kommunnivå. Avsnitt två visar valdeltagandet i riksdagsvalet bland röstberät
tigade utlandssvenskar. De tredje och fjärde avsnitten är två regelbundet åter
kommande specialundersökningar. Avsnitt tre visar valdeltagandet i olika befolk
ningsgrupper. Det fjärde avsnittet redogör för en intervjuundersökning som till
kommit i samarbete mellan statistiska centralbyrån och en forskargrupp vid stats
vetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Fil kand Olof Petersson och 
professor Bo Sär I vik har författat rapporten. Varje avsnitt i denna rapport inleds 
med en text där källor m m redovisas. 
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1. Riksdagsvalet 1973 

The 1973 Riksdag election 

SOS Allmänna valen Del 1. Riksdagsvalet den 16 september 1973, innehåller ut
förliga tabeller främst omfattande de giltiga rösternas fördelning efter partier på 
olika regionala nivåer. Föreliggande rapport ger i detta avsnitt ytterligare statistik 
rörande mandaten och dess fördelning, de valda riksdagsmännen, poströstning 
samt förändring mellan valen 1970-1973 av partiernas röstandelar. 

Vid riksdagsvalet 1970 valdes för första gången ledamöter till den nya enkam
marriksdagen. Röstberättigade var svenska medborgare som uppnått nitton års 
ålder kalenderåret innan valåret och som stod upptagna i allmän eller särskild 
röstlängd samt ej var omyndigförklarade. Enkammarriksdagen består av 350 leda
möter. Valsystemet syftar till att fördela mandaten proportionellt mot partiernas 
andelar av de giltiga valsedlarna i hela riket. 310 av mandaten är fasta mandat och 
40 är utjämningsmandat. Valsystemet innehåller dessutom spärregler mot småpar
tier. För att ett parti skall komma i fråga vid fördelningen av mandaten måste det 
minst ha erövrat fyra procent av de giltiga valsedlarna i hela riket. Har partiet 
inte lyckats med detta kan det även bli representerat i riksdagen om det erhållit 
minst tolv procent av de giltiga valsedlarna i någon valkrets. I detta fall är partiet 
med vid fördelningen av valkretsens fasta mandat. 

Av de uppgifter som förekommer i avsnittet har de som visas i tabellen med de 
procentuella förskjutningarna per parti och kommun mellan valen 1970 och 1973 
inte tidigare funnits med i valstatistiken. Underlaget till denna tabell är dels resul
taten i riksdagsvalet 1973 per kommun, dels resultaten i riksdagsvalet 1970 an
passade till motsvarande kommuner och dessutom justerade för poströsternas för
delning efter parti. Detta förhållande gör att 1970 års resultat är behäftade med en 
viss osäkerhet. Den genomsnittliga avvikelsen från de riktiga resultaten har be
räknats ligga strax under 1 procent. Osäkerheten för enskilda kommunresultat är 
naturligtvis större. 

Källor: 

1. Uppgifterna om röstberättigade i allmän röstlängd härrör från ADB-baserade 
sammanställningar som länsstyrelserna tillställt SCB och från de särskilda röst
längderna. 

2. Uppgifter om mandatfördelningar härrör från sammanställningar framställda vid 
Riksskatteverket och från tidigare publicerad valstatistik. 

3. Uppgifter om de valda riksdagsmännen har hämtats från riksdagskatalogen 1974. 

4. Uppgifterna om poströstning har sammanställts av Postverket. 

5. Uppgifterna för förändringar av partiernas röstandelar mellan valen 1970-1973 
baserar sig på grunduppgifter som beträffande 1970 års val färdigställts vid Sveriges 
Radio och beträffande 1973 års val vid SCB (på grundval av ADB-baserade val
resultat). 
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Tabell 1.1 Röstberättigade i valkretsar
na i riksdagsvalet 1973 (for val till 
Riksdagen 1974) samt beräkning av an
talet fasta mandat i varje valkrets för 
treårsperioden 1974-1976 
Entitled to vote in the election to the 
Riksdag in 1973 and estimate of the 
number of seats in each constituency 
during the 1974-1976 period 

Riksdagsvalkvot 5 686 458 

310 = 18343 
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Tabell 1.2 Valda vid riksdagsvalet 1973 
valkretsvis efter partier. Antal utjäm
ningsmandat inom parentes 

Members elected in the election to the 
Riksdag in 1973 by constituency and 
by party. Number of adjustment seats 
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Tabell 1.3 Riksdagens sammansättning åren 1929-1974 

The composition of the Riksdag, 1929-1974 
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Tabell 1.4 Riksdagens sammansättning vid början av 1974 års riksdags vårsession 

The composition of the Riksdag at the beginning of the 1974 spring session 
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Tabell 1.5 Medelåldern bland riksdags
männen vid början av vissa riksdagars 
vårsessioner1 

Average age of members of the Riks
dag at the beginning of certain spring 
sessions 

1 Vårsessionerna vid de riksdagar som följt närmast efter de senaste tjugo årens andrakam-
marval. Fr o m 1971 vid riksdagar närmast efter allmänna val. 
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Tabell 1.6 Länsvis fördelning av väljare som röstat på postanstalt vid 1973 års allmänna 
val 

Postal votes by county at the General elections in 1973 
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Tabell 1.7 Procentuell förändring av partiernas röstandelar mellan riksdagsvalen 
1970 och 1973. Valkrets och kommunvis1 

Percentage change of valid votes by party and by municipality between the elections 
to the Riksdag in 1970 and 1973 

1 1974 års kommuner. 
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1970 och 1973. Valkrets och kommunvis1 
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2. Röstberättigade och 
röstande 
utlandssvenskar 1973 

Persons entitled to vote and 
Swedish voters abroad 1973 

Fr o m 1968 års val kan svenska medborgare som ej är mantalsskrivna i riket, 
efter ansökan, bli upptagna i särskild röstlängd. Detta kan ske under förutsättning 
av att de någon gång under de fem senaste åren, som föregått det år då röst
längden upprättas, varit kyrkobokförda i Sverige och i övrigt uppfyller kraven för 
att äga rösträtt. Tabelluppgifterna har hämtats från de särskilda röstlängderna. 
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Tabell 2.1 Riksdagsvalet 1973 valkrets
vis. Röstberättigade och röstande ut
landssvenskar efter kön 

Election to the Riksdag in 1973 by 
constituency. Electorate and Swedish 
votes abroad by sex 
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Tabell 2.2 Riksdagsvalet 1973. De i särskild röstlängd upptagna (utlandssvenskar). 
Fördelning efter valkrets och bosättningsland 
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Swedes abroad at the election to the Riksdag in 1973. By constituency and country of 
residence 
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Tabell 2.2 (forts) Riksdagsvalet 1973. De i särskild röstlängd upptagna (utlands
svenskar). Fördelning efter valkrets och bosättningsland 
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3. Valdeltagande
undersökningen vid 
riksdagsvalet 1973 

Survey of participation in the 1973 
Riksdag election 

I samband med riksdagsvalen verkställer SCB numera regelbundet urvalsunder
sökningar i syfte att belysa valdeltagandet i olika befolkningsgrupper, s k valdel
tagande undersökningar. I 1973 års valdeltagandeundersökning utnyttjades det urval 
individer som intervjuats i samband med arbetskraftsundersökningen (AKU) 
september 1973. AKU bygger from januari 1970 på tre separata urval om var
dera cirka 18000 individer, som intervjuas en gång per kvartal; ett urval per 
månad. Urvalen dras från registret över totalbefolkningen (RTB). 

För valdeltagandeundersökningens ändamål sorterades icke-röstberättigade, dvs 
utländska medborgare (utlänningar), omyndigförklarade samt av åldersskäl icke
röstberättigade, bort från A KU-urvalet. Detta urval kom sedan ytterligare att 
minskas med de personer som var äldre än 74 år beroende på att AKU-data 
saknades för denna kategori. Urvalet blev därigenom behäftat med ett undertäck-
ningsfel. Erfarenhetsmässigt har denna åldersgrupp ett lägre genomsnittligt valdel
tagande varför den totala skattningen av valdeltagandet blir något for högt. Bort
fallet uppgår till 80 personer, vilka till större delen består av personer som ej 
återfunnits i röstlängderna. Främsta orsaken härtill är flyttning. Genom sin relativa 
litenhet torde bortfallet spela en underordnad roll för skattningarna av valdel
tagandet. 

Uppgifter om valdeltagande hämtades från röstlängderna. Länsstyrelserna om
besörjde denna uppgift genom att på optiskt läsbara blanketter innehållande adress
uppgifter m m från RTB notera om urvaisindividerna röstat i riksdagsvalet eller ej. 
Utöver ovanstående uppgifter lämnade RTB uppgift om sammanräknad inkomst 
för inkomståret 1973. 

Från AKU for september 1973 erhölls uppgifter för nedanstående definierade 
variabler: 

/ arbetskraften: Personer som är antingen sysselsatta eller arbetslösa. 

Sysselsatt: Alla personer som under mätveckan utförde arbete minst 1 timme som 
antingen avlönade arbetstagare, egna företagare eller oavlönade medhjälpare med en 
arbetstid på minst 15 timmar samt personer som var tillfälligt frånvarande. 

Arbetslös: Personer som ej utförde arbete men var arbetssökande eller väntade 
på att få börja ett arbete samt förhindrade att arbeta p g a sjukdom. 

Ej i arbetskraften: Personer som under mätveckan inte var sysselsatta eller arbets
lösa enligt ovanstående definitioner, t ex hemmafruar. 

Näringsgren: Näringsgren kodas enligt SNI för de personer som är i arbetskraften. 
Den bestämmes av foretagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe' där 
intervjupersonen var sysselsatt under mätveckan. 

Yrke: Yrke bestäms för varje person i arbetskraften enligt ISCO, som den ut
formats i Nordisk Yrkesklassificering (NYK). Arten av personens huvudsakliga 
arbete under mätveckan avgör yrkesklassificeringen. 
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Övriga definitioner: 

Ej gifta: I denna grupp ingår ogifta och förut gifta (skilda, änklingar och änkor). 

Ålder: Den vid undersökningsårets slut uppnådda åldern. 

Inkomst: Inkomst utgörs av sammanräknad inkomst för inkomståret 1973. 

För ytterligare information om AKU och dess metoder hänvisas till Statistiska 
Meddelanden i underserien Am. 
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Tabell 3.1 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter kön och ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by sex and age 



35 

Tabell 3.2 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter civilstånd och ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by marital status and age 
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Tabell 3.3 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter sysselsättningsstatus och 
ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by employment status and age 
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Tabell 3.4 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter sysselsättningsstatus och 
civilstånd 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by employment status and marital status 



Tabell 3.5 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter näringsgren och yrkes
ställning 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by economic sector and occupational status 
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Tabell 3.6 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter näringsgren och ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by economic sector and age 
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Tabell 3.7 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter yrke och ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by occupation and age 
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Tabell 3.7 (forts) Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter yrke och ålder 
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Tabell 3.8 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter yrke 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by occupation 
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Tabell 3.8 (forts) Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter yrke 
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Tabell 3.9 Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter inkomst och ålder 

Election to the Riksdag in 1973. Voters by income and age 
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Tabell 3.9 (forts) Riksdagsvalet 1973. Röstningsförhållanden efter inkomst och ålder 
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intervjuundersökning vid riksdagsvalet 1973 

Av Olof Petersson och Bo Särlvik 

The 1973 election 

Report on the interview inquiry carried out by the National 
Central Bureau of Statistics and the Department of Political 
Science at the University of Gothenburg on the occasion 
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By Olof Petersson and Bo Särlvik 
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Summary 

The interview sample survey of the 1973 
elections is the latest in a series of studies 
on party choice, electoral participation and 
political opinion formation carried out in 
connection with each Riksdag election 
since 1956. 

The election studies originated as a result 
of joint work between the National Central 
Bureau of Statistics and the Department 
of Political Science at the University of 
Gothenburg. The Central Bureau of Stati
stics has been responsible for the drawing 
of the sample, the field work, and the 
collection of various complementary data 
from electoral registers, etc. At the De
partment of Political Science the study was 
directed by professor Bo Särlvik with Olof 
Petersson, Research Associate, as As
sistant Project Director. The Gothenburg 
research project has been responsible for 
the general design of the study, the con
tents of the questionnaire, the data analyses 
and the preparation of reports on the 
findings. 

This report can be summarized chapter 
by chapter as follows. (See also the 
English translation of table headings.) 

"The Election Studies 1956-1973". This 
chapter gives a brief overview of the 
previous interview surveys as well as of 
the 1973 study in regard to research orga
nization, study design etc. 

The 1973 sample is designed to represent 
the enfranchised part of the Swedish 
population. A more detailed description 
of the sample can be found in the two 
chapters titled "Study Design, Sample and 
Field Work" and "The Sample: Repre
sentative}? and Sources of Error". As is 
shown in Table 1 the sample consisted 

in all of 3.295 persons of whom 116 were 
excluded either because they were older 
than 80 years, died during the period 
between the sample drawing and the field 
work or because they lived abroad. The 
remaining net sample consisted of 3 179 
persons.The response rate was 81.7%. 

"Party Choice, Participation and Elec
tion Outcome 1970-1973". This chapter 
contains one section which presents data 
on rates of change in party vote and 
participation, as well as on the proportions 
of voters at the two elections with un
changed party allegiance. One section 
presents data showing the extent to which 
voters voted differently in the simultaneous 
Riksdag and local elections. Another 
section contains an analysis of the rela
tionship between party vote and self-
reported time of voting decision. The 
analysis also includes an estimate of the 
strength and direction of party identifica
tion and its relationship to voting be
haviour. Finally data relating to the 
"preference rating" of the voters are used 
together with data on party change in order 
to throw light on some basic conditions 
for party competition in the electorate. 
This analysis is especially pertinent in view 
of the typical picture of the Swedish 
multiparty system, in which some parties 
are presumed to be comparatively "close" 
to each other while others are considered 
to be politically "far away" from each 
other. 

"Electoral Behaviour in Population 
Groups". This chapter contains a section 
of tables showing voting behaviour in dif
ferent population groups. Party vote and 

election participation are presented by 
age, sex, marital status, income, education, 
municipality size, population density of the 
municipality, the economic structure of the 
municipality, and organization member
ship. 

"The Social Bases of the Parties 1956-
1973". By using the whole series of inter
view sample surveys it is possible to study, 
in detail, changes in the parties' social 
bases after 1956. This chapter contains a 
section of tables which shows the voters' 
party choice and the proportion of non
voting within socio-economic groups, and 
the distribution by socio-economic groups 
among voters and non-voters in the six 
Riksdag elections 1956-1973. The chapter 
also includes a summary of the changes 
in the parties' social composition. 

"Age and Party Choice 1960-1973". 
Starting with a summary of the parties' 
strength within various age classes in the 
five Riksdag elections 1960-1973, the 
chapter also contains a more specific 
analysis of the separate effects of education 
and age on the party choice. A summary of 
the relation between age, occupation, and 
party choice at the Riksdag elections 1960-
1973 is also included. 

"Party Changes 1970-1973-Supplementary 
Analyses". This chapter shows the com
position of the stable party voters 1970-
1973 and a number of categories of party 
changers. 

In a concluding list references are given 
to reports based on data from previous 
election studies carried out at the Depart
ment of Political Science at the University 
of Gothenburg. 

In the report the parties' names are abbreviated as follows: 
VPK =The Left Party Communists 
S =The Social Democrats 
C =The Centre Party 
FP =The People's Party 
M =The Moderates 
KDS =The Christian Democrats 
SKP =The Swedish Communist Party 
KFML(r) =The Marxist-Leninists (revolutionaries) 
"Övriga"=SKP+KFML(r)+others 
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Sammanfattning 

Intervjuundersökningen vid 1973 års val är den senaste i en 
serie studier kring partival, valdeltagande och politisk 
opinionsbildning, som genomförts vid varje riksdagsval sedan 
1956. 

Valundersökningarna har kommit till stånd genom ett sam
arbete mellan statistiska centralbyrån och en forskargrupp 
knuten till statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet. Statistiska centralbyrån har svarat för framtag-
ning av urvalet, utfört fältarbetet med intervjuer samt verk
ställt insamling av kompletterande data från röstlängder 
m m. Vid statsvetenskapliga institutionen har arbetet letts av 
professor Bo Särlvik med forskarassistent Olof Petersson 
som biträdande projektledare. Projektledningen vid stats
vetenskapliga institutionen har haft ansvaret för den allmänna 
undersökningsplanen och för utarbetandet av intervjuformu
lär samt svarar vidare för såväl databearbetningen som redo
visningen av undersökningsresultaten. 

Urvalet vid 1973 års valundersökning avser att represen
tera den del av den svenska befolkningen som var röst
berättigad vid 1973 års val. En närmare beskrivning av ur
valet återfinns i de två kapitlen "Undersökningsplan, urval 
och datainsamling" och "Urvalet: representativitet och fel
källor" . Avsnittet om de metoder som kan utnyttjas för att 
ange "graden av osäkerhet" hos undersökningsresultatet 
grundade på stickprov har gjorts kortfattat och innefattar 
inte någon ingående diskussion av statistisk teoretisk art. 
Syftet med detta avsnitt är väsentligen att ange statistiska 
"osäkerhetsgränser" som kan användas för en allmän be
dömning av undersökningsresultatens tillförlitlighet. 

I kapitlet "Partival, valdeltagande och valutslag 1970-
1973" redovisas analyser av datamaterialet, som gäller de 
röstberättigades valdeltagande och partival vid de båda riks
dagsvalen. Uppgift om partival vid valet 1970 inhämtades 
vid intervjun 1973. I detta avsnitt belyses också i vilken 
utsträckning väljarna använde sig av möjligheten att rösta på 
olika partier i riksdagsval och kommunala val. I ett följande 

avsnitt i detta kapitel analyseras data beträffande röstnings
beteende i relation till de intervjuades upplysningar om den 
tidpunkt, då de bestämde vilket parti de skulle rösta på vid 
valet 1973. Därefter undersökes sambandet mellan röstnings
beteende och ett mått på "känsla av partianslutning". 
Såsom framgår av den följande framställningen avser det sist
nämnda begreppet en attityd som innebär att individen i högre 
eller lägre grad känner sig som "anhängare" av ett be
stämt parti (begreppet användes såsom en synonym till den 
gängse vetenskapliga termen "partiidentifikation"). Kapitlet 
innehåller vidare ett avsnitt med en summering av tendenser 
som framträder i datamaterialet, med avseende på röstnings
beteende och inställning till partierna vid valen 1970 och 
1973. Slutligen utnyttjas data beträffande väljarnas "prefe
rensordningar" med avseende på partierna för att tillsam
mans med röstningsdata beskriva vissa grundläggande be
tingelser för partiernas konkurrens om rösterna. Analysen 
anknyter här till den väl kända bilden av partisystemet, där 
vissa partier anses stå "nära" varandra medan andra partier 
anses stå "långt ifrån" varandra. 

Kapitlet "Valbeteende inom olika befolkningsgrupper" 
innehåller ett omfattande tabellmaterial, där röstningsbe
teendet inom olika befolkningsgrupper beskrivs. Sålunda 
redovisas partival och valdeltagande efter ålder, kön, civil
stånd, inkomst, utbildning, kommunstorlek, kommunens 
tätortsgrad, kommunens näringskaraktär samt organisations
tillhörighet. 

Genom att utnyttja hela serien av intervjuundersökningar 
är det möjligt att i detalj studera förskjutningarna i par
tiernas sociala underlag under perioden efter 1956. Kapitlet 
"Partiernas sociala bas 1956-1973" innehåller ett tabell
material vilket utvisar dels de röstandes partival och andelen 
ej röstande inom socialekonomiska grupper, dels fördelningen 
på socialekonomiska grupper bland röstande och ej röstande 
vid varje av de sex riksdagsvalen 1956-1973. Kapitlet om
fattar dessutom en sammanfattande översikt över för
ändringarna i partiernas sociala sammansättning. 

Kapitlet "Ålder och partival 1960-1973" inleds med en 
översikt över partiernas styrka inom åldersklasser vid de 
fem riksdagsvalen 1960-1973. Kapitlet innehåller dessutom 
en närmare analys av den sammantagna effekten av ut
bildning och ålder vid valet av parti vid riksdagsvalet 1973 
samt en översikt över sambandet mellan ålder, yrke och 
partival vid riksdagsvalen 1960-1973. 

I kapitlet "Partibyten 1970-1973 - kompletterande ana
lyser" redovisas sammansättningen av partiernas stabila 
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väljarunderlag 1970-1973 samt vissa partibytarkategorier. 
I en avslutande förteckning ges hänvisning till vid Göte

borgs universitets statsvetenskapliga institution utarbetade 
redogörelser med data från de tidigare valundersökningarna. 

I redogörelsen rapporteras partierna med följande förkort
ningar: 

VPK =Vänsterpartiet Kommunisterna 
S =Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
C =Centerpartiet 
FP = Folkpartiet 
M =Moderata samlingspartiet 
KDS = Kristen demokratisk samling 
SKP =Sveriges kommunistiska parti 
KFML(r)=Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 

(revolutionärerna) 
"Övriga"=SKP+KFML(r)+övriga 
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Valundersökningarna 1956-1973 

Intervjuundersökningen vid 1973 års val är den senaste i en 
serie studier av partival, valdeltagande och politisk opinions
bildning inom den svenska valmanskåren, som tillkommit 
genom ett samarbete mellan statistiska centralbyrån och ett 
forskningsprojekt vid Göteborgs universitets statsveten
skapliga institution. 

Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg var huvudman 
för en undersökning vid 1956 års val. På uppdrag av 
Författningsutredningen genomfördes därefter i samband 
med 1957 års folkomröstning i tjänstepensionsfrågan en 
intervjuundersökning med särskilt syfte att belysa opinions
bildningsprocessen vid folkomröstningen (Bo Särlvik, Opini
onsbildningen vid folkomröstningen 1957 SOU 1959:10, 
Stockholm 1959). Båda dessa undersökningar genomfördes 
i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen och 
statistiska centralbyrån. 

Samarbetet mellan statsvetenskapliga institutionen och 
SCB har sedan 1960 års val fortsatt med stöd av anslags
medel, som ställts till SCB:s förfogande för detta ändamål. 
SC B och statsvetenskapliga institutionen har sålunda genom
fört intervjuundersökningar vid valen 1960, 1964, 1968, 1970 
och 1973. Vid statsvetenskapliga institutionen har under
sökningarna organiserats som ett forskningsprojekt, vilket 
svarat för konstruktion av frågeformulär, kodning och 
databearbetning av intervjusvaren samt utarbetandet av en 

undersökningsrapport. Statistiska centralbyrån har ansvarat 
för urvalsdragning, fältarbetet med intervjuer och i förekom
mande fall brevenkät samt insamling av uppgifter från 
officiella register och röstlängder. 

De tre valundersökningarna 1964, 1968 och 1970 kom att 
bilda en panelundersökning genom att 1964 års intervju
personer återintervjuades både 1968 och 1970. Intervjuur
valets storlek uppgick 1964 till cirka 2 800, 1968 till drygt 
2 900 personer. Genom att, förutom ett tilläggsurval av 
förstagångsväljare, också ett kontrollurval tillades 1970, 
uppgick antalet intervjuade detta år till nära 4 200 personer. 
För vart och ett av valen 1964, 1968 och 1970 har redo
görelser intagits i den officiella valstatistiken (SOS Allmänna 
val). Redogörelserna innehåller data om förändringar i val
beteendet jämfört med närmast föregående val, partiernas 
sociala sammansättning etc. För samtliga redogörelser sva
rade professor Bo Särlvik, som också varit projektledare 
vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Till val
undersökningsprojektet har också knutits en grupp av forska
re, som i avhandlingsuppgifter behandlar olika aspekter av 
politiskt beteende i den svenska valmanskåren. 

Valundersökningen 1973 har genomförts som ett forsk
ningsprojekt vid Göteborgs universitets statsvetenskapliga 
institution med professor Bo Särlvik som projektledare och 
forskarassistent Olof Petersson som biträdande projekt
ledare. Förevarande redogörelse ansluter sig innehållsmässigt 
till de föregående men har utvidgats bl a genom att här 
intagits tabeller och analys som grundar sig på hela serien 
av valundersökningar från 1956. Forskarassistent Olof 
Petersson har utarbetat denna redogörelse under medverkan 
av projektledaren. 

Sist i denna redogörelse återfinnes en förteckning över dels 
de tidigare redogörelserna för den officiella valstatistiken, 
dels ett urval övriga bearbetningar av datamaterialet från 
valundersökningarna. 
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Undersökningsplan, urval och 
datainsamling 

Urvalet vid 1973 års valundersökning omfattar totalt 3 295 
personer och avser att representera den del av den svenska 
befolkningen som var röstberättigad vid 1973 års val. Liksom 
varit fallet vid tidigare valundersökningar sattes dock vid 
fältarbetet en övre åldersgräns, som innebär att personer 
över 80 år ej kontaktades för intervju. Det egentliga intervju
urvalet omfattar sålunda födelseårsklasserna 1893-1953. An
delen genom åldersgränsen uteslutna personer utgör 3 pro
cent av totalurvalet. 

Intervjuurvalet är i förhållande till de tidigare valunder
sökningarna helt nytt. Den panelstudie som genomfördes vid 
valen 1964, 1968 och 1970 avslutades alltså vid 1970 års 
val. I 1973 års undersökning tillämpades vidare en annan 
metod för urvalsdragningen än vid de tidigare undersök
ningarna. Den tidigare användningen av SCB:s sk basurval 
har ersatts med en urvalsdragning i ett steg, direkt från 
SCB:s register över totalbefolkningen, med hjälp av SCB:s 
standardprogram för slumpmässiga urval. Vid urvalsdrag
ningen bortsorterades personer, som på grund av rösträtts
hinder ej ingick i målpopulationen. I målpopulationen ingår 
även röstberättigade utlandssvenskar, men dessa ingår emel
lertid ej i urvalsramen. 

Liksom vid undersökningarna 1960, 1964 och 1968 delades 
urvalet slumpmässigt i två likstora delurval, fortsättningsvis 
benämnda A-urvalet resp B-urvalet. Intervjupersoner till
hörande A-urvalet kontaktades för besöksintervju/örÉ» valet, 
medan B-urvalet intervjuades vid besöksintervjuer efter va
let. Genom denna undersökningsplan uppnåddes att man 
kunde insamla data såväl från valrörelsen som från tiden 
närmast efter valdagen: sålunda kunde 91 procent av inter
vjuerna genomföras under perioden 16 augusti-16 oktober. 
En fördel med denna fältarbetsplan är vidare att vissa 
möjligheter vinnes att studera korttidsförändringar, som äger 
rum i omedelbar anslutning till valet. 

En mindre del av A-urvalet, för vilka ingen intervju 
kunde komma till stånd före valet, kontaktades återigen 

efter valet. Genom denna uppföljning kom sålunda 121 per
soner, som tillhör A-urvalet att intervjuas efter valet. Som 
ett annat led i strävan att nedbringa det bortfall, som alltid 
uppkommer i undersökningar av detta slag, utfördes i slutet 
av fältarbetsperioden sammanlagt 170 intervjuer med ett 
något nedkortat formulär. (I detta antal ingår % av de 121 
personer i A-urvalet, som intervjuades efter valet). Dessa 
förkortade intervjuer utfördes företrädesvis per telefon, till 
skillnad mot övriga intervjuer, vilka genomfördes vid besök 
i de intervjuades hem. Användningen av det förkortade 
formuläret innebär emellertid ingen informationsförlust för 
denna redogörelse, eftersom alla de här utnyttjade inter
vjufrågorna även ingår i den förkortade formulärversionen. 

Till dem som intervjuades före valet utsändes omedelbart 
efter valdagen en kort brevenkät innehållande bl a en fråga 
om den intervjuades definitiva röstningsbeslut. Ett mindre 
antal personer som trots flera påminnelser ej insänt enkäten 
intervjuades till sist per telefon eller, i några fall, vid besök. 
Bortfallet i brevenkäten kunde på detta sätt slutligen ned
bringas till 2,5 procent. Vidare har uppgifter om valdel
tagande vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstings
valen både 1970 och 1973 insamlats från de offentliga röst
längderna. Information om deltagande i valen 1970 och 1973 
föreligger härigenom för urvalet i dess helhet, inte endast 
för de faktiskt intervjuade, utan även för bortfallet samt den 
del av urvalet som uteslöts genom den övre åldersgränsen. 

I tabell 1 redovisas brutto- resp nettourvalens storlek, 
antalet ej intervjuade personer samt bortfallets fördelning på 
bortfallsorsak. Som framgår av tabellen utgör andelen genom
förda intervjuer 81.7 procent av nettourvalet. Bortfallet är 
större än i de valundersökningar som tidigare genomförts. 
Den helt dominerande bortfallsorsaken är vägran att medge 
intervju. I avsnittet "Urvalet: representativitet och felkäl
lor'" diskuteras bortfallets tänkbara inverkan på undersök
ningsresultaten. 

Bortfallet har som regel helt uteslutits från databear
betningen och ingår då ej i resultatredovisningens tabeller. 
Därutöver har från ett flertal tabeller uteslutits personer, 
som visserligen intervjuats och deltagit i val, men ej lämnat 
upplysning om sitt partival. I vissa tabeller har även ett mind
re antal personer uteslutits på grund av att relevanta upp
gifter saknats. Detta medför att uppgifter beträffande stor
leken av vissa kategorier kan vara något skiljaktiga i olika 
tabeller. Sådana skillnader har särskilt påpekats endast då de 
bedömts ha betydelse för slutsatser eller kommentarer till 
tabellerna. 
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Tabell 1 Antal genomförda intervjuer, bortfall m m vid val
undersökning 1973 med uppdelning på delurval 

Datainsamlingen genom intervjuer och brevenkät har 
kompletterats med uppgifter frän olika offentliga register. 
Förutom den redan omnämnda kontrollen av valdeltagande i 
röstlängderna, inhämtades sålunda uppgifter om bl a födelse
år, kön, civilstånd och taxerad inkomst från SCB:s register 
över totalbefolkningen i samband med urvalsdragningen. 
Vidare har uppgifter rörande kommunens storlek, tätortsgrad 
och näringsstruktur hämtats från det magnetband som utgör 
databasen för tabellmaterialet i SCB:s publikation Årsbok 
för Sveriges kommuner 1973. Dessa kommundata har genom 
maskinell bearbetning sammanförts med valundersökningens 
individdata. 
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Urvalet: Representativitet och 
felkällor 

Felkällor och statistisk osäkerhet 

Man kan räkna med att undersökningens urval till sin 
proportionella sammansättning överensstämmer väl med val-
manskåren med avseende på sociala och andra karaktäristika. 
Vid framtagningen av urvalet har använts metoder och 
befolkningsregister som kan förväntas säkerställa en hög 
grad av representativitet i denna mening. Härvidlag måste 
givetvis en reservation göras med hänsyn till att en övre 
åldersgräns satts för urvalet; de uteslutna åldersklasserna är 
dock små och uppvisar ett lågt valdeltagande, och ålders
gränsen har därför knappast fått någon påvisbar effekt på 
partifördelningen inom urvalet. 

Däremot är bortfallet genom uteblivna intervjuer eller 
uteblivna svar på enskilda intervjufrågor ägnat att försämra 
det bearbetade datamaterialets representativitet i förhållande 
till valmanskåren. Det här tillämpade förfaringssättet - som 
ju innebär att bortfallet i huvudsak utesluts från det bear
betade materialet - innebär att de redovisade procentför
delningarna kan förväntas ge en korrekt bild av valmans
kåren under en förutsättning, nämligen att de ej intervjuade 
fördelar sig på samma sätt som de intervjuade. Eftersom 
bortfallet utgör en liten del av det totala urvalet krävs 
dock att bortfallet avviker starkt för att något mer än en 
obetydlig felvisning skall uppkomma i de redovisade pro
centfördelningarna. Vid uppdelningar av urvalet på kate
gorier kan felvisningen på grund av bortfallet dock bli mer 
besvärande. Detta är ett av skälen till att små olikheter 
mellan procentfördelningar för olika kategorier inte bör läggas 
till grund för bestämda slutsatser. 

Eftersom undersökningsurvalet utgör ett stickprov, måste 
man vidare räkna med att det kan uppvisa av "slumpen 
framkallade avvikelser från den representerade populationen. 
De på intervjumaterialet beräknade procenttalen utgör skatt
ningar av de "sanna värden", som skulle ha erhållits om 
uppgifter beträffande hela populationen varit tillgängliga. 

(Härvid förutsattes att andra felkällor är försumbara.) 
För varje på urvalet baserat procenttal kan man emellertid 

ange en övre och en nedre gräns för ett konfidensintervall, 
inom vilket det "sanna värdet" (i ovan angiven mening) 
med viss grad av säkerhet - konfidensnivå - befinner sig. 

I den följande tablån anges sådana konfidensintervall för 
vissa procenttal (skattningar), som grundats på kategorier av 
olika storlek inom urvalet. Konfidensnivån har valts så att 
det "sanna värdet" med 95% säkerhet ligger inom det an
givna konfidensintervallet. Vid analysen av undersöknings
materialet har denna konfidensnivå bedömts vara tillfreds
ställande. Ett exempel torde klargöra konfidensintervallets 
innebörd: Om 20 procent av en grupp på 600 personer i ur
valet har en viss egenskap, erhålles för denna skattning 
konfidensintervallet 20±3. Med 95 procents säkerhet ligger 
då det "sanna värdet" i intervallet 17-23 procent. De i 
tabellen givna konfidensintervallen kan dock ej direkt använ
das för att fastställa om skillnader mellan procentfördelningar 
för olika grupper inom urvalet kan anses statistiskt säker
ställda. 

Konfidensintervallen avser en helt annan typ av fel än den 
felvisning, som framkallas av bortfallet. I själva verket är de 
här givna konfidensintervallen giltiga under förutsättning att 
felkällor av icke-slumpmässig art kan negligeras. 

I viss mening är säkerheten hos de här framlagda under
sökningsresultaten väsentligt större än vad tabellens konfi
densintervall kan ge intryck av. Dessa är nämligen fram-
räknade under den förutsättningen att de skall tillämpas på 
skattningar erhållna genom ett enda stickprov. Vid redi
geringen och presentationen av datamaterialet har emellertid 
särskild vikt lagts vid sådana regelmässigheter i röstnings
beteendet och sådana skillnader mellan olika befolknings
grupper som framträtt såsom mera bestående inslag i bilden 
av den svenska valmanskåren vid flera intervjuundersök-
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ningar med oberoende urval (1956, 1957, 1960 samt panel-
och kontrollurval 1964-1970). Sannolikheten för att resultat 
av denna art kan ha framkallats av "slumpen" vid flera 
tillfällen är betydligt mindre än vad som skulle varit fallet, 
om de framkommit vid en enda stickprovsundersökning. 

Genom att uppgifter från offentliga register insamlats för 
samtliga personer i urvalet föreligger vissa möjligheter att 
direkt jämföra den grupp som intervjuats med bortfallet med 
avseende på dessa egenskaper. En sådan bortfallsanalys har 
givit vid handen att bortfallet skiljer sig från de intervjuade 
genom att där återfinns proportionellt något fler icke-röstan-
de. kvinnor, äldre personer, ej gifta samt invånare i stor
stadsområden. Totalt sett kommer emellertid redovisade 
procentfördelningar endast att påverkas marginellt. Som 
exempel kan anföras att bortfallet bland kvinnorna var 21 
procent och bland männen 15 procent. Andelen kvinnor av de 
intervjuade i urvalet är 48 procent, medan motsvarande 
andel av totalurvalet uppgår till 50 procent. Den av bortfallet 
orsakade differensen mellan intervjuat urval och totalurval 
är sålunda endast två procentenheter. Till ledningen för be
dömningen av effekten av bortfall och den övre ålders
gränsen för intervjuer har i tabellerna 28 och 30 intagits 
dels procentuella fördelningar för samtliga intervjuade i ur
valet, dels procentuella fördelningar för urvalet som helhet. 

Valdeltagande och fördelning på partier inom undersök
ningsurvalet 

Genom att uppgiften om valdeltagande insamlats från röst
längderna för urvalet i dess helhet är det möjligt att fast
ställa valdeltagandets omfattning dels inom hela urvalet, 
dels bland de intervjuade i urvalet och kategorierna "bort
fall resp "uteslutna". 

Tabell 2 Valdeltagande inom olika delar av urvalet 

Valdeltagandet i urvalet som helhet är som synes i det 
närmaste exakt lika stort som valdeltagandet i hela vafmans-
kåren: 90,7 jämfört med 90,8 procent. Ser man bara till den 
del av urvalet där en intervju faktiskt kom till stånd blir 
valdeltagandet dock markant högre: 93,6 procent. Detta beror 
på att såväl åldersklasserna över 80 år som bortfallskategorin 
uppvisar ett lågt valdeltagande. 

I tabell 3 kan de röstandes fördelning på partier inom under
sökningsurvalet jämföras med motsvarande fördelning för 
hela riket. Båda procentfördelningarna avser de röstandes 
fördelning på partier i riksdagsvalet. För undersökningsur
valet redovisas därvid samtliga som enligt röstlängdsupp
gifterna deltog i valet, med undantag för dem som vägrat 
lämna upplysning om sitt partival. Som framgår av tabellen 
uppgår denna sistnämnda kategori till 6,8 procent av de 
röstande, vilket är en något större procentuell andel än i de 
tidigare valundersökningarna; som jämförelse kan nämnas 
att 4 procent av de röstande ej lämnade uppgift om sitt 
partival i 1970 års undersökning. Såväl bortfallet på grund av 
vägran att medge intervju som det partiella bortfallet genom 
att uppgift om partival saknas, har sålunda ökat i 1973 års 
undersökning. Av partifördelningen i tabell 3 framgår emel
lertid att bortfallets stigande andel inte har medfört att något 
parti blivit avsevärt över- eller underrepresenterat. Den 
svaga överskattningen av socialdemokraterna tycks vara ett 
uttryck för ett systematiskt fel; det har uppträtt i samtliga 
valundersökningar. För de andra partierna avviker resp 
procenttal i undersökningsmaterialet från den faktiska an
delen i hela riket med högst en procentenhet. 
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Tabell 3 De röstandes partifördelning inom undersökningsurvalet och bland samtliga 
röstande i valmanskåren 
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Partival, valdeltagande och 
valutslag 1970-1973 

Röstningen i de tre valen 1973 

Vid 1973 års val tillämpades for andra gången den nya 
valordningen med samtidiga val till riksdag, kommunfull
mäktige och landsting. Av valresultatet för hela riket fram
går att valdeltagandet var i det närmaste lika högt i alla tre 
valen. Tabell 4 visar också att den andel av vaimanskåren 
som deltog i något av valen men avstod från att rösta i något 
eller bägge av de andra valen är mycket liten. 

Om än röstfördelningen på partier i stort var densamma i de 
tre valen förekom, utöver vissa större lokala avvikelser, 
en del smärre skillnader vad gäller hela riket. Av valresul
tatet framgår sålunda att centerpartiet t ex fick 1,4 procenten
heter fler röster i riksdagsvalet än vad partiet uppnådde i 
valen till kommunfullmäktige, medan folkpartiet å andra 
sidan erhöll en 1,0 procent högre andel i de kommunala 
valen jämfört med riksdagsvalen. Folkpartiet var för övrigt 
det enda av de fem stora partierna som fick fler röster i de 
kommunala valen än i riksdagsvalet. 

Tabell 4 Deltagandet i de tre valen 1973 

Tabellen grundar sig på 1973 års undersökningsurval i dess helhet. 
I det material som bearbetats för denna tabell ingår sålunda även 
personer som blev bortfall vid datainsamlingen genom intervjuer 
och brevenkät. Detta totalurval är representativt för samtliga röst
berättigade. 

Tabell 5 Partival i riksdagsvalet 1973 och partival i de sam
tidiga kommunala valen 

I tabellen har de röstande uppdelats efter partival i riksdagsvalet. 
För varje parti anges den andel av dess väljare i riksdagsvalet, som 
röstade på annat parti i kommunfullmäktigevalet resp landstings
valet. Vid procentberäkningen har uteslutits personer, som inte 
deltog i eller inte var röstberättigade i kommunfullmäktige- eller 
landstingsvalet samt personer för vilka uppgift om partival saknas 
för något av valen. 

Av intervjuundersökningen framgår nu att 9 procent upp
gav olika partier på frågorna om röstningssätt i riksdags-
resp kommunfullmäktigevalen 1973. Motsvarande siffra i 
1970 års undersökning var 6 procent. Tabell 5 visar att an
delen som "splittrade" sina röster varierade något mellan 
partierna. Lägst andel noteras för socialdemokraternas 
väljare. Av tabellen framgår vidare att röstning på annat parti 
än det man stödde i riksdagsvalet förekom oftare i kommun
fullmäktigevalet än i landstingsvalet. (För jämförelser med 
valet 1970 kan hänvisas till tabellerna 4.4 och 4.5 i Särlvik, 
1973, sid 66.) 

I tabell 6 ingår endast de väljare som röstat på skilda 
partier i riksdags- och kommunfullmäktigevalen. Det framgår 
att 11 procent röstat på socialdemokraterna, VPK, SKP eller 
KFML(r) i riksdagsvalet och ett annat av dessa partier i 
kommunfullmäktigevalet, medan 49 procent "splittrade" 
sina röster på två borgerliga partier. Resterande 40 procent 
utgörs av väljare som "delat upp" sina röster mellan de två 
politiska blocken. 

I den efterföljande tabellen, tabell 7, ingår även de väljare 
som röstade på olika partier i riksdags- och landstings
valen. Knappt hälften av dessa, 41 procent, röstade på ett 
annat parti i såväl kommunfullmäktige- som landstingsvalet 
jämfört med riksdagsvalet. 
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Tabell 6 Väljare som röstade på olika partier i riksdagsvalet och 
kommunfullmäktigevalet 1973: Fördelning på de politiska 
blocken 

Tabell 7 Väljare som röstat på olika partier i de tre samtidiga 
valen 

Förändringar i valbeteendet 1970-1973 

Valet 1973 innebar relativt stora förskjutningar i partiernas 
väljarandelar jämfört med valet 1970. Störst förändringar 

noterades för de borgerliga partierna. Centerpartiet fortsatte 
sin framryckning under det senaste decenniet och ökade med 
5 procentenheter från 1970. Folkpartiet fick å andra sidan 
vidkännas den största röstförlusten i partiets historia: partiets 
andel av väljarna minskade från 16 till 9 procent. Moderata 
samlingspartiet ökade med 2 procent. Socialdemokraternas 
röstandel minskade med 1 procent medan vänsterpartiet 
kommunisterna gick fram med några tiondels procent. 

I detta avsnitt kommer förändringarna i valbeteendet mel
lan riksdagsvalen 1970 och 1973 att studeras i detalj. Fram
ställningen bygger på den del av urvalet som lämnat uppgift 
om sitt partival vid bägge valtillfällena. 1 likhet med övriga 
bearbetningar grundar sig uppgiften om de intervjuades del
tagande i de bägge valen på information som insamlats ur de 
offentliga röstlängderna. Endast i ett litet antal fall, då röst
längdsuppgift ej kunnat erhållas, har intervjusvaren använts 
för att klassificera de intervjuade som röstande resp ej 
röstande. Vid analysen av förändringsmönstret mellan de två 
valen bör man vidare ha i minnet att uppgifterna både för 
1970 och 1973 härrör från intervjutillfället hösten 1973. Ef
fekten av den felkälla som består i att information om 
partival vid valet 1970 inhämtats tre år senare är svår att 
bedöma. Emellertid kan man konstatera att valets för
ändringsmönster framträder på ett korrekt sätt i intervju
materialet. Jämförs partifördelningen 1970 hos den del av ur
valet som var röstberättigad vid detta val med fördelningen 
1973 finner man sålunda att socialdemokraterna och folk
partiet också i intervjudata uppnår lägre procentandelar 1973, 
medan vänsterpartiet kommunisterna, centerpartiet och 
moderata samlingspartiet ökar. Den relativa storleken av för
skjutningarna överensstämmer också på det hela taget väl 
med förändringarna i valmanskåren som helhet. Det enda på
tagliga undantaget är att minskningen för socialdemokraterna 
är starkare i intervjumaterialet än vad som var fallet för riket 
som helhet. 

På en punkt kan man företa en säker jämförelse mellan 
uppgifterna avseende 1970 och 1973 års val med avseende 
på tillförlitligheten. I båda fallen inhämtades uppgifter be
träffande deltagandet i valen såväl vid 1973 års intervjuer 
som från röstlängderna. För 1973 års val finner man att 
endast två procent av de intervjuade lämnade en upplys
ning om sitt valdeltagande som ej överensstämde med röst
längderna, medan motsvarande andel var fem procent för 
1970 års val. I detta fall har sålunda det ökade tidsavståndet 
haft någon effekt på intervjuuppgifternas tillförlitlighet. 
Eftersom endast röstlängdsuppgifter utnyttjas för den här 
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företagna analysen, kan vi emellertid bortse från denna 
speciella felkälla. 

En annan felkälla är, som tidigare omnämnts, att personer 
vilka ej lämnat uppgift om sitt partival, uteslutits ur bear
betningen. Ytterligare en felkälla må omnämnas. Det dragna 
urvalet avses representera valmanskåren vid 1973 års val. 
Härigenom uteslöts en liten del av valmanskåren 1970 som 
på grund av dödsfall, emigration eller rösträttsförlust ej in
gick i 1973 års valmanskår. 

Effekterna av dessa felkällor torde på det hela taget vara 
små. men de innebär att man ej fullständigt kan belysa hur 
vissa förändringar i valmanskårens totala sammansättning 
påverkade valutslaget. 

I tabell 8 har valmanskåren delats upp efter röstningssätt 
vid riksdagsvalet 1970. För var och en av dessa kategorier 
visas röstningsbeteendet vid 1973 års riksdagsval: tabellen 
visar "vart 1970 års väljare gick". Dataunderlaget för tabell 9 
är detsamma som i föregående tabell, med det enda undan
taget att procenttalen nu beräknats kolumnvis. Tabell 9 
presenterar väljarsammansättningen av partierna vid 1973 års 
val och visar sålunda "varifrån 1973 års väljare kom". I den 
tredje versionen av samma tabell, tabell 10, utgörs procent
basen av samtliga personer i det bearbetade materialet. 
Procenttalen visar alltså hur stor andel av samtliga röst
berättigade 1973 som exempelvis röstade på ett bestämt parti 
vid bägge valen eller som bytte mellan ett visst par av 
partier. 

Med undantag för folkpartiets väljare röstade en mycket 
hög andel, mellan 80 och 90 procent, på samma parti 1973 
som 1970 (tabell 8). Andelen stabila väljare är emellertid 
klart lägre för folkpartiets del. Endast något över hälften, 

56 procent, av folkpartiets väljarunderlag 1970 höll fast vid 
partiet 1973. Inte mindre än 22 procent övergick till att rösta 
på centerpartiet och 14 procent bytte till moderata samlings
partiet. Däremot är andelen ej röstande 1973 inte högre bland 
folkpartisterna än bland de övriga partiernas väljare 1970. 
Folkpartiets stora vallorlust 1973 får tillskrivas en avtappning 
av väljare, främst till centerpartiet, men också till moderata 
samlingspartiet. 

Inom nytillskottet i 1973 års valmanskår röstade en större 
andel än genomsnittet i hela valmanskåren på centerpartiet 
och vänsterpartiet kommunisterna. I gruppen ej röstberättiga
de vid 1970 års val (de tre åldersklasserna 1951-1953 samt ett 
litet antal utländska medborgare som vunnit svenskt med
borgarskap) fick centerpartiet en lika stor andel av rösterna 
som socialdemokraterna, nämligen 33 procent. Nivån ligger 
över centerpartiets genomsnitt och under för socialdemo
kraternas. Vänsterpartiets andel av förstagångsväljarna är 
mer än dubbelt så stor jämfört med vad partiet erhöll i hela 
valmanskåren. Folkpartiet nådde å andra sidan inte upp till 
mer än 3 procent bland förstagångsväljarna. Resultaten be
träffande förstagångsväljarnas röstning står i överensstäm
melse med den regelbundenhet som tidigare iakttagits vid 
en rad valundersökningar, nämligen den att ett parti som går 
framåt i valet vinner en relativt sett stor andel av första
gångsväljarna, medan ett parti på tillbakagång omvänt får 
låg andel. "Valvinden" i valutslaget får på detta sätt ett 
särskilt tydligt genomslag i denna nya väljargrupp. (Jfr 
Särlvik 1973, sid 81.) I 1973 års undersökning utgör dock 
moderata samlingspartiet ett undantag från regeln: trots att 
partiet ökade sin andel av hela valmanskåren ligger partiet 
något under genomsnittet bland förstagångsväljarna. 

Tabell 8 Partival och valdeltagande 1970-1973: 

Partiernas väljare samt ej röstande och ej röstberättigade 1970 fördelade efter röstningssätt 
vid riksdagsvalet 1973 
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Inslaget av förstagångsväljare är. om man betraktar resp 
partis sammansättning vid 1973 års val (tabell 9), relativt 
störst inom vänsterpartiet kommunisterna. Av VPK:s väljare 
1973 var 15 procent inte röstberättigade vid 1970 års val. 
Motsvarande andel förstagångsväljare inom centerpartiet är 
9 procent. Trots att centerpartiets andel av förstagångs-
väljarna var tre gånger så stor som VPK:s (som framgick 
av tabell 8), är således inslaget av förstagångsväljare större 
inom VPK än inom centern. Detta är en storlekseffekt: 
genom att centerpartiet är så mycket större än VPK kommer 
tillskottet av förstagångsväljare procentuellt sett att få en 

mindre betydelse i centerpartiet. Hur dessa storlekseffekter 
uppkommer finns närmare utrett i 1970 års valrapport 
(Särlvik 1973. sid 68). 

Än mer drastisk blir denna storlekseffekt när bytena mellan 
socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna ana
lyseras. Som framgick av tabell 8 bytte 6 procent av VPK-
väljarna vid 1970 års val till socialdemokraterna 1973. Ser 
man nu till tabell 9 finner man att detta tillskott i relation 
till hela antalet socialdemokratiska väljare 1973 är så gott som 
helt negligerbart. Omvänt kommer de 2 procent av social
demokraterna 1970 som övergick till VPK 1973 att utgöra ett 

Tabell 9 Partival och valdeltagande 
1970-1973: 
Partiernas väljare samt ej röstande 1973 
fördelade efter valdeltagande och partival 
1970 

Tabell 10 Partival och valdeltagande 1970-1973: 

Procentuell fördelning efter partival och valdeltagande i båda valen. Alla procenttal är be
räknade med hela antalet personer i tabellen (2 339) som bas. Summaraden och summa
kolumnen anger fördelningen för 1973 resp 1970. Summa av övriga procenttal i tabellen är 
lika med 100. 
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mycket stort tillskott, 19 procent, till VPK:s valmanskår 1973 
när det sätts i relation till det. i jämförelse med social
demokraterna, lilla antalet VPK-väljare. 

Andelen väljare 1973 som röstade på samma parti 1970 
är helt naturligt störst inom de två partier som gick tillbaka 
i 1973 års val, socialdemokraterna och folkpartiet. Som 
framgår av tabell 9 består 86 procent av socialdemokratins 
väljarunderlag 1973 av personer som också 1970 röstade 
socialdemokratiskt. På samma sätt röstade 82 procent av 
folkpartisterna 1973 också vid föregående val på folkpartiet. 
Bland övriga partier 1973 utgör andelen stabila väljare en 
mindre andel. För VPK:s del är siffran så låg som 56 pro
cent, främst till följd av inflödet av förstagångsväljare och 
personer som 1970 röstat socialdemokratiskt. Nästan lika låg 
är siffran för centerpartiet: 57 procent. Här utgörs de nya 
grupperna framför allt av tidigare socialdemokrater och 
folkpartister samt förstagångsväljare. För moderata samlings
partiets del dominerar före detta folkpartistiskt röstande 
bland nytillskottet. 

Flera av de observationer som gjorts ovan framkommer 
också i tabell 10, i vilken procentbasen utgörs av samtliga 
röstberättigade vid 1970 års val. Här kommer också till synes 
att gruppen som bytte från centern till moderaterna antals-
mässigt ganska exakt motsvaras av den grupp som bytte i 
motsatt riktning, från moderaterna till centern. 

Mot bakgrund av de relativt sett ganska stora förändringar
na i röstfördelningen mellan de två riksdagsvalen 1970 och 
1973 kan det vara befogat att ställa frågan om antalet parti-

bytare tenderar att öka, om rörligheten i den svenska val-
manskåren har blivit större. I tabell 11 visas, i den högra 
kolumnen, frekvensen partibyten mellan 1970 och 1973. Data
basen är densamma som i tabellerna 8-10. Som jämförelse 
har i tabellen intagits motsvarande uppgifter för förändringar
na mellan andrakammarvalen 1964 och 1968 (data har hämtats 
från 1968 års valundersökning) samt mellan valen 1968 och 
1970 (data från 1970 års valundersökning). 

Vid jämförelsen med de tidigare undersökningarna bör 
man, som tidigare påpekats, ha i minnet att i 1973 års 
undersökning uppgifterna om partival vid bägge valen är in
hämtade vid ett enda tillfälle, medan de två tidigare under
sökningarna ingick i en panelstudie där uppgifterna om parti
val hela tiden inhämtats vid respektive val. Stabiliteten kan i 
någon mån komma att överskattas vid valet 1973. Uppgifterna 
om valdeltagande, som bygger på röstlängdskontroll, är 
emellertid inte behäftade med denna felkälla. 

Huvudresultatet av tabell 11 är utan tvekan att stabili
teten varit konstant hög under den studerade perioden. 
Andelen partibytare är 15 procent eller strax därunder vid 
alla tre undersökningstillfällena. Andelen som inte röstat vid 
något av de två respektive valen ligger hela tiden kring 
4-5 procent. 

Den del av valmanskåren som bara deltagit i ettdera av 
valen varierar kring 10 procent. Att en såpass stor andel som 
ca 70 procent röstar på samma parti i två på varandra 
följande val kan ses som ett uttryck för en grundläggande 
stabilitet i det svenska partisystemet. Men vid jämna parla-

Tabell 11 Stabilitet och förändring inom 
valmanskåren 1964-1973 

I denna tabell har uteslutits intervjupersoner som blivit röstberättigade under perioden 
mellan de två valen samt den grupp för vilken uppgift om partival saknas vid något av de två 
valtillfällena. 

Dataunderlaget är hämtat från 1968. 1970 resp 1973 års valundersökningar. 
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Tabell 12 Stabilitet och förändring inom valmanskåren 1970-1973 

mentariska lägen kan nettoeffekten av den knappt 15 procent 
stora gruppen partibytare ändå få stor betydelse för valut
slagets politiska innebörd. 

En mer detaljerad redovisning av stabilitet och förändring i 
valmanskåren 1970-1973 återfinns i tabell 12, (För jäm
förelser med valen 1964-1968 och 1968-1970 kan hänvisas till 
motsvarande tabeller i Särlvik 1970, sid 97. resp Särlvik 
1973, sid 69.) I tabellens vänstra kolumn är databasen 
identisk med den som återfanns i tabell 11: här ingår den del 
av valmanskåren som var röstberättigad vid båda valen 
1970 och 1973.1 den andra kolumnen i tabell 12 har dessutom 
inkluderats de personer som ej var röstberättigade 1970 men 
som ingick i valmanskåren 1973. Av tabellen framgår att 
drygt hälften av partibytarna övergick frän ett borgerligt 
parti till ett annat, medan mindre än hälften växlade mellan 
de två politiska blocken. Partisammansättningen av tabellens 
olika kategorier belyses genom de två kolumnerna till höger, 
vilka utvisar andelen socialdemokratiskt röstande vid valen 
1970 resp 1973. Av dem som deltog i bägge valen röstade 
55 procent socialdemokratiskt. Vid valet 1973 är däremot an
delen socialdemokrater mycket liten inom de två relevanta 
partibyteskategorierna, nämligen 18 resp 22 procent. Det 

betyder att socialdemokraterna fick vidkännas nettoförluster 
genom partibyten, både till VPK och till de borgerliga 
partierna. Socialdemokraternas svaga ställning bland första-
gångsväljarna belyses även i denna tabell, som visar att inte 
mer än 36 procent av de förstagångsväljare som deltog i 
valet 1973 röstade på socialdemokraterna. Socialdemo
kraterna gynnades inte heller av det höjda valdeltagandet. 
Av dem som deltog i 1970 års val, men avstod från att rösta 
1973, var andelen socialdemokrater 1970 58 procent. An
delen socialdemokratiskt röstande 1973 bland dem som över
gick från icke-röstning till röstning var däremot tio procent
enheter lägre. 49 procent. 

Tabell 13 visar partifördelningen inom dessa två grupper: 
icke-röstande 1970 som röstade 1973 jämte röstande 1970 som 
avstod från att rösta 1973. (För jämförelse med valen 1964-
1968 och 1968-1970 kan hänvisas till motsvarande tabeller i 
Särlvik 1970. sid 98 och Särlvik 1973 sid 84.) Socialdemo
kraterna och folkpartiet fick vidkännas en nettoförlust genom 
övergängar mellan röstning och icke-röstning, medan center
partiet gynnades av förändringarna i valdeltagandet. Också 
detta mönster överensstämmer med en tidigare observerad 
regelmässighet: ett parti som går fram i ett val gör som 
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Tabell 13 Övergångar mellan röstning och icke-röstning 

regel röstvinster genom både partibyten, övergångar mellan 
röstning och icke-röstning samt förändringar i valmanskårens 
sammansättning. Ett parti på tillbakagång brukar omvänt 
förlora röster genom alla dessa tre komponenters inverkan. 
(Särlvik 1973, sid 77 ff.) Undantaget från denna allmänna 
regel tycks återigen utgöras av moderata samlingspartiet. 
Trots att partiet inte hävdade sig speciellt väl varken bland 
förstagångsväljare eller tidigare icke-röstande, gjorde partiet 
ändå en framryckning 1973. Denna får således tillskrivas 
vinster genom byten från andra partier, främst folkpartiet. 

När bestämdes partivalet? 

Liksom vid de senaste valundersökningarna ingick även i 
1973 års intervju en fråga om vid vilken tidpunkt man fattade 
sitt röstningsbeslut. Intervjufrågan, som naturligtvis endast 
ställdes till dem som röstat, hade följande lydelse: '"När 
bestämde Ni Er för hur Ni skulle rösta i år? Var det under 
sista veckan före valet eller tidigare under hösten och som
maren eller visste Ni sedan länge hur Ni skulle rösta?" För 
de personer som intervjuades före valet ingick frågan i den 
brevenkät som utsändes efter valdagen. 

En stor majoritet av väljarna har. som framgår av tabell 14, 
bestämt sitt partival "sedan länge". Ungefär en fjärdedel 
av valmanskåren har dock enligt egen uppgift fattat sitt röst
ningsbeslut under sommaren eller senare, d v s under den tid 
då valrörelsen pågår. Såsom också framgår av tabellen är 
svarsfördelningen 1973 i huvudsak densamma som vid de 
föregående valen; däremot har den andel, som bestämt sitt 
röstningsbeslut "sedan länge" minskat frän 1964 till 1973. 

Om man, som i tabell 15. analyserar hur svaren på frågan 

om tid för röstningsbeslut skiftar inom olika väljarkategorier, 
finner man som väntat att den del av valmanskåren som 
röstade med oförändrat partival 1973 i jämförelse med 1970 
till allt övervägande del hade bestämt sig "sedan länge", 
d v s före sommaren med intervjufrågans formulering. En
dast 6 procent inom denna grupp fattade sitt beslut under 
sista veckan före valet. Av den grupp som ej deltog i valet 
1970 men som röstade 1973 bestämde sig 23 procent under 
sista veckan före valet. Motsvarande andel är 28 procent 
bland förstagångsväljarna och 36 procent bland partibytarna. 
Tabell 16 har samma dataunderlag som tabell 15, den enda 
skillnaden är att procenttalen nu beräknats radvis. Om man 
på detta sätt delar in väljarna 1973 efter vid vilken tid
punkt de fattade sitt röstningsbeslut, finner man att andelen 
stabila väljare helt naturligt är störst bland dem som be
stämde partivalet på ett tidigt skede, 85 procent, jämfört 
med 36 procent bland dem som bestämde sig under sista 
veckan. Omvänt är andelen partibytare störst, 39 procent, 
inom denna grupp av väljare som sent fattade sitt beslut. 

Raderna i tabell 17 är desamma som i tabell 16, medan 
kolumnerna nu i stället beskriver väljarnas slutliga partival. 
Liksom 1970 års undersökning kunde visa, så är andelen 
socialdemokrater störst bland de väljare som "sedan länge" 
bestämt sitt partival. Bland de borgerliga partierna är andelen 
moderater ungefär lika stor inom alla tre grupperna. För de 
två mittenpartierna kan ett intressant mönster urskiljas. 
Bland dem som bestämt sig sedan länge har centerpartiet 22 
procent mot folkpartiets 8 procent. Inom den mellersta kate
gorin, väljare som bestämde sig tidigare under hösten och 
sommaren, ökar centerpartiets försprång framför folkpartiet 
kraftigt: 40 mot 7 procent. Folkpartiet lyckas emellertid 
alldeles i valrörelsens slutskede hämta in något på center-
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Tabell 14 Tid för röstningsbeslut vid 
valen 1964-1973 (procent) 

Data är hämtade från valundersökningarna 1964. 1968. 1970 resp 1973. 

Tabell 15 Tid för röstningsbeslut bland 
väljare uppdelade efter stabilitet och 
förändring i partival och valdeltagande 
(procent) 

Tabell 16 Stabilitet och förändring i partival och valdeltagande bland väljare 1973 
efter tid för röstningsbeslut (procent) 

Tabell 17 Partival och tid för röstningsbeslut vid valet 1973: Röstande som bestämde 
sin röstning vid olika tidpunkter fördelade efter partival (procent) 
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Tabell 18 Partival och tid för röstningsbeslut vid valet 1973: Partiernas väljare för
delade efter tidpunkt för röstningsbeslut (procent) 

I tabellen har intagits två kolumner för vart och ett av de redovisade partierna. Kolumnen 
"Samtliga" innefattar alla intervjupersoner, som röstade på resp parti. Kolumnen "Stabila" 
innefattar endast väljare som röstade på samma parti även vid 1970 års val. 

partiets försprång: centerns andel av dem som tvekade in i det 
sista sjunker något, til! 36 procent, medan folkpartiet här 
faktiskt når sin största andel: 11 procent. 
I tabell 18 har väljarna uppdelats efter sitt partival. För varje 
parti anges tidpunkt för röstningsbeslutet, dels för resp partis 
samtliga väljare 1973, dels för den del av partiets väljare 
som också röstade på partiet i valet 1970 (kolumnen 
"stabila"). Jämför man kolumnerna "samtliga" for de olika 
partierna återfinner man det ovan kommenterade förhål
landet att socialdemokraternas väljare bestämde sig tidigare 
än övriga partiers väljare. Tar man nu enbart de stabila 
väljarna i beaktande försvinner emellertid detta mönster. 
Skillnaderna mellan partierna med avseende på tidpunkt för 
röstningsbeslut blir helt obetydliga när man jämför de delar 
av partiernas väljare som röstade med oförändrat partival 
1970 och 1973. Att socialdemokraterna även totalt sett upp
visar en hög andel väljare som bestämt sig för iänge sedan 
förklaras av att partiet relativt sett fick ett litet tillskott av 
partibytare. förstagångsväljare och väljare som ej röstade 
1970 - grupper som kännetecknas av att de fattar sitt röst
ningsbeslut vid en förhållandevis sen tidpunkt. (För en jäm
förelse med valet 1970 kan hänvisas till motsvarande tabeller 
iSärlvik 1973. sid 71-72.) 

Röstningsbeteende och partiidentifikation 

Det är ett väl känt förhållande att de politiska partierna 
inte enbart utgör röstningsalternativ vid valen utan också har 
centrala funktioner i det politiska systemet som grupper «...h 
åsiktsriktningar. Som formella organisationer har partierna en 
inte obetydlig anslutning genom medlemskap, men anslut
ningen till partierna har kanske i minst lika stor utsträckning 
den innebörden att medborgare uppfattar sig som anhängare 
av ett bestämt politiskt parti utan att därför äga medlemskap 
i någon partiorganisation. Känslan av att vara anhängare av 
ett politiskt parti (med eller utan formellt medlemskap) 
uppfattas av många som ett uttryck för deras politiska in
ställning eller samhällsuppfattning, och kommer att bilda en 
över tid stabil politisk attityd. 

Känslan av anslutning till ett parti kan givetvis vara 
förenad med ett starkare eller svagare personligt engagemang. 
Det torde vara en av de flesta gjord erfarenhet att många 
medborgare uppfattar sig själva som bestämt övertygade an
hängare, medan andra visserligen sympatiserar med ett parti 
men med en mer eller mindre reserverad inställning. En 
mycket svag - och kanske tillfällig - anslutning kan bestå i att 
man utan någon starkare känsla av engagemang betraktar ett 
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"Många känner sig som anhängare av ett 
bestämt parti. Men det finns ju också 
många som inte har någon sådan inställ
ning till något av partierna. Brukar Ni 
själv betrakta Er som t ex folkpartist 
eller socialdemokrat eller moderat eller 
centerpartist eller kommunist? Eller har 
Ni inte någon sådan inställning till 
något av partierna?" 

(Om intervjupersonen känner sig som 
anhängare av något parti:) 

"Vilket parti tycker Ni bäst om?" 

"En del är ju starkt övertygade an
hängare av sitt parti. Andra är inte 
så starkt övertygade. Hör Ni själv 
till de starkt övertygade anhängarna 
av Ert parti?" 

(Om intervjupersonen inte känner 
sig som anhängare av något parti:) 

"Är det något parti som Ni ändå 
tycker Er stå närmare än de andra 
partierna?" 

("Vilket parti?") 

1. Stark anslutning 
(starkt övertygad 
anhängare) 

2. Svag anslutning 
(anhängare, men ej 
starkt övertygad) 

3. Altman preferens 
("står närmare" 
något av partierna) 

4. Ingen känsla av 
partianslutning 
(känner sig inte 
"stå närmare" något 
av partierna 

av partierna som "bättre än de övriga". Den '"attitydskala" 
som här beskrivs i verbal form, kan slutligen tänkas inne
fatta en kategori, som karaktäriseras av verklig likgiltighet 
inför partierna både som valalternativ och åsiktsriktningar. 

{ den vetenskapliga litteraturen har begreppet partiidenti-
Jikotion introducerats som en beteckning för en personlig 
känsla av anhängarskap eller anslutning till ett politiskt parti. 
Begreppet partiidentifikation används numera allmänt inom 
politisk beteendeforskning. Ursprungligen introducerades be
greppet i arbeten om amerikansk politik av Angus Camp
bell mfl.' Termen partiidentifikation används här som be
teckning för en kategoriuppdelning, som företagits vid bear
betningen av intervjuundersökningens datamaterial. Den sist
nämnda grundas på en serie intervjufrågor i 1973 års val
undersökning. Identiskt lika frågeserier ingick i 1968 och 

1970 års valundersökningar. Kategorierna kan sägas bilda en 
skala i den meningen att de kan rangordnas just med av
seende på graden av personlig identifikation med något parti. 
Det förutsattes då att den starkaste identifikationen av denna 
art föreligger om den intervjuade uppfattar sig som "starkt 
övertygad anhängare" av ett parti, medan den motsatta in
ställningen kommer till uttryck i att den intervjuade över 
huvud taget inte känner sig stå särskilt nära något av par
tierna. Den ovanstående tablån torde klargöra hur svaren 
pä undersökningens frägeserie använts för att bygga upp en 
sådan klassificering. 

1 För en utförligare teoretisk diskussion hänvisas till: Angus 
Campbell. Philip E Converse. Warren E Miller. Donald E Stokes. 
The American Voter, I960 (John Wiley & Sons. Inc.) 
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Tabell 19 Partiidentifikation, avvikande 
partival samt icke-röstning 

Tabell 20 Partival och partiidentifikation 1968-1973 (procent) 

Att en person ger sin anslutning till ett parti behöver inte 
med nödvändighet innebära att denne också vid valtillfallet 
lägger sin röst för just det partiet. Av olika skäl kan en 
väljare tillfälligt ge sin röst åt ett annat parti än det denne 
eljest har störst sympatier för. Som framgår av rad (a) i 
tabell 19 är sådana avvikelser från den grundläggande parti
identifikationen sällsynt bland väljare med stark partianslut
ning, medan en såpass stor andel som 15 procent av väljare 
med enbart en allmän preferens för ett visst parti faktiskt 
röstade på ett annat parti i riksdagsvalet 1973. I den fortsatta 

analysen kommer denna grupp med avvikande partival att 
redovisas som en separat kategori. Som framgår av rad (b) 
påverkas även röstningsbenägenheten av partiidentifika
tionen. Andelen ej röstande är markant högre bland per
soner som saknar en personlig identifikation med något parti 
jämfört med t ex personer med stark partianslutning. Det bör 
å andra sidan påpekas att valdeltagandet i den förstnämnda 
gruppen ingalunda är extremt lågt. Frånvaron av parti
anknytning av det slag partiidentifikationen utgör är inget 
oöverstigligt hinder för att delta i ett val. 
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Svarsfördelningen över den beskrivna klassificeringen 
inom de i riksdagen representerade partierna vid valen 1968, 
1970 och 1973 ges i tabell 20. Uppgifterna för valen 1968 och 
1970 har tidigare presenterats i redogörelsen för 1970 års val 
(Särlvik 1973 sid 74). Det bör påpekas att både 1968 och 1973 
inhämtades uppgifterna om partiidentifikation före valdagen 
för halva resp intervjuurval. Det fenomen som består i att en 
viss del väljare uppger att de röstat på ett annat parti än det 
de identifierar sig med kan därför till en viss del bero på att 
de intervjuade ändrat sitt partival strax innan valet. Såväl 
uppgifterna om partiidentifikation som röstningssätt in
hämtades dock i sin helhet efter valet i 1970 års under
sökning, varför denna felkälla inte existerar för 1970 års data. 
Den väljargrupp som röstat på ett annat parti än det som de 
identifierar sig med redovisas vidare i tabell 20 under be
teckningen "anslutning till eller preferens för ett annat parti". 
Det bör också nämnas att i kategorin "varken känsla av 
anslutning eller allmän preferens" ingår ett mindre antal 
personer, som kanske borde betecknas som ovilliga att be
svara frågan. 

Det omedelbara intrycket av tabell 20 är att andelen 
väljare som känner stark anslutning till sitt parti är störst 
hos socialdemokraterna. Detta gäller alla de tre val som be
lyses i tabellen, men äger också giltighet i alla de val
undersökningar som sedan 1956 genomförts. Vid valet 1970 
registrerades en minskning i graden av partiidentifikation hos 
de socialdemokratiska väljarna i jämförelse med valet 1968, 
det stora framgångsvalet för socialdemokraterna. 

Vänsterpartiet kommunisterna har, fortfarande enligt tabell 
20, under samtliga de tre analyserade valen karaktäriserats 
av en relativt låg grad av partiidentifikation bland partiets 
väljare. Markant är den stora andelen som uppger att de i 
själva verket sympatiserar med ett annat parti, vilket i de 
allra flesta fallen är det socialdemokratiska partiet. I 1973 
års undersökning uppgår andelen VPK-väljare som identi
fierar sig med ett annat parti till 16 procent. 

Vid 1970 års val steg andelen väljare med både stark och 
svag anslutning inom centerpartiet jämfört med förhållandena 
vid 1968 års val. Detta berodde på att centerpartiet inte 
endast dragit till sig nya väljare utan också stärkt sitt väljar-
stöd i den meningen att partiet ökat sin "kärna" av väljare 
med stark partiidentifikation. Vid 1973 års val inträder emel
lertid en relativt kraftig försvagning i graden av partiidenti
fikation bland centerns väljare. Siffrorna för 1973 ligger 
t o m klart under dem som registrerades för partiet vid 1968 
års val. Centerpartiet var är 1973 det parti, vars väljare 

kännetecknas av den lägsta graden av partiidentifikation i 
jämförelse med de fyra övriga partierna. Graden av parti-
identifikation bland folkpartiets och moderata samlingspar
tiets väljare ligger 1973 kvar på ungefär samma nivå som 
1970. 

Vid tidigare valundersökningar har det påvisats att den 
politiska rörligheten i valmanskåren varit störst bland väljare, 
som vid föregående val haft endast en svag känsla av per
sonlig identifikation med det parti de röstade på. Det har 
också påvisats att de väljare, som partierna tillförs genom 
partibyten, i allmänhet har en jämförelsevis svag identifika
tion med sitt nya parti. Det har sålunda kunnat påvisas att 
partibytarströmmarna mellan två val i stor utsträckning 
inneburit ett utbyte av väljare i "periferin" av partiernas 
väljarunderlag (Särlvik, 1973 sid 75; jfr också Särlvik. 
1970c). 

Till skillnad från de närmast föregående valundersök
ningarna har ju 1973 års undersökning inte karaktären av en 
panelstudie med data från flera valtillfällen. En jämförelse 
mellan data från 1968-1970 och data från 1973 med av
seende på sambandet mellan röstningssätt och partiidenti
fikation kan emellertid företagas. I tabellerna 21 och 22 som 
redovisar detta samband för stabila väljare resp partibytare. 
har intagits såväl uppgifterna om partiidentifikation vid 1973 
års val som motsvarande data beträffande valet 1970 från 1970 
års valundersökning (jfr tabell 4.12 Bi Särlvik 1973). 1 tabell 
21 ingår endast stabila väljare vid resp val. dvs väljare som 
i två på varandra följande val fortsatt att rösta på samma 
parti. Tabell 22 däremot omfattar enbart partibytare. dvs 
väljare som röstat på ett annat parti vid det val som föregick 
det aktuella valet. För båda tabellerna gäller att uppgifterna 
om partiidentifikation i den vänstra kolumnen för resp parti 
avser förhållandena vid 1970 års val. medan den högra ko
lumnen avser partiidentifikationen vid 1973 års val. En jäm
förelse mellan de båda tabellerna bekräftar att partiidentifika
tionen också 1973 var markant svagare bland partibytarna 
än bland partiernas stabila väljare; detta gäller samtliga par
tier. 

1 undersökningen av valen 1968-1970 framkom också ett 
samband mellan "valvind" och partiidentifikation bland par
tiernas stabila väljare. Man kunde sålunda konstatera att an
delen starkt övertygade anhängare minskade från 1968 till 
1970 bland dem som röstade socialdemokratiskt vid båda 
dessa val. medan en tendens i motsatt riktning kunde ob
serveras bland mittenpartiernas stabila väljare. Av jäm
förelser mellan kolumnerna för 1968-1970 resp 1970-1973 i 
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Tabell 21 Partiidentifikation bland partiernas stabila väljare vid valen 1970 och 1973 
(procent) 

För varje parti anges två kolumner. I den vänstra ges partianslutningen vid 1970 års val för den del av partiets väljare 1970 som också 1968 
röstat på partiet. Data är hämtade från 1970 års valundersökning. I den högra kolumnen ges partianslutningen vid 1973 års val för den del av 
partiets väljarunderlag 1973 som också 1970 röstat på partiet. Data är hämtade från 1973 års valundersökning. 

tabell 21 framgår att man ej kan påvisa motsvarande ten
denser för utvecklingen från 1970 till 1973. Ehuru det social
demokratiska partiet även 1973 fick ett vikande röststöd, 
tycks detta inte ha åtföljts av någon sjunkande grad av 
partiidentifikation bland partiets stabila väljare. Vidare obser
verar man att proportionen av starka anhängare bland folk
partiets stabila väljare förblev oförändrad från 1970. I kanske 
ännu större kontrast mot 1968-1970 står motsvarande data 
för valen 1970-1973 för centerpartiets del: centerpartiet 
uppvisade en mycket betydande röstmässig framgång vid 
1973 års val, men inte desto mindre synes andelen med 
stark partiidentifikation bland partiets stabila väljare ha 
sjunkit från 1970 till 1973. Av tabell 22 framgår vidare att 
partiidentifikationen är svagare bland de väljare som bytte till 
centerpartiet 1973 än inom motsvarande grupp 1970. Det är 
också värt att notera att andelen som röstar på ett annat 
parti än det de egentligen identifierar sig med (vilket när det 
gäller partibytare i de allra flesta fall är liktydigt med att man 
attitydmässigt håller fast vid det parti man byter Ifrån) är 
mer än dubbelt så hög 1973 som 1970 för centerpartiet. 
Visserligen ökade centerpartiets väljarandel kraftigt vid 1973 
års val, men man kan av de här presenterade tabellerna 
dra slutsatsen att centerns nya väljarstöd kännetecknades av 
lägre grad av partiidentifikation vid valet 1973 än vid valet 
1970. Eftersom tidigare valundersökningar entydigt visat att 

graden av partiidentifikation är av stor betydelse för i vilken 
mån ett parti förmår behålla sitt väljarstöd i ett kommande 
val, kan de här presenterade resultaten tyda på att center
partiets väljarunderlag nu är mindre stabilt än vid valet 1970. 

Partiidentifikation och värdering av de övriga partierna 

I början av detta kapitel beskrevs partibytesströmmama mel
lan valen 1970 och 1973. Tabell 8 belyste till exempel röst
ningssättet 1973 bland 1970 års väljare. Det mönster som där 
framkom har i sina huvuddrag varit detsamma i alla de val
undersökningar som utförts. Partibytena sammanhänger med, 
förutom faktorer såsom partiernas relativa storlek, med 
väljarnas uppfattning av partiernas "avstånd" till varandra. 
Den grundläggande tanken i detta resonemang är att bytes
frekvenserna alltid är störst mellan partier som upplevs "stå 
nära varandra", medan byten mellan partier som bedöms 
"stå långt ifrån varandra" är mindre sannolika. (Jfr Särlvik 
1968, 1970. 1973 och 1974.) Under de senaste decennierna 
har mönstret i partibytena mellan två på varandra följande 
val sålunda kunnat fångas i en enkel modell av partisystemet: 
längst till vänster VPK, därnäst socialdemokraterna och 
sedan centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet 
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Tabell 22 Partiidentifikation bland partibytarna vid valen 1970 resp 1973 (procent) 

För varje parti anges två kolumner. I den vänstra ges partianslutningen vid 1970 års val för den del av partiets väljare 1970 som röstade på ett 
annat parti 1968. Data är hämtade från 1970 års valundersökning. I den högra kolumnen ges partianslutningen vid 1973 års val för den del av 
partiets väljare 1973 som röstade på ett annat parti 1970. Data är hämtade från 1973 års valundersökning. (Anmärkning: I 1970 års under
sökning ingår i "VPK" även KFML.) 

i nu nämnd ordning (i detta sammanhang bortses från de i 
riksdagen orepresenterade småpartierna). 

Går man nu tillbaka till tabell 8 skall man finna att bytes
mönstret mellan 1970 och 1973 års val låter sig represen
teras av den enkla endimensionella modellen av parti
systemet - dock med ett undantag. Enligt modeilen skulle 
nämligen partibytena mellan moderata samlingspartiet och 
folkpartiet vara vanligare än byten mellan moderata samlings
partiet och centerpartiet, eftersom ju folkpartiet enligt den 
"ideala" modellen ligger närmare moderata samlingspartiet 
än vad centerpartiet gör. Vid 1973 års val var emellertid 
sannolikheten för att en tidigare centerpartist skulle byta till 
moderata samlingspartiet större än sannolikheten att byta till 
folkpartiet. Omvänt var det också vanligare att de som röstat 
på moderata samlingspartiet 1970 bytte till centerpartiet än att 
de övergick till folkpartiet. Man kan se denna avvikelse från 
det ovannämnda mönstret som ett uttryck för folkpartiets 
extremt ogynnsamma situation vid 1973 års val: partibytare 
från de båda övriga borgerliga partierna sökte sig i jäm
förelsevis liten utsträckning till folkpartiet. (För en diskussion 
om hur partibytesfrekvenser betraktade som "avståndsmått" 
kan påverkas av sådana tendenser i valet, se Särlvik 1968.) 

Den metod att bestämma "dimensionerna" i partisystemet 
som beskrivits ovan bygger på väljarnas faktiska beteende. 
En annan metod att fastställa partiernas "avstånd" från 

varandra är att direkt fråga resp partis anhängare om deras 
värderingar av de övriga partierna. I 1970 och 1973 års 
undersökningar ingick en serie intervjufrågor av denna art. 
Utgångspunkten utgjordes av de tidigare diskuterade intervju
frågorna om partiidentifikation: vilket parti den intervjuade 
betraktade sig som "anhängare" av eller ansåg sig "stå 
närmast". De intervjuade tillfrågades sedan vilket parti de 
tyckte "näst bäst" om och vilket parti de ansåg vara "där
näst bäst". Slutligen ställdes en intervjufråga om vilket parti 
den intervjuade tyckte "sämst" om.1 Svarsserien bildar en 
i det närmaste fullständig rangordning av partierna. Data
materialet redovisas här så att jämförelser kan göras med 
motsvarande tabeller i redogörelsen för 1970 års val (Särlvik 
1973. sid 89-90: jfr även Särlvik 1970 c och 1974). 

I tabell 23 har väljarna uppdelats efter vilket parti de anser 
sig som "anhängare" av eller "stå närmast". För varje av 
dessa kolumner ges en procentfördelning som utvisar upp
fattningen om "näst bästa" parti. Det mönster som tidigare 
iakttogs i samband med partibytesanaiysen uppträder nu lika 
starkt. Tre fjärdedelar av VPK-anhängarna anser att social-

' Av naturliga skäl kunde endast de som nämnde något parti i 
svaren på de inledande frågorna få de följande frågorna om "näst 
bästa" parti osv. Frågorna hade följande lydelse: "Vilket parti tycker 
Ni näst bäst om?" - "Vilket parti tycker Ni därnäst bäst om?" -
"Vilket parti tycker Ni sämst om?" 
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Tabell 23 Väljarnas "rangordning" av partierna: uppfattningar 
om "näst bästa parti" 

I tabellen har intervjupersonerna uppdelats efter vilket parti de 
känner sig som "anhängare av" eller känner sig "stå närmast". 
För varje parti redovisas den procentuella fördelningen av svaren 
på en intervjufråga om vilket parti den intervjuade "tyckte näst 
bäst om". 

demokraterna är det näst bästa partiet. Av socialdemokrater
nas anhängare är det dock centerpartiet som oftast anses som 
det näst bästa partiet, men därnäst nämns VPK av ungefär 
en femtedel. Bland centerpartianhängarna nämns folkpartiet 
och socialdemokraterna ungefär lika ofta, dock med viss 
övervikt för folkpartiet. Moderata samlingspartiet betraktas 
som näst bästa parti av 21 procent av centerpartisterna, en 
markant uppgång i jämförelse med 1970, då motsvarande 
siffra endast var 7 procent. Majoriteten av folkpartiets an
hängare anger det andra mittenpartiet, centerpartiet, som näst 
bästa parti. Bland moderaternas anhängare uppträder åter
igen den oregelbundenhet som tidigare påpekats. En klar 
majoritet av partiets anhängare, 61 procent, ser centerpar
tiet som det näst bästa partiet, medan bara 28 procent 
nämner folkpartiet. Man bör här emellertid hålla i minnet 
att bland centerpartianhängarna är det fortfarande fler som 
nämner folkpartiet än som framför moderata samlingspartiet 
som näst bästa parti. 

I tabell 24 utnyttjas informationen från hela frågeserien om 
rangordningen av partierna: förutom frågan om "näst bästa" 
parti ingår här även frågorna om "därnäst bästa" respektive 
"sämsta" parti. Svaren har sammanfattats i ett enda rang
ordningstal. Det parti som den intervjuade anser sig stå 
närmast får rangtalet 5. det "näst bästa" rangtalet 4, det 
"därnäst bästa" rangtalet 3 och det "sämsta" partiet rang-

Tabell 24 Väljarnas "rangordning" av partierna: Genomsnitt
liga rangordningstal för väljarnas värdering av partierna 

talet 1. Partier som den intervjuade inte nämnt har givits 
rangtalet 2. Genom den tillämpade rangtalstekniken blir alltid 
genomsnittet för det egna partiet 5,0, medan ett genomsnitt 
på 1,0 endast kan uppträda om samtliga i ett parti anger ett 
bestämt parti som det "sämsta".' Det bör också tilläggas 
att vid databearbetningen har uteslutits personer som avgivit 
omdömen om färre än två partier, det egna partiet oräknat. 

Mönstret från den tidigare tabellen, som endast byggde på 
frågan om "näst bästa" parti, framträder återigen. På ett enda 
undantag när låter sig väljarbedömningarna, uttryckta i 
genomsnittliga rangtal, inordnas i den tidigare observerade 
vänster-högerordningen av partierna. Undantaget utgörs 
återigen av att moderata samlingspartiets anhängare ger 
centerpartiet en mer positiv bedömning än folkpartiet. Man 
kan nu fråga sig om dessa rangordningsdata bättre stämmer 
överens med en modifierad vänster-högerordning av par
tierna. Gör man försöksvis den ändringen att man i tabell 
24, i rader såväl som kolumner, låter centerpartiet och folk
partiet växla plats kan man studera hur väl ordningen 
VPK-S-FP-C-M passar till data. Visserligen löses då oregel-
mässigheten med moderaternas rangordningstal. men i stället 
skulle helt andra avvikelser uppkomma. Sålunda ger ju till 
exempel anhängarna av både vänsterpartiet kommunisterna 
och socialdemokraterna centerpartiet en mer positiv bedöm
ning än man ger folkpartiet, varför centerpartiet alltså i 

' Vid jämförelsen med motsvarande redovisning i 1970 års val
rapport (tabell 4.19 B) bör observeras att där avsåg omdömena 
inte endast VPK utan även dåvarande KFML. Låter man på mot
svarande sätt omdömena i tabell 24 förutom VPK även avse SKP 
resp KFML(r) kommer rangordningstalen i översta raden att siunka 
något-S: 2,4: C: 1,3: FP: 1.2; M: 1.2. 
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detta avseende ändå bör placeras "till vänster om" folk
partiet. 

På grund av oregelmässigheten med avseende på "av
ståndet mellan moderata samlingspartiet och centerpartiet 
uppvisar data sålunda inte full överensstämmelse med en 
endimensionell modell. (Däremot kan dessa preferensord-
ningsdata anpassas till en tvådimensionell modell, där den 
gängse vänster-högerdimensionen kan betraktas som den 
viktigaste; det faller emellertid utanför ramen för denna 

redogörelse att närmare ingå på denna typ av dimensions
analys.) Av intresse är vidare dels att den här påtalade 
"avvikelsen" från den endimensionella modellen framträder 
både i partibytesdata och i preferensordningsdata, dels att 
det är fråga om en ny företeelse. Det ligger nära till hands 
att anta att den har sin grund i centerpartiets starka tillväxt 
och den därmed sammanhängande förändringen i den sociala 
sammansättningen av dess väljarunderlag. 
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Valbeteendet inom olika 
befolkningsgrupper 

Den följande översikten av valbeteendet inom olika befolk
ningsgrupper innehåller ett tabellmaterial, där valmanskåren 
uppdelats med avseende på ett flertal demografiska och 
socialekonomiska karaktäristika. En del av kategoriuppdel
ningarna i tabellerna kan sägas avse individegenskaper, t ex 
ålder, inkomst och utbildning, och det är då fråga om egen
skaper, som kan antas ha betydelse för individens sociala 
situation i allmänhet och därigenom också påverka valbe
teendet. Andra kategoriuppdelningar avser i stället sociala 
och ekonomiska karaktäristika för områden (kommuner), 
och tabellerna belyser då de röstberättigades partival och val
deltagande inom olika områdestyper. Allmänt gäller att den 
orsaksmässiga relationen mellan valbeteende och kategori
uppdelningar av det slag som här företagits, bör uppfattas 
sä att man genom kategoriuppdelningarna specificerar be
tingelser för sociala och psykologiska processer, som mera 
direkt bestämmer individernas åsiktsbildning och politiska 
beteende. Uppgifter beträffande partival och valdeltagande 
inom yrkes- och socialekonomiska grupper återfinns i nästa 
kapitel. "Partiernas sociala bas 1956-1973". 

Översiktstabeller for valbeteendet inom olika befolknings
grupper. Kommentarer till kategoriuppdelningar och data
material 

I samband med urvalsdragningen hämtades olika personupp
gifter beträffande ålder, kön och civilstånd från SCB:s re
gister över totalbefolkningen. Med samma metod framtogs 
inkomstuppgifter. I förekommande fall har dock personupp
gifter beträffande civilstånd aktualiserats med hjälp av upp
gifter i intervjumaterialet. Data beträffande kommuners tät
ortsgrad och näringskaraktär grundar sig på folk- och 
bostadsräkningarna 1960 och 1965. Genom SCB:s medverkan 

har sådana uppgifter kunnat överföras från ett magnetband 
innehållande dataunderlaget för Årsbok för Sveriges kom
muner 1973. Kommunklassificeringarna hänför sig sålunda 
till den kommunala indelningen 1973, ehuru primäruppgifter
na är äldre. Uppgifter angående de intervjuades utbildning 
och organisationsmedlemskap har hämtats från intervju
materialet. 

Ett flertal uppdelningar på befolkningsgrupper med av
seende på olika befolkningsgrupper har sammanförts i tabel
lerna 25-30. I tabellerna 25-27 innefattar procentberäkningen 
de röstandes partival. Härvid har vid bearbetningen ute
slutits röstande där uppgift om partival saknas. I en separat 
kolumn anges andelen ej röstande inom respektive kategori. 
I tabellerna 28-30 är däremot betraktelsesättet vid procent
beräkningen det omvända. Här ges sålunda procentfördel
ningar, som belyser den sociala sammansättningen av de olika 
partiernas röststöd vid valet 1973, varvid uppdelningarna på 
demografiska och socialekonomiska kategorier är desamma 
som i de föregående tabellerna. 

Några kommentarer till klassificeringarna i dessa tabeller 
torde vara erforderliga. Beträffande uppdelningen på civil
stånd kan sålunda nämnas att till kategorin "ej gifta' förts 
såväl ogifta som frånskilda och änkor/änklingar. Uppdel
ningen på inkomstklasser (sammanräknad nettoinkomst vid 
1972 års taxering) har gjorts så att gifta personer har 
klassificerats efter makarnas sammanlagda inkomst. (En 
liten felkälla vid sammanläggningen av inkomstbeloppen 
består i att grunduppgifterna avsåg hela tusental kronor.) 

Uppdelningen efter utbildning i tabellerna 26 och 29 är 
baserad på en detaljerad klassificering i huvudsaklig över
ensstämmelse med Svensk utbildningsnomenklatur (Svensk 
utbildningsnomenklatur (SUN). Meddelanden i samordnings
frågor. Statistiska centralbyrån, Stockholm 1969:3). I tabel
len har undergrupper inom nämnda klassificering samman
förts till kategorier, som nära ansluter sig till utbildnings
nivåerna i det äldre skolsystemet. Anledningen därtill är 
givetvis att den alldeles övervägande delen av intervju
materialet fått sin utbildning i dessa äldre skolformer. Den i 
redogörelsen använda nivåklassifikationen skiljer sig på några 
punkter från SUN:s. Dessa kommenteras närmare nedan. 
Däremot användes SUN:s och det nyare skolsystemets 
terminologi. Sålunda betecknas all utbildning till och med det 
nionde skolåret som förgymnasial utbildning. Termen gymna
sial utbildning användes för all skolutbildning, som bygger 
på förgymnasial utbildning. I tabellen har företagits en upp
delning på tre huvudgrupper, varav den första innefattar 
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Tabell 25 Partival och valdeltagande vid riksdagsvalet 1973 inom vissa befolknings
grupper (procent) 

personer med förgymnasial utbildning (högst 8 år). Denna 
utgörs av kategorierna 1-3 i tabellen. En mellangrupp utgöres 
av personer med förgymnasial utbildning, utöver den äldre 
folkskolenivån, i vissa fall i kombination med kortare 
allmän grundutbildning på gymnasial nivå. Hit har huvud
sakligen förts personer med utbildning i skolformerna 
realskola, kommunal mellanskola, flickskola samt nioårig 
grundskola. Till denna mellangrupp hör kategorierna 4-5 i 
tabellen. Till den tredje huvudgruppen har förts personer 
med avslutad gymnasial utbildning av teoretisk karaktär 
(motsvarande skolformen gymnasium i det äldre utbildnings

systemet): gruppen innefattar kategorierna 6 och 7 i tabel
lerna. 

Uppdelningen pä kategorier inom huvudgrupperna har 
gjorts med hänsyn till omfattningen eller arten av den yt
terligare skolutbildning personerna genomgått. Huvudgrup
pen med förgymnasial utbildning i folkskola har sålunda 
uppdelats på tre kategorier. En av dessa omfattar personer 
utan annan utbildning än folkskola. Övriga har uppdelats 
så att personer med yrkesskoleutbildning för industri eller 
hantverk bildar en särskild kategori. De andra huvudgrupper
na har i princip uppdelats med hänsyn till ev fortsatt ut-
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Tabell 26 Partival och valdeltagande vid riksdagsvalet 1973 inom utbildningskatego
rier (procent) 

bildning. Till kategori 7 - utbildning vid universitet, högskola 
m m - har också förts personer med oavslutad akademisk 
utbildning och sålunda även studerande vid universitet och 
högskolor. 

Allmänt gäller beträffande utbildningsklassificeringen att 
den innefattar såväl teoretisk som praktisk skolmässig ut
bildning, men däremot ej utbildning eller yrkesträning, som 
förvärvats under praktisk yrkesutövning. Tilläggas bör också 
att den hör givna redogörelsen endast anger de allmänna 
principerna för kategoriuppdelningen. Bi a har kompletteran
de tillämpningsregler varit nödvändiga för att inplacera olika 
äldre utbildningsformer. (En detaljerad klassificeringsbe-
skrivning återfinnes i en särskild redogörelse, utarbetad av 
undersökningsledningen vid statsvetenskapliga institutionen i 
Göteborg.) 

Klassificeringen efter hemortskommunens tätortsgrad har 
erhållits genom sammanläggning av folk- och bostadsräk
ningens mer specificerade klassindelning. Även klassifi

ceringen efter näringskaraktär har bildats genom samman
läggning av undergrupper i folk- och bostadsräkningens 
klassindelning. Som ovan nämnts har primäruppgifterna här 
hämtats från folk- och bostadsräkningen I960 (dock med 
justeringar för ändringar i den kommunala indelningen). 
Detta torde bl a medföra att andelen sysselsatta inom jord
bruket blir något överskattat i förhållande till nuläget. 
Eftersom klassificeringen här använts endast för att gruppera 
kommunerna efter den relativa industrialiseringsgraden, 
torde felkällorna emellertid inte ha någon väsentlig betydelse. 

I tabell 31 ges slutligen procentfördelningar avseende val
beteendet bland medlemmar av större fackliga löntagar
organisationer samt för medlemmar av jordbrukets organisa
tioner. I det för tabellen bearbetade datamaterialet har 
endast yrkesverksamma medtagits. (För jämförelser med 
1970 års val kan hänvisas till Särlvik 1973, tab 4.20 A-
4.25.) 



81 

Tabell 27 Partival och valdeltagande vid riksdagsvalet 1973 inom vissa kommuntyper 
(procent) 
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Tabell 28 Fördelning på vissa befolkningsgrupper bland röstande, uppdelade efter 
partival, samt ej röstande vid riksdagsvalet 1973 (procent) 
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Tabell 29 Fördelning på utbildningskategorier bland röstande, fördelade efter partival, 
samt ej röstande vid riksdagsvalet 1973 (procent) 
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Tabell 30 Fördelning på vissa kommuntyper bland röstande, uppdelade efter partival, 
samt ej röstande vid riksdagsvalet 1973 (procent) 

Tabell 31 Organisationstillhörighet och partival vid riksdagsvalet 1973 (procent) 
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Social situation och valbeteende 

Den bild av sambandet mellan valbeteende och sociala 
situationsfaktorer som framträder vid 1973 års val är i sina 
huvuddrag sedan tidigare väl känd. Det bör naturligtvis 
påpekas att bilden ytterligare fullständigas när man också tar 
i beaktande tillhörigheten till socialekonomiska grupper -
detta tabellmaterial återfinns såsom tidigare nämnts i det 
följande kapitlet. Flera av de här presenterade faktorerna -
som t ex inkomst, utbildning och organisationsmedlemskap -
är ju förknippade med den intervjuades yrkesverksamhet och 
sociala ställning. 

Ser man först till valdeltagandets variation inom olika 
befolkningsgrupper blir det huvudsakliga intrycket att an
delen ej röstande på det hela taget är låg inom alla grupper. 
Då valdeltagandet numera uppnått en mycket hög nivå. kan 
man heller inte vänta att någon större grupp skulle särskilja 
sig genom ett markant lägre valdeltagande. Vissa smärre 
skillnader återstår dock alltjämt. Det kan härvid nämnas 
att de samband som återfinns i tabellmaterialet betydligt 
förstärks när man utsträcker analysen till att omfatta regel
bundet deltagande i flera pä varandra följande val. En sådan 
analys har presenterats i redogörelsen för intervjuunder
sökningen vid 1970 års val. varvid deltagandet i alla de fem 
valen under perioden 1962-1970 togs i beaktande. Sålunda 
återfinns 1973 liksom tidigare en proportionellt högre andel 
som avstår från att rösta bland ogifta, samt inom såväl 
de yngsta som de äldsta åldersklasserna samt i de lägsta 
inkomstklasserna. Man bör här dock ha i minnet att propor
tionen av mycket unga, mycket gamla och ogifta eller förut 
gifta är särskilt stor just i dessa inkomstklasser. Däremot har 
skillnaden i valdeltagandet mellan män och kvinnor numera 
närmast helt försvunnit. Inom de olika utbildningskate
gorierna är valdeltagandet högst bland de högt utbildade. 

När det gäller partiernas stöd inom olika åldersgrupper 
visas av tabell 25 att både moderata samlingspartiet och folk
partiet har sitt starkaste stöd i den äldsta åldersgruppen. 
medan centerpartiet stöds av proportionellt fler bland väljare 
under 50 år än av väljare över denna åldersgräns. Social
demokraterna är starkast i de mellersta åldersklasserna, med 
sin allra högsta andel bland 51-60-äringarna. men svagare 
bäde bland de yngre och i det allra äldsta aldersskiktet. 
Vänsterpartiet kommunisterna skiljer sig frän de övriga par
tierna genom sin kraftiga koncentration till de yngre väljar
grupperna. Ser man till tabell 28 finner man att 44 procent 
av VPK:s väljare var 30 är eller yngre, en siffra som skall 

jämföras med 24 procent för samtliga intervjuade. Redan i ett 
tidigare sammanhang har vidare uppmärksammats social
demokraternas och folkpartiets relativt sett svaga ställning 
bland förstagångsväljarna vid 1973 ars val. 

Vid en jämförelse mellan partiernas styrka i olika in
komstskikt framstår enligt tabell 25 VPK som det parti vars 
procentuella andel av de röstande är högst bland lågin
komsttagarna, medan den socialdemokratiska röstandelen är 
som störst omkring 40 000 kronors inkomst. Både folkpar
tiet och moderata samlingspartiet är starkast i den högsta 
inkomstgruppen. 

Vad avser uppdelningen på utbiidningskategorier framstår 
som socialdemokraternas tvä starkaste grupper dels den med 
enbart folkskoleutbildning, dels gruppen med yrkesskoleut
bildning för industri och hantverk. 1 den senare gruppen har 
även VPK ett starkt stöd. Vid en jämförelse mellan 1970 
och 1973 års data förefaller det för övrigt som om balansen 
mellan VPK och socialdemokraterna inom just denna ut
bildningskategori under de tre åren förskjutits till VPK:s 
fördel. Socialdemokraternas svagaste grupper är - liksom i 
tidigare undersökningar - de tvä utbildningskategorierna med 
avslutad gymnasial utbildning i gymnasium. Inom dessa 
gupper är ä andra sidan stödet till moderata samlingspartiet 
desto större. Det bör ocksä påpekas att VPK i dessa två 
grupper är starkare än genomsnittligt för partiet. Det illus
trerar den process, som uppmärksammades i 1970 års 
undersökning, vilken innebär att VPK vunnit starkt ökat 
stöd bland de studerande, inte minst bland universitets
studerande. 

Av tabell 27. som belyser olika egenskaper hos den inter
vjuades hemkommun, framkommer framför allt att center
partiet fortfarande har sitt starkaste stöd i små kommuner, 
glesbygdskommuner och kommuner med låg industriali
seringsgrad. 

Som framgår av tabell 31 röstar fortfarande den över
vägande delen av LO-mediemmama på socialdemokraterna. 
Den största partiförskjutningen i jämförelse med 1970 kan 
noteras inom TCO. Folkpartiets allmänna tillbakagång 1973 
kommer också till starkt uttryck bland medlemmarna i TCO 
- folkpartiets andel har här i det närmaste halverats. Folk
partiet är vid 1973 ars val minst av de tre borgerliga par
tierna bland TCO-medlemmarna. där i stället centerpartiet 
kraftigt ryckt fram och nu är nästan i nivå med social
demokraterna. Bland medlemmarna i SACO och SR domi
nerar moderata samlingspartiet, medan centerpartiets gamla 
ställning inom jordbrukets föreningsrörelse hävdades ocksä i 
1973 ars va!. 
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Partiernas sociala bas 1956-1973 

I alla de redogörelser som genomförts vid statsvetenskapliga 
institutionen sedan 1956 harden sociala sammansättningen av 
partiernas väljarunderlag belysts. För att göra detta data
material lätt tillgängligt och överskådligt presenteras här en 
serie tabeller vilka utvisar dels de röstandes partival och 
andelen ej röstande inom socialekonomiska grupper, dels 
fördelning på socialekonomiska grupper bland röstande och ej 
röstande vid varje riksdagsval under perioden 1956-1973. 
(För en utförlig diskussion av stabilitet och förändringar i 
partiernas sociala bas under perioden 1956-1968 kan hänvisas 
till Särlvik 1974.) 

Den indelning i socialekonomiska grupper som här kommer 
att användas överensstämmer i huvudsak med den som före
kommit i redogörelserna för valundersökningarna 1960-1970. 
En närmare presentation av klassificeringen i föreliggande 
redogörelse återfinns i Appendix. 

Den första i den följande serien av tabeller (tabell 32) 
utvisar de röstandes partifördelning samt andelen ej röstande 
under åren 1956-1973 inom var och en av de socialeko
nomiska grupperna. I den andra serien tabeller (tabell 33) 
är datamaterialet detsamma, men procentberäkningen har nu 
gjorts sä att fördelningarna i kolumnerna visar den sociala 
sammansättningen för resp parti, för de icke-röstande samt 
för samtliga intervjuade vid de undersökta valen. 

Partibeteckningarna överensstämmer med dem som an
vänts för övrigt i denna rapport. Det innebär att de nu
varande partinamnen används för hela perioden 1956-1973. 
trots att tre partier under dessa är bytt namn. Landsbygds
partiet-Bondeförbundet ändrade 1957 sitt namn till center
partiet. Högerpartiets namn utbyttes 1969 mot moderata 
samlingspartiet. Sveriges kommunistiska parti ändrade 1967 
partinamnet till det nuvarande vänsterpartiet kommunisterna. 

Vid tabellernas redigering har. lör jämförbarhetens skull, 
uteslutits ett antal personer som ej kunnat hänföras till 
yrkeskategori. Denna andel uppgår som mest till I r/f av 

totalmaterialet. I likhet med övriga tabeller i denna redo
görelse har vidare vid bearbetningen uteslutits röstande som 
ej lämnat uppgift om sitt partival. Denna andel är högst i 
1973 års undersökning, medan den i ingen av de övriga 
undersökningarna överskrider 4 procent. 

Som alltid vid stickprovsundersökningar är säkerheten i de 
presenterade resultaten beroende av de redovisade grup
pernas storlek. När antalet individer i en grupp är litet är 
konfidensintervallet kring det angivna procenttalet stort (jäm
för avsnittet "Felkällor och statistisk osäkerhet" ovan). På 
några ställen i tabellerna 32 och 33 är antalet individer 
ibland så litet att procentskattningarna blir osäkra. Data redo
visas emellertid för helhetens skull. Det presenterade tabell
materialet bör betraktas som en tidsserie, där enstaka avbrott 
i en trend bör tolkas med försiktighet. 

Partiernas sociala sammansättning 

Redan en flyktig blick över det föreliggande tabellmaterialet 
visar att inga genomgripande förändringar ägt rum i par
tiernas väljarunderlag under åren 1956-1973. I vissa grund
läggande hänseenden har ju de sociala skiljelinjer som här 
framträder bevarat sin betydelse sedan ett halvt sekel eller 
mera. Den sociala strukturen har också förblivit i stort 
sett oförändrad under de undersökta åren. Av den procen
tuella fördelningen över socialekonomiska grupper i hela det 
bearbetade materialet - gruppen '"samtliga intervjuade" i 
tabell 33 - framgår att resp grupps andel i allmänhet varit 
konstant under perioden 1956-1973. De största förändringar
na utgörs av minskningen av andelen jordbrukare samt till
växten av gruppen tjänstemän i mellanställning. 

Om än sambandet mellan socialekonomiska grupper och 
partival i sina grundläggande drag är starkt, innebär detta 
inte en total frånvaro av förskjutningar i partiernas väljar
underlag. Den mest betydelsefulla förändringen är utan tve
kan centerpartiets frammarsch och den sociala breddningen 
av partiets väljarunderlag. som inneburit att partiet vidmakt
hållit sin starka ställning inom jordbrukargruppen samtidigt 
som det ökat starkt i övriga sociala grupper. 

Jordbrukarnas minskande andel av centerpartiets väljar
underlag kommer mycket tydligt till synes i tabell 33. Vid det 
första av de här undersökta valen, 1956. uppgick andelen 
jordbrukare inom centern till 77 procent. Denna andel har 
under den analyserade perioden ständigt minskat och hade 
1973 nedgått till 21 procent. Det innebär att centerpartiet 
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har lyckats rekrytera nya väljargrupper utöver sitt traditionel
la kärnområde Den sociala breddning av centerpartiets 
väljarunderlag, som inleddes i samband med de politiska 
motsättningarna kring pensionsfrågan i slutet av 1950-talet. 
innebar att partiet vid 1973 års val hade blivit det största av 
de tre borgerliga partierna inom alla socialekonomiska grup
per, på ett enda undantag när ("högre tjänstemän och stor
företagare"). Tabell 32 gör det också möjligt att närmare 
bestämma hur centerpartiets breddning ägt rum. Vid 1956 års 
val var det, utöver jordbrukargruppen, endast bland jord
bruksarbetarna som centerpartiet hade ett mer än marginellt 
röststöd. Vid 1960 års val stärkte centerpartiet sin ställning 
inom de agrara skikten, men noterade också en kraftig 
framgång inom gruppen småföretagare. Valet 1964 innebar 
ingen större förändring - partiets ställning inom sina kärn
grupper behölls, men vissa mindre framgångar inom övriga 
grupper kan också skönjas. Vid 1968 års val blev center
partiet det största oppositionspartiet. Även om partiet stag
nerar inom jordbrukargruppen (vilket kanske kan ses som ett 
slags mättnadsfenomen), gjorde man starka framryckningar 
inom alla övriga sociala grupper. Speciellt markant är upp
gången inom tjänstemannakategorierna och bland arbetarna. 
Både vid valet 1970 och valet 1973 fortsatte denna trend. 
Ökningen var då särskilt kraftig bland småföretagare och 
tjänstemän i mellanställning. 

Centerpartiets ställning inom kategorin arbetare kan för
tjäna en särskild kommentar. Som framgår av tabell 32 har 
centerpartiets andel av arbetarrösterna ökat från val till val. 
Frän att 1956 endast ha varit I procent, uppgick andelen vid 
1973 års val till 16 procent. Det bör emellertid noteras att 
partiets ökning bland arbetare just vid valet 1973 endast 
uppgick till två procentenheter i förhällande till 1970 ars nivå, 
vilket är mindre än den genomsnittliga ökningen inom hela 
valmanskåren. Detta kommer till synes i tabell 33. vilken 
visar hur stor andel av centerpartiets totala väljarunderlag 
som utgjorts av arbetarröster. Vid 1956 års val var denna 
andel lägre än i något annat parti: 2 procent. Andelen steg 
dock under hela 1960-talet och hade 1970 uppnått 22 procent. 
Vid 1973 års val har emellertid andelen arbetare inom center
partiet för första gången i undersökningsserien upphört att 
öka: andelen blev da 21 procent. Fastän således andelen 
centerväljare inom gruppen arbetare fortsatte att öka något 
vid 1973 ars val, kom detta rösttillskott pa grund av center
partiets ännu starkare uppgång inom främst tjänstemanna-
och småföretagargrupper. att få en relativt sett något min
skande betydelse. 

Inom arbetargrupperna råder i samtliga undersökningar en 
kraftig dominans för socialdemokraterna. Den högsta andelen 
socialdemokratiskt röstande inom gruppen arbetare (exkl 
jordbruksarbetare), 83 procent, inregistrerades vid 1960 års 
val. Vid de tvä därpå följande riksdagsvalen var andelen 
strax under 80 procent. Den socialdemokratiska tillbaka
gängen vid valet 1970 märks också bland arbetarväljare, där 
den socialdemokratiska andelen minskade till 71 procent. 
Vid 1973 års val är andelen socialdemokratiskt röstande 
arbetare 69 procent, den lägsta siffran för hela den under
sökta perioden. Här bör man dock notera att socialdemo
kraternas nedgång bland arbetarväljarna mellan 1970 och 1973 
års val inte är riktigt lika stor som socialdemokraternas 
totala minskning i intervjumaterialet (tabell 32). Det innebär 
att nedgången i andelen arbetare inom socialdemokratins 
väljarunderlag. som pågått under 1960-talet. avbryts vid 1973 
års val. då en mindre ökning i stället noteras (tabell 33). 

En grupp som växt i antal under den analyserade perioden 
är kategorin tjänstemän i mellanställning. Socialdemokra
terna har hela tiden haft en stark position i denna grupp: vid 
1956 ars val var andelen socialdemokratiskt röstande 37 
procent och andelen steg kontinuerligt till och med valet 
1968 och var da uppe i 47 procent. Socialdemokraternas 
tillbakagång 1970 och 1973 har dock inneburit att partiet nu 
åter är nere pa nivån frän mitten av 1950-talet. Vid valet 1956 
var folkpartiet största parti i gruppen tjänstemän i mellan
ställning. Folkpartiet har emellertid alltsedan dess fort
löpande förlorat terräng inom den aktuella tjänstemannakate
gorin. Vid 1973 ars val har partiet passerats inte endast av 
socialdemokraterna utan också av centerpartiet och moderata 
samlingspartiet. Centerpartiets andel av tjänstemannagrup
perna var låg vid valen 1956. 1960 och 1964. medan fram
gångarna vid valen 1968. 1970-och 1973 har fört fram centern 
till en position som det största av de tre borgerliga partierna 
bland tjänstemännen i mellanställning, vid valet 1973 endast 
nio procentenheter under socialdemokraternas nivå. 

En trend parallell med den som kunde fastställas för 
tjänstemännen i mellanställning återfinns även bland små
företagarna. Socialdemokraterna ökade fram till och med 
1968 års val. men föll därefter tillbaka. Folkpartiets trend var 
vikande under hela perioden. Centerpartiet ökade däremot 
kontinuerligt sin andel. Den enda skillnaden mot tjänste
mannakategorin är att medan centerpartiet där gick om de 
tva andra borgerliga partierna först vid 1973 års val. sä blev 
centerpartiet största parti, och passerade således även social
demokraterna, redan vid 1970 ars val. 
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Tabell 32 De röstandes partival samt andelen ej 
röstande inom socialekonomiska grupper vid riks
dagsvalen 1956-1973 (procent) 
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Tabell 33 Fördelning på socialekonomis
ka grupper bland röstande, fördelade 
efter partival, samt ej röstande vid 
riksdagsvalen 1956-1973 (procent) 
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Inom kategorin högre tjänstemän och storföretagare har de 
borgerliga partierna under de undersökta åren hela tiden 
varit helt dominerande. Moderata samlingspartiet, dåvarande 
högerpartiet, fick en absolut majoritet av rösterna inom den 
aktuella gruppen både vid valen 1956 och 1960. Därefter 
minskades dock partiets andel och nådde ett bottenläge 1970, 
då partiet till och med passerades av folkpartiet. Vid 1973 års 
val bröts emellertid den nedåtgående trenden och andelen 
moderater inom den aktuella gruppen steg, liksom i valmans-
kåren i sin helhet, till omkring 1968 års nivå. 

Följer man ett visst partis röstandel förändringar från val 
till val inom de socialekonomiska grupperna, finner man i 
allmänhet att upp- och nedgångarna står i direkt överens
stämmelse med trenderna i hela valmanskåren. 

Det förhållandet att ett parti så ofta uppvisar en parallell 
röstutveckling inom flertalet sociala grupper har fått till följd 
att den sociala sammansättningen av partiernas väljarunder-
lag varit anmärkningsvärt stabil. Ser man t ex till resp 
sociala kategoris andel av den socialdemokratiska väljar
kåren (tabell 33) uppträder endast små förskjutningar under 
perioden. Detsamma kan sägas om folkpartiet och moderater
na. För vänsterpartiet kommunisternas del gäller att antalet 
intervjupersoner, särskilt för valen 1956 och 1960, är så litet 
att skattningarna blir osäkra. Datamaterialet synes dock ge 
vid handen, att partiet i slutet av 1960-talet fått ett ökat 
inslag av tjänstemannaväljare samt att andelen studerande 
blivit större än i något annat parti. Ett säkert belagt undan
tag från den allmänna regeln att partiernas sociala bas inte 
genomgått mer än marginella förändringar sedan mitten av 
1950-talet utgörs av centerpartiet, såsom framgått av den 
föregående framställningen. 

Datamaterialet beträffande förändringar och stabilitet i 
partiernas sociala stöd presenteras i en mer översiktlig form 
i tabell 34. där partiernas slagits samman till två block och 
där yrkeskategorierna likaledes sammanlagts till två grupper. 
Sammanläggningen av de socialekonomiska grupperna har 
gjorts så att till den ena gruppen, benämnd företagare och 
tjänstemän, har förts "'högre tjänstemän och storföretagare", 
"jordbrukare". "småföretagare" samt "tjänstemän i mellan
ställning". I den andra gruppen, arbetare mfl, ingår '"affärs-
anställda, statsanställda mfl", '"jordbruksarbetare" och 
"arbetare". Gruppen "studerande" har uteslutits ur den 
följande bearbetningen. Den på detta sätt åstadkomna 
gruppen "företagare och tjänstemän" motsvarar för övrigt 
socialgrupperna I och II, medan "arbetare mfl" motsvaras 
av socialgrupp III, dock med det undantaget att i den senare 

gruppen ingår även affärsanställda, vilka i andra sammanhang 
har brukat föras till socialgrupp II. Sammanläggningen av par
tierna har gjorts så att socialdemokrater och VPK-väljare 
förts till en grupp, medan röstande på centerpartiet, folk
partiet, moderata samlingspartiet och KDS förts till en andra 
grupp. Till den förstnämnda gruppen har vid valen 1970 och 
1973 även förts ett mindre antal personer som röstat på 
KFML. SKP eller KFML(r). 

För enkelhetens skull visas endast procenttalet för andelen 
socialdemokratiskt och kommunistiskt röstande. (Mot
svarande andel för de borgerliga partierna erhålles själv
fallet om tabellens procenttal subtraheras från talet 100.) 
I raden (b) redovisas andelen socialdemokrater och kom
munister bland röstande i kategorin arbetare mfl under 
perioden 1956-1973; i rad (c) ges samma uppgifter beträf
fande kategorin företagare och tjänstemän. 

I raden (d) har procenttalet i rad (c) subtraherats från 
procenttalet i rad (b). Den på så sätt erhållna procent
differensen är ett mått på hur mycket socialdemokraternas 
och kommunisternas röstandel inom arbetarkategorin över
stiger deras andel av gruppen företagare och tjänstemän. 
Denna differens har i den vetenskapliga litteraturen ofta 
använts som ett "klassröstningsindex" för att göra jäm
förelser mellan olika politiska system eller för att, som i detta 
fall, belysa utvecklingen över tid inom ett enda land.1 

Tabell 34 Partival inom socialekonomiska grupper vid riksdags
valen 1956-1973 - en översikt 

Anmärkning: På grund av deciraalavkortning kan differensen mel
lan de i tabellen angivna procenttalen avvika från den mer exakt 
beräknade differensen i rad (d). 

'Se t ex R. Alford: Party and Society. The Anglo-American 
Democracies, 1963 Chicago: Rand McNally). 
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Måttet kan variera mellan O och 100; i det förra extrem
fallet är procenttalen likstora, i det andra fallet samlar ett 
politiskt block samtliga röster inom en social klass, men inga 
i den andra klassen. Således gäller att ju högre värde dif
ferensen antar, desto högre är graden av "klasspolarisering" 
i partisystemet. 

Indexvärdet är högst för valen 1956 och 1960. En 
signifikant minskning av indexvärdet föreligger vid en jäm
förelse mellan valen 1960 och 1973. 
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Ålder och partival 1960-1973 

Skillnader i politiskt beteende mellan olika åldersklasser har 
tidigare på flera punkter uppmärksammats i denna redo
görelse. I tabellmaterialet har bl a belysts olikheter avseende 
valdeltagande och partival vid 1973 års val. I detta avsnitt 
kommer ytterligare skillnader mellan olika åldersklasser i val-
manskåren att belysas. 

I tabell 35 ges en översiktlig presentation av partiernas 
styrka inom åldersklasser vid riksdagsvalen 1960-1973. 

Ålder, utbildning och partival 1973 

I tabellerna 36-38 belyses sambandet mellan ålder, utbildning 
och partival vid 1973 års val. Av tabell 36 framgår att an
delen socialdemokratiskt röstande sjunker med stigande ut
bildning inom alla åldersklasser. För vänsterpartiet kommu
nisterna synes emellertid det motsatta gälla för den yngsta 
åldersklassen (tabell 37); andelen VPK-röstande är faktiskt 
störst bland de unga, högutbildade väljarna. 

En sammanfattning ges i tabell 38, som utvisar den sam
manlagda andelen socialdemokratiskt och kommunistiskt 
röstande. (För jämförelser med 1968 och 1970 års val kan 
hänvisas till Särlvik 1970, sid 82, resp Särlvik 1973, sid 
102.) Andelen socialdemokratiskt och kommunistiskt röstan
de sjunker med stigande utbildning inom alla åldersklasser. 
Men bland väljare med högre utbildning är ändå denna andel 
betydligt större i den yngsta åldersklassen än i de båda andra. 

Ålder, yrke och partival 1960-1973 

På liknande sätt som i fallet med sambandet mellan ut
bildning, ålder och partival är det möjligt att genom en upp
delning på åldersklasser mer i detalj precisera partiernas 
förankring inom olika socialekonomiska grupper. Är det till 

Tabell 35 De röstandes partival inom åldersklasser, riksdags
valen 1960-1973 
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Tabell 36 Ålder, utbildning och partival vid riksdagsvalet 1973: 
procentuell andel socialdemokratiskt röstande 

Tabell 37 Ålder, utbildning och partival vid riksdagsvalet 1973: 
Procentuell andel VPK-väljare 

exempel så att ett partis stöd inom en viss socialekonomisk 
grupp är särskilt starkt eller särskilt svagt bland yngre 
respektive äldre väljare? Är det allmänt så att sambandet 
mellan klasstillhörighet och partival varierar mellan olika 
åldersgrupper? 

I tabell 39 anges andelen socialdemokratiskt röstande vid 
riksdagsvalen 1960-1973 bland samtliga röstande (avdelning 
a) i tabellen, inom gruppen "arbetare mfl" (avdelning b) 
samt inom gruppen "företagare och tjänstemän" (avdelning 
c). Indelningsprinciperna överensstämmer helt med dem som 

Tabell 38 Ålder, utbildning och partival vid riksdagsvalet 1973: 
Procentuell andel socialdemokratiskt och kommunistiskt rös
tande 

Kommentar till tabellerna 36-38: 
Röstande har uppdelats efter ålder och utbildning. Uppdelning efter 
utbildning har erhållits genom sammanläggning av kategorierna 
i tabell 26 till tre större grupper. 

I tabell 38 anges andelen socialdemokratiskt och kommunistiskt 
röstande (inkl SKP och KFML(r)) inom resp utbildningskategori 
för var och en av åldersklasserna. 

Tabell 36 visar andelen socialdemokrater, tabell 37 andelen VPK-
väljare. 

användes för tabell 34. Gruppen studerande har sålunda 
uteslutits ur bearbetningen. Det i avdelning (d) angivna 
"klassröstningsindexet" utgörs, också i likhet med tabell 34, 
av procentdifferensen mellan (b) och (c). 

Med undantag för 1960 års val är indexvärdet, d v s 
sambandet mellan klasstillhörighet och partival, lägre bland 
yngre än bland äldre väljare. Den trendmässiga minskningen 
i klassröstningsindex under perioden är särskilt markerad 
inom den yngsta åldersklassen (20-30 år). 
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Tabell 39 Partival inom socialekonomis
ka grupper och åldersklasser - översikt 
1960-1973 

Anmärkning: På grund av decimalavkortning kan differensen mellan de i tabellen angivna 
procenttalen avvika någon procentenhet från den mer exakt beräknade differensen i av
delning (d). 

Bastalen överstiger 100 i alla undersökningar utom den vid 1960 års val. Lägst bastal 
återfinns i gruppen arbetare i åldern 71-80 år 1960 (35 intervjupersoner) samt i gruppen 
företagare och tjänstemän i åldern 71-80 år I960 (44 intervjupersoner), 
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Partibyten 1970-1973 -
kompletterande analyser 

Partibytare och stabila väljare 1970-1973: 
fördelningar på sociala grupper och partiidentifikation 

1 detta avsnitt presenteras en kompletterande databear
betning, som gäller den sociala sammansättningen av par
tiernas stabila väljarunderlag 1970-1973 och vissa parti-
bytarkategorier. (För jämförelse med valen 1968-1970 kan 
hänvisas till Särlvik 1973, sid 104-109.) Vidare belyses sam
bandet mellan röstningssätt och känsla av personlig anslut
ning till politiskt parti för samma kategorier. Datamaterialet 
redovisas i tabell 40. 1 tabellen har partibytarna uppdelats 
efter röstningssätt vid de två riksdagsvalen 1970-1973, varvid 
dock några partibytarkategorier uteslutits på grund av att an
talet individer var alltför litet. I kolumn (1) ingår sålunda 
väljare som både 1970 och 1973 röstat på VPK, i kolumn 
(2) stabila socialdemokrater. Kolumn (3) visar de väljare 
som bytte från socialdemokraterna till centern, kolumn (4) 
de stabila centerpartisterna och kolumn (5) de folkpartister 
1970 som vid 1973 års val bytte till centern. Folkpartiets 
stabila väljarunderlag bildar kolumn (6), medan kolumn (7) 
visar sammansättningen av den väljargrupp som övergick 
från folkpartiet till moderata samlingspartiet. 1 kolumn (8) 
ingår slutligen de väljare som både 1970 och 1973 röstade 
på moderata samlingspartiet. 

I tabellens första del visas sammansättningen av de nämnda 
väljarkategorierna med avseende på ålder, utbildning, in
komst och kommunens tätortsgrad. I tabellens andra del kan 
den socialekonomiska sammansättningen analyseras. Av 
kolumn (3) framgår till exempel att 30 procent av de väljare 
som bytte från socialdemokraterna till centern tillhörde 
kategorin arbetare, vilket kan jämföras med 53 resp 19 
procent inom socialdemokratins resp centerns stabila väljar
underlag. Andelen tjänstemän i mellanställning inom nyss
nämnda byteskategori uppgick till 31 procent, vilket är högre 
än andelen tjänstemän bland såväl socialdemokratins som 
centerpartiets stabila väljare. Socialdemokraternas förlust till 
centerpartiet genom partibyten vid 1973 års val har till en 

inte obetydlig del utgjorts av väljare inom tjänstemanna
gruppen. Ser man till kolumn (5) finner man att inslaget av 
tjänstemän var betydande också bland väljarna som övergick 
från folkpartistisk till centerpartistisk röstning. Centerpartiets 
starkt ökande andel inom tjänstemannagrupperna, som upp
märksammades i samband med analysen av partiernas röst
utveckling 1956-1973, framträder sålunda också vid denna 
detaljgranskning av de rörliga väljargruppernas samman
sättning vid 1973 års val. 

I ett tidigare avsnitt i denna redogörelse har det redan 
fastslagits att en stor del av folkpartiets nedgång får till
skrivas röstförluster genom byten till främst centerpartiet 
och moderata samlingspartiet. I några avseenden har den 
grupp folkpartister som bytte till centern en annan social 
sammansättning än den kategori av tidigare folkpartiväljare 
som övergick till moderata samlingspartiet (se kolumnerna 5 
och 7 i tabellen). I den förra kategorin återfinns förhål
landevis stora andelar arbetare och tjänstemän i mellanställ
ning, medan den senare gruppen kännetecknas av en jäm
förelsevis stor andel högre tjänstemän, storföretagare mfl. 

I den tredje avdelningen i tabell 40 anges som rader det 
parti de intervjuade givit sin personliga anslutning till 
(partiidentifikation). Som framgår av datamaterialet är det 
en mycket stor andel av partiernas stabila väljarunderlag som 
också identifierar sig med sitt parti. Inom de i tabellen 
redovisade partibytarkategorierna är det vanligare att man ger 
sin anslutning till det parti man bytt //// än att man identifi
erar sig med sitt tidigare parti. Bland de socialdemokratiskt 
röstande i 1970 års val som 1973 övergick till centerpartiet 
var det emellertid en jämförelsevis stor andel (35 procent) 
som 1973 fortfarande kände sig som anhängare till social
demokratiska partiet. 
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Tabell 40 Partiernas stabila väljare och väljare som övergitt från ett parti till ett annat 
1970-1973: 
Sammansättningen av vissa väljarkategorier 
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Appendix 

Kommentarer till indelningen i socialekonomiska grupper 

Den indelning i socialekonomiska grupper som används 
överensstämmer i huvudsak med den som förekommit i 
redogörelserna för valundersökningarna 1960-1970. De 
mindre förändringar som vidtagits i den här använda indel
ningen kommenteras nedan. 

Den i tabellmaterialet förekommande socialekonomiska 
grupperingen har erhållits genom sammanläggningar av ett 
större antal detaljerade undergrupper. Detta klassificerings
system överensstämmer i huvudsak med den grundläggande 
yrkeskodlista, som tidigare använts för den sociala yrkes
grupperingen i de valstatistiska urvalsundersökningarna av
seende valdeltagande. (Se den vid SCB utarbetade "P.M. 
angående den vid 1958 års valstatistik förekommande sociala 
yrkesgrupperingen' med tillhörande "Yrkesförteckning".) 
Klassificeringssystemet har tillämpats så att man erhållit en 
uppdelning på socialekonomiska grupper, snarare än en 
yrkesklassificering i begränsad mening. Sålunda har "ej 
yrkesverksamma gifta kvinnor" och "övriga familjemed
lemmar utan eget förvärvsarbete" såvitt möjligt hänförts till 
maken resp hushållsföreståndarens yrkeskategori. Vidare har 
"tidigare yrkesutövare" (pensionärer m fl) klassificerats efter 
det yrke de senast utövat. Följdenligt har "ej yrkesverk
samma änkor" om möjligt förts till den f.d. makens yrke. 

Den vid 1956 års undersökning ursprungliga kodlistan 
avvek på några punkter från den senare använda. För att 
uppnå jämförbarhet över hela undersökningsserien har därför 
ca en fjärdedel av yrkesuppgifterna i 1956 års intervju
material kodats om speciellt för denna redogörelse. 

Vid sammanläggningen till det mindre antalet sociai-
ekonomiska grupper har bl a eftersträvats att de sålunda 
bildade grupperna inte skulle bli alltför socialt heterogena. 
En mer "finfördelad'" indelning skulle försvåra den över
siktliga jämförelse över tid som här avses. Det har då gällt 
att åstadkomma en lämplig avvägning mellan å ena sidan 

kravet på social enhetlighet och å andra sidan kravet på ett 
överskådligt antal grupper. En sammanslagning till ännu färre 
grupper skulle sålunda ha medfört att yrken med få gemen
samma egenskaper kommit att föras till en och samma grupp. 
Ett hinder mot alternativa definitioner av vissa grupper är 
vidare att antalet intervjupersoner i en grupp då skulle 
blivit för litet för att kunna bilda underlag för procent
skattningar. I det följande ges en beskrivning av vilka yrken 
som förts till respektive grupp. 

1. Högre tjänstemän, storföretagare m fl 

Till gruppen har förts såväl högre förvaltningspersonal i en
skild tjänst som tjänstemän i högre grad i allmän tjänst. 
Gränsdragningen mot övriga i klassificeringen förekommande 
tjänstemannakategorier har vanligtvis gjorts så att till denna 
grupp förts tjänstemän i chefsställning för företag eller av
delning samt tjänstemän med akademisk utbildning. I 
gruppen ingår även storföretagare och anställda företags
ledare med yrkestitlar som verkställande direktör, direktör, 
disponent och grosshandlare. Hit har även förts godsägare 
samt fria yrkesutövare såsom advokater, läkare, arkitekter 
mfl med egen byrå eller praktik. Den föreliggande gruppen 
"högre tjänstemän och storföretagare" innefattar yrken som 

delvis kan synas disparata. Från vissa utgångspunkter kunde 
det t ex varit önskvärt att särredovisa kategorin storföre
tagare. Gruppens nuvarande sammansättning är emellertid en 
illustration till det faktum att en ytterligare särredovisning 
skulle leda till så små grupper att en analys av deras 
egenskaper skulle omöjliggöras. 

2. Jordbrukare 

Hit hör alla med yrkestitlar som "hemmansägare", "jord
brukare" och "lantbrukare". Gruppen innefattar även per
soner, som vid sidan av eget eller arrenderat jordbruk också 
har annat yrkesarbete, om de själva angivit jordbruks-
skötseln som sin huvudsysselsättning. 1 jordbrukarkategorin 
inräknas också medhjälpande familjemedlemmar med jord
bruksarbetet som huvudsysselsättning. Övriga anställda inom 
jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsarbete etc har dock förts till 
kategorin "jordbruksarbetare". 
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3. Småföretagare 

Till gruppen har förts hantverkare, dvs innehavare av hant
verksföretag, mindre verkstadsföretag och reparationsverk
städer. Däremot ingår hantverkare, t ex snickare, som är an
ställda och inte innehar egen rörelse, i gruppen "arbetare". 
Småföretagargruppen omfattar även affärsinnehavare i detalj
handeln och övriga personer med yrkestiteln "köpman". 
Även "egen företagare" utan närmare precisering ingår, 
liksom fiskare som äger eller är delägare i båt. 

4. Tjänstemän i mellanställning 

Gruppen omfattar såväl kontorspersonal i enskild tjänst som 
en mellangrupp befattningshavare i statens, kommunens och 
allmänna inrättningars tjänst. Som exempel på privatanställda 
tjänstemän kan nämnas yrkestitlar som kontorist, korrespon
dent, bokhållare, handelsresande och ritare. Bland de offent-
liganställda tjänstemännen återfinns här kansliskrivare, 
kontorsbiträden, lotsförmän, stationsföreståndare mfl. Hit 
hör även vissa anställda inom vårdyrken såsom leg sjuk
sköterskor, examinerade barnsköterskor och barnmorskor. 
Gruppen innefattar likaså lärare inom det obligatoriska skol
väsendet, förskollärare m fl. 

En grupp som i förhållande till de tidigare valundersök
ningarna givits en något annorlunda inplacering är verk
mästare och förmän. Den tidigare förekommande kategorin 
"förmän, verkmästare, affärsanställda" har sålunda delats på 
det viset att förmän och verkmästare förts till den nu aktuella 
tjänstemannagruppen, medan affärsanställda ingår i den nya 
gruppen "affärsanställda, statsanställda m fl". 

För att ge en uppfattning om hur gruppen avgränsats, 
kan sägas att den ungefärligen motsvarar TCO:s organisa
tionsområde. Sålunda ingår ej statsanställda (som postiljoner, 
konduktörer m fl), vilka organiseras av LO. De sistnämnda 
yrkena ingår i gruppen "affärsanställda, statsanställda m fl". 
Till sist må fogas kommentaren att gruppen "tjänstemän i 
mellanställning" troligen är den av de i tabellmaterialet 
förekommande socialekonomiska grupperna som har den 
mest oenhetliga sammansättningen. Spännvidden är sålunda 
stor mellan t ex överbanmästaren och skrivbiträdet, men den 
grundläggande yrkesklassificeringen gör det inte möjligt att 
särskilja dem. Inte desto mindre finns det starka skäl som 
talar för att låta en tjänstemannagrupp med relativt bred om
fattning ingå i den översikt det här är fråga om. 

5. Affärsanställda, statsanställda m fl 

I gruppen ingår dels affärsbiträden och expediter, dels lägre 
befattningshavare i statlig och kommunal tjänst. Exempel på 
den senare kategorin är konduktörer, brevbärare, brandmän, 
polismän, tulluppsyningsmän, sjukvårdsbiträden och arkiv
arbetare. Däremot ingår ej arbetare i statens eller kom
munens tjänst, vilka i stället förts till kategorin "arbetare". 
Till gruppen har slutligen förts yrken i lägre huslig tjänst 
såsom hembiträden samt städerskor. 

6. Jordbruksarbetare 

Gruppen, som egentligen borde ha den mer fullständiga 
beteckningen "arbetare inom jordbruk med binäringar", 
innefattar inte enbart den numera relativt fåtaliga gruppen 
jordbruksarbetare, drängar, pigor etc, utan även skogs- och 
flottningsarbetare samt fiskare som ej äger eller är delägare i 
båt. Arbetare vid sågverk ingår dock i gruppen "arbetare". 

7. Arbetare (utom anställda inom jordbruk med binäringar) 

Den grupp, som i tabellerna givits den korta beteckningen 
"arbetare", har som mer fullständig rubrik "arbetare utom 
anställda inom jordbruk med binäringar". Hit hör framför allt 
industri-, gruv-, byggnads- och transportarbetare, men även 
arbetare anställda i kommunal och statlig tjänst, restaurang
arbetare, lagerarbetare och sjömän. 

8. Studerande 

Denna kategori används i tabellerna endast from 1968. Vid 
de tidigare undersökningarna var dels antalet studerande vid 
högre utbildningsanstalter lägre och dels rösträttsåldern 
högre. [ slutet av 1960-talet kom emellertid de studerande 
att utgöra mer än en försumbar del av valmanskåren, varför 
det fr o m 1968 är befogat att introducera en särskild kategori 
av studerande. I gruppen ingår dels personer under pågående 
utbildning vid skolor och universitet, dels helt nyutexami
nerade som ännu ej påbörjat någon anställning. Lärlingar 
m fl under utbildning på sin arbetsplats har emellertid förts till 
resp yrkeskategori. 
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Redogörelser m m med redovisning av data från valunder
sökningarna vid Göteborgs universitets statsvetenskapliga 
institution 
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val, Riksdagsmannavalen åren 1959-1960, II, Stockholm. 
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snittet "Intervjuundersökningen" och i tabellmaterial i S. O. 5., 
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