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ABSTRACT 

At the turn of the century agrarian parties emerged in large 
parts of Europe. The parties had one thing in common: they stood 
up for the social, economic, cultural, and political interests of 
the agrarian society. The Swedish agrarian parties - 1 Bondeför
bundet ' and 'Jordbrukarnas Riksförbund1 - were formed between 
1913 and 1915. 

In this study the agrarian parties are not considered to be class 
parties. Instead, they are described as traditional parties, de
fending the old agrarian community against expansive industria
lization. Their potential voters belonged to various social stra
ta in the agrarian community, and their political programme, of
ten characterized by a markedly negative view of modern society 
and by cultural protectionism, is summarized here under the term 
agrarianism. Agrarianism seen as a political theory and an appli
cable ideology had features in common with Conservatism as well 
as with Fascism and Socialism. Liberal values, however, were kept 
in the background. 

A modernization perspective is adopted in order to demonstrate 
that the agrarian parties were in fact traditional parties. It is 
assumed that regional variation in the electoral support of the 
agrarian parties reflects the modernization process, and, con
sequently, that the parties were weaker in industrial areas and 
stronger in socially and economically backward areas. 

The empirical studies show that the Agrarian parties stand out as 
traditional parties rather than class parties. Their voter sup
port was stronger in areas where the historical and economic 
development was characterized by stagnation and conservatism, as 
well as in areas where social mobilization advanced slowly. In 
more industrialized and modernized areas conditions were quite 
the opposite. A study of Swedish interwar agrarianism with spe
cial regard to regional variations in party strength proves the 
agrarian parties to be the inheritors of a way of life formed by 
centuries of agrarian traditions. 

Key words: agrarian parties, agrarianism, traditional society, 
modern society, modernization, backwardness, interwar period. 
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KAPITEL 1 INTRODUKTION 

Det svenska partisystemet har präglats av en anmärkningsvärd 

stabilitet. Konturerna av dagens partisystem drogs upp så tidigt 

som under 1920- och 1930-talen och som en direkt konsekvens av 

det proportionella valsystemet. Efter 1911 års andrakammarval 

utkristalliserades ett trepartisystem - konservativa, liberaler 

och socialdemokrater - vilket under den närmaste tioårsperioden 

övergick i att omfatta ytterligare två partier. Som en följd av 

bondesamhällets minskade inflytande i rikspolitiken organiserades 

och partipolitiserades landsbygden i form av bondepartier. Sam

tidigt sprängde revolutionerna i Tsarryssland år 1917 arbetar

rörelsen i två hälfter. 

I föreliggande avhandling uppmärksammas den politiska bonde

rörelsen under den tid den organiserades och etablerades i det 

svenska partiväsendet. Bondepartierna - Bondeförbundet och 

Jordbrukarnas Riksförbund - knyts till en evolutionsteori där 

väljarstödet uppfattas som ett mått på stabilitet/förändring i 

samhället och där partiernas ideologi - agrarianismen - framstår 

som agrarsamhällets främsta försvarsmekanism. 

1.1 Agrarianismen 

Ett motiv för studier av politiska bonderörelser initieras av de 

budskap som förmedlades av mellankrigstidens europeiska agrar-

och bondepartier. Partierna stod för idéer, vilka koncentrerade 

till en idériktning, föll utanför de under 1800-talet utvecklade 

konservativa, liberala och socialistiska åskådningarna. Den poli

tiska bonderörelsens ideologiska värderingar kan sammanfattas 

av termen 'agrarianism'. Agrarianismen hade sina rötter i de 

livsbetingelser som gällde i rurala områden och kan - efter 

industrins genombrott - betraktas som en motkraft till moderni

seringen. Agrarianismen kan kanske mera betraktas som en praktisk 

ideologi än ett teoretiskt begrepp eftersom den hade vuxit fram 

ur landsbygdsbefolkningens erfarenheter och naturliga 
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förutsättning för överlevnad. 

Agrarianismen kom i slutet av 1800-talet under organisering i 

mellaneuropa och kanske främst i det tyska kejsardömet. 

Organiseringen i 'Kaiserreich' har beskrivits av bl a Angress 

(1959), Hunt (1974), Hunt (1975), Winkler (1976), Farr (1978), 

Moeller (1981) och Blackbourn (1984). Bilden av lokalt bildade 

'Bauernbund' - bondeförbund - är densamma. I 'bondeförbunden' 

fanns fragment av den 'radikalism' som senare skulle komma att 

prägla många av de europeiska agrar- och bondepartiernas 

politiska program. 

Ett stående argument var att med hjälp av höjda tullar skydda 

jordbruket från undergång. Protektionismen var utan tvivel den 

viktigaste politiska frågan, men intresset riktades även mot 

annat håll. Enligt Winkler (1976:4) menade ideologerna inom Bund 

der Landwirte - den mäktigaste agrarpolitiska organisationen i 

det dåvarande kejsardömet - att det agrara samhället vid denna 

tid hotades av såväl den socialistiska som den 'gyllene' inter

nationalen. Liksom flera lokala bondeorganisationer - bl a 

Bayerska Bondeförbundet och Hessens Anti-Semiter - ansåg Bund der 

Landwirte att både marxismen och storkapitalet styrdes av en mot 

agrarsamhället riktad judisk konspiration. Det agrara tankegodset 

innehöll en annan konservatism än den sociala variant som före

språkades av Otto Bismarck. 

I Sverige utvecklades agrarianismen i takt med att agrarsamhället 

integrerades i den kapitalistiska marknadsekonomin. Plattformen 

var under 1870- och 1880-talen Lantmannapartiet, vars stomme 

utgjordes av självägande bönder. Partiprogrammen visade att 

partiet stod i klar opposition till den statliga byråkratin och 

manade till största sparsamhet med statliga medel. Agrarianismen 

försvann från den partipolitiska arenan efter Lantmannapartiets 

sönderfall i samband med tullstriden. Under 1890-talet bildades -

efter förebild av Bund der Landwirte - i mellansverige Agrar- och 

Lantmannaförbundet. Förbundet trädde självmant tillbaka under 

1910-talet till förmån för Bondeförbundet och Jordbrukarnas 

Riksförbund (se vidare kap 3). 
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Rolf Torstendahl (1969:195) använder sig av termen nykonservatism 

när han beskriver och analyserar de svenska bondepartiernas 

ideologiska programförklaringar under tidigt 1920-tal. Han menar 

att Bondeförbundet från början intog en extremkonservativ profil. 

Till extremkonservatismen - vars centrala tema var ett utpräglat 

nationalistiskt tänkande - fogades efterhand ideér, vilka 

Torstendahl kallar nykonservativa. Han nämner som exempel bl a 

antikapitalism och antibyråkratism. Torstendahl menar att de 

svenska bondepartierna inte bara uppvisade en renodlad nykonser-

vativ ideologi, utan innehållet omfattade också ibland liberala 

värderingar. 

1.2 Framväxten av agrarpartier 

Under 1900-talets första decennier växte agrar- och bondepartier 

fram i större delen av Europa. De elektorala framgångarna kom att 

variera beroende på vilka förutsättningar som fanns inom respek

tive nation för att mobilisera ett agrarparti. Några sådana 

förutsättningar kan nämnas: storleken av den agrara sektorn, 

inflytandet av katolicismen och konkurrensen av i första hand 

konservativa partier (Urwin 1980:169-172). 

Vid studier av agrarpartiernas procentuella andel av väljarkåren 

kan Europa indelas i två typområden: områden med starka agrar

partier och områden med svaga agrarpartier eller inga alls. Den 

förra områdestypen återfinns i Öst- och Mellaneuropa och de 

nordiska länderna medan den senare täcker Västeuropa och Stor

britannien. 

Inom de områden vilka var elektoralt starka förelåg emellertid 

väsentliga skillnader. De öst- och mellaneuropeiska nationerna 

var vid 1900-talets början inte på något vis moderniserade 

(Jackson 1974:270). Tvärtom fortlevde de feodala förhållanden som 

funnits i dessa områden alltsedan medeltiden (Dalton 1972:395). 

De nordiska agrarpartierna växte däremot fram i samhällen där 

industrialismen vuxit sig stark. 
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I Norden hade agrarpartierna även utvecklat en påtaglig homo

genitet beträffande såväl partistyrka som partiideologi 

(Gollwitzer 1977:3-5). I de öst- och mellaneuropeiska agrar

partierna fanns ofta populistiska inslag vilka medförde att 

de ibland förespråkade en social revolution medan de vid andra 

tillfällen försvarade den privata egendomen (Seton-Watson 

1967:258). Ytterligare en skillnad låg i den agrara strukturen, 

vilken var helt annorlunda i öst- och mellaneuropa än den i de 

nordiska länderna. Det förra området markerade med sina storgods 

och lantarbetare de historiska banden med feodalismen. I Norden 

dominerade mindre jordägare och självägande bönder. 

De västeuropeiska agrarpartierna var i motsats till sina nordiska 

och östeuropeiska motsvarigheter betydligt svagare till numerä-

ren. Nationerna i Västeuropa var vid 1900-talets början, med 

några få undantag industrialiserade. Urbanisering och tekniska 

framsteg hade medfört att de traditionella bondesamhällena börjat 

försvinna. I de nya samhällsformationerna integrerades kommersi

ella jordbruk i den kapitalistiska ekonomin. Dessutom hade de 

katolska agrarsamhällena i Sydeuropa politiskt integrerats i 

konservativa partibildningar. Detta innebar att det i Spanien, 

Portugal, Italien och Frankrike inte uppstod agrarpartier av 

nordisk eller östeuropeisk typ (Rokkan 1970:148). 

1.3 Teorier kring agrarpartier 

Seymour Lipset och Stein Rokkan (1967) har formulerat ett 

antagande om agrarpartiernas utveckling. De menar att partierna 

måste betraktas som en reaktion mot allianser, som under 

nationsbyggnaden företrädesvis bildades mellan den nationella 

eliten och industrikapitalister och andra kommersiella grupper. 

I denna situation missgynnades landsbygdsbefolkningen: 
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The peasants felt exploited in their dealings with city 

folk and wanted to shift the tax burden to the expanding 

urban economics. These economic cleavages became more and 

more pronounced as primary-producing communities entered 

into the national money and interest organization and 

cooperatives and the development of distinctive Agrarian 

parties (Lipset och Rokkan, 1967:36-37). 

Lipset och Rokkan (1967:45-46) utgår ifrån motsättningar i sam

hället, vilka under övergången från traditionellt till moderni

serat samhälle påverkade den politiska utvecklingen. En kon

fliktdimension i detta sammanhang utgörs av en motsättning 

mellan agrara intressen - 'parties for agrarian defence1 - och 

urbana eliter i det nationella centrat. De agrara partierna 

krävde, enligt Lipset och Rokkan, vissa förutsättningar för att 

kunna växa fram och visa sig livsdugliga. De agrara partierna 

uppstod därför (1) där större delen av den agrara befolkningen 

utgjordes av familjebaserade självhushåll, eget eller som arrende 

(2) där städer och industricentra hade en svag numerär vid den 

tid rösträtten utvidgades (3) där det fanns viktiga kulturella 

motsättningar mellan städer och landsbygd och starkt motstånd mot 

en integration av jordbruksproduktionen i den urbana kapitalis

tiska ekonomin och (4) där den katolska kyrkan saknade betydelse. 

Klaus von Beyme (1985:112-113) betraktar de framväxande agrar

partierna som 'the third most powerful pressure group after 

trade unions and shareholders organisation'. von Beyme redovisar 

miljöer där agrara partier lyckats bäst. Det finns här stora 

överensstämmelser med Lipsets och Rokkans framställning, von 

Beyme menar att agrara partier växte fram i länder där städerna 

spelade en mindre roll vid den tidpunkt när rösträtten utvidgades 

och där nationsbyggandet pågick ända in på sent 1800-tal. Agrar

partierna uppstod också endast i områden där jordbrukarbefolk

ningen inte var beroende av de större jordägarna. 

Agrarpartierna i öst- och mellaneuropa har mera ingående stude

rats av Gabriel Jackson (1974:270-271). Han har koncentrerat 

sig till mellankrigstiden när partierna omfattade sina 
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största numerärer, och funnit vissa orsaker bakom och några 

villkor för de agrara partiernas existens i de nationella parti-

systemen. Enligt Jackson fanns för den agrara befolkningen i 

öst- och Mellaneuropa två framkomliga vägar mot modernisering: 

(1) genom industriell kapitalism eller (2) genom en kommunistisk 

statskontrollerad industrialisering och kollektivisering. Förut

sättningarna för modernisering med hjälp av utländskt kapital var 

inte gynnsamma i denna del av Europa. Socialiseringen attraherade 

inte heller dem som hade privat egendom. De agrara partierna blev 

här ett alternativ. De gav ett stöd till de jordbrukande grupper 

som lämnats utanför själva samhällsprocessen. 

En annan bidragande orsak till att de agrara partierna lyckades 

väl i de öst- och mellaneuropeiska områdena var vad som kallas 

'the time lag'. Den agrara befolkningen hade genom århundradena 

levt isolerade i sina egna samhällen utan att kunna påverka 

utvecklingen inom nationen. Det demokratiska genombrottet med 

utvidgade medborgerliga rättigheter, särskilt allmän och 

lika rösträtt, kom av denna anledning att mobilisera stora delar 

av den agrara befolkningen i politiska partier. 

Det finska bondepartiets - Agrarförbundet - elektorala stöd har 

diskuterats av Erik Allardt (1970:52) och Risto Alapuro 

(1976:72). Allardt menar att Agrarförbundet erhöll ett större 

stöd i områden med starkt tryck mot likformighet och låg 

arbetsfördelning. De flesta rösterna erhölls i områden med 

ekonomisk stagnation och starka traditionella band med det 

förflutna. 

Alapuro beskriver hur den agrara befolkningen politiskt 

mobiliserades under tiden 1907 - 1930. Han identifierar fyra 

områdestyper. Agrarförbundet var starkare i områden där (1) det 

förelåg en ekonomisk konflikt mellan den agrara befolkningen och 

den urbant styrda marknadsekonomin och i områden där (2) den 

kapitalistiska ekonomin inte integrerades i samhället genom 

skogs- och sågverksindustrin och där befolkningen ännu inte 

brutit banden med traditionella värderingar. 
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Derek Urwin (1980:169-172) menar i en försiktig kritik att den 

modell som skisserats av Lipset och Rokkan är ofullständig. Den 

har slagsida mot Västeuropa och de nordiska länderna. För att 

även täcka in övriga delar av Europa föreslår Urwin en komplet

terande modell där han menar att agrara partier i första hand 

uppstod i områden där större delen av befolkningen levde av och 

var sysselsatta inom jordbruksnäringen. Andra faktorer vilka 

påverkade framväxten av bondepartier var de mindre jordbrukens 

konfrontation med kapitalismen och starka sociala och kulturella 

traditioner, vilka bestämdes av den inre gemenskapen i 

agrarsamhället. 

Det finns enligt Derek Urwin (1980:205) två viktiga faktorer som 

båda förklarar framväxten av agrarpartier. De är generella och 

gäller för stora delar av Europa och dess agrarhistoria: (1) en 

för landsbygden - i förhållande till urbana områden - stagnerad 

ekonomisk utveckling och (2) besittningsrätt till egen jord. 

Urwin diskuterar även definitionen av agrara partier. En viktig 

faktor tycks vara sambandet mellan befolkning och sysselsättning. 

Agrarpartierna får sitt huvudsakliga stöd från landsbygdens 

invånare och tillkännager i sina politiska program att de 

representerar agrara intressen. I partibeteckningen ingår 

vanligtvis någon av termerna agrar, bonde eller jordbruk. 

När det gäller europeiska agrarpartier finns det - enligt 

Urwin - även ett nyckelbegrepp: 'försvar'. Detta försvar gällde 

framför allt hoten mot det traditionella agrarsamhället. I Öst-

och Mellaneuropa riktades försvaret i första hand mot de socia

liseringstendenser som fanns. I Väst- och Nordeuropa var för

hållandena i det närmaste motsatta. Här riktades försvaret mot 

den urbant centrerade ekonomin och den expanderade skatte- och 

räntepolitiken. Utvecklingen i Europa visar att bondesamhällena 

ställdes inför två hot: socialiseringsspöket och den s k 'ränte

skruven' , dvs ett tillstånd där räntorna hotade att ruinera 

egendomen. Det är utifrån detta 'försvar' som mellankrigstidens 

agrar- och bondepartier utvecklade ett i flera stycken unikt 

politiskt tänkesätt - radikal agrarianism. 
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1.4 Problemställning 

Det svenska agrarsamhället var liksom sina motsvarigheter i 

övriga Europa traditionsbundet och misstrodde inte sällan 

nymodigheter som politiska partier. Likväl förefaller det som en 

paradox att den jordbrukande befolkningen inte förfogade över en 

politisk plattform på riksnivå i en tid då det moderna industri

samhället bröt fram. 

Ur ett sådant perspektiv är en studie av den svenska bonde

rörelsen intressant. Den typ av bondeaktivism som yttrade 

sig under 1910-talet och som baserade sig på agrarianistiska 

tankegångar ville försvara det nedärvda traditionella samhället 

mot det moderna industrisamhället samtidigt som den måste anpassa 

sig till det nya samhället. Anpassningen skedde i politiska 

partier, vilka fortlöpande bildades under tiden 1910-1915. 

En uppfattning gör gällande att de politiska partierna efter det 

proportionella valsystemets genombrott var att betrakta som 

klasspartier. Enligt Maurice Duverger (1954:204) genererade den 

socioekonomiska utvecklingen efter det industriella genombrottet 

partisystem vilka i första hand karakteriserades av en utpräglad 

klasstruktur. De konservativa partierna omfattade i huvudsak 

jordägarklassen, stadsaristokratin och industrikapitalisterna. De 

liberala partierna hade sin förankring i den småborgerliga medel

klassen medan socialistpartiernas främsta rekryteringsbas ut

gjordes av de framväxande industriproletariatet. 

Enligt en annan uppfattning kan de politiska partierna betraktas 

som ett resultat av övergången från naturahushållning till 

penningekonomi och av de lokala samhällenas minskade betydelse på 

marknaden (LaPalombara och Weiner 1966:19). De politiska partier

na kan ur ett sådant perspektiv knytas till en dikotom kluster-

typologi, vilken anges av Scarrow (1969:49) och som används för 

att beskriva skillnaderna mellan områden som är utvecklade 

(moderna, industriella) och de som inte är utvecklade (tradi

tionella, agrara) (Scarrow 1969:49). Den förra typologin ut

trycker förändring i ett samhälle medan den senare avser mot
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satsen. 

Distinktionen mellan modernt och traditionellt samhälle kan - vid 

studier av den politiska mobiliseringen av landsbygden - ställas 

vid sidan av en diskussion, som förs av sociologen Theodor 

Shanin. Han menar att 

The main duality in the peasants' position in society 

consists in their being, on the one hand, a social class 

(one of low 'classness' and on the dominated by other 

classes) and, on the other, 'a different world1 - a highly 

self-sufficient 'society in itself', bearing the elements of 

a separate distinctive and closed pattern of social 

relations...This unique duality ('class' and 'society') 

leads to conceptual difficulties, yet may well serve as a 

qualitative definition of the peasantry - especially when 

differentiating this entity from wider more amorphous 

groupings such as 'middle classes' 'exploited masses' or 

'remnants of feudalism' (Shanin, 1971:254), 

Shanins framställning ansluter till Scarrows dikotomi. Utifrån 

synen på agrarsamhället som ett aggregat av sociala klasser - om 

än med svaga konturer - kan agrar- och bondepartier uppfattas som 

klasspartier. Om agrarsamhället däremot betraktas som 'a 

different world' framstår partierna mera som traditionella 

partier, dvs partier som försvarar traditionella värden i ett 

samhälle som moderniseras. 

Rudolf Heberle (1955:215-218) redovisar i en artikel Ferdinand 

Tönnies bidrag till förståelsen av politiska partier. Tönnies 

menade att de moderna partierna i första hand var klasspartier 

(society-like phenomena) medan partier av mera omodern typ 

framstod som bärare av traditionella och nedärvda livsmönster 

(community-like nature). 

Heberle redovisar också Tönnies' indelning av samhället i tre 

större sociala strata: jordägare och högre ståndspersoner, 

borgerskapet och proletärerna. Tönnies identifierar även ett 
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fjärde strata: 

..the 'folk', the remnants of the old peasant and artisan 

status groups which have not been absorbed into the modern 

classes (Heberle, 1955:215). 

Det fanns, enligt Tönnies, korresponderande politiska partier -

konservativa, liberala och socialistiska - till vart och ett av 

de större strata. De traditionella partiernas rekryteringsbas 

skulle utifrån ett likartat synsätt till väsentliga delar 

bestämmas av de social- och kulturantropologiska villkor som 

präglade de agrara grupper som ännu inte integrerats i de 

partibildningar som nämnts. 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan finns det anledning att hellre 

betrakta de svenska bondepartierna som traditionella partier än 

att se dem som enbart klassinstrument. Klasspartiet representerar 

ett genuint klassintresse medan traditionella partier däremot 

uttrycker en gemenskap i ett särskilt samhälle, vilket innehåller 

ett flertal sinsemellan konfliktiva sociala strata. 

Utifrån antagandet att bondepartierna framstår som traditionella 

partier är ett vitalt problem i avhandlingen därför: påverkar den 

pågående moderniseringen i Sverige bondepartiernas välj arstöd? 

Vilka faktorer förklarar regionala variationer i partistyrka? Är 

partierna starkare i traditionella områden, dvs där samhälls

utvecklingen släpar efter och svagare i mer moderniserade områ

den? Med modernisering avses övergången från traditionellt 

agrarsamhälle till modernt industrisamhälle och omfattar föränd

ringsmönster vad beträffar politisk kultur, social mobilisering, 

socioekonomisk utveckling och elektoral institutionalisering. 

Moderniseringsbegreppet diskuteras mera utförligt i kap 3. 

Gabriel Jackson (1974) menar att det finns ett samband mellan 

aktiva bonderörelser och moderniseringen av ett samhälle. Jackson 

har studerat bonderörelserna i Öst- och Mellaneuropa under 

mellankrigstiden. Han menar att: 
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The first victim of industrialisation is the peasant. At 

least that is the conventional view. The peasant, it is 

said, is wrenched out of his parochial village life by the 

intrusion of the market and the money economy...In 

Eastern Europe, however, before WW I a peasant movement 

arose...It was a movement, then, evoked by modernisation 

against modernisation or, at least against those aspects 

of modernisation that spelled out the end of peasant 

society. (Jackson, 1974:259-260) 

Eric Hobsbawm (1973:17) diskuterar det agara samhället som 

politisk organisation och konstaterar att de agrara partierna -

vid en jämförelse med arbetarpartierna - inte är att betrakta som 

klasspartier. Agrarpartierna innehöll även en mängd olika strata, 

vilka hade olika uppfattningar i ett flertal politiska frågor. 

Han menar att den ekonomiska utvecklingen desintegrerade agrar

samhället på så sätt att de interna konflikterna ofta kom att 

överskugga de gemensamma intressena utåt. Hobsbawm anser att de 

parlamentariska valsystemen inte heller gagnade 1 the peasantry1  

som 'klass'. Det fanns vid sidan av de agrara partierna även 

andra partier som appelerade till böndernas klasskänsla. 

1.5 Syfte och angreppssätt 

Avhandlingens syfte är att - genom en undersökning av regionala 

variationer i den politiska bonderörelsens väljarstöd - påvisa 

bondepartiernas egenskaper som traditionella partier. Parti

styrkan antas vara ett avtryck av moderniseringsprocessen. 

Ansäten är komparativ och de regionala styrkeskillnaderna 

uppfattas som stabilitet i eller förändring av samhället. 

Regioner erhålles därför i såväl tid som rum, nämligen var en 

region befinner sig i förändringsprocessen och var den är 

geografiskt belägen. Undersökningen omfattar tidsintervallet 

1914-1936, dvs vid den period bondepartiet utvecklades till ett 

bärkraftigt riksdagsparti. 

Om avsikten är att förklara rumsliga skillnader i partistyrka 
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brukar ett vanligt angreppssätt vara 'den sociopolitiska eko

login' , dvs att studera och undersöka sambandet mellan olika 

kulturella, sociala, ekonomiska och politiska beteendemönster i 

samhället. Rudolf Heberle (1951) har ingående diskuterat ett 

sådant tillvägagångssätt. Heberle framstår ur detta perspektiv 

som en föregångare för denna forskningstradition. Om syftet är 

att undersöka regionala skillnader i de politiska partiernas 

väljarstöd kan det, enligt Heberle, vara fruktbart att empiriskt 

pröva följande hypoteser: 

Geographical differences in strength of social and 

political movements and parties, especially between 

larger geographic regions, may be partly the results 

of differences in the political history of the regions; 

Differences in the ethnic composition of the population 

of various areas may result in differences in attitudes 

and opinions, intensity of participation in social move

ments and in party strength; 

The correlation between social classes, social movements 

and political parties must lead to geographical differen

ces in the relative numerical strength of political par

ties and social movements if the class structure varies 

between areas; 

The correlations of political parties and social move

ments vary between areas, because the class structure 

varies, and because parties and movements react upon 

another (Heberle, 1951:210-212). 

Avhandlingen ansluter till den av Rudolf Heberle initierade 

forskningstraditionen. Det förefaller även vara lämpligt att låta 

agrarianismen framstå som en strukturell variabel, dvs uttryckt i 

egenskap av bondepartiernas väljarstöd. Agrarianismen betraktas i 

detta sammanhang som en motkraft mot moderniseringen eller som 

agrarsamhällets samlade motstånd mot industrisamhället och bonde

partierna som dess förmedlare. En djupare och mera kvalitativ 
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innehållsanalys av agrarianismens idéhistoriska och idépolitiska 

program ryms inte inom avhandlingens problemställning. En sådan 

genomgång får bli föremål för framtida studier. 

Heberles hypoteser kan utnyttjas som förklaringsvariabler i en 

modell där storleken av bondepartiernas valmanskårer är den 

beroende variabeln. I anslutning till hypoteserna kan man när det 

gäller de svenska bondepartierna fråga sig om 

(1) det finns samband mellan bondepartiernas väljarstöd och de 

historiskt betingade kulturerna och de traditioner som kan 

härledas ur dessa; 

(2) det finns samband mellan bondepartiernas väljarstöd och 

olika kontextuella faktorer; 

(3) det finns samband mellan bondepartiernas väljarstöd och 

klasstrukturella skillnader; 

(4) det finns samband mellan bondepartiernas väljarstöd och de 

konkurrerande partiernas väljarkårer; 

Heberles hypoteser kommer i fortsättningen att sorteras under de 

inom statsvetenskapen mera kända faktorerna politisk kultur, 

kollektivt agerande, social determinism och elektoral institu-

tionalisering, vilka antas utgöra drivkrafter inom den övergri

pande moderniseringsprocessen. 

1.6 Den ekologiska forskningstraditionen 

1.6.1 Politisk kultur 

När man studerar historiska händelseförlopp är det av vikt att ta 

hänsyn till tidsdimensionen i sig. Samuel Beer (1974) uppmärksam

mar i ett arbete sambandet mellan det förflutna och nuet. Han 

menar i korthet att en struktur, en institution eller ett system 
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kan sägas ha vuxit ut eller utvecklats ur sin egen tidigare 

historia. Detta medför att: 

•..a study of its past is an important way of under

standing and explaining the entity. It means that 

something can be learned about the entity by study 

of its past that cannot be learned in any other way (Beer, 

1974:59) 

Utifrån den ansats som här formuleras av Beer kommer man osökt in 

på begrepp som kultur och tradition. Gabriel Almond och Bingham 

Powell (1966) har överfört dessa begrepp till det politiska områ

det. De menar att kultur och tradition utgör det politiska syste

mets 'psykologiska' eller 'mentala' dimension. Denna dimension 

består av 

...attitudes, beliefs, values and skills which are current 

in an entire population as well as those special propen-

cities and patterns which may be found within separate 

parts of that population. Thus, regional groups or ethnic 

groups or social classes which make up a population of a 

political system may have special propensities or 

tendencies (Almond och Powell, 1966:23). 

Politiska kulturer och de traditioner som sådana skapar kan sam

mankopplas med olika samhällsprocesser. Ett väl vetenskapligt 

dokumenterat skede på tidsaxeln är de förändringar som förekommer 

i övergångsstadiet mellan traditionellt och modernt samhälle. I 

statsvetenskapliga sammanhang brukar detta tidsbestämda skede 

kallas 'politisk utveckling'. 

Politisk utveckling inordnas sålunda i moderniseringsbegreppet. 

Samuel Huntington (1965) menar att social mobilisering och eko

nomisk utveckling är två beståndsdelar inom begreppet 'politisk 

utveckling'. Av Huntingtons framställning framgår att han nära 

nog drar en parallell mellan politisk utveckling och politisk 

modernisering: 
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The characteristic of political development or political 

modernization which is most frequently emphasized, how

ever , is mobilization or participation...Modernization 

means mass mobilization; mass mobilization means increas

ed political participation; and increased participation 

is the key element of political development. Participa

tion distinguishes modern politics from traditional po

litics (Huntington, 1965:388) 

Huntington (1968:34-35) anser att många forskare gett sig in på 

att definiera begreppet politisk modernisering. De flesta defi

nitionerna har utgått från skillnaderna mellan de politiska 

kännetecken som ansetts vara karakteristiska för ett tradition

ellt samhälle och de politiska handlingsmönster som råder i ett 

modernt samhälle. Politisk modernisering utgör - enligt 

Huntington - en förbindelselänk mellan det traditionella och det 

moderna samhället. 

Huntington ger också exempel på vad politisk modernisering ur ett 

sådant perspektiv ger uttryck för. För det första medför politisk 

modernisering en omkastning av maktstrukturen: en sekulariserad 

nationell politisk myndighet ersätter de traditionella, religi

ösa, familjära och etiska myndigheterna. För det andra medför 

politisk modernisering en differentiering av nya politiska funk

tioner och en utveckling av specifika strukturer för att utföra 

dessa funktioner. För det tredje innebär politisk modernisering 

ett ökat deltagande i politiken tvärs över hela samhället. 

Den politiska kultur som växer fram under en nations modernise

ringsfas kan tänkas påverka väljarbeteendet i framtiden. En 

frågeställning är därför huruvida disparata politiska kulturer, 

under moderniseringsfasens förändrande krafter, avsätter påvis

bara resultat i participation och röstfördelning i flerparti-

system av modern typ. 
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1.6.2 Kollektiv verksamhet 

Den kollektiva verksamhet som bedrivs i ett samhälle har många 

ansikten. Vanligtvis bedrivs den organiserade kollektiva verk

samheten inom olika sociala rörelser. Den kollektiva verksam

heten är ur ett sådant perspektiv att betrakta som en form av 

social mobilisering. Johan P Oisen (1983:13-14) visar några 

exempel i en sådan riktning. Han indelar det kollektiva politiska 

beteendet i tre olika former: 

1. 'citizens initiatives' - målorienterade rörelser med be-

De politiska partiernas framväxt och formering till partisystem 

beskrivs i nästa avsnitt som exempel på elektoral institutiona-

lism. Valsystem och politiska partier utgör exempel på elektorala 

institutioner. Almond och Powell (1966:77) definierar politiska 

partier som 'institutionella intressegrupper', vilka består av en 

professionell stab med inriktning mot sociopolitiska områden 

snarare än som institutionaliserade 'intresseartikulerare'. 

Vad som i detta sammanhang kan sättas i samband med väljar-

beteendet är vad Almond och Powell kallar 'associational interest 

groups': 

gränsad livslängd bildade utanför 

de etablerade institutionerna, s k 

ad-hoc grupper 

2. 'formal organisations' - politiska partier 

intresseorganisationer 

3. 'homogenous mass 

behaviour' 

revolter, demonstrationer 

upplopp 
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The associational interest groups are the specialized 

structure for interest articulation - trade unions, or

ganizations of businessmen or industrials, ethnic asso

ciations, associations organized by religious denomina

tions and civic groups. Their particular characteristics 

are explicit representation of the interests of a parti

cular group, a fulltime professional staff and orderly 

procedures for the formation of interests and demands 

(Almond och Powell, 1966:78) 

Det går att utifrån Olsen, Almond och Powell avgränsa politiska 

partier från intresseorganisationer. De senare är att uppfatta 

som grupper, vilka på basis av gemensamma värderingar och atti

tyder ställer krav på andra grupper i samhället, vilket sker 

utanför de politiska institutionerna. De politiska partierna 

däremot är direkt knutna till den politiska beslutsprocessen. 

Charles Tilly (1978:167) menar att det finns ett uttalat samband 

mellan de nationella valsystemen och det kollektiva beteendet. 

Det finns nära anknytningar mellan de elektorala institutionerna 

och (a) formella organisationer av alla slag och (b) alla medel 

för vad som kallas kollektiv verksamhet. Tilly formulerar en 

teori, vilken bygger på att utvidgad elektoral institutionalism 

leder till och legitimerar en utvidgad kollektiv verksamhet. 

Denna teori kallas av Tilly för 'paraplyeffekten1. 

De kollektiva verksamheterna uttrycker i de flesta fall social 

mobilisering. Detta gäller såväl den verksamhet som aktiverar 

människor i en riktning mot identitet med och integration i det 

samhälle de tillhör som den mot samhället riktade alternativa 

verksamheten. Karl Deutsch (1961) ser den sociala mobiliseringen 

som en dominerande kraft i övergången mellan traditionellt och 

modernt samhälle. Han anser även att den påverkar det elektorala 

utfallet. 
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Where people have the right to vote, the effects of social 

mobilization are likely to be reflected in the electoral 

statistics. This process finds its expression both through 

a tendency towards a higher voting participation of those 

already enfranchised and through an extension of the fran

chise itself to additional groups of the population 

(Deutsch 1961:500). 

Den kollektiva verksamheten bidrog starkt till en social 

mobilisering i samhället och var därför viktig under modernise

ringsfasen. I denna verksamhet var värdeorienterade påtrycknings

grupper och intresseorganisationer av folkrörelsetyp kanske de 

viktigaste. I vilken utsträckning har den kollektiva verksamheten 

bidragit till penetration av väljarkåren? Var det så att intres

segrupper integrerades i de politiska partierna eller var 

det tvärtom? Tjänade sådana organisationer det 'gamla' samhället 

eller var de ett tecken på förnyelse? 

1.6.3 Socioekonomisk utveckling 

Ett vanligt antagande inom den politiska sociologin brukar vara 

att samhällets ekonomiska organisation utgör en faktor som på

verkar medborgarnas val av politiskt parti (Bendix och Lipset, 

1957:79-99). Man utgår ifrån att klasstillhörigheten avgör var 

väljarna lägger sina röster. 

Hofferbert och Sharkansky (1973:160-161) menar att termen socio

ekonomisk struktur i sig är svår att definiera och innehåller en 

mängd svårbehandlade begrepp. Liksom Samuel Huntington talar de 

om utveckling, modernisering och mobilisering. De ställer även 

frågan huruvida övergången från traditionellt till modernt 

samhälle sker enligt några generella premisser och hur den 

socioekonomiska utvecklingen i så fall skulle kunna relateras 

till en sådan generell process. 

Ett utbrett antagande är att den ekonomiska utvecklingen efter 

industrialismens genombrott framkallade nya strata. När stora 
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delar av Europa vid 1900-talets början genomgick en modernisering 

av de elektorala institutionerna låg vägen öppen för partisystem 

baserade på klasspartier. Gordon Smith (1972) menar att: 

Close to the centre of the web of influence on political 

loyalty are the straight economic factors. These are read

ily given expression in terms of social class, a common re

cognition of social inequality which is ultimately based on 

perceived differences in economic wealth and consequences 

which stem from them....Only when social groups form and 

cohesively as a reaction to these differences does it be

come a reality. The political party is one of the main ex

pression of this cohesion and class politics are an inte

gral part of European politics (Smith, 1972:36). 

Hans Daalder (1966:53-55) anser att det inte alltför kategoriskt 

går att dra slutsatser om enhetliga samband mellan socioekonomis-

ka förändringar och det politiska beteendet. Den socioekonomiska 

strukturen förändrades inte likformigt över hela Europa, varken 

mellan nationer eller inom en och samma nation. Enligt Daalder 

kan man betrakta utvecklingen i Europa ur åtminstone tre perspek

tiv: 

1. När påbörjades den ekonomiska utvecklingen? 

2. Fortskred denna utveckling långsamt eller skedde den snabbt? 

3. Vilka politiska effekter fick den ekonomiska utvecklingen på 

skilda sociala skikt? 

Daalder hävdar att följande utveckling är den mest giltiga för 

Västeuropa: de relativt långsamma socioekonomiska förändringarna 

kom att ge de västeuropeiska politiska systemen tid att anpassa 

sig. Förändringarna var, enligt Daalder, i Västeuropa inte allt

för drastiska. De politiska systemen kunde därför, med några 

få undantag, utvecklas utan större samhällskonflikter. 

Seymour Lipset (1968:189) menar att de ekonomiska klyftor som 

orsakas av ekonomisk tillväxt, i kombination med den migration 

som krävs för att hålla denna tillväxt vid liv, ofta leder till 
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att det i samhället uppstår markerade klasskonflikter. I en sådan 

situation uppstår olika krisförlopp. En anledning till att den 

överhängande faran för sådana kriser i Västeuropa minskade var 

den sänkta participationströskeln samt framväxten av flerparti-

system baserade på klasspartier. I ett sådant partisystem är det, 

enligt Robert Alford (1967:68-69) rimligt att tänka sig att det 

finns samband mellan social tillhörighet och partival. En förut

sättning är att det i moderna samhällen finns en social strati-

fiering och därmed väl avskärmade klassintressen. Dessa repre

senteras i sin tur av korresponderande klasspartier. En förut

sättning för sambandet mellan klassintresse och klassparti är att 

det i samhället finns ett regelbundet associationsmönster mellan 

särskilda partier och särskilda intressen. 

De politiska partier som växte fram vid sekelskiftet anses av 

vissa forskare vara utpräglade klasspartier. En viktig fråge

ställning är därför i vilken utsträckning den sociala tillhörig

heten kan kopplas till valet av politiskt parti. Särskilt in

tressant blir denna interaktion i lägen där den socioekonomiska 

strukturen förändras och nya strata uppstår. En vanlig uppdelning 

efter klassintressen och partival är: överklass - konservativa, 

medelklass - liberala och arbetarklass - socialister. Var hör 

jordbruksbefolkningen hemma? Hur var det agrara samhället 

stratifierat och vilka sociala strata stöder agrarianismen? 

1.6.4 Elektoral institutionalism 

De politiska institutionerna har över tid ständigt förändrats. Ur 

ett historiskt perspektiv kan politiska institutioner sägas ha 

uppkommit genom växelverkan och motsättningar mellan olika soci

ala krafter i samhället och utvecklingen av organisatoriska 

mönster för att lösa sådana motsättningar (Huntington, 

1965:409). 

Adam Przeworski (1975) använder termen 'elektoral institutiona

lism' i ett av sina arbeten. De elektorala institutionerna kan 

betraktas som en del av helheten politiska institutioner. 
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Przeworski menar att de elektorala institutionerna ombesörjer en 

av flera mobiliseringsprocesser - elektoral mobilisering - vilken 

skiljer sig från dem som integrerar samhällsmedborgarna ekono

miskt, kulturellt och socialt. 

I de situationer där traditionella politiska institutioner (ex: 

feodala och monarkistiska parlamentsbildningar) fått ge plats 

för moderna politiska institutioner har proportionella valmetoder 

och politiska partier kommit att spela en betydelsefull roll. 

En av förutsättningarna för att de politiska partierna skall 

kunna fortleva antas vara existensen av ett konkurrerande parti

system. Przeworski menar att det, efter flerpartisystemens 

inträde i de politiska systemen, utvecklades vad han kallar 

'institutionalization of voting patterns': 

Most competitive party systems grew originally out of 

loose associations among members of modern parliaments. 

As mechanisms of direct elections gradually developed, 

a two-party system became institutionalized, typically 

including Conservative and Liberal parties. This system 

decayed with the appearence of mass parties, located to 

the left of the liberals, most frequently socialdemocra-

tic and labor parties. The growth of socialdemocratic par

ties resulted typically in a "realignment" from conserva

tive/liberal dominated to bourgeois/socialist dominated 

systems. The latter system is today thoroughly institu

tionalized in nearly all developed capitalist societies... 

(Przeworski, 1975:51). 

Det fundamentala med de elektorala institutionerna är att det är 

här kampen om väljarna äger rum. De viktigaste institutionerna i 

den elektorala processen är, om man utgår från Przeworskis fram

ställning, de politiska partierna. Stein Rokkan (1970:148) anger 

även i ett av sina arbeten fyra 'trösklar' - legitimation, 

inkorporaton, representation och majoritetsprincipen - vilka 

ligger till grund för att en nation skall kunna utveckla ett 

partisystem. 
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Det förelåg, enligt Rokkan, särskilda förutsättningar vad be

träffar partikonkurrens under det tidiga 1900-talet. I många av 

de europeiska partisystemen kom partier, vilka uppstått som 

masspartier, att få ett försteg framför de s k proto- eller 

kaderpartierna. De förra partierna växte fram som riksorga

nisationer i opposition utanför parlamenetet medan de senare 

bildades inom parlamenten. Masspartierna kom att organiseras i 

enlighet med den rationella organisationsstruktur som karak

teriserar ett modernt samhälle. Kaderpartierna däremot, känne

tecknades enligt ett traditionellt mönster med smal organisa

torisk bas och ineffektiv ledning. 

Av de trösklar Rokkan diskuterar är särskilt två viktiga vid 

studier av politiska partier i proportionella valsystem med 

allmän rösträtt: representation och majoritetsstyre. De övriga, 

legitimering och inkorporering tillhör en tidigare epok karak

teriserad av kraftigt beskuren politisk participation. En 

frågeställning är huruvida den egna partistyrkan är tillräcklig 

för att konkurrera med andra partier vid val eller om det måste 

till någon form av samverkan för att erhålla representation? 

Detta gäller särskilt för nybildade partier vilka skall kon

kurrera med dem som redan är etablerade. Från vilka etablerade 

partier erövrade bondepartierna sina röster och vilka koalitioner 

var tänkbara för de agrara partierna? 

1.7 Disposition 

Den forskningstradition som diskuterats är vanlig inom politisk 

sociologi. Det politiska beteendemönstret i samhället antas vara 

en spegelbild av kulturella, ekonomiska, sociala och elektorala 

processer. Särskilt påverkbara i detta avseende var politiska 

handlingsmönster under den tid äldre traditionella samhällen fick 

ge vika för ett modernt och industrialiserat samhälle. I moderna 

partisystem bröts ofta äldre politiska kulturer ner, medan andra 

levde kvar. Moderniseringsprocessen kom att ge upphov till en, 

jämfört med tidigare, annorlunda social stratifiering. De nya 

'klasserna' representerades ofta av 'egoistiska' klasspartier. 
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Bredvid de klassbaserade partierna fanns även intresse- och 

påtryckningsgrupper, vilka i sin tur försökte att påverka sam

hället. 

Avhandlingen sönderfaller i två delar. Den första delen, kapitel 

1-3, är till sin utformning deskriptiv och teoretisk. I kapitel 

4-7 genomförs och redovisas de empiriska prövningarna. 

Vid studier av bondepolitiska organisationer framstår det agrara 

samhället som centralt. I kapitel 2 diskuteras det agrara sam

hället som social, ekonomisk, kulturell och politisk organisa

tion. Diskussionen utgår från forskningen inom andra discipliner, 

vilken i sin tur utgör en grund för en politisk analys av det 

agrara samhället. Kapitlet innehåller även en diskussion av 

begreppet 'agrara rörelser1, av vilka de agrara partierna utgör 

ett av flera exempel. 

De svenska agrarpartierna växte fram under det tidiga 1900-talet. 

Förebilden var det i Tyskland år 1893 bildade ?Bund der Land

wirte'. I kapitel 3 diskuteras de svenska bondepartiernas till

blivelse, framväxt, organisationsstruktur, ideologiska fram

toning och de bestående resultaten under 1920- och 1930-talen. I 

anslutning till denna framställning redovisas tidigare forskning 

kring den svenska politiska bonderörelsen. Kapitlet innehåller 

slutligen en teoretisk förklaringsmodell, vilken med utgångs

punkter i en ekologisk forskningstradition ligger till grund för 

de fortsatta empiriska prövningarna. 

I avhandlingens empiriska del redovisas i kapitel 4 den politiska 

kultur som växte fram under moderniseringsprocessen. Avsikten är 

att utifrån ekonomisk utveckling, politisk participation och 

partipolitisering avgränsa regiontyper, vilka i sin tur anpassas 

till 'moderniseringsprocessen. Målsättningen är att identifiera 

regioner, vars egenskaper motsvaras av såväl det äldre bondesam

hället som det moderna samhället. De 'regioner1 som erhålls kan 

sålunda betraktas som ett 'avstamp' för de empiriska prövningarna 

i de följande kapitlen. 
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Med utgångspunkter i de 1 regiontyper' som erhållits i kapitel 4, 

undersöks i kapitlen 5, 6 och 7, sambandet (5) mellan lokal 

organisationsmiljö och bondepartiernas faktiska numerär, sam

bandet (6) mellan den socioekonomiska utvecklingen och bonde

partiernas väljarstöd och (7) mellan de konkurrerande partiernas 

väljarstöd och bondepartiernas röststöd. 

Till grund för de empiriska undersökningarna ligger en databas 

omfattande (a) politiska data (b) näringsgrens- och jordbruks

statistik och (c) uppgifter om medlemstal i folkrörelser. De 

databärande enheterna utgörs av (1) majoritetsvalens enmans

valkretsar och av (2) de kommuner i det antal de förekom intill 

1950/1952 års kommunsammanläggningar (se APPENDIX I). 

För avhandlingen gäller att i tabeller där källhänvisning saknas 

är uppgifterna hämtade ur valdataarkiven AKVAL och PRRDATA (se 

APPENDIX I). 
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KAPITEL 2: AGRARSAMHÄLLET - ANALYSINRIKTNINGAR 

Om avsikten är att - ur ett politiskt perspektiv - studera 

agrarsamhället kan man dra fördel av tidigare sociologisk, 

antropologisk och ekonomisk-historisk forskning. Inom sociologin 

har man vanligtvis intresserat sig för det agrara samhällets 

sociala organisation medan antropologerna har sysselsatt sig med 

att definiera det agrara samhället och dess innevånare utifrån 

kultur och levnadsförhållanden. De ekonomiska historikerna har 

försökt kartlägga och analysera den, i många avseenden, speciella 

ekonomiska struktur som kännetecknar ett agrart samhälle. 

Den statsvetenskapliga forskningen inom detta område är mera 

sparsam. Det har dröjt ända in på 1950-talet innan agrarsamhäl

lets politiska organisation på allvar uppmärksammades av stats

vetare. De politiska strukturerna i agrarsamhället var under 

tidigare århundraden helt avhängiga de kulturella villkoren och 

utvecklades i en strikt traditionell och konservativ riktning. 

Agrarsamhället fick emellertid över tid ett annat ansikte. Som en 

reaktion mot industrialismen och städernas ökade dominans kon

stituerades vid 1800-talets slut agrarpolitiska partier, vilka 

kom att försvara det gamla bondesamhällets traditioner. 

George Dalton (1972) har sammanfattat det västeuropeiska agrar

samhället vid 1900-talets början: 

By 1900 most peasantries in legal status and land tenure, 

had radically changed from their feudal condition; a mi

nority, particulary in eastern and southern Europe had not. 

The peasantries of northern and western Europe sold most of 

their produce; their crops were diversified and their mar

kets wide. They sold foodstuffs to urban market for direct 

consumption by urban households; they sold produce for pro

cessing and industrial usage...By 1900, the larger poli

tical system(s) and therefore political transactions between 

peasant and nonpeasant had also changed, but the political 

scene was as variable in Western Europe as the economic... 
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The extent of political participation (in 1900) by peasant 

in national government varied enourmously, with England and 

Russia representing the extreme cases (Dalton, 1972:395). 

Daltons beskrivning av agrarsamhället leder tanken in på dess 

organisationsstruktur. Som social organisation hade det feodala 

samhället fått ge vika för ett kapitalistiskt marknadssamhälle. 

Den ekonomiska organisationen rörde sig i en riktning från 

naturahushållning till penningekonomi. Under påverkan av sociala 

och ekonomiska förändringar utsattes det agrara samhället för 

kulturella påfrestningar. Alla dessa faktorer kom att spela en 

avgörande roll vid den tid när bondesamhällena politiserades. 

Vid studier av agrarpartier är kunskapen om det agrara samhällets 

specifika egenskaper av vikt. Forskningen inom andra discipliner 

ger möjligheter att ur ett icke-politiskt perspektiv överblicka 

och beskriva det agrara samhället. Erfarenheterna av sådana 

studier kan sedan användas vid en undersökning av den politiska 

strukturen. 

2.1 Analysinriktningar vid studier av agrarsamhället 

Oran Young (1970:18) har diskuterat och redovisat analysinrikt

ningar med avseende på användbarheten inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Analysinriktningar kan ge en allmän orientering, 

vilken beskriver den typ av variabler som kan tänkas före

komma i en undersökning av agrarsamhället och tillhandahåller 

begrepp, vilka kan användas som hjälpmedel vid studier av välj ar-

beteendet. Analysinriktningar kan även vara till hjälp vid urval 

av relevanta data för undersökningar och som riktlinjer när det 

gäller att vikta frågeställningar och datamaterial med hänsyn 

till själva problemställningen. 

Theodor Shanin (1971c:254, 291-293) menar att det vid en genom

gång av den aktuella forskningen beträffande agrarsamhället går 

att urskilja fyra tankeskolor eller analysinriktningar. Två utgår 

från samhällets ekonomiska bas, medan de övriga anpassar sig till 
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en icke-marxistisk sociologisk modell. Enligt Shanin är agrar

samhället ur forskningssynpunkt ett socialt fenomen, där en marx

istisk klassanalys möter en icke-marxistiskt sociologisk diko-

tomi. Som exempel nämner Shanin Henry Maine's brödrasamarbete 

versus ekonomisk konkurrens, Ferdinand Tönnies Gemeinschaft ver

sus Gesellschaft och Emilé Dürkheims mekaniska versus organiska 

samhälle. 

Enligt Shanin utgår de marxistiska klassteoretikerna från sam

hällets ekonomiska bas och betraktar stora delar av agrarsamhäl

let som ett offer för kapitalismens exploatörer. Agrarsamhället 

var under 1800-talet i många stycken en kvarleva från en tidigare 

feodal struktur. Agrarsamhällets plats i samhällspyramiden var 

den lägsta tänkbara. Exploateringen av agrarsamhället kom att 

leda till nya sociala klasstrukturer. 

Den ekonomiska skolan, eller neopopulisterna, menar att struk

turen i agrarsamhället bestäms av givna ekonomiska förutsätt

ningar och utgår sålunda även de från den ekonomiska basen i 

samhället. Kärnan i det agrara samhällets ekonomiska struktur var 

det självhushållande familjejordbruket, vilket byggde på en hög 

grad av autonomi. Detta betydde ett väl markerat dualistiskt 

samhälle på nationell nivå: agrart/icke-agrart. Det kapitalis

tiska samhällets marknadsekonomi, dess massproduktion och dess 

daglönesystem kom att fungera som desintegrationsfaktörer i det 

agrara samhället. 

Skillnaderna i normer, social struktur och värderingar mellan det 

rurala samhället och stadsmiljöerna analyseras i de flesta fall 

utifrån begrepp om motsatspar av skilda slag. Under 1800-talets 

senare hälft lanserades ett synsätt som sedan fått agera rikt

märke för framtiden. 

Som ett resultat av sina samhällbaserade studier kunde Ferdinand 

Tönnies konstatera att det, förutom de människor som i konkret 

mening bodde på landet och de som levde i städerna, fanns två 

abstrakta samhällssystem. Enligt Tönnies präglades det ena av en 

stark gemenskap, vars grund utgjordes av släktskap, vänskap och 
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spontana kontakter. Detta samhälle karakteriserades av en verti

kal social struktur (härskare - undersåte, herre - dräng). 

Förebilden fann Tönnies i det traditionella agrarsamhället 

(Gemeinschaft). Det andra subsystemet karakteriserades av att 

medlemmarna på ett mera rationellt sätt försökte förverkliga sina 

normativa målsättningar. Detta horisontellt solidariska samhälle, 

kännetecknat av föreningsliv och organisatoriska aktiviteter, 

motsvarades, enligt Tönnies, av de urbana områdena 

(Gesellschaft). Till Tönnies abstrakta samhällssystem går det -

enligt Shanin - att koppla två synsätt. 

Den etnografiskt kulturella skolan ser det agrara samhället som 

en relik från en tidigare nationell kultur, vilken överlevt i 

århundraden under inverkan av 'the cultural lag', dvs en tra

ditionell eftersläpning, vilken är karakteristisk för slutna 
sociala strukturer. Av särskilt intresse är förhållandet mellan 

land och stad. Detta verkar alltid, enligt 'the cultural lag1, 

negativt för den agrara befolkningen. När den kulturella efter

släpningen försvinner, vilket den förväntas göra i ett modernt 

samhälle, försvinner agrarsamhällets traditionella särdrag. 

Det fjärde synsättet - nära besläktad med den funktionella 

sociologin - vilar på Dürkheims samhällsuppfattning. Enligt 

Durkheim och hans generation bestod samhället av två delar: ett 

av tradition nedärvt samhälle och ett - påverkat av industriali

seringen - innovativt modernt samhälle. Det traditionella sam

hället speglade olika sociala skikt, vilka var autonoma, stängda, 

likformiga, anspråkslösa och låsta i sina positioner (mekanisk 

solidaritet). Det moderna samhället byggde däremot på en ökad 

arbetsfördelning och integration mellan olika samhällsskikt. 

Det agrara samhället fanns någonstans mellan det primitiva och 

det moderna samhället (organisk solidaritet). 

Det agrara samhället kan beskrivas i termer av social, ekonomisk 

och kulturell organisation. Den etnografiska/kulturella skolan 

och de funktionella sociologerna har vid studiet av agarsamhäl-

let i första hand kommit att betrakta detta som kulturell orga

nisation. De funktionella sociologerna har även tillsammans 
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med de marxistiska klassteoretikerna uppmärksammat stratifie-

ringen av det agrara samhället och därför studerat detta som 

social organisation. Såväl marxistiska klassteoretiker som 

företrädare för 1neopopulismen' har utgått från den ekonomiska 

basen i agrarsamhället och utifrån denna utvecklat olika synsätt 

vad beträffar agrarsamhället som ekonomisk organisation. 

I de följande avsnitten uppmärksammas agrarsamhället som social, 

ekonomisk och kulturell organisation. Avsikten är inte att genom

föra en universiell och kontinuerlig genomgång av respektive or

ganisationstyp. Anspråken stannar vid en diskussion av forskare 

och teoretiker som brukar citeras vid framställningar av det 

agrara samhällets strukturella egenskaper. 

2.2 Agrarsamhället som socioekonomisk och kulturell 

organisation 

2.2.1 Agrarsamhället som social och ekonomisk organisation 

- jordegendomen och bondeekonomin 

Social stratifiering avser för det mesta en indelning, där 

individer, familjer eller samhällsklasser placeras i en slags 

rangordning från en högre till en lägre nivå. Denna rangordning 

brukar bestämmas av ett antal kvalitativa och kvantitativa 

faktorer. De kvantitativa faktorerna utgörs vanligtvis av 

inkomst, förmögenhet, utbildning etc., medan de kvalitativa 

faktorerna består av den typ av arbete som utförs eller av den 

prestige som ett visst arbete medför. 

Rudolfo Stavenhagen (1970) menar att det ideala stratifierings-

systemet skulle vara ett sådant som kunde användas på samhället i 

stort. Emellertid, de flesta empiriska undersökningar avhandlar 

mestadels endast delar av samhället. Stavenhagen anser därför 

följande: 
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I realiteten är samhället - nationen inte en verklig 

enhet i fråga om stratifieringen. Man bör särskilja 

åtminstone två regionala sektorer med var sitt sys

tem: landsbygdssektorn och stadssektorn (Stavenhagen, 

1970:21). 

Denna tudelning av samhället framhålles även av andra forskare. 

Juan Linz (1975/76) anser att det rurala samhället är betydligt 

mera skiktat än vad man i allmänhet anser. Detta framkommer 

särskilt vid en jämförelse med de urbana områdena. 

The rural population is much more stratified in the 

manner of Besitzklassen (classes formed primarly on 

differences in possessions) than modern urban indu

strial and bureaucratic society in which stratifi-

fication system is based on Erwerbsklassen (acquisi

tion classes) i.e. classes determined by the oppor

tunities for a market of goods and services (Linz, 

1975/76:365). 

Den rurala samhällsstrukturen följer ett tydligare mönster än vad 

som är fallet inom de urbana områdena. Skillnaderna inom det 

rurala/agrara samhället baseras främst på olikheter beträffande 

'modes of production1, dvs. markfördelning, ägandestruktur och 

storlek av produktion. 

Enligt Karl Marx var bönderna i det pre-kapitalistiska samhället 

inte någon egen klass (Österud 1976:42-45). De var i stället en 

konturlös massa - 'a sack of potatoes'. När de ekonomiska vill

koren kom att ändras under det kapitalistiska systemet och 

bönderna konfronterades med andra sociala skikt växte en slags 

bondeklass fram. Denna bondeklass var på inga vis homogen. Lenin 

har - enligt Ferguson (1976:110-111) - urskiljt tre rurala 

klasser, vilka uppstått som en följd av att produktionskrafter 

och produktionsförhållanden förändrats efter det feodala syste

mets sönderfall. Lenin kallar denna process 'the desintegration 

of peasantry'. 
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(1) Den rurala bourgeoisin innehöll jordägare och rika bönder 

vilka integrerats i marknadsekonomin. De var få till antalet 

och använde andra agrara strata som lönearbetare 

(2) Mellanbönderna bestod av självägande jordbrukare. Dessa 

använde sig av inhyrd arbetskraft, men var inte beroende av 

denna. Man skulle kunna karakterisera mellanbönderna som 

'överlevnadsbönder1, dvs sådana som i första hand producerade 

för egen konsumtion bruk, vilket kombinerades, om möjligheter 

fanns, med en begränsad överskottsproduktion 

(3) Längst ner i det agrara samhället befann sig de fattiga, det 

jordlösa rurala proletariatet. Detta bestod huvudsakligen av 

daglönare i tjänst hos jordägare och rika bönder. 

Indelningen av det agrara samhället i klasser - större jordägare 

och rika bönder, mellanbönder samt lantproletariat - har främst 

egendom som minsta gemensamma nämnare. Arthur Stinchcombe 

(1961/62:165-166) menar att egendomen är av betydligt större vikt 

i det agrara samhället än vid urban stratifiering. Stinchcombe 

redovisar, med storleken av egendom som riktmärke, en modell för 

variationer i den agrara klasstrukturen. 

Stinchcombe menar att den agrara klasstrukturen bestäms av två 

grundläggande egenskaper: (a) de kriterier som skiljer överklass 

från underklass och (b) olika kvalitet och kvantitet beträffande 

de agrara klassernas kulturella, socioekonomiska och politiska 

organisationsstrukturer. Den agrara överklasssen skiljer sig från 

de lägre agrara klasserna beträffande de lagliga rättigheterna 

och de, genom dessa rättigheter, avhängiga livsvillkoren. De 

organisatoriska strukturerna bestäms av teknologisk nivå, 

politisk medvetenhet och politisk aktivitet. 

Modellen används av Stinchcombe för att urskilja olika typer av 

kommersiella jordbruksegendomar och hur dessa kan relateras till 

de klassmönster som finns i samhället. Stinchcombe finner fem 

sådana agrara strukturer: gods, arrendejordbruk, familjeägda 

småjordbruk, plantager och rancher. 
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Termen 'the peasant economy'- bondeekonomin - har som upphovsman 

A V Chayanov och utgår från förhållandet mellan det agrara sam

hället och den centralstyrda ekonomin. Den kan betraktas som 

en konkurrerande ekonomisk teori bredvid de ekonomiska diskus

sionerna i den marxistiska klassteorin. 

Enligt Basile Kerblay (1971:150-159) menade Chayanov att Marx 

glömde bort ett system i sin materialistiska historieuppfattning. 

Till Marx' slavsystem, feodalsystem, kapitalistiska system och 

socialistiska system adderade Chayanov även bondeekonomin. 

Chayanov ansåg detta ekonomiska system som likvärdigt med Marx' 

systemtyper. Chayanovs bondeekonomi har diskuterats och givit 

upphov till ibland häftig debatt. (Se Patnaik 1976:376-377, 

Djurfelt 1981:167-191, Lehman 1986:601-627). 

Chayanov's teori utgår från den enskilda bondefamiljen inte var 

att jämställa med någon ekonomisk enhet inriktad på vinst. Den 

primära målsättningen var att överleva, inte att göra profit. 

Marx å sin sida menade att bondefamiljen var 'a form of incipient 

capitalism represented by petty commodity production'. Chayanov 

anser i motsats till Marx att det i agrarsamhället endast fanns 

en enda social klass, nämlligen de självägande bönderna och deras 

familjer. Några beroendeförhållanden mellan bondefamiljen och 

andra agrara klasser kunde därför inte existera. Av detta drar 

Chayanov slutsatsen att bondeekonomin inte föll under de ekono

miska lagar som råder i det kapitalistiska systemet. 

Mark Harrison (1979:330-331) har sammanfattat det centrala i 

Chayanovs teorier om bondeekonomin. För det första omfattar 

bondeekonomin en underliggande social relation nämligen själv

exploatering av arbetskraft. Måttet på självexploatering är 

det antal dagar som 'bonden' varje år är i arbete. Klass

skillnaderna i det agrara samhället uppstår genom denna relation 

och inte på grund av att ett agrart strata exploaterar ett annat. 

För det andra reproducerar sig bondeekonomin genom familjen, 

vilken är livscykelns dynamo. Den äger egendomen. Den uttrycker 

även att målet med produktionen är det egna hushållets konsum
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tion, inte att betala feodala avgifter eller att göra profit. 

Chayanov hävdar här 'överlevnadsfilosofin'. 

För det tredje uttrycker bondeekonomin ett motsatsförhållande 

mellan de mänskliga behoven och produktivkrafterna. Detta mot

satsförhållande utgör Chayanovianismens ideologiska grundval 

och kan ses som ett svar på Marx1 antagonismbegrepp. Det före

ligger hela tiden ett motsatsförhållande mellan den enskilda 

bondefamiljen och de krafter som driver den agrara produktionen 

mot högre teknologi och därmed förbättrad produktion. Detta 

motsatsförhållande är inte antagonistiskt. Det utvecklar hela 

tiden den agrara produktionen och är överlägsen den motsvarande 

utvecklingen i det kapitalistiska systemet. Det ideologiska 

budskapet är utilitaristiskt: där kapitalismen går bankrutt, där 

överlever bondeekonomin. 

2.2.2 Agrarsamhället som kulturell organisation - ett sätt att 

leva 

Förutom att det agrara samhället betraktas utifrån sociala och 

ekonomiska perspektiv brukar kultur- och socialantropologer se 

detta samhälle som 'a different world'. Denna 'värld' karakte

riseras av klart markerade och slutna mönster vad beträffar de 

interna sociala relationerna samt en utpräglad slutenhet gentemot 

externa samhällsformationer. Under århundraden har denna 'värld' 

formats av en historiskt betingad efterblivenhet. 

Folke Dovring (1953:6-8) och Everett Hagen (1957/58) har 

beskrivit denna efterblivenhet. Dovring menar att de nedärvda 

traditionerna vuxit sig så starka att medlemmarna i agrarsam

hällena ofta känner sig främmande för och misstänksamma mot de 

flesta nyheter. I stället värnar man om gamla seder och bruk. Den 

egna kulturen står framför alla tendenser till modernisering. Av 

detta följer sociala och ekonomiska svårigheter, beroende på för 

det första ojämna ekonomiska konjunkturer på den nationella nivån 

och för det andra en olust och motvilja mot framtida 

investeringar och expansion. 
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'The cultural lag1 - den historiskt betingade efterblivenheten -

kännetecknas av Everett Hagen som: 

A trait firmly fixed in the culture by the intensity 

of the emotional stress out of which it first arose 

may persist long after it no longer serves an import

ant function and may be an important barrier to economic 

innovation (Hagen, 1957/58:199). 

Hagen ger även exempel på en egenskap som i många avseenden 

bidragit till 'the cultural lag': den religiösa tron, vilken 

som socialt system fjärmar människorna från det verkliga 

samhället. 

Everett Hagen (1957/58:195) och Sydney Mintz (1953/54:137) har i 

olika sammanhang kartlagt de kulturella strukturerna i det agrara 

samhället. Hagen kallar 'sitt' agrara samhälle 'a traditional 

peasant society' medan Mintz använder den mera romantiserade 

termen 'the folk society'. Bilden av agrarsamhället är i båda 

fallen densamma: familjen är den centrala medelpunkten, det råder 

vertikala och patriarkaliska sociala strukturer med låg arbets

fördelning, vilket i sin tur leder till ekonomisk eftersläpning 

etc. 

John Duncan-Powell (1972) har sammanfattat antropologernas syn på 

det agrara samhället: 

In broad terms, antropologists contrasted local 

communities with the larger and more sophisticated 

cultures within which the peasant community was 

found by employing dichotomies of the gemeinschaft-

gesellshaft, closed-open or mechanical-organic type 

(Duncan-Powell, 1972 : 95). 

Robert Redfield (1961:40-65) är kanske den mest kände av de 

antropologer vilka har sysselsatt sig med analyser av det agrara 

samhället. Hans teorier går ut på att universalsamhället är 

polariserat: 'urbanism as a way of life' och 'peasantism as a way 
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of life1. 

Vid sina studier av agrarsamhället menar Redfield att man kan 

betrakta samhälle och kultur sida vid sida. Den centrala teorin i 

Redfields forskning utgår från att kulturen, vilken omfattar 

olika traditioner och världsbilder, utgör grundvalen för själva 

samhällets existens. Samhället, å sin sida, framstår som ett 

medel för kulturen att fortleva och spridas. Redfield uttrycker 

detta som fa social organization of tradition. 

Det andra huvudtemat i Redfields analyser är det agrara samhället 

betraktat som 'a part-society1. Det går - enligt Redfield - inte 

att beskriva relationerna mellan eliter och icke-eliter som 

endast relationer mellan härskare-undersåte eller profitör

utsugen. Redfield menar att de sociala relationerna förändras 

genom att civilisationen förändras. De kulturella värdena 

förändras även genom utveckling av civilisation. Denna utveck

lingsprocess avsätter tydliga spår i det agrara samhället, där 

det finns markerade skillnader mellan ett lokalt tänkande och 

ett nationellt tänkande. 

Det är denna delning av sociala och kulturella relationer i ett 

samhälle som Redfield avser med 'part-societies1. Den undre 

halvan av samhället motsvaras av agrarsamhället. Här utvecklas 

helt andra kulturella värden och traditioner än i den övre 

halvan. Den elitistiska och urbana kulturen - 'the urban way of 

life' - utvecklar genom socialt förbättrade levnadsförhållanden 

en negativ syn på det agrara samhället, - 'the peasant way of 

life' - där samhällsutvecklingen i många stycken står stilla och 

där äldre kulturer och traditioner är djupt rotade. 

2.3 Agrarsamhället som politiskt väsen 

De analysinriktningar som har redovisats används inte för att 

klargöra politiska strukturer i och politisk organisering av det 

agrara samhället. Analysinriktningarna kan emellertid indirekt 

utnyttjas för ett sådant ändamål, eftersom de ur socialt, 
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ekonomiskt och kulturellt perspektiv söker kartlägga variabler 

vilka formar viktiga mönster i det agrara samhället. Sådana 

mönster kan i sin tur användas som underlag vid studier av de 

politiska strukturerna i agrarsamhället. 

Agrarsamhället har som politisk organisation under många 

århundraden fungerat som plattform för den legitima makten på 

nationell nivå. Det agrara samhället har dock även under vissa 

tider uppträtt som den legitima maktens häftigaste vedersakare. 

2.3.1 Agrara rörelser 

Den aktuella forskningen av agrara rörelser utgår i de flesta 

fall ifrån föreställningen att de uttrycker en form av missnöje. 

Missnöjet kommer främst från de undertryckta klasserna och 

orsaken ligger i den rurala stratifieringen. Generellt kan man 

säga att missnöjesyttringarna sträcker sig från revolutioner och 

uppror till organisering i intresse- och påtryckningsgrupper 

och/eller i politiska partier. 

Theodor Bergmann (1977) menar att den rurala stratifieringen har 

gett upphov till agrara polito-sociologiska rörelser: 

The notion of agrarian politico-social movements implies 

from the outset that rural society is socially stratified 

and that the different strata have differing, sometimes 

contradictionary interests. Social differentials lead to 

socio-economic contradictions, tensions and struggle 

(Bergmann, 1977:175). 

Henry Landsberger (1968:9) redovisar en likartad uppfattning. Han 

ser bonderörelserna som ett kollektivt medel för, vad han kallar, 

'rural cultivators'. Bonderörelsernas intressen riktas mot de 

egna förhållandena, vilka ofta är förenade med låg ekonomisk och 

politisk status. Landsberger menar att bonderörelserna hellre 

växer fram i samhällen där det sker avgörande förändringar inom 

jordbruket och där politiska förändringar medfört att de tradi
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tionella eliterna fått ge plats för nya eliter. 

Landsberger (1968:41-45) diskuterar vissa faktorer, vilka kan 

betraktas som utgångspunkter för bondrörelsernas politiska 

programförkaringar. Derek Urwin (1980:254-272) har behandlat -

fastän i en annorlunda utformning - samma faktorer. Landsberger 

frågar i detta sammanhang följande: 

(1) vilken/vilka är bonderörelsernas primära målsättning(ar) 

(2) vilka sociala strata utgör basen i bonderörelserna 

(3) vilken eller vilka politiska ideologier är karakteristiska 

för bonderörelser 

(4) vilka koalitionsmöjligheter med andra grupper i samhället är 

möjliga för bonderörelser 

(5) hur ser bonderörelsen ut som organisation 

(6) vilka aktionsmedel använder bonderörelsen för att föra fram 

sitt budskap och 

(7) vilka yttre förutsättningar skall gälla för att en bonde

rörelse skall lyckas. 

John Duncan-Powell (1975/76:329) menar att bonderörelser är en 

form av sociala rörelser. Han menar vidare att det är enklare att 

genomföra en analys av bonderörelser om man betraktar dessa som 

processer under en klart avgränsad tidsrymd. Detta förfaringssätt 

gör det möjligt att urskilja fyra faser i bonderörelsernas ut

vecklingsmönster. För det första måste man söka motivationen 

till varför bonderörelser överhuvudtaget existerar, för det andra 

är det nödvändigt att uppmärksamma själva framväxten av bonde

rörelser, för det tredje är det av vikt att kartlägga bonderörel

sernas organisatoriska struktur och förhållande till andra 

krafter i samhället och slutligen är det av vitalt intresse att 

undersöka det bestående resultatet av bonderörelsernas faktiska 

verksamhet. En central tankegång hos Duncan-Powell är att bonde

rörelserna befinner sig i någon form av konflikt med övriga delar 

av samhället. 

Arthur Stinchcombe (1961/62:172-173) diskuterar vilka kännemärken 

som är vanliga för de mindre familjebaserade jordbrukens politis
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ka rörelser. Han anser att ideologin inom sådana politiska rörel

ser direkt kan kopplas till konjunkturläget inom jordbrukssektorn 

och till en situation där kapitalet kommit att betraktas som en 

klassfiende. Stinchcombe påpekar att sådana bonderörelser, på 

grund av alltför svag sammanhållning och snäv kommunikation, ofta 

söker kontakt med mera 'disciplinerade' politiska intressen. 

Stinchcombe framhåller även att bonderörelserna ofta är national

istiska men samtidigt i opposition mot överhögheten. 

Stinchcombes påståenden gäller de mindre jordbrukarnas politiska 

rörelser. Mer generellt kan man som Theodor Bergmann (1977:175) 

indela bonderörelserna i modern tid i tre kategorier med avseende 

på politiska medel och politisk målsättning: 

1. revolutionära bonderörelser 

2. 'politisk banditism' 

3. reformistiska bonderörelser 

Som exempel på revolutionära bonderörelser nämner Eric Wolf 

(1971:17) den mexikanska revolutionen under 1910-talet, det ryska 

upproret år 1905 och den ryska revolutionen 1917. Wolf nämner 

även som exempel på revolutionära bonderörelser även utvecklingen 

i Kina och Vietnam efter det andra världskriget. 

Till de revolutionära bonderörelserna får man även räkna s k 

'peasant rebellions', och 'peasant uprisings'. Daniel Chirot och 

Charles Ragin (1975) har analyserat bondeupproret i Rumänien 

1907. Chirot/Ragin anger att den främsta orsaken till detta 

uppror var böndernas motvilja att låta sig integreras i marknads

samhället. Det traditionella handlingsmönstret var mest tydligt i 

provinsen Moldavien. 

Begreppet 'politisk banditism' är svårare att definiera. Huvud

figurer inom denna s k 'banditism' är 'peasant outlaws' eller 

'good thiefs', ett slags folkhjältar som stjäl från de rika och 

ger till de fattiga (Hobsbawm 1974:142-157). I många latin

amerikanska länder fanns under 1900-talet exempel på denna 

moderna variant av Robin Hood (Lewin 1978:116-146). 
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De reformistiska bonderörelserna motsvaras av politiska agrar-

eller bondepartier. Dessa kom att integreras i de nationella 

partisystemen och anslöt sig till de rådande demokratiska och 

parlamentariska spelreglerna. Politiska partier med helt igenom 

agrar bas kom att växa fram i stora delar av Europa efter år 

1900. 

2.3.2 Agrara ideologier 

Varje agrart samhälle genomgår sin politiska modernisering. Varje 

agrart samhälle utvecklar även en egen politisk ideologi. Det är 

här de diskuterade analysinriktningarna kan komma till hjälp. Är 

det så att den agrara konservatismen har sina rötter i den kul

turella eftersläpningen? Är den marxistiska klassteorin till 

hjälp om man vill analysera den agara socialismen? Är det skill

naderna mellan land och stad, såväl de kulturella som de socio-

ekonomiska, som sätter sin prägel på de agrara ideologierna? 

Hur ser man på den agrara fascismen: är den ett utslag av tradi

tionell mysticism, fostrad i en sluten och egoistiskt social 

struktur eller har den sitt ursprung i ekonomiska missförhållan

den? 

Eric Hobsbawm (1973:17) menar att det i första hand var tre 

faktorer som bidrog till att integrera agrarsamhället i det 

politiska systemet: kungen, kyrkan/religionen och nationalismen. 

När de moderna politiska partisystemen växte fram kom detta 

ideologiska mönster att ansluta den agrara befolkningen till den 

politiska högern. Hobsbawm behandlar som framgått av introduk

tionskapitlet det moderna agrara samhället som politisk organisa

tion. Han anser att ekonomisk utveckling och politisk modernise

ring missgynnade de agrara partierna som klasspartier, eftersom 

det vid sidan av agrarpartierna även fanns andra partier som 

spelade på böndernas klasskänsla. 

Maurice Duverger (1954) för en liknande diskussion. Han menar, 

liksom Hobsbawm, att det agrara samhället är svårt att fixera som 

politisk organisation. Duverger knyter samman den agrara strati-
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fieringen med särskilda politiska åskådningar. Hans antagande är 

att de lägre agrara klasserna i högre grad ansluter sig till 

socialistiska och kommunistiska partigrupperingar medan den 

välbesuttna agrara befolkningen i större utsträckning känner 

gemenskap med de konservativa partierna. I denna ideologiska 

turbulens är det svårt för de agrara partierna att expandera: 

...the major difficulty of every Agrarian Party comes 

from the perpetual conflict within it beween Right 

and Left, springing from the variety of social strata 

amongst agriculturists: there exists no agricultural 

class, only a division between the agricultural pro

letariat and the agricultural proprietors and a deeper 

division still between the smallholder and the large-

scale farmer. Whence a natural difficulty in creating 

Agrarian parties, the inevitable limits to their ex

pansion and their fairly general tendency towards the 

Right and conservatism: the smallholder and the agri

cultural worker prefer to join Socialist or Communist 

parties (Duverger, 1954:236). 

Derek Urwin (1980:260) ställer sig undrande beträffande det 

politiska tänkandet i det agrara samhället. Han menar att ideo

logerna inom de agrara rörelserna var sådana som egentligen 

inte tillhörde denna samhällstyp. De var i stället sprungna ur 

den urbana intelligentian. Enligt Urwin hade företrädarna för de 

politiska bonderörelserna, i jämförelse med andra sociala grup

per, inte kompetens och kapacitet att tänka i ideologiska termer. 

Urwin menar att de agrara idéerna genomgående var negativa och 

mot någonting. Alla grupper utanför det egna samhället möttes med 

skepticism. De agrara ideologierna var motståndare till det ur

bana samhället, mot kapitalismen som ekonomiskt system och mot 

arbetarrörelsen. Denna negativitet sammanfogades med främlingshat 

och antisemitism. Urwin anser, att agrarianismen snarare är att 

betrakta som ett mentalt tillstånd än en politisk ideologi. 

Tidigare har det agrara samhället diskuterats i termer av social, 

ekonomisk och kulturell organisation. Organiseringen av samhället 
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med hänsyn till sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden 

responderar mot de ideologier som växt fram i agrarsamhället. Ett 

schema över en sådan sammankoppling kan tänkas få följande ut

seende : 

Agrarsamhället som social 

organisation 

materiella värden agrar radikalism 

Agrarsamhället som ekonomisk 

organisation 

agrar fascism 

Agrarsamhället som * 

kulturell organisation 

traditionella värden- igrar konservatism 

Den agrara radikalismen har uppmärksammats av Micaud (1955), 

Lipset (1971) och Alapuro (1980). Micaud menar att en röst på det 

franska kommunistpartiet i outvecklade områden var en röst mot 

tidigare feodala inslag. Lipset har kartlagt den agrara radika

lism som utvecklades bland veteodlande farmare i Nordamerika 

medan Alapuro analyserat den agrara socialismen i Finland. 

Alapuro menar att den industriella expansionen på den finska 

landsbygden påverkade och inspirerade lantproletariatet i 

socialistisk riktning. 

Mellankrigstidens agrara fascism har undersökts av Loomis och 

Beagle (1946) och Snowden (1977). Loomis och Beagle har visat att 

de självägande bönderna i Nordtyskland under 1930-talet var mot

tagliga för högerextrema idéer. Snowden påvisar att den agrara 

fascismen i Italien hade stöd av större jordägare för att de 

bättre skulle kunna bekämpa den fackliga verksamheten på lands

bygden . 

Agrar konservatism har bl a diskuterats av Friedrich (1937), 

Lewis (1978) och Moeller (1981). De två senare uppehåller sig i 

sina studier vid förhållandena i mellaneuropa under 1880-talets 
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jordbrukskris medan Friedrich beskriver den ruralt baserade 

emotionella nationalismen under Weimarrepubliken. 

Agrarianismen - betraktad som en fristående ideologi - hämtade 

idéer från de agrara -ismer som redovisas i ovanstående schema. 

Den inhämtade tankegångar från såväl radikalism, facism som 

konservatism. 

Från konservatismen hämtades den protektionism som uppkom i 

samband med 1880-talets jordbrukskriser och ett nationalistiskt 

tänkande, vilket brukar förklaras av den isolering och immobili-

tet som karakteriserar människor på landsbygden. Från konserva

tismen hämtades även rädslan för socialism och fackförenings

verksamhet. Högerextrema värderingar vävdes också in i agraria

nismen. Ofta framhävdes rasduglighetens betydelse för den 

nationella och kulturella utvecklingen. Den socialistiska upp

fattningen att storfinansen genom truster och monopol exploate

rade de mindre i samhället rymdes även inom ramarna för de 

agrarianistiska idéerna. 

Agrarianismens ideologiska motsats var den ekonomiska och 

politiska liberalismen. Företrädare för agrarianismen ansåg att 

det marknadsstyrda samhället hotade det agrara samhället och att 

den ekonomiska liberalismen undergrävde den traditionella bytes

ekonomin. Under 1910-talet menade talesmän inom bonderörelsen 

även att liberalernas krav på allmän och lika rösträtt var ett 

hot mot bondesamhället. 

2.4 Sammanfattning 

En vetenskaplig undersökning av agrar- och bondepartier ställer 

det agrara samhället i focus, särskilt för de partier som växte 

fram i en tid när större delen av befolkningen levde på lands

bygden och i en tid när det moderna samhället syntes utmana det 

av hävd traditionella. Det agrara samhället är ett, ur stats

vetenskapligt perspektiv relativt outforskat område. Däremot 

har andra discipliner - sociologi, antropologi och historisk 
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ekonomi - i större utsträckning kommit att intressera sig för det 

agrara samhället. 

De analysinriktningar som förespråkas av Theodor Shanin kommer i 

detta arbete att användas som redskap vid 

a) en generell teoribildning där bondepartierna framstår som 

'traditionella1 partier 

b) förklaringar av sambandet mellan ekologi och regionala 

skillnader i bondepartiernas väljarstöd 

Integrationen av agrarsamhället i det kapitalistiska marknads

systemet kom att medföra en annan social stratifiering än den 

som förekom under de feodala och merkantila förhållandena. Den 

sociala organisationen i det agrara samhället har i olika former 

diskuterats av bl a Marx, Lenin och Stinchcombe. Vid struktu

reringen av agrarsamhället i sociala klasser har de som 

utgångspunkt använt jordegendom med tillhörande teknologi och 

produktionssätt. Av intresse är därför sambanden mellan 

agrarsamhället som produktivkraft och partival. Vilka sociala 

klasser i agrarsamhället valde att stödja agrara partier? 

Mellanskiktet i det stratifierade agrarsamhället är ur ett per

spektiv centralt. Till mellanbönder knyts en ekonomisk organisa

tion - bondeekonomin - vilken i teoretiska termer diskuterats av 

A V Chayanov. Chayanov's ekonomiska system vilade på bondefamil

jens reproduktiva kraft och bygger på en överlevnadsfilosofi med 

begränsad överproduktion. Är det inom 'mellanbondeklassen' som 

bondepartier hämtar sina anhängare, dvs bland dem som varken 

låter sig exploateras eller profiterar av andra? 

'The peasant way of life* hade stor betydelse vid den tid bonde

samhället integrerades i det moderna samhället. De politiska 

kulturer som utvecklades under moderniseringsprocessen var ett 

uttryck för, vad Robert Redfield kallar, 'a social organisation 

of tradition'. Redfield har även karakteriserat agrarsamhället 

som 'a part-society' eller som den missgynnade varianten i 'the 
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Great Dichotomy1 (traditionalism versus modernisering). Utveck

lingen inom detta samhälle styrdes av 'the cultural lag', dvs 

historiskt betingade egenskaper vilka förhindrar ett ekonomiskt 

framskridande. I ett sådant sammanhang är studier av agrarpartier 

intressanta. Var agrara partier starkare i områden karakterise

rade av 'the peasant way of life' och 'the cultural lag' i 

jämförelse med andra områden? 

Vid studier av bonderörelser, varav de politiska bondepartierna 

utgör ett exempel, är det, enligt John Dunean-Powe11, enklare att 

genomföra en analys om man betraktar rörelserna som en process 

under klart avgränsade tidsrymder. Man kan därigenom urskilja 

fyra faser i bonderörelsernas utveckling: 

(a) Vilka var de egentliga motiven bakom organiseringen av 

politiska bondepartier? 

(b) Vad kännetecknar bonderörelsernas framväxt och utveckling 

under den inledande fasen? 

(c) Hur organiseras de politiska bonderörelserna och vilken 

ideologi ansluter de sig till? 

(d) Vilka är de bestående och synliga resultaten av de politiska 

bonderörelsernas verksamhet? 

I kapitel 3 diskuteras den politiska bonderörelsen i Sverige 

utifrån de fyra utvecklingsfaser som nämnts ovan. Utifrån den 

forskningstradition som initierades i föregående kapitel och med 

hjälp av de analysinriktningar som diskuterats i detta kapitel 

redovisas i kap 3 en teoretisk förklaringsmodell knuten till 

avhandlingens problemformulering. 
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KAPITEL 3: DEN POLITISKA BONDERÖRELSEN I SVERIGE 

Myron Weiner (1971) påpekar i en diskussion om politisk parti

cipation att den utvidgade rösträtten i praktiken innebar en 

påtaglig maktförskjutning från landsbygd till stad. Denna för

skjutning berodde indirekt på att allt flera inom den industri

ella sektorn uppnådde de censusstreck som krävdes för att få 

deltaga vid allmänna val. Rösträttsreformerna medförde, enligt 

Weiner, att 

...in Western Europe power was successive widened to in

corporate demands for political participation by social 

groups as they became modernized. The industrial entre

preneurs and the modern urban middle class sought and 

generally won power first....then the most educated 

sections of the working class....Only later was this 

followed by the organizations of the unskilled labor 

force...There is some evidence to suggest that the 

peasantry who were most active politically were first 

those engaged in commercial agriculture rather than those 

engaged in subsistance farming (Weiner 1971:184). 

Den av Weiner skisserade utvecklingen kan till vissa delar även 

tillskrivas Sverige. De svenska bönderna/lantmännen spelade 

emellertid en betydelsefull roll i det politiska livet redan 

under ståndsriksdagen och senare inom Lantmannapartiet. Den 

självägande bondeklassen och särskilt hemmansägarna uppbar under 

det senare 1800-talet väl utbredd rösträtt. Böndernas inflytande 

i rikspolitiken minskade inte förrän industritillväxten på allvar 

sköt fart och efter att Lantmannapartiet orienterat sig mot höger 

vid sekelskiftet. 

Som framgått av föregående kapitel menade John Duncan-Powell att 

bonderörelser kan betraktas som sociala rörelser. Det är också 

lättare att analysera sociala rörelser om man betraktar dessa 

under en given tidsrymd. De svenska bondepartierna analyseras här 

i enlighet härmed. 
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3.1 Varför bondepartier? 

Om man ur ett teoretiskt perspektiv vill förklara de svenska 

bondepartiernas framväxt kan man ta fasta på Edvard Thermaenius1 

(1935) resonemang kring samhällsmotsättningarna i Sverige efter 

1850. Thermaenius synsätt tangerar den ansats som i kapitel 1 

anfördes av Lipset och Rokkan (1967). Innebörden i Thermaenius' 

och Lipset/Rokkans framställningar är i stort densamma: 

framväxten av politiska partier kan ses som ett resultat av 

motsättningar i samhället, huvudsakligen mellan primär- och 

sekundärnäringarna; framväxten av politiska partier kan även ses 

som uttryck för allianser mellan olika samhällsklasser, vilka ur 

intressesynpunkt närmat sig varandra under den övergripande kon

flikten mellan traditionellt agrarsamhälle och modernt industri

samhälle. 

Thermaenius menar att det under senare delen av 1800-talet uppkom 

sådana motsättningar i vårt land. Konfliktlinjen gick mellan 

'herremän', stadsbor och tjänstemän å den ena sidan och lantmän å 

den andra. Dessa motsättningar var främst av social natur: över

klass mot underklass. För att ytterligare förstärka kontrasterna 

mellan dessa samhällsklasser menar Thermaenius att den förra 

gruppen kan sägas företräda en slags byråkratisk konservatism, 

medan den senare kan ses som en bärare av en viss demokratism. 

Det är också så, enligt Thermaenius, att det övre samhällsskiktet 

karakteriseras av mera moderna samhällsvisioner, medan lantmännen 

drivs av en traditionell och negativ variant inom ramen för den 

övergripande konservativa synen på samhället. 

Thermaenius anser, att denna motsättning under 1800-talets tidi

gare årtionden, inte gav upphov till politiska partier i vårt 

land. När däremot den ekonomiska faktorn dyker upp och sopar bort 

de socialpsykologiska och psykologiska faktorerna (ex. 'rädsla 

för överhögheten', 'politisk klientelism' etc.) växer politiska 

partier fram och däribland 'bondeklasspartierna'. Som exempel på 

sådana nämner Thermaenius Agrarförbundet under 1890-talet och de 

bondepartier som skapades under 1910-talet. 
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Det har tidigare sagts att den politiska bonderörelsens infly

tande i rikspolitiken allvarligt försämrades i och med Lantmanna

partiets högerorientering och industrisamhällets växande infly

tande. Samhällsutvecklingen efter sekelskiftet hade inte varit 

gynnsam för den jordbrukande befolkningen: när rösträttsrefor

merna och det nya proportionella valsystemet stod för dörren 

saknades en organisation på riksnivå. 

Den allmänna uppfattningen i de dåvarande politiska kretsarna 

tycks ha varit att bönderna rymdes inom de redan etablerade 

partierna (Gellerman 1958:281). Liberalerna ansågs allt tyd

ligare framträda som ett landsbygdsparti med ett stort inslag 

av lantmannaideologi. Andrakammarhögern vurmade likaså för 

bönderna. Bruksdisponenten och industrimannen Arvid Lindmans 

position som ledare för denna tycktes inte ha rubbat böndernas 

förtroende. 

3.2 Framväxt 

Birger Hagård (1982:11-20) har i en artikel belyst den tidiga 

bondeaktivismen. Han nämner bl a Sveriges Agrar- och Lantmanna

förbund, Sveriges Allmoge, Sveriges Jordbrukande Allmoge och 

Svenska Jordbrukarförbundet. Alla dessa sammanslutningar föddes 

och gick hädan under årtiondet efter sekelskiftet. Dessutom 

skulle de välkända liberala riksdagsmännen Alfred Peterson i 

Påboda och Daniel Persson i Tällberg haft gemensamma planer på 

ett bondeparti. 

De sammanslutningar som behandlats av Hagård hade sin förankring 

i norra Götaland, Svealand och mellersta Norrland. Till de av 

Hagård nämnda kan läggas ytterligare en. År 1894 bildades i Skåne 

Svenska Agrarföreningen, vilken skulle sammansluta jordbrukare 

för att värna om gemensamma politiska intressen (Nauckhoff 

1919:4-5). 

Samtliga försök att vid denna tid politiskt organisera bönder 

misslyckades. Det enda undantaget var Agrar- och Lantmanna
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förbundet. Förebilden för Lantmannaförbundet var 'Bund der 

Landwirte', en organisation som verkade i Tyskland och förordade 

protektionism för att landet skulle stå självständig mot och 

oberoende av andra nationers handelspolitik. I den svenska mot

svarigheten fanns ett lika tydligt protektionistiskt inslag. 

Agrar- och Lantmannaförbundet ändrade emellertid år 1903 sin 

organisation. Intresset kom i högre grad att riktas mot det 

politiska området. Förbundet var starkt antisocialistiskt och såg 

skeptiskt på utvidgningen av rösträtten. Lantmannaförbundet 

verkade som en slags valorganisation för de konservativa riks

dagspartierna. Lantmannaförbundet upplöstes efter bondepartiernas 

entré på väljararenan. De ledande inom förbundet ansåg sig då 

gjort sin plikt. 

Det första egentliga programutkastet till en politisk bonde

rörelse i Sverige fanns att läsa i en nystartad veckotidning 

'Landsbygden' den 1 december 1910 (Johansson 1919, Eriksson 1950, 

Johansson 1928). Programutkastet var utformat som ett upprop och 

hade författats av godsägare Carl Berglund i Gimmene, Skaraborgs 

län. Uppropet hade undertecknats av ett tjugotal personer, alla 

med förankring inom jordbruket. 

I uppropet hävdades att den jordbrukande befolkningen i landet 

inte ensam tycktes förstå sina egna intressen. I stället lät den 

sig ledas och exploateras av de övriga samhällsklasserna. 

Berglund angrep hårt storindustrin, vilken genom truster ansågs 

skapa enorma förmögenheter. På detta sätt accumulerades den sam

lade nationella rikedomen på ett fåtal händer, medan den stora 

massan sattes på undantag. Bönderna blev i skuggan av denna ut

veckling endast hårt skuldsatta arrendatorer. 

Det nya valsystemet, proportionella val i större blandade fler-

mansvalkretsar, skulle, enligt Berglund, sätta landsbygdsbefolk

ningen under förmyndarskap. Valrörelserna skulle domineras av "i 

förväg bestämda kotterier och allmänheten skulle av dessa föras 

bakom ljuset". Mot de politiska partierna var Berglund än hårda

re: 
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De politiska partierna komma att överbjuda varandra med 

stora fraser i främjandet särskilt av böndernas intressen, 

under det att de i sina gärningar alltjämt förbliva pen

ningmaktens ödmjuka tjänare (Johansson, 1919). 

Berglund menade att den jördbrukande befolkningen nu måste samlas 

kring det gemensamma intresset, nämligen förbättrade villkor för 

den egna befolkningen. Detta kunde inledningsvis ske genom ut

givandet av veckotidningen Landsbygden. Berglunds utkast ledde 

till att det vid ett möte den 16 mars 1911 beslöts att arbeta 

'för bildandet av en förening, som skulle tillgodose och till

varataga speciellt böndernas politisk- ekonomiska intressen1 

(Sjunneson, 1936:26). Detta ledde fram till något som liknade ett 

politiskt parti, 'Lantmannapartiet inom Älvsborgs läns mellersta 

valkrets'. År 1913 lades de slutgiltiga grunderna för Bondeför

bundet och under ledning av Berglund i Gimmene bildade socken

föreningarna i Skaraborgs län ett år senare partiet Bondeförbun

det. 

Bondeförbundet kom omedelbart att splittras. Jämsides med detta 

parti uppstod även i Skaraborgs län, Svenska Bondeförbundet (den 

s k 'västgötaschismen). Denna schattering samlades runt den 

dåvarande redaktören för tidningen Landsbygden, Ernfrid Durango, 

vilken av Bondeförbundet ansågs vara allt för högerinriktad. Vid 

sidan av de i Skaraborgs län bildade bondeförbunden uppstod i 

Skåne ytterligare en politisk bondeorganisation, Skånska Bonde

förbundet. Detta förbund förfäktade i princip samma politiska 

intressen som Svenska Bondeförbundet. 

En direkt orsak till bildandet av Skånska Bondeförbundet var det 

i februari 1914 teatraliskt anlagda Bondetåget till Stockholm. 

Denna utomparlamentariska meningsyttring, framförd i nationalis

tisk yra, kom att fungera som inspirationskälla för ytterligare 

en bondesammanslutning, Jordbrukarnas Riksförbund. Riksförbundet 

konstituerades på årsdagen av Bondetåget, den 6 februari 1915. 

Omedelbart efter konstituerandet anslöt sig Skånska- och Svenska 

Bondeförbundet till den nya partibildningen. Den politiska bonde

rörelsens utveckling under den första tioårsperioden åskådliggörs 
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i figur 3.1. 

FIGUR 3.1 Bondepartiernas utveckling intill 1921 

Lantmannapartiet inom 

Älvsborgs läns mellersta Bondeförbundet Bondeförbundet 

valkrets 1913-1914 1921 

1911 

Skånska 

Bondeförbundet 1914 

Jordbrukarnas 

Riksförbund 1915 

Svenska 

Bondeförbundet 1914 

Från och med 1915 existerade sida vid sida två landsbygds- och 

jordbrukarepartier. Båda sade sig vädja till böndernas klass

känsla och till tanken att bönderna genom ökad gemenskap inom de 

politiska församlingarna bättre än tidigare skulle kunna till

godose gruppens ekonomiska och politiska intressen. 

Bondepartierna gick samman under vintern 1920/1921. Den direkta 

anledningen till detta var att man ville stärka den politiska 

bonderörelsen. Splittringen hade flerstädes ställt de båda 

bondepartierna i en motsatsställning, som för många tedde sig 

helt overklig, eftersom båda partierna i stort framförde samma 

politiska budskap. Redan efter valet 1920 upptogs diskussionen om 

en sammanslagning av bondepartierna av respektive partiorganisa

tion. Efter förhandlingar partierna emellan förklarade sig Jord

brukarnas Riksförbund villigt att antaga de villkor som fram

ställdes av Bondeförbundet och att antaga Bondeförbundet som sin 

partibeteckning. Styrelsen för Riksförbundet avgick och alla 

valkretsföreningar antog de grundparagrafer som var stipulerade 

av Bondeförbundet. De sockenföreningar som bildats av Riksför

bundet övergick till lokalföreningar av Bondeförbundet. 
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Under tiden som separata partier hade både Bondeförbundet och 
Jordbrukarnas Riksförbund gjort påtagliga inbrytningar i val-
manskårerna. De nya partibildningarna, förutom bondepartierna 
även vänstersocialister, kom därför att spela en stor roll vid 
andrakaiunarvalen 1917 och 1920« 

3.3 Organisationsstruktur och ideologisk framtoning -

agrarianismen 

3.3.1 Organisationsstruktur 

I Skaraborgs län bildades de första sockenföreningarna, dvs 

lokalföreningarna av partiet år 1913. Vid denna tid hade Berglund 

i Giramene slagit fast vikten av att partiet skulle byggas ner

ifrån och upp. Enligt Berglund skulle ansvaret främst ligga på 

sockenföreningarnas medlemmar. När man uppnått ett visst antal 

sockenföreningar i en valkrets skulle man på basis av dessa bilda 

ett valkretsförbund som en fast överbyggnad. Det första valkrets

förbundet bildades i Skaraborgs läns södra valkrets i december 

1913 och omfattade 30 sockenföreningar (Eriksson 1950:71, 

Sjunnesson 1936:37, Johansson 1919:13). Den starka tonvikten på 

sockenföreningarna under uppbyggnadsstadiet anses ha fått stor 

betydelse för partiets fortsatta organisering i det att Bonde

förbundet brukar betraktas som ett folkrörelseparti med vid 

lokal förankring och många medlemmar (Centern - en vital 70-åring 

1980:17). 

Jordbrukarnas Riksförbund byggde upp sin partiorganisation efter 

samma principer som Bondeförbundet (Eriksson 1946:234-237). 

Sockenföreningen skulle liksom inom Bondeförbundet vara den 

lokala avdelningen och valkretsförbundet samarbetsorgan för 

samtliga sockenföreningar inom en valkrets. Riksorganisationen 

eller centralstyrelsen, med säte i Stockholm, skulle ansvara för 

Riksförbundets verksamhet. 
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Under år 1913 inleddes inom Bondeförbundet det egentliga organi

sationsarbetet. Förutom återkommande upprop och maningar i tid

ningen 'Landsbygden1 började en planmässig agitationsverksamhet 

ta form. Detta medförde en explosionsartad utveckling både 

beträffande medlemskap och bildandet av sockenföreningar 

(Eriksson 1950:70). Denna utveckling avstannade under den s k 

'västgötaschismen1, dvs splittringen av Bondeförbundet. Sedan de 

direkta oenigheterna tonats ned fortsatte arbetet med att ansluta 

medlemmar och bilda sockenföreningar. Inom Riksförbundet pågick 

ett likartat organisationsarbete. Riksförbundets verksamhet var 

förlagd till rikets sydligare delar. Vid ingången av år 1916 hade 

de första valkretsförbunden bildats i södra Sverige och i 

Östergötlands län. I tidningen 'Jorden och Folket', sedermera 

'Vårt Land och Folk' förde Riksförbundet fram sina politiska 

budskap. 

TABELL 3.1 Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund 

under organisering: sockenföreningar, 

valkretsförbund och medlemmar. 

Bonde f ö rbunde t 

sockenföreningar valkretsförbund medlemmar 

1 1913* 

1914** 

1915** 

1916** 

38 

110 

174 

253 

4 

9 

14 

ca 5000 

10000 

* i mitten av juli 1913 **vid årsskiftet 

KÄLLA: Eriksson (1950: 36,50). 
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Jordbrukarnas Riksförbund 

1915-1916* 269 15 7414 

1917** 601 17 ca 10000 

* intill maj 1916 **intill juni 1917 

KÄLLA: Eriksson (1946: 253,308). 

Efter sammanläggningen till ett bondeparti 1920/21 utvecklade 

Bondeförbundet sitt organisationsprogram. Partiorganisationen kom 

att rekonstrueras och byggas ut. Partiet började vid denna tid 

även att anställa ombudsmän och för de politiska ändamålen 

bildades även en pressförening. Under 1920- och 1930-talet 

organiserades också ungdoms- och kvinnoförbunden. I tabell 3.2 

redovisas medlemstalen för Bondeförbundet och dess sidoorganisa

tioner under 1920- och 1930-talen. 

TABELL 3.2 Medlemstal: Bondeförbundet (Bf), Svenska Landsbygdens 

Ungdomsförbund (SLU) och Svenska Landsbygdens 

Kvinnoförbund (SLKF) 

AR Bf SLU SLKF 

1921 4085 

1925 7426 

1929 30613 14880 

1930 30770 20189 

1935 44669 64501 4180 

1936 52078 67389 4674 

KÄLLA: Centern - en vital 70-åring (1980:125-126). 

Organiseringen av den bondepolitiska ungdomsrörelsen skedde i 

Riksförbundets regi. Den första avdelningen grundades i Kalmar 

län år 1917. Till en början möttes man av misstro från de äldre 

jordbrukarna (Centern - en vital 70-åring 1980:42). Efter parti

sammanläggningen erbjöd sig Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund 
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(SLU) att fungera som Bondeförbundets ungdomsorganisation. Detta 

accepterades av Bondeförbundet. En av de dittills viktigaste 

målsättningarna för SLU hade därmed förverkligats: att verka som 

ungdomsorganisation för ett enat bondeparti. 

De första funderingarna på ett kvinnoförbund inom den politiska 

bonderörelsen uppkom vid riksstämman 1921. Funderingarna mynnade 

till en början ut i tomma intet. Vissa grupper inom bonderörelsen 

ansåg att ett kvinnoförbund skulle innebära risker för splitt

ring. En annan kraft mot kvinnans deltagande i politiken var att 

landsbygden ofta präglades av ett traditionellt och patriarka-

liskt tänkande, vilket gick ut på att kvinnornas självklara roll 

var i hemmet. Det dröjde till år 1932 innan ett kvinnoförbund 

kunde bildas. Ett av förbundets föregångslän, Hallands län, kunde 

i november samma år uppvisa omkring 2000 medlemmar. 

3.3.2 Mellankrigstidens 1 radikala' agrarianism 

Bondepartiernas ideologiska budskap under 1910- och 1920-talen 

sammanfattas i detta arbete av termen agrarianismen. Denna hade 

sina rötter i 1800-talets Lantmannapartier. Den moderna agrar-

ianismen var i motsats till de äldre ideérna i bondesamhället 

avsevärt mera 'radikal1. Agrarianismen, betraktad som teori och 

praktisk ideologi, riktade sin kritik mot konservativa, liberala 

och socialistiska värderingar samtidigt som den förespråkade 

nationella värden. 

Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund var partier med sin 

huvudsakliga förankring inom jordbruksnäringen. Partierna strä

vade efter att försvara böndernas sociala, ekonomiska och poli

tiska intressen. Partiprogrammen inriktades därför i första 

hand mot jordbruksnäringen. 

Samtida partiprogram, grundprogram och valmanifest kan användas 

som utgångspunkter för en komparativ studie av bondepartiernas 

ideologiska budskap (Eriksson 1946, Håkansson 1959, Sjunnesson 

1933). Vid en jämförelse av partiprogrammen inför valen 1917 och 
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1920 finner man mellan Bondeförbundet och Riksförbundet 

(a) överlag en hög samstämmighet 

(b) skiljelinjer beträffande nationella värden och allmän 

rösträtt 

Likheterna i partiprogrammen är påfallande. Förutom identiska 

uppfattningar beträffande etiska frågor som religion, nykterhet 

och ett höjande av den allmänna bildningsnivån, finner man lik

artade uppfattningar inom två mera fundamentala sakområden: 

(1) jordbrukspolitiken 

(2) hotet från socialism, kapitalism och byråkrati 

Vid en granskning av partiernas åsikter i jordbrukspolitiken 

framhålls jordbruket som landets modernäring och livsnerv. 

Agrarsamhället och dess produktionsfunktioner måste skyddas mot 

hot och konkurrens utifrån och föreningsverksamheten måste 

främjas. De nya jordbruksbildningarna och nybyggena måste stödjas 

och uppmuntras. För att underlätta kapitalanskaffningen skulle 

man, enligt bondepartierna, införa ett nytt kreditsystem och för 

detta ändamål skapa kommunala banker. Landsbygden skulle, med 

tanke på själva jordbruket, i beskattningssyfte likställas med 

städerna. Denna likställdhet skulle även omfatta de politiska 

rättigheterna. 

Motståndet mot moderniseringen av samhället tog sig uttryck i vad 

som kallas 'den polariserade missnöjesteorin1, dvs en rädsla för 

och en stark avoghet mot socialism och kapitalism. 

Det anti-socialistiska budskapet gick ut på värnandet av den 

enskilda äganderätten. Denna var den säkraste grundvalen för 

välstånd åt folket och för att produktionen skulle kunna hålla 

jordbruksnäringen vid liv. Efter orostiderna 1917 påpekades att 

militär beredskap var en förutsättning för stävjandet av inre 

oroligheter. 
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Det anti-kapitalistiska budskapet grundades på uppfattningen om 

att finanskapitalet, storindustrin och affärsbankernas trustbild-

ningar och monopoliseringstendenser hotade de breda samhälls

lagrens existens och jordbrukets produktion. 

Liksom de äldre Lantmannapartierna under 1800-talet var bonde

partierna motståndare till byråkratiseringen av samhället. Man 

ville inte att staten skulle slösa med allmänna skattemedel på 

byråkratin. Det anti-byråkratiska budskapet omfattade därför en 

stark kritik mot tillkomsten av nya ämbetsverk och nya utred

ningskommittéer. Sådana nymodigheter medförde för det svenska 

folket stora skattebördor. Partierna förordade därför större 

sparsamhet med statens medel, något som låg helt i linje med 

tidigare agrar sparsamhetspolitik. 

På några punkter skilde sig partiprogrammen. Riksförbundet var 

ett parti som hade inspirerats av den nationalistiska anda som 

genomsyrat landet efter Bondetåget 1914. Partiets ideologi kom 

därför att utformas utifrån vissa nationella värden. Det 

nationalistiska tänkandet kom att avsätta spår i partiets val

program. Riksförbundet önskade att den svenska utrikespolitiken 

skulle ledas i en fast nationell riktning utan inblandning av 

'otillbörliga utländska inflytelser1. Vidare skulle 

Den svenska folkstammen skyddas mot rasförsämring genom 

motstånd mot alla för familjelivet nedbrytande tendenser 

och energiskt arbeta för folkhälsans höjande, genom åt

gärder för utvandringens hämmande och hinder mot invandring 

av icke önskvärda folkelement (Håkansson 1959). 

Bondeförbundet saknade under 1910-talet sådana nationalistiska, 

invandrarfientliga och rashygieniska övertoner. Det var först 

efter sammanslagningen med Jordbrukarnas Riksförbund år 1921 som 

ideér om rashygien och xenofobi skrevs in i val- och parti

programmen. 

Den andra skiljelinjen gick i rösträttsfrågorna: allmän och lika 

rösträtt för kvinnor och män samt graderad röstskala vid kommuna
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la val. Båda partierna var till en början negativa till föränd

ringar. Bondeförbundet ändrade däremot år 1918 sin inställning 

till de båda författningsfrågorna. Partiet accepterade - med 

några restriktioner - lika rösträtt till de kommunala valen. 

Partiet anslöt sig även till förslaget om kvinnlig rösträtt under 

'förutsättningen att gifta makar vid utövandet av sin rösträtt få 

använda ömsesidiga fullmakter*. Jordbrukarnas Riksförbund var 

dock en övertygad motståndare till den kvinnliga rösträtten. 

Det grundprogram som antogs av Bondeförbundet år 1919 gällde fram 

till år 1933. Efter sammanslagningen med Riksförbundet överfördes 

bl a åsikterna i rasskyddsfrågan. Är 1933 antog Bondeförbundet 

ett nytt grundprogram vilket skulle komma att gälla fram till år 

1946. Detta hade stora likheter med sin föregångare. Emellertid 

saknades icke utvidgningar av 1919 års program. 

I det nya programmet underströks, förutom de jordbrukspolitiska 

frågorna, främst två betingelser: (1) de nationella värdena och 

(2) klassgemenskapen. I programförklaringen hette det att Bonde

förbundet, som sin främsta uppgift, såg att kämpa för lands

bygdens rätt och likställdhet vid utformningen av landets socia

la, ekonomiska och politiska livsfrågor. Bondeklassens ställning 

i det svenska samhället var unik: 

Ingen del av Sveriges folk är som bondeklassen förbunden 

med Sveriges historia och svensk statstradition. Bonde

befolkningens bevarande och stärkande utgör förutsättningen 

för fyllandet av dess fädernesärvda uppgift i statslivet 

och en grundval för svensk nationell utveckling 

(Sjunnesson 1936:86). 

En annan tankegång i det nya partiprogrammet var klassgemenskap

en. Bondeförbundet hade under 1920-talet profilerat sig som ett 

landsbygdsparti på ren klassgrund och på grund därav häftigt 

kritiserats av de övriga borgerliga partierna. Dessa menade att 

Bondeförbundet uppträdde som en frondör mot en enad borgerlig 

politik. Är 1933 manade Bondeförbundet därför till en borgerlig 

försoning, samtidigt som man även sträckte ut den andra handen 
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till vänster: 

Även inom vårt eget folk vilja vi verka för fred och 

förståelse mellan klasserna på grundval av inbördes 

aktning och respekterande av varandras livsintressen, 

för övervinnandet av vålds- och hatpropaganda, för 

samhällsfred och fosterländsk folkgemenskap (Sjunnesson 

1936:87). 

Det politiska program som framfördes av bondepartierna koncentre

rades till de agrarpolitiska problem som uppstått i samband med 

moderniseringen och industrialiseringen av det svenska samhället. 

I det nya samhället fanns - enligt bondepartierna - krafter vilka 

riktades mot jordbrukets ledande roll som landets modernäring. 

Tyngdpunkten i partiprogrammen låg på den traditionella uppfatt

ning som över tid gjort gällande att landets livskraft under 

århundradena vilat på bondeklassen. Partierna kan ur ett sådant 

perspektiv betraktas som en reaktion mot moderniseringen av 

samhället. 

De svenska bondepartierna utvecklade en ideologi som var fri

stående från de övriga borgerliga partiernas idéer. Mellankrigs

tidens svenska agrarianism uppvisade den radikalism som var 

karakteristisk för europeiska agrarpartier. Kapitalismen ansågs 

av bondepartierna vara ett kännemärke för det nya samhälle som 

hotade det egna. Agrarianismen bar även konservativa förtecken. 

Både den politiska och fackliga arbetarrörelsen framstod som ett 

hot mot den privata äganderätten. De reaktionära eller national

istiska strömningar som genomsyrade agrarianismen innebar att de 

svenska bondepartierna fick inslag av de högerextremistiska 

tankeexperiment som under 1920- och 1930-talen fått fotfäste i 

Europa. 
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3.4 Verksamhet och resultat 

Vid andrakammarvalen 1917 ställdes den politiska bonderörelsen 

inför sitt första stora prov. Båda partierna hade bedrivit ett 

intensivt organisationsarbete samtidigt som de agiterat mot de 

regleringar som drabbat jordbruket under det första världskrigets 

krisår. Av naturliga skäl kom därför de nya bondepartierna att 

spela en stor roll vid valet 1917. För de frisinnade och högern 

innebar bondepartierna konkurrens om valmännen på landsbygden. 

Resultatet av 1917 års andrakammarval avvek från valresultatet 

tre år tidigare. Högern föll tillbaka medan de båda vänster

partierna gjorde framsteg. Bondeförbundet, som ställde upp i 24 

valkretsar, erövrade nio mandat. Partiets andel av väljarkåren 

uppgick till 5.3%. Sin största relativa styrka erhöll partiet i 

Medelpad (25%), Jönköpings läns östra (18%) och i Älvsborgs läns 

norra (16%) samt i Skaraborgs läns tvenne (16%) valkretsar. 

Riksförbundet gick fram till val i 16 valkretsar och erhöll 3.6% 

av väljarkåren, vilket gav partiet tre mandat. Sin största 

anslutning vann Riksförbundet i Malmöhus läns norra (24%), 

Östergötlands läns södra valkrets (20%) och i Gotlands läns (20%) 

valkretsar. 

TABELL 3.3 Andrakammarvalen 1911 - 1920: röstandelar (%) 

1911 V1914 hl914 1917 1920 

Högern 31.2 37.7 36.5 24.7 27.9 

Riksförbundet - - - 3.2 6.2 

Bondeförbundet - - 0.2 5.3 8.0 

Liberalerna 40.2 32.2 26.9 27.6 21.8 

Socialdem. 28.2 30.1 36.4 31.1 29.7 

Vänstersoc. - - - 8.1 6.4 

Valdeltagande 57.0 69.9 66.2 65.8 55.3 

KÄLLOR: SOS: Andrakammarvalen 1911,1914,1917,1920 
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Oenigheten inom den politiska bonderörelsen bestod vid tiden för 

andrakammarvalen 1920. Detta val var det sista enligt den gamla 

rösträttsordningen och enligt 1909 års valkretsindelning. Även 

denna gång skördade bondepartierna framgångar. 

Bondeförbundet gick 1920 till val i 34 valkretsar och dess andel 

av väljarkåren ökade denna gång till 8%. Sin största styrka 

mönstrade partiet i stort sett samma områden som tidigare. Jord

brukarnas Riksförbund deltog vid detta val i 32 valkretsar och 

samlade 6.2% av de giltiga valsedlarna. Partiets styrkefästen var 

liksom vid 1917 års val de bördiga jordbruksbygderna i öster

göt land, Malmöhus län och på Gotland. 

Under 1920- och 1930-talen kom Bondeförbundet att successivt 

etablera sig som ett stabilt politiskt parti med en väl utbyggd 

riksorganisation. Återföreningen mellan de två bondepartierna 

tycktes inte heller ha satt några djupare spår i den gemensamma 

väljarkåren. De förluster som gjordes kan med stor sannolikhet 

hänföras till dem inom Riksförbundet som ansåg högerpolitiken 

vara ett bättre alternativ än den som drevs av Bondeförbundet (se 

kapitel 7). 

År 1933 genomdrevs den s k krisuppgörelsen mellan socialdemokra

ter och bondeförbundare. Det finns flera anledningar till denna 

'oheliga allians'. Den viktigaste anses vara det trängande beho

vet att reducera den höga arbetslösheten och att få bukt med den 

svåra jordbrukskrisen. Vidare ville regeringen bespara landet den 

politiska kris som ett eventuellt nyval skulle betyda. Den röd-

gröna uppgörelsen innebar i realiteten att grunden lades för en 

stabil majoritetsparlamentarism. 
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TABELL 3.4 Andrakammarvalen 1921 - 1936: röstandelar (%) 

1921 1924 1928 1932 1936 

Högern 25.8 26.1 29.4 23.5 17.6 

Bonde f örbundet 11.1 10.8 11.2 14.1 14.3 

Liberalerna 19.1 16.9 15.9 11.7 12.9 

Socialdem. 36.2 41.1 37.0 41.7 45.9 

Kommunist. 7.8 5.1 6.4 3.0 3.3 

Socialisterna - - - 5.3 4.4 

Övriga - - - 0.7 1.6 

Valdeltagande 54.2 53.0 67.4 68.6 74.5 

KÄLLOR: SOS :Andrakammarvalen 1921,1924,1928,1932,1936 

I juni 1936 tvingades regeringen Hansson att avgå. Huvudorsaken 

till regeringens demission var att socialdemokraterna och de bor

gerliga partierna kommit på kollisionskurs i försvarsfrågan. I 

detta läge fick Bondeförbundets ledare Axel Pehrsson i Bramstorp 

uppdraget att bilda regering. Denna tillfälliga regering under 

sommarmånaderna 1936 har gått till historien under beteckningen 
1 semesterregeringen'. 

Efter andrakammarvalet 1936 kom socialdemokrater och bondeför-

bundare att fortsätta sitt samarbete, fastän denna gång i en mer 

institutionaliserad form. Socialdemokraterna föreslog koalition 

och Bondeförbundet accepterade. I denna regering, vilken fort

levde intill finska vinterkrigets utbrott i december 1939, erhöll 

Bondeförbundet tre taburetter. 

3.5 Den tidigare forskningen 

Sten Berglund och Ulf Lindström (1977) menar att de nordiska 

agrarpartierna - däribland de svenska - är unika i partihis

torien: 
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The Scandinavian Agrarian parties are strange phenomena -

at least within a global perspective. Their mere existence 

and survival is somewhat surprising. On the Continent and 

'overseas' the farmers'economic and cultural interests were 

genrally accomodated for within traditional types of 

parties - Liberal, Conservative and at times even Socialist 

parties. The rural parties in pre-war Eastern Europe are 

the only known counterparts to the Scandinavian Agrarians 

(Berglund och Lindström, 1977:54). 

I tidigare forskning beträffande förklaringen till de svenska 

bondepartiernas framväxt, utbredning och rekrytering har -

oavsett ansats - betonats tre faktorer (a) agrar struktur (b) 

konflikten land/stad och (3) ideologi. Edvard Thermaenius syn på 

bondepartierna omfattade punkterna (a) och (c): 

Sålunda existerade sida vid sida tvenne landsbygds- och 

jordbrukarepartier; Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riks

förbund. Skillnaden dem emellan torde man kunna angiva så, 

att Bondeförbundet i stort sett var de mindre böndernas 

parti och stod den borgerliga vänstern jämförelsevis nära 

eller åtminstone vinnlade sig om att markera avståndet 

till högern, medan Jordbrukarnas Riksförbund förfäktade 

de större jordbrukarnas intressen, och för övrigt onekli

gen i många stycken delade högerns uppfattning. Att åt

skilliga motsättningar av personlig art redan från bör

jan förefunnos, behöver förvisso icke särskilt framhål

las (Thermaenius, 1933:40-41). 

I fråga om sambandet mellan agrar struktur och den politiska 

bonderörelsen anför Lewin, Jansson och Sörbom (1972:155), jämfört 

med Thermaenius, ett något avvikande perspektiv. För det första 

betraktar författarna de båda bondepartierna som ett. För det 

andra menar de att 'The Agrarian Party', som de väljer att kalla 

den partipolitiska bonderörelsen, även rekryterade väljare ur de 

lägsta skikten (farm labours) i det svenska agrarsamhället. Sitt 

ojämförligt största rekryteringsområde hade dock 'The Agrarian 

Party' bland de självägande bönderna (farmers). 
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Bo Särlvik (1974) anser att man med hjälp av ekologdata kan dra 

vissa slutsater beträffande relationerna mellan väljarstödet till 

'The Agrarian party' och agrar struktur: 

...that the Agrarian party already in its early stage 

won about two-fifths of the farm-owning stratum (i. e. 

farm-owners and their families). From such calculations 

as well as through inspection of the vote distributions 

in rural areas one can furthermore conclude with a fair 

amount of certainty that this share was increased up to 

a 'saturation level' of around 65 percent of the farm 

vote in ... the 1930s (Särlvik, 1974:392). 

Konflikten land/stad betraktas ur ett materialistiskt perspektiv 

av Björn Fryklund och Tomas Peterson (1981:295). De upfattar kon

fliktdimensionen som det egentliga upphovet till bondepartierna. 

Efter Lantmannapartiets fall uppstod urbant baserade klasspar

tier: (1) industriborgerlighetens konservativa parti (2) små

folkets, böndernas och tjänstemännens liberala parti och (3) 

arbetarklassens parti, socialdemokraterna. Mellan den nya urbana 

dominansen och de politiska strävandena på landsbygden uppstod en 

konfrontation, vilken i sin förlängning kom att mobilisera den 

agrara befolkningen. 

Fryklund och Peterson menar att det progressiva skiktet, de 

mindre jordbrukarna anslöt sig till Frisinnade Landsföreningen, 

medan, vad de kallar, de feodala inslagen på landsbygden (gods

ägare, storbönder) anslöt sig till högern. Agrarkapitalisterna 

däremot kom att bilda egna partier. Av de två bondepartierna var 

Bondeförbundet den gruppering som mest konsekvent tog avstånd 

från högern. Partiet kom att få sin största utbredning i små

brukarbygder och framstod som en allians mellan besuttna bön

der och agrar småborgerlighet. 

Hans Seyler (1983:160) har en likartad syn på utvecklingen. Han 

anser att den politiska bonderörelsen var ett resultat av att 

bönderna alltmera trängdes undan av den kapitalistiska utveck

lingen. Jordbruket pressades tillbaka av industrin samtidigt som 
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priser och räntor ökade stadigt för landsbygdsbefolkningen. Bon

departierna tog fasta på denna situation. Idén var att bönderna 

skulle sluta sig samman mot såväl banker och storkapital som 

arbetarrörelsen. 

Historikern Tom Söderberg (1972:46-47) ser däremot bondepartierna 

som ett resultat av proportionalismen. Tyngdpunkten i Söderbergs 

argumentation ligger på förhållandena mellan land och stad. Han 

menar att det proportionella valsättet manade bönderna till 

handling. Den tidigare givna regeln att företrädesvis lantmän 

skulle besätta landsbygdsvalkretsar ansågs försvinna. Den större 

politiska aktiviteten i städerna och flera politiska förmågor 

hotade allvarligt den tidigare bondedominansen. Söderberg påpekar 

att bonderörelsens organisatoriska aktiviteter intensifierdes i 

de regioner där det fanns många städer. Det är i denna kontext 

man kan uppfatta Västergötland och Skåne som pionjärlandskap för 

bondepartierna. Västergötland (läs: Skaraborgs län) omfattade 

hela nio städer och Skåne (läs: Malmöhus län) stod inte långt 

efter. 

Bernt Schiller (1973:207) avhandlar i en artikel om krisåren 

efter sekelskiftet bondepartiernas ideologiska hemvist. Han 

ansluter sig i detta sammanhang till Thermaenius åsikter. 

Schiller menar att bondepartierna var ett levande bevis på att 

lantmannaintressena inte kom till sin rätt oavsett om man såg 

bolagshögern eller stadsradikalismen som den störste vännen eller 

fienden. Han menar att Bondeförbundet inledningsvis kom att stå 

närmare Liberala Samlingspartiet medan Jordbrukarnas Riksförbund 

mera lutade sig mot högern, såväl i fråga om sammansättning som 

ideologi. 

Den partipolitiska konkurrensen om landsbygdens väljare under 

1910-talet har också beskrivits av Gunnar Hellström (1976:91). 

Han menar att bondepartierna - Bondeförbundet och Jordbrukarnas 

Riksförbund - tog hand om de flesta av de politiskt hemlösa 

självständiga bönderna och arrendatorerna, medan andra kategorier 

- företrädesvis jordproletärer - efter hand samlades upp av det 

socialdemokratiska partiet och arbetarrörelsens fackliga 
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organisationer. En betydande del av jordbrukarna stannade dock 

kvar inom högerpartiets organisationer. 

3.6 En teoretisk förklaringsmodell 

Bonderörelsen i Sverige partipolitiserades under den tid landet 

moderniserades. Det traditionella bondesamhället hade efterhand 

övergått i ett modernt industrisamhälle. Bondepartierna ville 

försvara det äldre samhället samtidigt som de måste anpassa sig 

till en ny ordning. 

Regionala skillnader i bondepartiernas väljarstöd kan samtidigt 

betraktas som en värdemätare på ett försvar av det äldre sam

hället och som ett exempel på en anpassning till det moderna 

samhället. Partierna är i sig ett bevis på att bonderörelsen 

önskade anpassa sig till det moderna samhället medan partistyrka 

- vilken uttrycker stöd för agrarianismen - utgör en värdemätare 

på försvaret av bondesamhället: ju flera röster partierna er

håller desto större intresse av att försvara de gamla tradi

tionerna. Ur ett sådant perspektiv kan bondepartierna i enlig

het med vad som sagts i inledningskapitlet betraktas som tradi

tionella partier och knytas till begrepp som modernisering och 

'backwardness'. 

3.6.1 Modernisering och 'backwardness' 

James Coleman (1971:74) har vid undersökningar av interaktions-

effekter i samhället utgått från likställdhet (equality), kapa

citet (capacity) och differentiering (differentiation). Med 

likställdhet avses att människorna i stället för att inta en 

passiv position aktiverar sig som samhällsmedborgare, företrä

desvis genom krav på reformer. Med kapacitet avses de resurser 

som ett politiskt system har till sitt förfogande för att genom 

regeringsbeslut och byråkrati nå ett stadium av likställdhet. Med 

differentiering avses hur likställdheten kommer medborgarna till 

gagn, oavsett de territoriella skillnader som kan föreligga vad 
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beträffar kultur, språk, religion etc. 

Denna syn på samhällutveckling kan knytas till vad som ur ett 

evolutionsperspektiv kallas utvecklingssyndromet ('the devel

opment syndrome1), vilket innebär en interaktion mellan skilda 

samhällsprocesser. Utvecklingssyndromet kan i sin tur sättas i 

relation till begrepp som modernisering och 'backwardness'. Den 

förra termen avser en utveckling i riktning mot ett industri

aliserat samhälle medan den senare termen betecknar en hämmad och 

stagnerad samhällsutveckling. 

Claude Welch (1967: 3ff) menar att termen modernisering (moder

nization) avser en förnyelse av olika system, med vilkas hjälp 

medborgarna formerar sina respektive samhällen. Som exempel på 

sådana system nämner Welch bl a de politiska, sociala, ekonomiska 

och kulturella systemen. Om man analytiskt vill klargöra begrep

pet modernisering kan detta, enligt Welch, ske på tre sätt. För 

det första kan moderniseringen betraktas som ett ekonomiskt 

fenomen knutet till industrialiseringsprocessen. För det andra 

kan den betraktas som en serie sammanflätade sociala och psyko

logiska förändringar, vilka rubbar såväl traditionella mönster 

som traditionella individuella föreställningar. För det tredje 

kan den ses som politiska förändringar uttryckta i nya strukturer 

(partier), ökat politiskt deltagande, tillväxt av nationellt 

patos o dyl. 

Dean Tibbs (1973:202) diskuterar, i en bred exposé över moder

niseringsbegreppet, vilken analysnivå som lämpar sig bäst för 

studier av moderniseringsprocessen. Tibbs menar att sådana stu

dier ur ett teoretiskt perspektiv är mera giltiga på nationell 

nivå i jämförelse med lägre nivåer (individual and local 

communities). Tibbs nämner som mått på modernisering ett antal 

faktorer (industrialization, economic growth, rationalization, 

structural differentiation, political development, social 

mobilization, secularization etc.) vilka i stort överensstämmer 

med Welch's olika 'system'. 
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Tibbs påpekar att många forskare har försökt att placera in det 

analytiska begreppet modernisering i ett större sammanhang. I de 

flesta fall har man lutat sig mot en inom forskningen välkänd 

bipolär evolutionsteori. Som exponenter för denna teori nämner 

Tibbs äldre sociologer som Maine, Tönnies och Durkheim. Moder

nisering framstår i ett sådant sammanhang som en övergång eller 

som en serie övergångar: 

(1) from primitive, subsistence economies to 

technology-intensive, industrialized economies 

(2) from subject to participant political cultures 

(3) from closed ascriptive status system to open, 

achievement-oriented systems 

(4) from extended to nuclear kinship units 

(5) from religious to secular ideologies (Tibbs, 1973:204). 

Den dikotomi Tibbs beskriver är, för att tala i Huntingtons 

(1971:286-287) termer, det traditionella agrarsamhället ('the 

Agricultural Society') och det moderna industrisamhället ('the 

Modern Industrial Society'). Skillnaderna mellan de båda sam

hällena är enligt Huntington påtagliga. Det agrara samhället do

mineras av bysamhällen med ett konturlöst mönster vad beträffar 

stratifiering och partikularism och där den sociala rörligheten 

är begränsad och arbetsfördelningen låg. Det moderna samhället 

karakteriseras däremot av hög social rörlighet, hög arbetsför

fördelning, skarpa klassmönster och en allmän förekomst av in

tressegrupper av icke-provinsiell struktur. 

Huntington redogör även för vad som händer under modernise-

seringsfasen. Vad beträffar den ekonomiska utvecklingen menar 

Huntington att det i moderna samhällen, beroende på en högre 

arbetsfördelning, utvecklas större möjligheter till materiellt 

välstånd. Detta beror på att den agrara näringens betydelse 

minskar till förmån för kommersiella, industriella och andra 
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icke-agrara intressen. Dessutom ersätter det kommersiella 

jordbruket det självhushållande. Vad Huntington i detta 

sammanhang uttrycker är en förändring av samhällets ekonomiska 

bas. 

Den ekonomiska förändringen - övergången från bondessamhälle till 

industrisamhälle och från självhushåll till marknadsekeonomi -

anses även skapa ett tillstånd av 'backwardness', en term som 

nämns i samband med modernisering och som betecknar en hämmad 

samhällsutveckling. Alexander Gerschenkron (1962) placerar in 

denna form av samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. Han 

menar att 'backwardness1 skall betraktas som ett motsatsför

hållande till själva moderniseringsprocessen. I alla områden som 

genomgår en moderniseringsprocess uppstår s k 'backward areas' 

karakteriserade av eftersläpning och stagnation. 'Backwardness' 

betraktas i de flesta sammanhang som ett resultat av konfronta

tionen mellan industrialisering och 'the historical time lag': 

...it is only by comparing industrialization processes in 

several countries at various levels of backwardness that 

one can hope to separate what is accidental in a given 

industrial evolution from what can be reasonably attri

buted to the historical lags in a country's development... 

it is only because a backward country is part of a larger 

area which comprises more advanced countries that the 

historical lags are likely to be overcome in a specifi

cally intelligible fashion (Gerschenkron, 1962:42). 

Såväl Gerschenkron som Lars G. Sandberg (1982:678) diskuterar 

lämpliga mått på 'backwardness'. Den förre menar att låg 

inkomst/kapita skulle kunna vara ett mått på 'backwardness' medan 

den senare förutom inkomst/kapita även som en materiell standard 

nämner medborgarnas bildningsnivå. Som empiriskt mått härpå anför 

Sandberg förekomsten av obligatoriskt skolväsende. 

Termen 'backwardness' har sålunda inte enbart ekonomiska för

tecken. Edward Banfield (1958) har beskrivit vardagslivet i 

Montegrano, ett samhälle i södra Italien. Han karakteriserar 
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denna småstad som ett efterblivet samhälle (a backward society), 

huvudsakligen styrd av nedärvda traditioner och av en väl 

markerad social ordning. Banfield (1958: 85-104) anger i form av 

hypoteser hur detta samhälle antas fungera. Beroende på okun

nighet och analfabetism är den sociala strukturen mellan indivi

derna i samhället mestadels informell och knuten till 

'face-to-face1 kontakter. Klasskillnaderna kan sålunda hänföras 

till ett 'patron-client' förhållande, dvs en social rangordning 

baserad på ekonomisk status. Den politiska rösträtten används 

ofta i efterblivna samhällen ('backward societies') som en länk i 

beroendekedjan mellan 'patron' och 'klient'. 

Erik Allardt (1970:45-63) har som indikator på politisk sociali

sation i Finland använt sig av kommunistpartiets väljarstöd. Han 

identifierar två styrkeområden för finsk kommunism: 'backward 

communities' kännetecknade av ödemarkskommunism (backwoods 

communism) och industriområden kännetecknade av industrikommu

nism. I båda områdestyperna framstår en röst på kommunisterna som 

en protest mot det rådande samhället. Däremot identifierar 

Allardt i 'backward communities' en röst på det finska Agrarför

bundet som ett uttryck för alienation. En partibyte från agrar

erna till kommunisterna uttryckeri traditionella och efterblivna 

områden därför en förändring från ett traditionellt lojalitets

tänkande till ett rationellt politiskt tänkande samtidigt som det 

är ett tecken på modernisering. 

3.6.2 Förklaringsmodellen 

Den förklaringsmodell som används i avhandlingen anknyter till 

det tillvägagångssätt som användes av Erik Allardt (1970:50-51) i 

hans studier av 'Types of Protest and Alienation'. Utifrån de 

teorier och den forskningstradition som diskuteras i kapitel 1, 

de analysinriktningar som redovisas i kapitel 2 och med stöd av 

den förklaringsmodell som visas i fig. 3.2 går att utveckla en 

teori där de svenska bondepartiernas regionala väljarstöd knyts 

samman med moderniseringsprocessen. 
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FIGUR 3.2 En modell för att utveckla regionala skillnader i 

bondepartiernas väljarstöd 

(4) ELEKTORAL INSTITUTIONALISERING 
/ 

Följande teoretiskt definierade förklaringsvariabler är relevanta 

för avhandlingens problemställning. Variablerna anknyter till det 

moderniseringsbegrepp som i föregående avsnitt diskuterades av 

Welch och Tibbs. 

(1) Politisk kultur 

Regeringsformen år 1866 gav tillsammans med ekonomiska föränd

ringar upphov till 'nya' politiska kulturer. I områden med 

en högre ekonomisk tillväxttakt ökade möjligheterna för en bre

dare politisk participation. Valmanskårerna växte här, genom 

högre inkomstökning, snabbare än i områden med en lägre till

växttakt. I det senare området kom 'the peasant way of life1 i 

olika former att fortleva efter de kulturella traditioner som 

ärvts av tidigare generationer. Bondepartierna når därför - med 

sitt agrarianistiska budskap - större elektorala framgångar i 

'backward societies' - traditionella områden - än i områden där 

utvecklingen är stadd i förändring. 

(2) Social mobilisering 

(1) POLITISK KULTUR 

(2) SOCIAL MOBILISERING REGIONALA SKILLNADER 

) I BONDEPARTIERNAS 

VÄLJARSTÖD (3) SOCIOEKONOMISK DETERMINISM 

Den sociala mobiliseringen aktiverade samhällets medborgare utan

för de politiska institutionerna. Efter det att de politiska par
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tierna integrerats i den lokalorganisatoriska miljön förändrades 

samspelet mellan väljare och parti. Utifrån Ferdinand Tönnies 

vertikala syn på på agrarsamhället som en enda organisation -

Gemeinschaft - och det industriella/urbana samhället som en hori

sontell multipel organisation - Gesellschaft - är det så att 

bondepartierna erhöll ett större stöd i den förra områdestypen 

och färre där rationella organisationer i större utsträckning 

genomsyrar samhället, 

(3) Socioekonomisk determinism 

Den ekonomiska utvecklingen kom närings- och agrarstrukturellt 

att förändra samhället. Marknadsekonomin har uppfattats som nega

tiv för agarsamhället och som en disintegrationsfaktör. Ett van

ligt antagande är att agrarsamhället som social organisation ut

gör tre strata: jordproletärer, bönder (självägande bönder) och 

jordaristokrater. Bondepartierna - betraktade som traditionella 

partier - erhåller i 'backward societies' ett stöd i var och en 

av de sociala klasserna i agrarsamhället. I mer utvecklade områ

den är bondepartiernas stöd högre bland egentliga bönderna. 

Bondepartierna skulle ur ett sådant perspektiv tidigare formas 

till klasspartier i områden där moderniseringen hunnit längre. 

(4) Elektoral institutionalisering 

Ekonomisk utveckling och social mobilisering ledde till en förny

else av de elektorala institutionerna. Det äldre systemet med 

majoritetsval ersattes av proportionella val. Bondepartierna kom 

i det nya val- och partisystemet att i första hand konkurrera med 

högern och liberalerna om väljarna på landsbygden. Eftersom 

konservatismen tidigare av tradition var den ideologi som legat 

närmast lantmannaintressena skulle en röst från högern till 

bondepartierna tyda på ett missnöje med den konservativa politi

ken och ett stöd för bondepartiernas traditionella värderingar. 

En röst från bondepartierna till liberalerna eller vänstern 

skulle däremot kunna uttrycka ett tecken på modernisering. En 

valsamverkan mellan bondepartierna och högern skulle med samma 

synsätt även tyda på ett försvar av de traditionella värdena me
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dan en samverkan mellan bondepartierna och andra partier i stäl

let skulle visa en tendens till förändring. Bondepartierna erhål

ler ett större stöd i områden där rösterna i större utsträckning 

erövras från högern och där valsamverkan bedrivs med samma parti. 

Med antagandet att bondepartierna framstår som traditionella 

partier skulle de vara 

A. framgångsrika i områden kännetecknade av ekonomisk 

eftersläpning (backwardness) dvs. 

1. där tidigare politiska kulturer karakteriserades av kon

servatism, protektionism och av låg politisk participation 

2. där de vertikala sociala strukturerna fortfarande hade försteg 

framför rationella och horisontella organisationssträvanden 

3. där den socioekonomiska utvecklingen karakteriseras av stag

nation och där väljarstödet är jämnt fördelat inom skilda so

ciala klasser i agrarsamhället 

4. där bondepartierna företrädesvis byter väljare och ingår val

samverkan med de moderata/högern 

B. vara mindre framgångsrika i områden kännetecknade av förän

dring (modernisering) dvs. 

1. där tidigare politiska kulturer karakteriserades av 

liberalism (radikalism), frihandelsvänlighet och ett högre 

politiskt deltagande 

2. där den sociala organisationen karakteriseras av vad som i 

Tönnies' termer benämns 'Gesellschaft' 

3. där den socioekonomiska utvecklingen karakteriseras av till

växt och där väljarstödet är polariserat med avseende på de 

sociala klasserna i agrarsamhället. 
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4. där bondepartierna även byter väljare och ingår valsamverkan 

med vänsterpartierna och liberalerna 

3.7 Sammanfattning 

Under 1910-talet konstituerades i Sverige två partipolitiska 

bondeorganisationer på riksnivå: Bondeförbundet 1913 och Jord

brukarnas Riksförbund 1915. Partiernas främsta uppgift var att 

tillvarata den jordbrukande befolkningens intressen, vilka ansågs 

vara eftersatta. De redan etablerade partierna var urbant centre

rade och såg mera till utvecklingen av och inom det moderna sam

hället. För att stärka de gemensamma intressena slogs bondepar

tierna samman i början av 1920-talet. 

Bondepartierna skapades för att landsbygdsbefolkningen på sikt 

skulle kunna uppnå likställdhet med den övriga befolkningen. 

Partierna menade att statmakterna misskrediterade det agrara 

samhället. Staten hade, enligt bondepartierna, inte kapacitet att 

med sin byråkrati och förvaltningsorganisation genomföra en sådan 

likställdhet. Moderniseringsprocessen kom att medföra markerade 

kulturella, sociala och ekonomiska skillnader. Dessa utvecklades 

i de flesta fall till det agrara samhällets nackdel och hade 

därför en territoriell dimension. Bondepartierna ville med sitt 

engagemag i partiväsendet minska sådana klyftor genom att i 

parlamentet yrka på en differentiering av samhällets resurer. 

Bondepartierna organiserades efter ett mönster som var känne

tecknande för moderna masspartier, dvs organisationer på lokal, 

regional och nationell nivå. Det ideologiska budskapet - agrari-

anismen - utgick från motsatsförhållandet mellan gammal bonde

kultur och industrisamhälle. Agrarianismen blev i många stycken 

en reaktionär vision, där kapitalism, socialism och byråkrati var 

moderna fenomen av ondo för agrarsamhället. Tillsammans med 

bonderomantikens myt om 'den gamla sunda bondestammen1 sammanföll 

sådana tankegångar med de kontinentala högerextrema idéerna under 

1920- och 1930-talen. 
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Den teoretiska förklaringsmodell som knutits till modernisering, 

avser att förklara regionala skillnader i bondepartiernas val-

manskårer. Bondepartierna antas vara starka i 'backward areas' 

- traditionella samhällen karakteriserade av efterblivenhet och 

stagnation - och svaga i ett modernt samhälle. Modellen utgör en 

grund för de empiriska prövningarna i avhandlingens andra del där 

de teoretiskt definierade variablerna i tur och ordning opera-

tionaliseras som: politisk kultur (kap 4), social mobilisering 

(kap 5), socioekonomisk determinism (kap 6) och elektoral in-

stitutionalisering (kap 7). 
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KAPITEL 4: FRÄN TRADITIONELLT TILL MODERNT SAMHÄLLE 

Följande kapitel anknyter till Rudolf Heberles hypotes att det 

historiska och politiska händelseförloppet i ett område påver

kar regionala styrkeskillnader vad beträffar sociala rörelser 

och politiska partier. 

Inom statsvetenskapen syftar politisk kultur och politiska 

traditioner vanligtvis på beteenden och särdrag, vilka ur ett 

politologiskt perspektiv kan sägas vara speciella för ett land 

eller för någon enskild region. Den politiska utvecklingen i 
Sverige utgjorde i många avseenden en spegelbild av utvecklingen 

annorstädes. Den var av naturliga skäl influerad av de politiska, 

ekonomiska och sociala omvälvningar som skakade Europa under 

senare delen av 1700-talet och under 1800-talet. Den politiska 

utvecklingen i Sverige kanske under de senaste århundradena bäst 

låter sig åskådliggöras om man indelar den i tre epoker. Den 

första sträcker sig från det gustavianska enväldets fall fram 

till representationsreformen år 1866. Tidevarvet präglas i första 

hand av 1809 års maktdelningsprincip och de liberala idéström

ningar som följde i svallvågorna av den industriella revolutionen 

och de kontinentala nationella resningarna 1830 och 1848. Under 

denna tid levde även ståndsriksdagen upp till vad tidigare 

perioder av envälde slagit i spillror. 

De nästfoljande två tidsepokerna är mera intressanta. Ständerna 

genomdrev under sina sista årtionden ett flertal reformkrav av 

vilka den nya riksdagsordningen var den ojämförbart viktigaste. 

Representationsreformen år 1866 kan betraktas som en vattendelare 

mellan det traditionella bondesamhället och ett samhälle av mera 

modern typ. Under senare delen av 1800-talet ägde en stegvis po

litisk modernisering rum, vilken till stora delar kan sägas vara 

avhängig den samtida ekonomiska utvecklingen och sociala mobili-

liseringen. 

Framväxten av politiska partier och den demokratiska parlamenta

rismens genombrott sätter sin prägel på den tredje tidsperioden. 
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Industrialismen hade under 1800-talets sista årtionde plöjt djupa 

fåror i det gamla bondesamhället. De ökade kraven på demokrati 

medförde rösträtts- och representationsreformer, vilket ledde 

till framväxten av politiska val- och riksorganisationer. Under 

en femtonårsperiod konstituerades tre sådana: Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet 1889, Frisinnade Landsföreningen 1902 och 

Allmänna Valmansförbundet 1904. 

4.1 Ekonomisk utveckling - politisk kultur - politisk tradition 

Enligt en uppfattning (Back, 1967:77-92) har det svenska parti

väsendet över tid varit mycket stabilt. Detta gäller såväl par

tiernas styrkemässiga förhållanden som de regionala skillnaderna 

i partistyrka. En vanlig förklaring till stabiliteten är vad som 

inom statsvetenskapen kallas politisk kultur. Har ett parti en 

gång vuxit sig starkt i ett område förblir det starkt även i 

fortsättningen. Misslyckas partiet från början är misslyckandet i 

regel permanent också i framtiden. Denna uppfattning gäller i 

första hand politiska kulturer och traditioner som vuxit fram 

under det proportionella valsystemet. 

Tidigare genomförda undersökningar av väljarbeteenden i majori

tetsval och proportionella val bevisar detta. Sten Carlsson 

(1953:19) menar att 1890-talets motsättningar mellan höger- och 

vänsterorienterade regioner fick betydelse för framtiden. De 

borgerliga partierna hade vid 1948 års andrakammarval majoritet i 

65 av de 88 valkretsar som vid 1902 års val var klart högerin-

fluerade. Av de 62 vänstersinnade valkretsarna år 1902 bibehöll 

49 en socialistisk majoritet vid valet 1948. 

Lewin, Jansson och Sörbom (1972) har i en studie av de svenska 

elektoraten 1887 - 1968 jämfört valresultaten vid tre andra

kammarval: nyvalet våren 1887, kosackvalet 1928 och det sista 

andrakammarvalet enligt 1866 års riksdagsordning år 1968. Val

resultaten, protektionism och högermajoritet visavi frihandel och 

vänstermajoritet, redovisas kartografiskt och Lewin konstaterar 

att: 
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A very strong regional tradition of voting behaviour 

emerges in these maps. The counties in Norrland, cen

tral Svealand and southern Götaland exhibit a markedly 

leftist profile in all three elections, while the den

sely populated counties in eastern and central Göta

land have either a conservative or nonsocialist vo

ting behaviour (Lewin, Jansson och Sörbom, 1972:193). 

Majoritetsvalsystemet skilde sig dock väsentligt från det nuva

rande. För det första var väljarkårerna mycket begränsade jämfört 

med nuläget. För det andra representerade inte riksdagsmannen nå

got parti utan han mötte sina väljare som privatperson. Oavsett 

skillnaderna finns likheter i de båda valsystemen. 

Det är möjligt att ställa politisk participation och partipoli

tisering i relation till ekonomisk utveckling, vilken mestadels 

brukar betraktas parallellt eller synonymt med industrialise

ringen av samhället, vilken betraktas som den huvudsakliga driv

kraften i moderniseringsprocessen. Manning Nash (1958/59) menar 

att: 

it is possible to consider economic development as a 

process of social and cultural change. The process of 

economic development is analytically composed of three 

linked kinds of social action: (1) the choise to insti

tute changes and to seek greater wealth and income (2) 

the bringing together of the means and facilities to 

implement the choise (3) the organisation of social 

and cultural life so that growth is a built-in feature 

of the social system (Nash, 1958/59:139-140). 

Valrätten var under majoritetsvalen fixerad till ekonomisk ställ

ning och därmed avhängig ekonomisk utveckling. Valrätt var inte 

detsamma som rösträtt. Enligt 1866 års reform tillerkändes alla 

män över 21 år rösträtt. Den trädde emellertid inte i kraft för

rän den röstberättigade uppfyllde de censuskrav som stadgats i 

representationsreformen. Valrätten kom därför i realiteten att 

framstå som ett mått på ekonomisk ställning. 
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Ekonomisk utveckling kan i detta sammanhang sättas i samband med 

politisk kultur och politisk tradition. Begreppet politisk kul

tur och de traditioner en sådan för med sig är på samma gång både 

enkelt och komplicerat. Sydney Verba (1965) har definierat poli

tisk kultur enligt följande: 

(1) ...the political culture of a society consists of the 

system of empirical beliefs, expressive symbols and 

values which defines the situation in which political 

action takes place...political culture forms an important 

link between the events of politics and the behavior of 

individuals in reaction to those events (Verba, 1965:516). 

Något som försiktigt antyds av Verba kan ur ett tidsperspektiv 

uttryckas som politisk tradition. Dankward Rustow (1965) har ur 

ett sådant tidsperspektiv beskrivit tradition som en länk mellan 

tidigare kulturer och det moderna samhället: 

...tradition turns out to be something of a residual 

category. It lumps together vastly different types 

of political behavior... and these aquire some unity 

only as they are confronted, in reality and in concept 

with the historically unique culture of industrial 

society....(Rustow, 1965:171). 

Rustow anser att tradition är att betrakta som en 'residual1  

eller det som blir över när man utifrån givna förklaringsva

riabler försöker förklara det politiska beteendet betraktat som 

en beroende variabel. Tradition innehåller, enligt Rustow, olika 

former av politiskt beteende och utvecklas till något enhetligt 

först i den stund den konfronteras med det industriella samhäl

let. 

I introduktionskapitlet redovisades Samuel Huntington's samman

fattning av begreppet politisk modernisering. Huntington menar 

att den politiska moderniseringen i första hand medförde ett 

större medborgerligt deltagande i politiken samt en differenti

ering av nya politiska funktioner. För att utföra funktionerna 
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krävs speciella strukturer. De politiska partierna var en sådan 

struktur. Den form av politisk modernisering som Huntington här 

avser framstår närmast som politisk mobilisering. 

Den politiska mobiliseringen i ett samhälle kan, med Huntingtons 

synsätt - (a) politisk participation och (b) partipolitisering -

bidra till sociala och kulturella förändringar under modernise

ringsprocessen. Huntington (1968:34-35) menar att politisk parti

cipation kanske är den viktigaste indikatorn på politisk utveck

ling. 

Vad gäller politiska partier anser Dennis Kavanagh (1972:44-45) 

att de spelat en stor roll i utvecklandet och cementerandet av 

politiska kulturer. I vad Kavanagh kallar mobiliseringssystem 

utgör de politiska partierna instrument för kulturella förän

dringar. Partierna skapar nya normer, bestämmer socialpolitiska 

mål och omdanar redan tidigare existerande sociala relationer. 

4.2 Angreppssätt 

Enligt den teori som prövas (se kap 3) vinner bondepartierna med 

sin traditionellt konservativa syn och sitt agrart inriktade idé-

program större framgångar i områden med drag av det äldre 

bondesamhället. För att empiriskt pröva teorin undersöks i detta 

kapitel sambandet mellan politiska kultur - under perioden 1872 -

1908 - och röstfördelningen vid andrakammarvalen 1920 - 1936 

enligt den modell som visas nedan. Den politiska kulturen antas 

här vara avhängig ekonomisk utveckling. 

Som indikatorer på politisk kultur framstår i detta arbete poli

tisk participation och partipolitisering. Som mått på politisk 

participation används valdeltagande och på partipolitisering 

tullstriden och partigrupperingar i den andra kammaren. Ekonomisk 

utveckling operationaliseras av tillväxttakten vad gäller val-

manskåren. Den beroende variabeln - bondepartiernas väljarstöd -
betraktas här som politisk tradition. 
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EKONOMISK UTVECKLING—•FÖRÄNDRINGAR I DEN • VÄLJARSTÖD 

POLITISKA KULTUREN (tradition) 

Angreppssättet gör det möjligt att genomföra en regionalisering i 

tid och rum. Den ekonomiska tillväxten är bestämmande för var 

regionen befinner sig i tid, dvs i vilken fas av moderniserings

processen. Samtidigt är en region geografiskt identifierbar. en

ligt modellen är den politiska kulturen under denna tid avhängig 

ekonomisk utveckling beroende på att inkomst och förmögenhet 

styrde valrätten eller möjligheterna att delta i det politiska 

livet. Integreras därefter i ett sista steg bondepartiernas 

väljarstöd - den partianknutna traditionen - vid andrakammarvalen 

1920 - 1936 i respektive region kan de betraktas som bärare av 

politisk tradition, dvs. av politiska tänkesätt och beteenden som 

äldre politiska kulturer fört över till kommande generationer. 

4.3 Ekonomisk utveckling 

Den ekonomiska utvecklingen uttrycktes under 1800-talet i första 

hand av industrialismen. Liksom i de flesta länder var industrin 

i Sverige på frammarsch och betraktades som den främsta anled

ningen till inkomstökning. Vid denna tid krävdes även en viss 

inkomst eller en viss förmögenhet för att få delta vid allmänna 

val. Inkomst- och förmögenhetsutvecklingen knöts under årtiondena 

före och efter sekelskiftet i allt högre grad till en industriell 

expansion. 

4.3.1 Industriområden, utvecklingsområden och traditionella 

områden 

Nio län - Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, 

Jönköpings län, Malmöhus län, Hallands län, Skaraborgs län, 

Gävleborgs län och Västerbottens län - ligger till grund för de 

empiriska undersökningarna. Urvalsmetoden finns redovisad i 

Appendix II. De i urvalslänen ingående valkretsarna har, med 

avseende på valmanskårernas storlek, undersökts vid andrakammar-
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valen 1872 och 1908. Med valkretsar avses de kretsar som låg till 
grund för det tidigare valsystemet med majoritetsval. Sammanlagt 
56 valkretsar har undersökts under perioden. 

Tabell 4.1 visar - med avseende på valrätt - tillväxttakten i tre 

områdestyper mellan åren 1872 och 1908. Tabellen visar även in

dustrialiseringsgraden i respektive område för år 1890 och år 

1902. De tre områdestyper som introduceras i tabell 4.1 -

industriområden, utvecklingsområden och traditionella områden -

ligger till grund för de empiriska studierna i avhandlingen. 

Områdesbenämningarna härrör i första hand från tempot i till

växten av valrätt och i andra hand från näringsstrukturella 

förhållanden. Traditionella områden är liktydiga med 'backward 

communities', dvs de områden som i föregående kapitel betecknades 

som ekonomiskt hämmade och efterblivna. 

TABELL 4.1 Ekonomisk utveckling. Tillväxttakt av valrätt 

1872-1908 (%) och industrialiseringsgrad åren 

1890 och 1902 (antal valkretsar) 

Tillväxttakt av 

valrätt 1872-1908 

Industrialiseringsgrad 

1890 1902 

Industriomr. >100 

Utvecklingsomr. 50-100 

Traditionella omr. < 50 

7/14 

3/13 

0/28 

11/14 

6/13 

5/28 

KÄLLOR: Uppgifterna hämtade ur Bidrag till SOS: SERIE R, 

Valstatistik I - Riksdagsmannavalen 1872 Tab E; 

Valstatistik XVIII Riksdagsmannavalen 1906-1908 Tab 4; 

Carlsson (1953:19, 421-429). 

Områdestyperna - industriområden, utvecklingsområden och tradi

tionella områden åskådliggörs kartografiskt i APPENDIX III medan 

tillväxttakten i varje enskild valkrets finns redovisad i APPEN

DIX IV. Städer och köpingar har exkluderats och ingår inte i un

dersökningen beroende på att bondepartierna/Bondeförbundet under 

mellankrigstiden inte riktade sitt intresse mot urbana områden. 
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Partierna erhöll i de flesta fall endast ströröster i städer. 

Industrialiseringen har överlag hunnit långt i de valkretsar där 

valmanskårerna ökar med mer än hundra procent mellan åren 1872 

och 1908. Av de fjorton valkretsarna i denna region var, enligt 

Sten Carlsson, år 1902 elva industrialiserade eller halvindustri-

aliserade valkretsar (mera än 50 % respektive 25% av befolkningen 

inom sekundärnäringarna). Endast tre är utpräglade bondekretsar. 

I enskilda valkretsar sker de största ökningarna i Malmöhus län 

och i Gävleborgs län med ett absolut maximum i Luggude n:a vk. 

De tre bondekretsarna med hög elektoral tillväxt är Åkerbo vk, 

Vifolka vk (Östergötland) och Onsjö vk (Malmöhus). Valmanskårerna 

var vid det tidigare valet år 1872 överlag mycket begränsade i 

industriområdena (Finspånga läns hd vk 2.9%, Södertörn vk 2.8 %). 

En anledning kan vara att regionen som sådan täcker tidigare 

bruksbygder och storgodsområden, där arbetarna i regel lydde 

under ett av brukspatronen eller godsägaren utövat patriarkaliskt 

förmynderi. Konsekvensen blev ofta en lönesättning som i slutän

dan inte medgav valrätt. 

Industrialiserade områden motsvaras av valkretsarna Södra Roslag, 

Södertörn (Sthlms 1.), Oland (Uppala 1.) Aska m fl, Vifolka m fl, 

Åkerbo m fl, Finspånga läns härad (Österg.l.), Luggude n:a, 

Luggude s:a, Onsjö, Rönneberg/Harjager, Bara (Malmöhus län) samt 

de båda gästrikevalkretsarna. 

Industrialiseringen av samhället gick långsammare i utvecklings

områden. Sådana valkretsar har en elektoral tillväxttakt omfat

tande 50 - 100 %. Moderniseringen avspeglas av att antalet rena 

bondekretsar minskar från tio till sju under tiden 1890 - 1903. 

Valrätten var år 1872 i utvecklingsområdena i regel mera utbredd 

än i industrialiserade valkretsar. Liksom i de industrialiserade 

områdena markerar Malmöhus län även i utvecklingsområden sin ti

diga utveckling. Bland de fyra Malmöhuskretsarna är tre rena 

storbondevalkretsar: Vemmenhögs vk, Färs vk och Frosta vk. 

Utvecklingsområden omfattar Norunda/Örbyhus, Upsala läns 
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mellersta (Upsala 1.), Björkekind m fl (Österg.l.), östbo, 

Tveta/Vista/Mo (Jönk.l.), Torna, Oxie, Färs, Frosta, Vemmenhög, 

Bara (Malmöhus 1.), Hök (Hallands län) samt södra Hälsinglands 

östra och Västerbottens norra valkrets. 

När det slutligen gäller traditionella områden - områden vilka 

karakteriseras av ekonomisk stagnation - utgörs de av rena 

storbonde- och småbrukarvalkretsar. Några industrivalkretsar 

finns inte i denna områdestyp. Hallands län, Skaraborgs län och 

Västerbottens län kan i sin helhet betraktas som traditionella 

områden. Mellan år 1872 och år 1890 var tillväxten uttryckt i 

valmanskårens storlek negativ i flera av de valkretsarna. I 

andra fall stod utvecklingen i det närmaste stilla. Som exempel 

kan nämnas att valmanskårerna i Västra Hälsinglands vk (-6.7%) 

och i Västerbottens västra vk (-12.7) var mindre år 1908 än vid 

valet 1872. 

Traditionella områden - backward societies - finner man i Norra 

Roslag, Sthlms västra, Mellersta Roslag (Sthlms 1.), Upsala läns 

södra, Kinda/Ydre, Lysing/Göstring, Hammarkind/Särkind 

(Österg.l.) samt de valkretsar inom Jönköpings län, Hallands län, 

Gävleborgs län och Västerbottens län som inte ingår i de redan 

nämnda regiontyperna. Dessutom tillkommer Skaraborgs län i sin 

helhet. 

Vid en jämförelse med utvecklingen i övriga områdestyper var val

rätten i traditionella områden mer utbredd under majoritetsvalens 

första decennier. Valmanskåren i Västerbottens läns mellersta vk 

uppgick vid 1872 års val till 8.0 % av folkmängden. Den kan jäm

föras med valmanskåren i Finspånga läns vk, en industrialiserad 

storbondevalkrets med elektoral tillväxt över 100 %, vilken år 

1908 fortfarande endast uppgick till 6.8 % av folkmängden. Anled

ningen härtill var det stora inslaget av självägande bönder i 

Västerbotten. 
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4.3.2 Valrätt 

Valrätten var under majoritetsvalen beroende av den inkomst- och 

förmögenhetscensus som infördes i 1866 års representationsreform. 

Censusbestämmelserna, dvs förmögenhet om 1000 rdr, arrenderad 

fastighet motsvarande ett taxeringsvärde om 6000 rdr eller årlig 

inkomst om 800 rdr, gav under 1860- och 1870-talen i första hand 

valrätt till högre ståndspersoner och till självägande bönder. 

En förändring inträffar under 1880-talet i takt med att industrin 

expanderar. Som framgår av tabell 4.2 ökar valrätten betydligt 

snabbare i industrialiserade områden än annorstädes. Förmögen

heten styr i allt mindre grad valrätten i dessa områden'. Det är i 

stället så att allt flera löntagare passerar inkomstcensus och 

därigenom erhåller rätt att rösta. 

TABELL 4.2 Valrätt 1885 och 1900: valrätten fördelad på egendom 

(förmögenhet), arrende och inkomst (i % av tot bef.) 

1885 1900 

Valr Eg Arr Ink Valr Eg Arr Ink 

Industriomr. 5.8 68.2 10.9 20.9 7.4 55.1 9.6 35.7 

Utvecklingsomr. 7.1 81.4 8.0 10.5 8.0 72.1 7.9 19.9 

Trad. omr. 6.8 85.8 4.9 9.3 7.4 79.5 6.1 14.2 

KÄLLOR: SERIE R, bidrag till SOS: Valstatistik VII:3 - Valrätt 

till riksdagens andra kammare år 1885 Tab 2; 

Valstatistik XIV:I - Valrätt till riksdagens andra 

kammare år 1900 Tab 1 

Förhållandet är annorlunda i traditionella områden. Visserligen 

går utvecklingen här i samma riktning som i de industrialiserade 

områdena men i ett betydligt blygsammare tempo. Valrätten uppbärs 

till 4/5 av självägande bönder. Den ekonomiska tillväxten är 

långsammare i traditionella områden än i industrialiserade områ

den. Som tabell 4.2 visar ökar mellan år 1885 och år 1900 andelen 
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röstberättigade enligt inkomstcensus med endast fem procenten

heter. Utvecklingen i industrialiserade områden innebär en ökning 

från 21 procentenheter år 1885 till 35 procentenheter under samma 

period. 

Valrätten var år 1885 mest utbredd i utvecklingsområden. En vik

tig anledning var att området befann sig i gränslandet mellan 

traditionellt och modernt samhälle. Det förelåg här en optimal 

fördelning av valrätten. Det fanns sedan tidigare ett stort antal 

självägande bönder med förmögenhet om 1000 kronor eller mera sam

tidigt som de industriella näringarna via höjda löner kvalifice

rade alltfler tidigare icke röstberättigade. 

4.4 Politisk participation 

Under det senare 1800-talet kunde endast ett fåtal deltaga i det 

politiska livet. Av detta fåtal gjorde intill 1887 års tullval 

inte många bruk av de rättigheter de tilldelats i och med 1866 

års representationsreform. Efter år 1866 skedde dock på många 

håll en avsevärd stegring av valdeltagandet, vilket vid denna tid 

var en av de viktigaste värdemätarna på politisk participation. 

Georg Andrén (1937:208) menar att det på grund av olikheter rö

rande den ekonomiska strukturen uppstod regionala variationer av 

de röstberättigades antal. Detta var, enligt Andrén, ett utslag 

av den utveckling som ägde rum inom jordbruks- och industrisek

torerna. Procenttalen var lägre i sådana län där storgods omfat

tade en större del av arealen. 

Ludvig Widell (1909:10) anser att det inte är lätt att utreda vad 

som orsakar växlingar i de röstberättigades antal. Han betonar, 

liksom Andrén, jordfördelningens och industrins betydelse och 

lägger till arbetsprisernas storlek och ordentligheten i fråga om 

skattebetalning. Under majoritetsvalen var den främsta orsaken 

till diskvalificering av valrätten just 'häftandet av oguldna 

kommunutskylder1. 
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Gunnar Wallin (1961:384) har utrett vilka faktorer som påverkat 

valdeltagandet fram till tullvalet 1887. Som den viktigaste or

saken till den låga röstfrekvensen framställs förekomsten av s k 

elektorsvalkretsar, dvs valkretsar där riksdagsrepresentanterna 

utsågs genom medelbara/indirekta val. I sådana valkretsar kunde 

inte den enskilde väljaren direkt påverka valet av riksdagsman. 

Wallin menar att en sådan väljare karakteriseras av en slags 

maktlöshet, vilken kan kopplas till vetskapen om att valresul

tatet, om han nu lät bli att rösta, ändå skulle utfalla i en 

önskad riktning. Vid denna tid var homogeniteten stor i lands

bygdskretsarna med hemmansägarna som den dominerande gruppen 

i såväl väljarkår som bland de utsedda elektorerna. 

Det fanns, enligt Wallin, också andra omständigheter som hämmade 

valdeltagandet. Valen hölls ibland under skördetider vilket av 

naturliga skäl förhindrade många att deltaga. Valen kunde även 

hållas på olika tider i olika valkretsar och långa tider kunde 

förflyta mellan elektorsvalen i en och samma valkrets. Det inne

bar att väljarna ibland inte nåddes av kungörelse om valdatum 

och valplats förrän det var för sent och valet redan ägt rum. En 

ytterligare hämmande faktor var att det mestadels, för att inte 

säga alltid, endast fanns en vallokal i varje kommun. Denna olä

genhet var ett dilemma för de som hade långt till vallokalerna. 

Det förelåg en klar skillnad mellan kretsar med direka val och de 

som föredrog den medelbara varianten. Röstningsfrekvensen var 

betydligt högre i valkretsar med det förra valsättet. Det fanns 

likaså en väsentlig skillnad mellan valkretsar som var omstridda 

och kretsar där den valde satt på ett säkert mandat. Sten 

Carlsson har (1953:23) i detta sammanhang knutit an till Wallins 

resonemang. Carlsson menar att den under omval stående riksdags

mannen i många utpräglade jordbruksvalkretsar ofta var i besitt

ning av en så stark ställning att han inte kunde falla igenom. 

Valdeltagandet tenderade i en sådan situation att sjunka. När två 

jämbördiga parter däremot ställdes öga mot öga ökade 

valdeltagandet. 
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Leif Lewin (1984:60) menar att det svenska folket, i politisk 

mening, väcktes i samband med tullfrågan. Inte minst återspeg

lades detta av den fördubblade valmanskåren. Förutom ökande po

litisk participation anmäler Lewin ytterligare en förändring av 

de tidigare traditionerna. Från och med tullvalet år 1887 kan man 

börja tala om åsiktsval till den andra kammaren. 

Rösträttsfrågan kom under perioden 1890 -1908 att utvecklas till 

ett av de viktigaste spörsmålen i svensk politik. Den bidrog 

starkt till att valdeltagandet åter kunde stegras till de siffror 

som uppnåddes vid vårvalet 1887. Den högsta röstningsfrekvensen 

under det äldre valsystemet uppnåddes vid det sista valet år 

1908. Detta brukar till största delen förklaras av att de poli

tiska partierna nu överlag använde sig av rikstäckande valorga

nisationer för att mobilisera väljarna på gräsrotsnivå 

4.4.1 Valdeltagande 

Förutsättningarna för politisk participation var inte desamma 

under 1800-talets senare hälft som efter år 1911. I det gamla 

valsystemet med majoritetsval hade riksdagsmannen många gånger en 

unik ställning i sin valkrets. Han ansvarade för sin egen upp

fattning och inte inför sina väljare. Valkretsarna hade också 

själva att bestämma om de ville använda sig av direkta val eller 

medelbara val, dvs att väljarna i en första omgång utsåg ett 

elektorskollegium, vilket därefter valde representant för val

kretsen. Detta betydde ofta att valdeltagandet hämmades. I andra 

fall där direkta val föredrogs och där två jämbördiga motståndare 

kandiderade till riksdagen kunde den politiska atmosfären ibland 

leda till att valdeltagandet steg i höjden. 

Vad gäller valdeltagandet i de tre områdestyperna föreligger 

avsevärda skillnader i det tidigare valsystemet. Valdeltagandet 

är högst i industrialiserade områden och lägst i traditionella 

områden. Som tabell 4.3 visar tenderar skillnaderna mellan områ

dena att öka över tid. Differensen är ca 12 procentenheter år 

1872 medan den stigit till ca 23 procentenheter trettiosex år 
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senare. Den politiska mobiliseringen avsatte tydliga spår. I ett 

mer modernt samhälle deltog allt fler i det politiska livet, vil

ket manifesterade sig genom röstning på valdagen. I det traditio

nella samhället valde de valberättigade i större utsträckning att 

stanna hemma. 

TABELL 4.3 Valdeltagande: andrakammarvalen 1872, 1887A, 1908 och 

1911 (%) 

Den markerade skillnaden mellan industriområden och traditionella 

områden försvinner i och med övergången till proportionella val. 

Vid valet år 1911 uppbär det sistnämnda området fortfarande 

lägsta siffrorna. Skillnaderna är mindre än med tidigare. 

4.4.2 Direkta och indirekta (medelbara) val 

Den direkta valmetoden vann snabbt anklang i industrialiserade 

valkretsar. Redan år 1872 försiggick valet i det övervägande 

antalet kretsar enligt denna metod. År 1902 föredrogs i samtliga 

kretsar direkt valmetod. Utvecklingen är likartad i utvecklings

områden. I två av tretton valkretsar användes dock indirekta val 

så sent som 1902. Kretsarna i traditionella områden föredrog år 

1872 till 2/3 den medelbara varianten. År 1890 valde förfarande 

1/3 av valkretsarna att utse ett elektorskollegium. Vid sekel

skiftet kvarstod endast tre indirekt väljande kretsar. 

1872 1887A 1908 1911 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Traditionella omr 

19.4 46.0 60.1 58.4 

16.1 37.6 49.0 54.0 

28.2 53.8 72.3 62.6 
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TABELL 4.4 Direkta och indirekta val: andrakammarvalen 1872, 

1890 och 1902 (antal valkretsar) 

1872 1890 1902 

Dir Ind Dir Ind Dir Ind 

Industriomr. 10 4 10 4 14 0 

Utvecklingsomr. 7 6 8 5 11 2 

Traditionella omr. 10 18 20 8 25 3 

KÄLLOR: Bidrag till SOS, SERIE R: Valstatistik I -

Riksdagsmannavalen år 1872 Tab E; Valstatistik IX -

Riksdagsmannavalen åren 1888-1890 Tab 4; Valstatistik 

XVIII - Riksdagsmannavalen åren 1906-1908 Tab 4 

Vilka skillnader fanns mellan de nämnda valkretsarna vad be

träffar själva röstningsfrekvensen? Det är uppenbart att den 

indirekta metoden var klart hämmande. Av de sju valkretsarna i 

Skaraborgs län valde två vid tullvalet år 1887 den medelbara 

varianten. Valdeltagandet var här 13.1% respektive 15.2 %. Det 

kan jämföras med länets direktväljande valkretsar där siffrorna 

varierade från 36.4 % (lägsta värde) till 62.3 % (högsta värde). 

En liknande utveckling fanns även på andra håll. Ett särfall var 

Västerbottens län där de medelbara valen under åren 1881, 1884 

och 1887 endast lockade 6.5%, 4.7% respektive 20.9 % av de 

röstberättigade till valurnorna. I Norunda/Örbyhus valkrets, 

Uppsala län, rådde ett motsatt förhållande. Valdeltagandet var 

här 61.7 % vid tullvalet år 1887. Det höga röstetalet i kretsen 

kan kanske förklaras av att det här fanns en etablerad, om än 

begränsad, industri. 

Även inom de direktväljande valkretsarna fanns stora skillnader. 

Ett exempel är utvecklingen i Malmöhus län vid valet år 1908. I 

de industrialiserade kretsarna Bara och Luggude var valdeltagan

det synnnerligen högt. Omkring 80 % av de röstberättigade deltog 

vid valet. Ett motsatt förhållande rådde i utvecklingskretsen 

Färs där endast 28 % av valmännen besökte vallokalerna. 
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Liknande fall återfinns också i Östergötlands län så tidigt som 

år 1887. I Finspånga läns hds valkrets infann sig på valdagen 

över 80 % av de röstberättigade för att lämna sina valsedlar. I 

bjärt kontrast står i samma län Hammarkind/Särskind vk, där 34.3 

% hörsammade valuppropet. Finspånga läns hds valkrets industri

aliserades tidigt och valmanskåren var mycket begränsad. Detta 

var signifikativt för storbrukslänen. Valdeltagandet var däremot 

från 1881 och framåt utomordentligt livligt. 

4.4.3 Politisk klientelism och valstrid 

Ett politiskt fenomen som kan anknytas till såväl politisk parti

cipation som social mobilisering är vad som i nutida termer fal

ler under begreppet 'politisk klientelism1. Termen innehåller en

ligt John Duncan-Powell 'the extended patron-client relationship 

or clientele system1(Duncan-Powell 1970:412). Duncan-Powell menar 

att kärnan i politisk klientelism innehåller tre faktorer, vilka 

tillsammans definierar ett s k 'patron-client'-förhållande. För 

det första utvecklas ett sådant mellan två parter som är helt 

olika i fråga om social status. För det andra bygger förhållandet 

på ömsesidighet beträffande varor och tjänster. För det tredje 

vilar förhållandet till stora delar på 'face-to-face contacts'. 

Studier av politisk klientelism är i dag koncentrerade till ut

vecklingsländerna och Sydeuropa. I litteraturen talas om två slag 

av politisk klientelism. Det finns en modern variant som knyter 

an till relationerna mellan masspartier och väljarkår. Dessutom 

finns det en äldre variant av klientelism som - med viss modi

fikation - kan anpassas till förhållandena i Sverige under majo

ritetsvalen. Den kallas 'the clientelism of the notables': 

The old clientelism...was the clientelism of true notables, 

characterized by great inequalities between patron and 

client. The deference enjoyed by such notables derived from 

their status as aristocrats or large landowners or profes

sionals. Their status as notables - together with the defe

rence they received - was taken for granted by them and 



-91-

accepted by their followers, as an established and more or 

less permanent fact, unrelated to any political position 

that they choose to accept (Caciagli och Belloni, 

1981:36-37). 

Med utgångspunkt i den äldre klientelismen kan sägas att denna 

under majoritetsvalen i Sverige uttrycktes på åtminstone tre 

olika sätt. Ur Gunnar Wallins (1961:27) och Sten Carlsons 

(1953:38) framställningar går att urskilja två patrontyper. För 

det första var det - enligt Wallin - på många håll så att de 

mindre besuttna rösträttsinnehavarna i någon form var ekonomiskt 

beroende av godsägare och andra större jordägare. Sten Carlsson 

menar att större jordägare och bruksägare ibland kunde uppträda 

som en patriark gentemot sina väljare. I den patriarkaliska 

klientelismen fanns familjära band. De inbördes relationerna var 

hela tiden fortfarande strikt markerade. En tredje 'patrontyp1 

rekryterades ur den egentliga allmogen. Där fanns många som i 

egenskap av kunnighet, duglighet och pålitlighet införskaffat sig 

allmänhetens gillande. Trots att den sociala skillnaden mellan 

den till val stående kandidaten och hans valmän var ringa eller 

ingen alls utvecklades likväl många gånger ett förhållande som 

till det yttre starkt påminde om 1 patron-client1-förhållandet. 

Ett antagande är att politisk klientelism växer fram i två 

valkretstyper : 

1. i valkretsar där den valde över tid uppvisar höga röstetal 

2. i valkretsar där mandatinnehavaren gång efter annan återväljes 

En direkt motsats till politisk klientelism är när två eller fle

ra kandidater strider om riksdagsmandatet. Gunnar Wallin har kun

nat konstatera att röstsplittring indikerar ett livligare valdel

tagande, förutsatt att elektoratet uppnått en viss grad av poli

tisk medvetenhet (Wallin 1961:392). I Wallins framställning defi

nieras omstridda valkretsar som kretsar där röstetalet för den 

kandidat som erhöll de näst flesta rösterna uppgick till hälften 

av den valdes röstetal. 
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I detta arbete definieras valstrid något snävare. En förutsätt

ning för att valstrid skall ha ägt rum i någon valkrets är att 

röstetalet för närmaste kandidat skall uppgå till 70% av den 

valdes röstetal. Först i detta läge accepteras förekomsten av 

valstrider. En anledning till definitionen är att valmanskårerna 

efter tullstriden 1887 i högre grad blev medvetna om de aktuella 

politiska frågorna. Valstriderna mellan kandidater från skilda 

politiska läger kom därför att bli häftigare. Omstridda val

kretsar omfattar i tabell 4.6 även valkretsar där riksdagsmannen 

de undersökta valåren påbörjat sin första mandatperiod. Det var 

vanligt att valstrider ofta orsakade mandatbyten. 

Av tabell 4.5 framgår att röstningsfrekvensen är högre i om

stridda valkretsar än i valkretsar karakteriserade av politisk 

klientelism. I de senare valkretsarna har gränsvärdet för 'höga 

röstetal' satts till 80 % av de giltiga röstsedlarna. 'Längre 

mandatinnehav' inbegriper en situation där riksdagsmannen 

erhållit väljarnas förtroende under fem mandatperioder (15 år ) 

eller flera. 

TABELL 4.5 Politisk klientelism och valstrid: Valdeltagande vid 

andrakammarvalen 1878, våren 1887, 1899 och 1908 (%). 

1878 1887A 1899 1908 

Politisk klientelism 

Höga röstetal 

Långa mandatinnehav 

16.7 47.0 

47.8 

23.7 

33.0 

45.2 

50.0 

Valstrid 

70%-regeln 22.1 49.8 54.8 66.5 

HELA RIKET 16.7 44.4 35.5 57.4 
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Endast vid ett av de undersökta valåren befinner sig valdelta

gandet i jämviktsläge. Tullstriden år 1887 tycks ha haft en 

genomgående mobiliserande effekt på väljarna, oavsett om de 

befinner sig i en omstridd valkrets eller inte. Valdeltagandet i 

kretsar karakteriserade av politisk klientelism befinner sig vid 

valen 1899 och 1908 betydligt under landsbygdens genomsnittliga 

siffror, medan de omstridda valkretsarna uppvisar ett motsatt 

resultat. 

Politisk klientelism förekom - uttryckt som 'höga röstetal1 och 

'längre mandatinnehav' - främst i i utvecklingsområden och tra-

tionella områden. Detta gäller särskilt 'längre mandatinnehav'. 

De två operationaliseringarna av politisk klientelism kan dock 

överlappa varandra. De som suttit länge på ett mandat kan ha 

valts med höga röstetal. Valstrider var mer förekommande i in

dustriområden och utvecklingsområden. Detta gäller särskilt vid 

valen 1899 och 1908. 

TABELL 4.6 Politisk klientelism och valstrid: Andrakammarvalen 

1872, 1887A, 1899 och 1908 (Antal valkretsar i % av 

hela antalet inom området) 

Industriomr. Utveck.omr. Traditionella omr. 

1878 

1887a 

1899 

HR 

VS 

HR 

LM 

VS 

HR 

LM 

VS 

7.0 

35.7 

21.4 

7. 

21. 

7. 

35, 

21, 

15.4 

30.7 

15.4 

15.4 

0.8 

16.7 

58.3 

41.7 

44.0 

30.7 

19.2 

15.4 

10.3 

24.1 

17.2 

HR=höga 

röste

tal 

LM=längre 

mandat

innehav 

VS=valstrid 

1908 HR - 0.9 25.0 

LM - 45.4 42.8 

VS 50.0 81.9 17.8 
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Tabell 4.6 åskådliggör utvecklingen vad gäller politisk kliente-

lism och valstrid i de olika områdestyperna. Av naturliga skäl 

kan ej påvisas om en riksdagsman år 1878 suttit längre än två 

mandatperioder eftersom den officiella valstatistiken tar sin 

egentliga början i och med 1872 års andrakammarval. 

Generellt återfinns riksdagsmän valda med höga röstetal i större 

utsträckning i utvecklingsområden och traditionella områden. 

Riksdagsmän vilka representerat en valkrets fem mandatperioder 

eller flera återfinns även de i utvecklingsområden medan val

strider är mer förekommande i industriområden. 

En jämförelse av tabellerna 4.5 och 4.6 gör det möjligt att 

fastställa sambandet mellan valdeltagande, politisk kliente-

lism/valstrid och områdestyp. Undersökningsresultaten pekar i 

riktning mot att politisk klientelism leder till dämpat valdel

tagande medan en valstrid hellre sätter de röstberättigades sin

nen i brand. Valkretsar med drag av politisk klientelism och 

lägre valdeltagade återfinns i traditionella områden medan om

stridda kretsar återfinns i de områden som är stadda i förän

dring. 

4.5 Partipolitisering 

Folke Johansson (1976) har ur ett moderniseringsperspektiv för

sökt förklara - vad han kallar - rikspolitisering och partipoli

tisering. Med rikspolitisering avses att de politiska frågorna 

flyttades från den lokala till den nationella arenan, medan 

partipolitisering står för den process som omvandlade riksdags

partierna till riksorganisationer med förankring ute i landet. 

Johansson använder dagspressen som en spegel av politisk utveck

ling 1896-1908 och konstaterar att den teoretiska förklarings

modellen ger ringa resultat. 

Johansson avser med modernisering det politiska budskapet i dags

pressen men även faktorer som social och ekonomisk utveckling. 

Johansson (1976:173) låter förstå att 'antingen konstaterar man 
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att den förklaringsmodell som prövats inte håller måttet, eller 

också ifrågasätter man om modellen verkligen prövats på ett till

fredställande sätt1. Johanssons farhågor är helt på sin plats. 

Det finns anledning att betrakta både social och ekonomisk 

utveckling som drivkrafter bakom såväl riks- som partipoliti

sering, även under den tidsperiod som Johanssons undersökningar 

omfattar. 

1866 års representationsreformen medförde en vitalisering av det, 

under ständerna, konturlösa partiväsendet. I den andra kammaren 

bildades år 1867 Lantmannapartiet, vilket under de följande tjugo 

åren skulle komma att dominera svensk politik. Partiet omfattade 

i första hand självägande bönder, vilka i kraft av de ekonomiska 

censusbestämmelserna blivit en maktfaktor i Sverige. 

Under 1880-talets tullstrider försämrades Lantmannapartiets 

position som kammarens maktcentrum beroende på att partiet klövs 

i två hälfter: det protektionistiska Nya Lantmannapartiet res

pektive det tullfientliga Gamla Lantmannapartiet. Partierna 

återförenades år 1895. Den nya partibildningen orienterade sig 

dock alltmera till höger och efter sekelskiftet var Lantmanna

partiet att betrakta som ett högerparti. 

Som en motvikt till Lantmannapartiet uppstod också år 1867 det 

Nyliberala Sällskapet, vilket har framstått som den liberala 

rörelsens politiska föregångare. Denna partibildning avlöstes 

under 1870- och 1880-talen av olika centrumbildningar för att 

under 1890-talet komma under ett starkare organisatoriskt tryck. 

Folkpartiet bildades år 1895 med målsättning att öka de demokra

tiska rättigheterna genom sänkt rösträttscensus. För att attra

hera de moderatliberala fvildar' som vid 1890-talets slut stod 

utan politisk hemvist omorganiserades Folkpartiet år 1900 till 

det i rösträttsfrågan mindre radikala Liberala Samlingspartiet. 

Under 1900-talets första årtionde växte det fram ytterligare två 

riksdagspartier. Oenigheten inom den andra kammarens konservativa 

ledamöter var så stor att en utbrytargrupp inom Lantmannapartiet 

år 1906 bildade Nationella Samlingspartiet. Kärnan utgjordes av 
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moderata reformvänner vilka inte rymdes inom Lantmannapartiet. Är 

1906 stadfästes även socialdemokratiska riksdagsgruppen som ett 

parti. Partiet innehöll till en början endast tretton medlemmar. 

Efter fyra år hade partiet fördubblats och vid den sista riks

dagen enligt det gamla systemet räknade riksdagsgruppen 35 med

lemmar. Vid ingången till 1900-talet fanns sålunda - i den andra 

kammaren - en markerad motsättning mellan höger - Lantmannapar

tiet och Nationella Samlingspartiet - och vänster - Liberala 

Samlingspartiet och Socialdemokratiska Riksdagsgruppen. 

4.5.1 Tullstriderna 

Det politiska livet dominerades under 1880-talet av tullfrågan. 

Bakgrunden var den rådande jordbrukskrisen, vilken uppkommit 

genom att de större veteodlande länderna utkonkurrerade mindre 

länder och däribland Sverige. De ekonomisk-politiska verkningarna 

av krisen lät inte vänta på sig; de drabbade, dvs. de som pro

ducerade spannmål för avsalu, samlades i ett protektionistiskt 

läger där det förordades höjda tullar. De som inte drabbades av 

importkonkurrensen slöt sig samman i en frihandelsvänlig rörel

se vilken manade till kamp mot tullvännernas 'svälttullar'. 

Tullstriden har fått många eftermälen. Elis Håstad (1941:105) 

menar att det förutom ett nytt tullsystem även uppstod ett all

mänpolitiskt konservativt klimat. Leif Lewin (1984:69) anser att 

tullstriden orsakade en kris i det dåvarande politiska systemet. 

Den gamla uppfattningen att riksdagsmannen representerade det 

svenska folket vare sig valmännen låtit honom ta del av sina 

åsikter eller inte, sattes hädanefter på undantag. Lewin menar 

även att tullstriden därför riktade en dödsstöt mot idén om obe

roende riksdagsmän. I stället skulle framtiden bjuda på stegrade 

demokratiseringskrav och en utbyggnad av, vad Lewin kallar, 

'partiväldet'. Lewin ser tullstriderna som grunden för det 

moderna partisystemet. 

Tabell 4.7 vilar på de uppgifter som lämnats av Elis Håstad 

(1941:128-153) och Sten Carlsson (1953:407-415). Vad beträffar 

röstfördelningarna vid valet 1887 har metoden varit följande. 
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Endast röstetalen för den valde och närmaste kandidat har räk

nats. I de protektionistiska valkretsarna går sålunda röstetalen 

för närmaste man till de frihandelsvänliga. I tullfientliga kret

sar råder motsatt förhållande. Vad gäller valen 1890 och 1896 ut

gör de giltiga röstsedlarna i de direktväljande kretsarna grund 

för röstfördelningen. 

Protektionisterna har vid de andrakammarval som undersökts sitt 

starkaste stöd i traditionella områden. Tullvännernas inflytande 

minskar inte under den tid stridernaa var som häftigast. I övriga 

områdestyper förlorar protektionisterna 5-7 % av väljarna till 

den frihandelsvänliga gruppen, vilken mellan åren 1890 och 1896 

omfattade både moderata frihandlare och vänstermän (liberaler och 

radikaler). 

TABELL 4.7 Tullstriden: andrakammarvalen våren 1887, 1890 och 

1896 (%) 

1887 1890 1896 

Prot Fri Prot Fri Vä Prot Mod 

fri 

Vä 

Industriomr. 58.2 41.2 53.5 32.4 14. 1 45.9 33.1 31. 2 

Utvecklingsomr. 41.0 59.0 34.3 61.1 4. 6 35.8 44.5 19. 7 

Trad. omr. 72.9 27.1 72.3 20.7 7. 2 62.6 25.1 12. 3 

KÄLLOR: Uppgifterna hämtade ur Håstad (1941:128-153) och 

Carlsson (1953:407-415) 

Det frihandelsvänliga lägret hade sina styrkefästen i utveck

lingsområden, där 45-60 % av väljarna valde att stödja en tull

fientlig riksdagskandidat. I industrialiserade områden fick den 

tidigare protektionistiska majoriteten år 1896 ge vika för de 

frihandelsvänliga grupperna, av vilka moderata frihandlare är den 

till numerären starkaste gruppen. 

De frihandelsvänliga i traditionella områden var företrädesvis 

småbrukare vilka inte producerade spannmål för avsalu och inte 
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var beroende av den utländska marknaden. Frihandlarna i utveck

lingsområdena var slättbönder från södra Sverige vilka hade in

riktat sig mot animalieproduktion och väljare från valkretsar 

där industrin vunnit insteg. De protektionistiska väljarna i 

industrivalkretsar härrörde främst från storbönder och godsägare, 

vilka hade en betydande produktion av spannmål. 

4.5.2 Partigrupperingarna vid sekelskiftet 

I en framställning om de politiska partierna vid sekelskiftet 

menar Per Hultquist (1964:160-162) att tullstriderna kan ses som 

en vattendelare i politiken. Protektionism och frihandel kan, 

enligt Hultquist, flätas samman med andra politiska motsatspar. 

Protektionismen kan sammankopplas med ett övergripande kon

servativt synsätt där en positiv syn på försvarsfrågan var 

tydlig eftersom försvarskostnaderna krävde ett bibehållande av 

tullarna. Tullvännerna såg en utvidgning av rösträtten som ett 

hot mot de egna privilegierna, vilka för godsägare och andra f d 

ståndspersoner var nedärvda. Dessutom fanns bland protektionis

terna ett nationellt patos, vilket bl a gjorde sig gällande i 

unionsfrågan där en kärv hållning till Norge förordades. Fri

handlarna önskade däremot sparsamhet med försvarutgifterna. De 

ville införa en mera omfattande rösträtt för att öka inflytandet 

för de grupper som i regel var för ett frihandelsvänligt system: 

arbetare, hantverkare och lägre tjänstemän. I unionsfrågan fanns 

i det tullfientliga lägret en välutvecklad sympati för 

unionspartnern. 

Vid sekelskiftet hade konservativa och liberaler grupperat sig i 

två riksdagspartier. Partidisciplinen var vid denna tid svagare 

än den är i dag. Tvärtom fanns inom båda partierna rivaliserande 

falanger. Edvard Thermaenius (1935:167) menar att det vid sekel

skiftet fanns fyra riktningar inom Lantmannapartiet. En liknande 

situation rådde inom Liberala Samlingspartiet där två jämnstarka 

grupper stod mot varandra. 
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Enligt Thermaenius fanns inom Lantmannapartiet (1) en aggressivt 

försvarsvänlig konservativ agrargrupp (agrarkonservativa), (2) en 

mera modern och positiv försvarsvänlig grupp (moderatkonserva

tiva), (3) en primitivt sparsamhetsvänlig av äldre lantmannatyp 

(konservativa), och (4) en beträffande aktiv försvarspolitik 

mycket skeptisk 'Gammallantmannapartistisk' grupp (moderata), 

vilken under tullstriderna hyllat de frihandelsvänliga doktri

nerna. Inom Liberala Samlingspartiet fanns två huvudriktningar. 

Den ena bestod av försvarvänliga medlemmar (moderatliberala) 

medan den andra rymde stadsradikaler och norrländska lantmanna

representanter (radikaler). De senare anslöt sig i stor utsträck

ning efter 1895 till Folkpartiet. 

I tabell 4.8 redovisas röstfördelningarna år 1899 för de av 

Thermaenius föreslagna åsiktsriktningarna inom Lantmannapartiet 

och Folkpartiet. 

TABELL 4.8 Röstfördelning och partifraktioner: andrakammarvalet 

1899 (%) 

LANTMANNAPARTIET FOLKPARTIET 

AK K MK M ML 

Industriomr. 10.7 15.1 23.0 - 38.7 13.8 

Utvecklingsomr. 4.0 - 35.6 46.2 14.2 

Traditionella omr. 31.6 15.6 12.3 21.7 19.7 

KÄLLOR: Uppgifterna hämtade ur Carlsson (1953:421-429) och 

SERIE R,. Bidrag till SOS: Valstatistik IX åren 1900-1902 

Tab 4 

Det partipolitiska mönster som framkommer ur tabellerna 4.7 och 

4.8 antyder ett samband mellan röstfördelningarna under tull

striderna och uppspaltningen på olika partigrupperingar vid se

kelskiftet. Högerpartierna har majoritet i utvecklingsområden och 

i traditionella områden medan vänstern uppbär majoritet i indu

strialiserade valkretsar. Till högern räknas vid valen 1899 och 
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1902 även de under tullvalen frihandelsvänliga moderata väljarna. 

TABELL 4.9 Partigrupperingar: andrakammarvalen 1899, 1902 och 

1911 (%) 

1899 1902 1911 

Hö Vä Hö Vä Mo Lib SAP 

Industriomr. 50.1 49.9 46.7 52.3 25.6 33.3 40.8 

Utvecklingsomr. 82.7 17.3 65.2 34.8 26.5 43.3 32.7 

Traditionella omr. 82.5 17.5 59.3 40.5 37.4 48.4 17.8 

KÄLLOR: Uppgifterna hämtade ur Carlsson (1953:407-415) och SOS: 

Riksdagsmannavalen åren 1909-1911 Tab 3 

Den borgerliga vänstern - Liberala Samlingspartiet - gör vid 

valet år 1902 anmärkningsvärda inbrytningar i de av högern tidi

gare dominerade områdena. En jämförelse av röstfördelningarna 

åren 1899, 1902 och det första proportionella valet 1911 visar 

stora likheter. De moderata är mera framgångsrika i traditionella 

områden medan vänstern har styrkefästen i industrialiserade områ

den. Det liberala partiet erövrar nära femtio procent av väljarna 

i traditionella områden. 

I tabellen har endast den valdes röstetal uppmärksammats. Röste

talen för den valde riksdagsmannen i indirekt väljande kretsar 

har fördelats enligt den metod som föreslagits av Lewin, Jansson 

och Sörbom (1972:31). Metoden innebär att röstsedlarna fördelas 

proportiotionellt utifrån antalet vunna elektorsröster. 

Av tabellen framgår att vänstern har majoritet i industriali

serade områden medan Lantmannapartiet har majoritet i de övriga. 

De partifraktioner som under tullstriderna var protektionistiska 

(agrarkonservativa, konservativa och moderatkonservativa) och 

samlade i det Nya Lantmannapartiet har majoritet i traditionella 

områden medan kärnan i det tullfientliga Gamla Lantmannapartiet -

de moderata - samlar 46% av väljarna i utvecklingsområdena. I 
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industrialiserade valkretsar erhåller moderatliberalerna i det 

närmaste 40% av rösterna. 

4.6 Industriområden, utvecklingsområden och traditionella 

områden: en definition 

I föregående avsnitt har tre områdestyper diskuterats utifrån 

ekonomiska, sociala och partipolitiska perspektiv. Varje områ

destyp motsvaras av en fas i den process som förvandlar ett 

samhälle från agrart/traditionellt till industriellt/modernt. 

Områdena kan - utifrån valrätt, valdeltagande och politisk 

struktur - sammanfattas enligt följande: 

INDUSTRIALISERADE OMRÅDEN 

I industrialiserade områden ökar valmanskårerna med mer än 100% 

under de censusstyrda majoritetsvalen. Det berodde på att allt 

flera tidigare icke röstberättigade kom att passera inkomstcen-

sus. Den politiska participationen uttryckt i valdeltagande är i 

industrialiserade områden mer livlig. En bidragande faktor är 

förekomsten av valstrider om de valkretsvisa mandaten. Den poli

tiska vänstern vinner på ett tidigt stadium insteg i industriom

råden. I tullfrågan dominerar protektionisterna. Dominansen 

bryts emellertid i mitten av 1890-talet då moderata frihandlare 

och vänstermän erövrar mer än hälften av valsedlarna i området. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

I utvecklingsområden ökar valmanskårerna med 50-100% under tiden 

1872-1908. Vid en jämförelse med de industrialiserade områdena är 

valrätten mer utbredd under 1870-, 1880- och 1890-talen. Den po-

tiska participationen uttryckt i valdeltagande är lägre än i det 

förra området. I utvecklingsområden finns en stark frihandelvän-

lig inställning, vilken tydligt markeras av att moderata frihand

lare vid 1890 års andrakammarval erhöll över 60% av de giltiga 

röstsedlarna. I utvecklingsområden dominerar det Gamla Lantmanna

partiet under 1890-talets första hälft. 



-102-

TRADITIONELLA OMRÂDEN 

I traditionella områden är den elektorala tillväxttakten lägre -

mindre än 50 % - än i övriga områdestyper. Den politiska parti-

cipationen uttryckt i valdeltagande är i flera fall mycket be

gränsad beroende på indirekt valmetod och politisk klientelism. 

Protektionisterna har majoritet vid de val som undersökts. De 

traditionella områdena är ett styrkefäste för det tullvänliga 

Nya Lantmannapartiet. 

4.7 Bondepartierna i moderniseringsprocessen 

I föregående avsnitt har ekonomisk utveckling, politisk parti

cipation och partipolitisering uppmärksammats med tyngdpunkten 

lagd på decennierna före sekelskiftet. Mot bakgrund av de er

hållna resultaten är det av värde att även studera utvecklingen i 

samma områden under den tid bondepartierna etablerades i det 

svenska partiväsendet. Det huvudsakliga studieobjektet utgörs av 

bondepartiernas välj arstöd, vilket i modellen (se sid. 6) fram

står som en tradition. Det finns dock även anledning att upp

märksamma demografisk och näringsstruktureli utvecklingen under 

samma tidsrymd. 

I tabellerna 4.10 och 4.11 redovisas demografisk och närings-

strukturell utveckling för perioden 1920 - 1940 i samtliga om

rådestyper . 
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TABELL 4.10 Befolkningstillväxt 1920 - 1940: total befolkning 

och yrkesverksamma områdesvis och inom jordbruk och 

industri (%) 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Trad. omr. 

Hela omr. 

Tot bef. Yrkesv. 

-15.0 - 7.1 

-21.8 -19.7 

- 8.7 - 7.6 

Jordbruk 

Tot bef. Yrkesv. 

-22.3 -19.4 

-18.1 -18.3 

- 3.7 - 3.9 

Industri 

Tot bef. Yrkesv. 

- 8.4 +29.4 

- 1.5 +14.6 

+12.1 +32.3 

1920:IV - Tab 2; KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: Folkräkningen 

SOS: Folkräkningen 1940:111 - Tab 7 

Folkminskningen är, med några få undantag, genomgående i samtliga 

områden. Den är mer begränsad i traditionella områden och inten

sivare i utvecklingsområden. En liknande utveckling åtefinns inom 

jordbruksnäringen, med skillnaden att nedgången är större i indu

striområden. Inom industrin är förhållandena annorlunda. I samt

liga områden sker en tillväxt av den yrkesverksamma befolkningen. 

I traditionella områden ökar även det totala antalet industriar

betare med familjer. Troliga drivkrafter bakom de demografiska 

förändringarna är urbanisering, industrialisering och ett ökat 

födelseunderskott. 

I tabell 4.11 redovisas de näringsstrukturella förändringarna 

under mellankrigstiden. Av uppgifterna framgår att industrin ökar 

sin relativa andel av både total befolkning och av andelen 

yrkesverksamma i samtliga områden. Det beror på att folkminsk

ningen är lägre inom industrin än i områdena som sådana. Av ett 

liknande skäl ökar även jordbrukets relativa andelar av total 

befolkning och yrkesverksamma i utvecklingsområden och tradi

tionella områden. Ett undantag är industriområden där folkminsk

ningen inom jordbruket är högre än folkminskningen i hela om

rådet. 
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TABELL 4.11 Andel sysselsatta inom jordbruk och industri åren 

1920 och 1940: total befolkning och yrkesverksanmma 

(i %) 

1920 1940 

Tot bef. Yrkesv. Tot bef. Yrkesv. 

Jo Ind Jo Ind Jo Ind Jo Ind 

Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

35.9 

50.5 

56.9 

32.6 

25.3 

18.8 

34.3 

48.9 

55.1 

28.5 

21.4 

15.8 

33.3 

53.3 

60.5 

41.0 

30.2 

23.0 

30.3 39.4 

50.6 28.4 

57.7 22.5 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: Folkräkningen 1920:IV - Tab 2; 

SOS: Folkräkningen 1940:111 - Tab 7 

Bondepartiernas röstandelar vid andrakammarvalen under mellan

krigstiden redovisas i tabell 4.12. En fullständig redovisning av 

den partipolitiska utvecklingen under denna tid återfinns i 

APPENDIX V. 

TABELL 4.12 Bondepartiernas röstandelar i industriområden, 

utvecklingsområden och traditionella områden vid 

andrakammarvalen 1920 - 1936 (%) 

1920 1924 1928 1932 1936 

Industriomr. 20.2 18.0 20.7 19.4 19.4 

Utvecklingsomr. 17.6 18.6 22.4 26.4 25.9 

Traditionella omr. 25.9 20.8 21.6 30.2 30.8 

Bondepartierna vinner år 1920 sina flesta anhängare i tradi

tionella områden. Efter en temporär nedgång under 1920-talet sker 

ett kraftigt uppsving vid 1932 års val. Vid valet år 1936 sker 

endast marginella förändringar. Väljarstödet är svagare i indu

stri» och utvecklingsområden. Det förra området är det enda där 
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andelen väljare är lägre efter 1936 årsval än vid valet år 1920. 

I utvecklingsområden ökar partiet sina röstandelar vid varje val. 

Av tabell 4.12 framgår att bondepartierna/Bondeförbundet genom

gick tre utvecklingsfaser under mellankrigstiden: (1) en regres-

sionsfas mellan valen 1920 och 1924, (2) en mobiliseringsfas 

mellan valen 1924 och (3) en mättnadsfas mellan valen 1932 och 

1936. 

Samgåendet mellan Riksförbundet och Bondeförbundet efterföljdes 

sålunda av en nedgång vad gäller de genomsnittliga röstandelarna. 

Kosackvalet år 1928 fungerade som en mobiliseringsfaktor medan 

valet år 1932 markerade ett slut på den uppåtgående trend som 

varit rådande alltsedan mitten av 1920-talet. 

För övriga politiska partier under mellankrigstiden kan generellt 

sägas följande: (1) högern förlorade - med undantag för Kosack

valet - väljare vid varje val (2) liberalerna förlorade väljare -

med undantag för 1936 års val - väljare vid varje val och (3) den 

samlade vänstern erövrade - med undantag för Kosackvalet - väl

jare vid varje val (se APPENIX V). 

En teoretisk förklaring till de partipolitiska förändringarna 

emanerar ur moderniseringsperspektivet. Främst var det moderna 

masspartier som vann framgångar. De tidigare inom parlamentet 

bildade kaderpartierna föll tillbaka. Trots att bondepartierna 

försvarade det traditionella samhället framstod de ur ett or

ganisatoriskt perspektiv som moderna partier. Arbetarepar

tiernas framgångar var ett resultat av den mobiliseringprocess 

som genomfördes av SAP på landsbygden, dvs inom lantarbetare

grupperna. Den tog fart under 1930-talets förra hälft. Bonde

partiernas framgångar på väljararenan var en reaktion mot det 

industrialiserade samhällets inbrytningar i det äldre bonde

samhället. 

SAP:s framgångar var under 1930-talet stora i traditionella om

råden. Det gällde för övriga partier att hålla stånd mot socia

lismen. Ett exempel på en sådan försvarmekanism var den tydliga 
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mobiliseringen på landsbygden och av landsbygdsbefolkningen in 

för valet år 1928. Senare fick kapplöpningen om landsbygden ett 

överraskande och i många stycken paradoxalt inslag. År 1933 

ingick socialdemokrater och bondeförbundare en 'ohelig allians' 

för att säkra den för kristiden viktiga majoritetsparlamenta

rismen. Socialdemokraterna hade ända sedan bondepartierna dök upp 

på väljararenan ansett dem som reaktionära partier. Bondeparti

erna hade å den andra sidan uppfattat socialismen som ett av de 

största hoten mot bondesamhället och dess traditioner. Valåren 

1928 och 1933 framstår i många stycken som milstolpar i en po

litisk omställningsprocesse. Omständigheterna kring Kosack

valet 1928 och krisuppgörelsen 1933 diskuteras i kapitel 7. 

4.8 Sammanf attning 

Rudolf Heberle har framfört en hypotes där han menar att regio

nala styrkeskillnader vad gäller sociala rörelser och politiska 

partier har samband med den politiska historieutvecklingen. En 

fas i utvecklingen är övergången från traditionellt samhälle till 

modernt samhälle, en period under vilken det växte fram nya 

politiska, kulturella och socioekonomiska institutioner. Utveck

lingen medförde att de icke-urbana områdena försummades. Detta 

ledde till att det på landsbygden uppstod ett motstånd mot 

moderniseringen. I icke-urbana områden gällde fortfarande på 

många håll 'the peasant way of life1. Människorna valde att 

leva efter de seder och bruk som ärvts av tidigare generationer. 

De politiska bonderörelserna blev en plattform för det äldre 

samhällets protester. 

De politiska kulturer som stadfästes i Sverige under senare 

hälften av 1800-talet var starkt knutna till det agrara sam

hället. De bar ofta en prägel av konservatism. Industrins 

frammarsch i samhället gav emellertid upphov till ett nytt 

politiskt tänkande. I områden där av befolkningen omfattades av 

industrialismen ökade politisk mobilisering och politisk parti

cipation. I utpräglade jordbrukarvalkretsar gick denna process 

betydligt långsammare. 



-107-

Politisk mobilisering och participation kan sålunda knytas till 

industrialiseringen. Industrin hade med sin höga tillväxttakt 

rubbat den censusreglerade rösträtten. I högre grad kom tidigare 

ej röstberättigade - främst arbetare - att frekventera valur

norna. Rösträtten ökade i mindre utsträckning och betydligt 

långsammare i jordbrukarområden. Den expansiva industrin skapade 

områden där befolkningen levde under ett relativt välstånd och 

med ökade kollektiva politiska rättigheter medan den ekonomiska 

och politiska utvecklingen i utpräglade jordbruksområden medförde 

stagnation. 

Tullstriden under 1880-talet stimulerade de röstberättigade till 

handling. Den bar ekonomiska förtecken och splittrade samhället i 

ett högerläger och ett vänsterläger. De under tullstriderna upp

komna politiska riktningarna, protektionism/konservatism och 

frihandel/liberalism manifesterades vid sekelskiftet i två 

organiserade riksdagspartier: det återförenade Lantmannapartiet 

och Liberala Samlingspartiet. 

När de politiska partierna, efter övergången till proportionella 

val, hade etablerats på riksplanet, överfördes möjligheterna att 

föra den politiska kulturen vidare från en tidigare individuell 

plattform (riksdagsmän i enmansvalkretsar) till ett kollektiv 

(partierna). De framväxande bondepartierna framstod som språkrör 

för grupper vars politiska traditioner emanerade från kulturer 

som varit förhärskande i det agrara samhället. 

Det finns - utifrån Heberles hypotes - ett samband mellan 

bondepartiernas väljarstöd och den politisk-kulturella historie

utvecklingen. Bondepartierna fick ett större stöd i områden där 

den politiska kulturen under tiden 1880 - 1910 karakteriserades 

av lägre tillväxttakt vad beträffar valrätt, av lägre politisk 

participation uttryckt i valdeltagande, av politisk klientelism 

och av konservativa idéer och värderingar. 

Hur avspeglades motsättningarna mellan den politiska bonde

rörelsen och moderniseringen i Sverige under 1910-, 1920- och 

1930-talen? Vilka sociala grupperingar gav bondepartierna sitt 
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stöd? Vilka samband finns mellan ekonomisk struktur och bonde

partiernas väljarstöd? Var hade partiernas väljare tidigare sin 

politiska hemvist? Detta är frågeställningar som behandlas i 

kommande kapitel. 
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KAPITEL 5: ORGANISATIONSMILJÖN 

Vid mitten av 1800-talet grundlades det moderna organisationssam-

samhället. Den industriella expansionen hade skapat situationer 

och förhållanden som människor tidigare inte konfronterats med. 

Industrin gav även upphov till nya samhällsklasser och till ett 

nytt ekonomiskt klimat. Vid sidan av strukturomvandlingen inom 

näringslivet reformerades de politiska institutionerna. Den nya 

representationsreformen med majoritetsval och allmän rösträtt för 

män över 21 år gav, trots censusreglerna, möjligheter för ett 

utvidgat politiskt deltagande. 

Organisationsväsendet kan ur ett övergripande perspektiv indelas 

i folkrörelser och intresseorganisationer. Folkrörelserna brukar 

karakterieras av en organisation, vilken på frivillig väg förenar 

människor till ideologiska strävanden på lång sikt medan intres

seorganisationerna mer betraktar individernas materiella välstånd 

utifrån den situation de för tillfället upplever. 

I Sverige fick folkrörelserna - betraktade som sociala mobilise

ringsfaktorer - sitt genombrott under 1870-talet. Frikyrkorörel

sen och nykterhetsrörelsen hade redan tidigare genomgått en orga

niseringsfas, men det var först under 1870-talet som de fick 

fastare organisatoriska konturer. Ett decennium senare föddes den 

moderna arbetarrörelsen. Tidigare hade det funnits en liberalt 

färgad arbetarföreningsrörelse, vilken nu kom att utkonkurreras 

av den socialistiska arbetarrörelsen. 

Det ligger nära tillhands att betrakta folkrörelser och intresse

organisationer som parallellt framväxande företeelser. I sådana 

sammanhang framhävs ofta städerna som händelsernas centrum. I 

Sverige har samarbetssträvanden en förhållandevis lång tradition 

även på landsbygden. Den äldsta samarbetsformen var byalaget. Den 

var en central organisation i bondesamhället. Vid sidan av bya

laget fanns särskilda lagbildningar för olika ändamål. Nämnas kan 

beteslag, båtlag och fiskelag. 
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Den första industrialiseringsvågen under 1850-talet drog i första 

hand fram över landsbygden och inte som man kunde tro i städerna. 

De nyanlagda industrierna kunde därför inte nås av det traditio

nella vattenburna transportväsendet. Av denna anledning tog järn

vägsbyggandet fart. Eftersom Sverige var ett bondesamhälle med 

begränsade kapitaltillgångar anlades många banor med hjälp av 

privat kapital. 

Samspelet mellan industri och järnväg fick effekter inom flera 

områden. Jämfört med tidigare möjliggjorde kommunikationsväsendet 

en betydligt större mobilitet i samhället. Järnvägen minskade 

avstånden mellan centrum och periferi. Den sociala mobiliseringen 

kom att dra fördel av de förbättrade kommunikationerna. Lokala 

och regionala stationsområden förvandlades inte sällan till 

mötesplatser där människor förmedlade nyheter sinsemellan. 

I detta kapitel diskuteras sambandet mellan kommunikation, lokal-

organisatorisk miljö och bondepartiernas väljarstöd. Utgångspunkt 

är den hypotes som formulerats av Rudolf Heberle och som säger 

att människornas etniska sammansättning i ett område resulterar i 

opinions- och attitydskillnader och att sådana i sin tur leder 

till skillnader i partistyrka. I detta arbete är sambandet mellan 

organiseringsgrad och stödet till bondepartierna det viktigaste. 

5.1 Gemeinschaft och Gesellschaft 

Förutom i egenskap av social mobiliseringsfaktor anses folk

rörelserna även ha spelat en stor roll för utvecklingen av det 

demokratiska statsskick som tillämpas i Sverige. Deras främsta 

bidrag torde ha varit att de använde demokratiska styrelsemetoder 

som sedan överfördes till de politiska institutionerna. Inom 

folkrörelserena fanns en tro på frihet och jämlikhet. Medlemmarna 

i folkrörelserna hade ofta kämpat mot det privilegierade sam

hället och för samma ideella mål oavsett social ställning. 

Vad som här är teoretiskt intressant faller inte tillbaka på 

dikotomin privilegierat - icke-privilegierat samhälle utan på ett 
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annat motsatspar; det traditionella samhället versus det moderna 

samhället. Motsatsparen kan emellertid knytas samman. I tradi

tionella bondesamhällen var de sociala skillnaderna betydligt 

mer markerade. Nätverken mellan individerna var också annorlunda 

beskaffat i det förra samhället. Denna omständighet har i olika 

teoretiska sammanhang diskuterats av i tur och ordning Ferdinand 

Tönnies, Louis Wirth och Robert Redfield. 

Tönnies (1957) menar att samhället kan indelas i två subsystem 

vilka båda representerar individrelationer baserade på ömsesidig 

solidaritet. Relationerna baseras på andlig och materiell tillit 

och strävar på detta sätt efter det gemensammas bästa. Tönnies 

anser vidare att: 

The relationship itself, and also the resulting association 

is conceived of either as real and organic life - this is 

the essential characteristic of Gemeinschaft (community); 

or as imaginary and mechanical structure - this is the 

concept of Gesellschaft (society) (Tönnies, 1957:33). 

Enligt Tönnies framstår Gemeinschaft som en social organisation 

där individerna lever i slutna, privata och förtroliga relationer 

och där familjen är den centrala medelpunkten till vilken männi

skor föds och är knutna till i framgång och motgång. Gesellschaft 

uttrycker däremot ett segmenterat organisationssystem, eller som 

Tönnies uttrycker det 1 it is the world itself1. 

Den samhällstyp som uttrycker Gemeinschaft är det traditionella 

agrarsamhället medan Gesellschaft sammankopplas med det industri

ella och urbaniserade samhället. Tönnies anser att Gesellschaft 

minskar förekomsten och betydelsen av Gemeinschaft i det moderna 

samhället (the loss of community). 

Wirth (1938) och Redfield (1947) har i studier av 'urbanism as a 

way of life' och 'peasantism as a way of life1 lutat sig mot de 

av Tönnies föreslagna subsystemen Gesellschaft och Gemeinschaft. 
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Wirth (1938:3-5) har försökt anpassa Tönnies två systemtyper till 

en generell rural-urban dikotomi. Wirth anser att människornas 

livsmönster påverkas av miljön. Om människor flyttar från lands

bygd till stad lämnar de 'the rural way of life' och anpassar sig 

till en urban livsstil. Wirth sätter likhetstecken mellan det 

urbaniserade samhället och ett heterogent modernt samhälle, vil

ket han betraktar som centrum för nyheter och innovationer. I 

städerna lever människorna ofta skilda från varandra och kommuni

cerar genom vad Wirth kallar 'sekundära relationer'. Stad och 

land framstår för Wirth som två poler kring vilka alla mänskliga 

överenskommelser äger rum. För Wirth framstår det urbana samhäl

let som Gesellschaft. 

Redfield (1947:296-297) har utvecklat en syn på det rurala sam

hället, vilket ur ett teoretiskt perspektiv i stort är en motsats 

och parallell till Wirth's framställning. Redfields uppfattning 

om 'folk society' påminner om Tönnies' Gemeinschaft. Redfields 

'folksamhällen' är begränsade lokalsamhällen, vilka är isolerade 

från varandra, illitterata och homogena. I sådana samhällen, där 

människorna i regel uppträder traditionellt och spontant, finns 

en stark gruppsolidaritet. 

Redfields karakteristik av det rurala samhället är i stora drag 

den raka motsatsen till Wirth's syn på städerna. De har en gemen

sam uppfattning: livsbetingelserna är intimt sammmanhängande med 

det geografiska området. De rurala områdena med sin livsstil 

karakteriseras av Gemeinschaft medan livsstilen i urbana områ

den utgör ett exempel på Gesellschaft. Både Wirth och Redfield 

betraktar urbaniseringen som en process, vilken förändrar de 

sociala relationerna. Tillstånd av status qou och förändringar 

har använts som utgångspunkter för deras teoretiska antaganden. 

Ett mera konkret resonemang förs av Back (1967), Andrae och 

Lundkvist (1969), Lundkvist (1977) och Jansson (1982). De har 

utifrån svenska förhållanden diskuterat det organisatoriska före

ningsväsendet. Andrae och Lundkvist anpassar folkrörelsernas 

tillkomst och verksamhet till termen mobilisering: 
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I statsvetenskaplig och sociologisk litteratur möter 

man ofta ett begrepp 'mobilisering'. Med denna term 

vill man beskriva och mäta, hur allt vidare skikt av 

befolkningen i ett land blir delaktiga av en gemen

sam kultur, hur de genom ekonomiska eller ideella or

ganisationer dras in i en gemensam social aktivitet 

samt hur de genom den allmänna rösträtten får möj

lighet att gripa in i den politiska utvecklingen. 

Applicerat på svenska förhållanden finner man att en 

av de faktorer, som främjat assimileringen, är just 

folkrörelserna (Andrae och Lundkvist, 1969:197). 

Back (1967:23) har studerat sammanslutningarnas betydelse för de 

statliga besluten under tiden 1870-1910. Back valde som studie

objekt en icke-folkrörelseförankrad sammanslutning - fastighets

ägareföreningen - och kunde konstatera att de påtryckningar före

ningarna utövade 'långt ifrån alltid blev resultatlösa'. 

Lundkvists och Janssons bidrag till förståelsen av 'associa

tioner' är viktigare för detta arbete. Lundkvist (1977:16-27) 

diskuterar 'associationer' utifrån en mobiliseringsteori som 

anknyter till Tönnies' Gemeinschaft och Gesellschaft. Han be

betraktar olika sammanslutningar som sociala rörelser, vilka har 

som målsättning att förändra det privilegierade samhället. Det 

viktiga är, enligt Lundkvist, att studera 'associationer' ur ett 

resursfördelningsteoretiskt perspektiv och att undersöka dess be

tydelse för nedbrytningen av det vertikala agrarsamhället 

(Gemeinschaft) samt dess betydelse för övergången till ett 

horisontellt och solidariskt samhälle (Gesellschaft). 

Torkel Jansson (1982:258) utgår från den historiematerialistiska 

teoribildningen. Han menar att det frivilliga föreningslivet un

der tiden 1850-1930 utvecklades i takt med att samhället förän

drades och att det var kapitalet som organiserade sig först. De 

av Jansson undersökta sammanslutningarna - nykterhetsrörelser 

och arbetarekommuner, skall förstås 'som olika former av den 

kapitalistiska organisationen'. Medlemmarna slöt sig inte samman 

enligt de principer som varit naturliga i bondesamhället. De 
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valde i stället principer som var anpassade till ett marknadsre-

laterat samhälle med högre grad av arbetsfördelning. 

5.2 Angreppssätt 

Den teori som prövas i detta arbete (se kap 3) bygger på uppfatt

ningen att social mobilisering aktiverar medborgarna i samhället, 

och knyter an till vad som sägs av Lundkvist och Jansson. I takt 

med att de politiska institutionerna moderniserades blev samspe

let mellan väljare och parti nära. Som en viktig faktor i detta 

samspel framstår den lokala organisationsmiljön. Där de äldre 

vertikala sociala strukturerna lever kvar gynnas bondepartierna 

elektoralt. Den sociala mobiliseringen antas i detta kapitel vara 

avhängig möjligheterna för kommunikation. 

Den empiriska prövningen utgår från sambandet mellan kommunika

tionssystem, social mobilisering och väljarstöd. Sambanden kon

trolleras i enlighet med modellen nedan: 

KOMMUNIKATION • SOCIAL MOBILISERING • VÄLJARSTÖD 

Med kommunikation avses här förekomsten av järvägsnät och årtal 

när järnvägen anlades i en kommun. Med social mobilisering avses 

antal medlemmar i nykterhetsrörelse/ frikyrkorörelse, fackför

eningsrörelse och medlemstalet i jordbrukarnas fackliga kamporga

nisation RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk). 

Avsikten är att undersöka vilken betydelse de 1 stora1 folkrörel

serna - nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och fackföreningrö

relsen och RLF - fick för bondepartiernas utveckling i de områ

destyper som diskuterades i föregående kapitel. Sambandet mellan 

organisationsmiljö och väljarstöd är i modellen knutet till järn

vägsnätet, vilket betraktas som en betingelse eller ett instru

ment för impulsspridning och innovation. 
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5.3 Kommunikationsväsendet 

Det svenska kommunikationssystemet var under 1800-talet i hög 

grad knutet till vattenvägarna. År 1856 öppnades den första 

stambanedelen. Under den närmaste tiden fortsatte utbyggnaden så 

långt som kapitaltillgången tillät. Järnvägarna kom snart att 

framstå som livsnerver i samhället. Trots svårigheter med kapi

talanskaffning framskred järnvägsbyggandet i jämn takt och år 

1920 omfattadë det svenska järnvägsnätet ca 15.000 km, varav 

10.000 km i privat ägo. 

Det fanns ideologiska motiv bakom järnvägsbyggandet. Staten 

prioriterade glesbygden framför mera utvecklade områden. Denna 

'bryta-bygdpolitik' kan betraktas som en kolonisering av avsides 

belägna områden. Idén ansågs rimma väl med de liberala tanke

gångar som vid 1800-talets mitt genomsyrade det svenska samhäl

let. Relationerna mellan de privatägda banorna och det enskilda 

näringslivet utgör ett påtagligt bevis för den ekonomiska libe

ralismen. 

En uppfattning är att en ort ur ekonomiskt perspektiv var hämmad 

om den under tiden 1865-1920 saknade järnväg. Risken att halka 

efter i utvecklingen var uppenbar. Järnvägsnätet var inte endast 

av stor vikt när det gällde att frakta varor och industriproduk

ter. Med järnvägen spreds även det mänskliga kapitalet. De min

skade avstånden mellan centrum och periferi möjliggjorde ökade 

kontakter mellan skilda befolkningsgrupper. Detta medförde ett 

ökat utbud av ömsesidiga erfarenheter och idéer. På så vis plan

terades influenser från stadsmiljöerna i de lokala samhällena. 

Av tabell 5.1 framgår att järnvägsnätet är mera utbyggt i indu

striområden än i övriga områdestyper. Mer än hälften av kommu

nerna i traditionella områden är under mellankrigstiden fort

farande utan järnväg. Det kan nämnas att perifera delar i varje 

område av naturen var så belägna att de inte kunde nås av järn

vägen, exempelvis utpräglade skärgårds- och fjällkommuner. 
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TABELL 5.1 Järnvägsnätet kommunvis i industriområden, utveck

lingsområden och traditionella områden ( i % av an

talet n=kommuner) 

Med järnväg Utan järnväg 

Industriomr. 

(n=225) 

Utvecklingsomr. 

(n=265) 

Traditionella omr. 

(n=594) 

59.1 40.9 

54.0 46.0 

43.6 56.4 

I tabell 5.2 redovisas under vilken period järnvägen nådde kommu

nerna i respektive område. Sambandet mellan industri och järnväg 

manifesteras genom tabellen. Industriområden visar en tidigare 

järnvägsetablering än övriga områden. Denna etablering sker se

nare och fortskrider mera långsamt i traditionella områden. Det 

senare var ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv ett område där 

'bryta-bygd-politiken' kan tänkas ha haft ett större genomslag 

åtminstone under perioden 1881-1900. 

TABELL 5.2 Järnvägsnätets utveckling i industriområden, utveck

lingsområden och traditionella områden (i % av anta

let kommuner med järnväg) 

Jvg före 1880 Jvg 1881-1900 Jvg efter 1900 

Industriomr. 45.1 

(n=133) 

Utvecklingsomr. 35.0 

(n=143) 

Traditionella omr. 38.3 

(n=259) 

34.6 

46.2 

35.5 

20.8 

18.8 

25.9 
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Vetskapen om järnvägsnätets spridning i industriområden, utveck

lingsområden och traditionella områden gör det möjligt att över

blicka spridningen av nya ideer. En förutsättning är att kommuner 

utan järnväg ur ett socialt mobiliseringsperspektiv befinner sig 

i ett underläge. En arbetshypotes skulle vara följande: det finns 

en bredare lokalorganisatorisk miljö i områden med järnväg än i 

områden utan järnväg. Anslutningen till folkrörelser är högre ju 

tidigare järnvägen kommer till en kommun. 

5.4 Kommunikation och social mobilisering 

Hilding Johanson (1952:249) menar att folkrörelserna växte fram i 

ett samhälle där den sociala olikställdheten var stor. De poli

tiska rättigheterna var kraftigt beskurna i enlighet med 1866 års 

representationsreform. Inom kyrkolivet fanns en utpräglad social 

skillnad, beroende av vilken samhällsklass medborgaren tillhörde. 

Folkrörelserna införde med sitt demokratideal därför någonting 

nytt i det agrara ståndssamhället. 

Folkrörelseaktiviteterna utgör ett exempel på den kollektiva 

verksamhet som skisserades i introduktionskapitlet. De kan be

traktas som värdeorienterade sociala rörelser, eftersom målsätt

ningen med verksamheten har varit att utifrån en ideell överty

gelse ställa krav på samhället. 

5.4.1 Frikyrko- och nykterhetsrörelsen 

Frikyrkorörelsen är den äldsta av de stora folkrörelserna. För 

tidsperioden 1890-1925 uppvisar frikyrkorörelsen ett konstant 

stigande medlemsantal (Lundkvist 1974:28). Av de äldre samfunden 

är Svenska Missionsförbundet och Baptistförbundet de viktigaste. 

Av de yngre kan nämnas EFS, Frälsningsarmén och Pingströrelsen. 

Frikyrkorörelsen var under 1900-talets första decennier mest 

framgångsrik i Värmlands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och 

Jönköpings län samt på Gotland. Missionsförbundet och Baptist



-118-

kyrkan hade sina starkaste fästen i Mellansverige och i de norr

ländska kustområdena. I övriga delar av landet var väckelserö

relserna inte så utbredda. Svagt representerade områden samman

faller med områden där kyrksamheten var störst inom den svenska 

kyrkan. Sven Lundkvist (1974:31) menar att frikyrkoinslaget år 

1900 var starkare i industriella regioner än i rena jordbruks

bygder . 

Nykterhetsrörelsen brukar ofta ses som en parallell till väckel

serörelsen. Nykterhetsrörelsen var, liksom frikyrkorörelsen, upp

splittrad på en rad organisationer, där IOGT, Blåbandsföreningen, 

Godtemplarorden och Verdandi var de viktigaste. Sin största ut

bredning beräknas nykterhetsrörelsen haft under den första tio

årsperioden efter sekelskiftet då antalet uppgick till 460 000 

medlemmar. Rörelsen hade år 1910 sin största anslutning i Jön

köpings, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län. Den ab

solut lägsta anslutningen till nykterhetsrörelsen fanns i Skåne. 

Nykterhetsrörelsens sociala bas utgjordes liksom vad gäller fri

kyrkorörelsen av medelklassen. 

Medlemsanslutningen är - vilket framgår av tabell 5.3 - högre i 

kommuner där järnvägen drar fram. Ett undantag utgör traditio

nella områden där både frikyrkoanhängare och nykterhetsvänner är 

flera i kommuner utan järnvägsnät. Av tabellen kan utläsas att 

frikyrkorörelsen generellt går framåt under perioden 1910-1930, 

medan nykterhetsrörelsen tappar medlemmar. De frikyrkliga ökar 

mest i antal i traditionella områden, ökningarna i övriga områden 

är mera begränsade. Nykterhetsvännerna finns i större utsträck

ning i utvecklingsområden där tillbakagångarna mellan åren 1910 

och 1930 är marginella. I industriområden förlorar nykterhetsrö

relsen däremot betydligt i styrka. 
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TABELL 5.3 Järnvägsnät och social mobilisering: andel medlemmar 

kommunvis i frikyrko- och nykterhetsrörelsen 1910 

och 1930 (i % av totalbef.) 

Med järnväg 

1910 1930 

Utan järnväg 

1910 1930 

Frikyrkorör. 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Traditionella omr. 

5.8 6.9 

5.6 6.1 

3.8 5.8 

5.6 5.9 

3.4 4.3 

4.1 7.9 

Nykterhetsrör. 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Traditionella omr. 

9.8 6.1 

13.8 13.1 

8.4 3.6 

9.0 3.6 

11.6 10.0 

11.2 9.8 

Tabell 5.4 visar att frikyrkorörelsen i industri- och utveck

lingsområden är starkare i regioner där järnvägen anlades före.år 

1880. I traditionella områden är anslutningsprocenten däremot 

högre där järnvägsnätet byggdes ut mellan åren 1881 och 1900. Vad 

beträffar nykterhetsrörelsen är utvecklingen annorlunda. De hög

sta medlemstalen inom nykterhetsrörelsen återfinns i kommuner där 

järnvägsnätet byggdes ut mellan åren 1881 och 1900. 

Som tidigare nämnts växte sig frikyrko- och nykterhetsrörelsen i 

industri- och utvecklingsområden starkare i kommuner med järnväg. 

För frikyrkorörelsen gäller i sådana områden att ju tidigare en 

järnväg anläggs i en kommun, desto högre medlemsanslutning. För 

traditionella områden gäller att både frikyrko- och nykterhets

rörelse når större framgångar i kommuner utan järnväg. Dessutom 

är frikyrkorörelsen svagare i kommuner där järnväg fanns redan år 

1880. 



-120-

TABELL 5.4 Järnvägsnät och social mobilisering: andel medlemmar 

kommunvis i frikyrko- och nykterhetsrörelser 1910 och 

1930 i områden där järnväg drogs före år 1880, 1881-

1900 och efter 1900 (i % av totalbef.) 

f 1880 1881 -1900 e 1900 

1910 1930 1910 1930 1910 1930 

Frikyrkorör. 

Industriomr. 5.7 6.8 4.9 5.9 4.7 4.3 

Utvecklingsomr. 9.2 4.3 6.4 5.8 4.2 6.6 

Traditionella omr. 2.2 4.3 6.4 5.8 4.2 6.6 

Nykterhetsrör. 

Industriomr. 9.0 5.5 10.7 6.4 7.0 4.3 

Utvecklingsomr. 7.9 7.0 20.4 15.2 12.5 17.8 

Traditionella omr. 6.5 2.5 12.2 11.8 17.0 12.8 

Traditionella områden kan ur ett teoretiskt perspektiv och mot 

bakgrund av vad som framkommit betraktas som Gemeinschaft och öv

riga områden som Gesellschaft. Det är utifrån tabellerna möjligt 

att konkretisera sambandet mellan kommunikation, social mobilise

ring och geografiskt område. Tendensen att organisera sig är läg

re i traditionella områden, vilket skulle bero på att människorna 

här ser de nya organisationerna som ett hot mot tidigare nedärvda 

traditioner. I traditionella områden framstår dessutom inte järn

vägen som någon impulsspridare. Medlemsanslutningen till både 

frikyrkorörelse och nykterhetsrörelse är högre i kommuner där 

järnväg saknades. 
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5.4.2 Arbetarrörelsen (fackföreningsrörelsen) 

Arbetarrörelsen, med kärnan inom fackföreningsrörelsen, stod 

förhållandevis svag vid sekelskiftet. Förhållandet mellan den 

fackliga och den politiska arbetarrörelsen var från första stund 

intim. Detta berodde i första hand på att arbetarkommunerna -

SAP:s lokala organisationer - för det mesta bestod av kollektivt 

anslutna fackföreningar. 

Fackföreningsrörelsen, som vid sekelskiftet hade sin största 

medlemsnumerär i Malmöhus län, växte trots motgångar under stor

strejken år 1909 snabbt under seklets första decennier. Omkring 

år 1920 fanns det, förutom i Malmöhus län, en stark medlemsan

slutning även i Gävleborgs, Västernorrlands och Örebro län. 

I de södra och västsvenska jordbruksbygderna var arbetarrörelsen 

från början svag. Den absolut lägsta anslutningen fanns i områden 

på Västgötaslätten och på Gotland. Av naturliga skäl sammanfaller 

i stort socialdemokratins regionala utbredning med fackföre

ningarnas. Jörgen Westerståhl (1946:214) menar att det mellan de 

politiska och de fackliga organisationerna ibland kunde uppstå en 

viss konkurrens om att få representera arbetarnas intresse. Mot-

stridigheterna fick dock stå tillbaka för mer primära problem 

inom det socialdemokratiska partiets organiationsarbete. 

Någon större skillnad angående medlemsanslutningen till fackfö

reningsrörelsen år 1910 föreligger egentligen inte mellan kom

muner med och kommuner utan järnväg. Tabell 5.5 visar att den 

fackliga mobiliseringen mellan 1910 och 1930 var mera effektiv i 

kommuner med järnväg. Medlemsanslutningen var år 1910 lägre i 

traditionella områden än i övriga områden. Tjugo år senare är 

medlemssiffrorna däremot likvärdiga med övriga områdestyper. 
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TABELL 5.5 Järnvägsnät och social mobilisering: andel medlemmar 

kommunvis i fackföreningar 1910 och 1930 (i % av to-

talbef.) 

Med järnväg Utan järnväg 

1910 1930 1910 1930 

Industriomr. 3.2 16.2 

Utvecklingsomr. 3.6 24.2 

Traditionella omr. 0.4 9.3 

3.6 

1.9 

0.4 

8.7 

13.5 

11.0 

Tabell 5.6 visar medlemsutvecklingen i kommuner där järnvägen 

drog fram under de tidsperioder som diskuteras. Generellt gäller 

att den fackliga mobiliseringen över tid ökar i samtliga områdes

typer men att ökningen är lägre i traditionella områden. 

Utvecklingen är inte densamma i områdestyperna. Med år 1910 som 

jämförelseår erhålls följande resultat: (1) ju tidigare järnvägen 

anläggs i industriområden, desto högre medlemstal, (2) ju tidi

gare järnvägen anläggs i utvecklingsområden, desto lägre medlems-

tal och (3) inga samband mellan tidsperiod och medlemstal i tra

ditionella områden. 

TABELL 5.6 Järnvägsnät och social mobilisering: andel medlemmar 

kommunvis i fackföreningar 1910 och 1930 i områden 

där järnväg drogs fram före år 1880, 1881-1900 och 

efter år 1900 (i % av totalbef. ) 

f 1880 1881-1900 e 1900 

1910 1930 1910 1930 1910 1930 

Industriomr. 3.4 17.5 2.3 10.6 0.5 3.6 

Utvecklingsomr. 4.5 16.2 5.4 32.9 11.1 22.5 

Traditionella omr. 0.6 7.7 0.3 9.1 0.3 9.9 
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Vid en jämförelse av medlemstalen år 1930 och år 1910 visar i 

industriområden ett likartat mönster. Däremot är mobiliseringen 

i utvecklingsområden mera påtaglig i kommuner där järnvägsnätet 

byggdes ut under tiden 1881-1900. I det område där mobiliseringen 

låg i sin linda år 1910 - traditionella områden - återfinns i 

1930 års medlemsstatistik ett tydligt resultat av de fackliga 

strävandena. Mest framgångsrik är organiseringen i de kommuner 

där järnvägen drogs efter år 1900. 

Social mobilisering uttryckt i facklig verksamhet knyter i stort 

an till det utvecklingsmönster som i föregående avsnitt redovisa

des för frikyrko- och nykterhetsrörelsen. De låga medlemstalen år 

1910 i industri- och utvecklingsområden kan ses i skenet av 1909 

års storstrejk som, även om den i huvudsak var koncentrerad till 

huvudstaden, bröt sönder den fackliga verksamheten. Medlemstalets 

kraftiga uppsving under perioden 1910 - 1930 i utvecklingsområden 

och traditionella områden kan i sin tur vara ett resultat av 

Lantarbetareförbundets agitationsverksamhet i områden där beroen

deförhållanden av 'patron-clienttyp1 fortfarande var av bety

delse. 

5.5 Kommunikation, social mobilisering och väljarstöd. 

Det finns inte alltför påvisbara samband mellan frikyrkorörelse, 

nykterhetsrörelse och politisk preferens. Hans-Krister Rönblom 

(1929) menar emellertid att den befolkning som under 1880- och 

1890-talet kommit i kontakt med väckelse och nykterhet kan sam

mankopplas med den liberala rörelsen: 

Frikyrko- och nykterhetsrörelsen hade emellertid med 

liberalismen ett annat och långt djupare samband än det, 

som låg däri, att båda rörde sig inom samma samhällsklass. 

Insatserna från den frikyrkliga åskådningens sida under 

liberalismens utvecklingshistoria hör till dennas allra 

mesta betydelsefulla impulser. Frikyrkotron är liberal 

protestantism. Liberal - därför att den på det religiösa 

området genomför den individuella tanken (Rönblom 1929:28). 
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I början av 1900-talet inträffade några betydande förändringar 

inom den politiska frikyrkorörelsen. År 1905 bildades i Jönköp

ings län ett 'parti' med medlemskåren väl förankrad inom fri-

kyrko- och nykterhetsrörelse. Partiet - Jönköpings läns Valmans-

förbund - kom att dominera både kommunalval och riksdagsval under 

de närmaste decennierna. Partiet var motståndare till högern på 

grund av nykterhetsfrågan, till liberalerna därför att deras 

lösning till nytt valsystem ansågs vara fel och till socialdemo

kraterna som man misstänkte för anti-religiositet och revolutio

när verksamhet. 

Valmansföreningen mötte under 1910-talet en farlig konkurrent i 

form av den politiska bonderörelsen. Manne Eriksson (1953) anser 

att Bondeförbundet kom att påverka frikyrkorörelsens liberala 

framtoning: 

Betydligt större förändring i frikyrkofolkets politiska 

ställningstagande inträdde däremot några år efter Bonde

förbundets bildande, då verkligen stora grupper av förut 

liberalt frikyrkofolk av bondeklass lämnade idépolitiken 

för att bättre kunna tillvarataga sina klassintressen 

(Eriksson 1953:31-32). 

Eriksson betraktar Bondeförbundet som ett 'klassparti'. För de 

väljare som anslöt sig till bondepartierna framstod sålunda den 

frikyrkliga tron som en sekundär politisk företeelse. Deras tidi

gare engagemang i den liberala rörelsen var ur detta perspektiv 

endast av religiösa skäl. 

Jönköpings läns Valmansförening överlevde fram till år 1935 då 

partiet anslöt sig till den år 1934 under beteckningen Folk

partiet återförenade liberala politiska rörelsen. Ytterligare 

en partibildning, baserad på religiositet och nykterhet, såg 

dagens ljus i Jönköpings län (Freeman 1954:124ff). År 1933 bilda

des Nässjöcentern som en reaktion mot - enligt egen utsago - det 

svenska partisystemets trångsynthet. Partiet förordade en 'cen

terpolitik' , där frihetsvärden, nykterhet och religiösa intres
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sen skulle överskugga den rena klasspolitiken. Partiet var även 

motståndare till religions- och rasförföljelser. Nässjöcenterns 

saga blev kort. Liksom Valmansföreningen uppgick partiet i det 

nybildade Folkpartiet efter år 1934. 

Sven Lundkvist har uppmärksammat den förändrade situationen för 

folkrörelserna i och med övergången till proportionella val 

(Lundkvist 1974: 367). Efter år 1911 framstod de politiska par

tierna som nödvändiga för valen. Frikyrko- och nykterhetsrörelsen 

hade, med undantag för Valmansföreningen i Jönköpings län, av

stått från egna partibildningar. Eftersom rörelserna inte var 

politiskt homogena kunde de under 1910-talet integreras i de re

dan befintliga politiska partierna. 

Sambandet mellan politiskt parti och folkrörelse utvecklades 

sålunda i en annan riktning än vad som tidigare varit fallet. 

Under majoritetsvalen kunde rörelserna rikta in sig mot en enda 

person. Nu krävdes andra former av samverkan mellan väljare och 

riksdagskandidater. Denna samverkan skedde mellan parti och folk

rörelse. Det är ur ett sådant perspektiv som folkrörelsernas be

tydelse för välj arstödet är intressant. 

I detta avsnitt redovisas bondepartiernas väljarstöd i de om-

rådes- och kommuntyper som diskuterats tidigare. Det framgår av 

tabell 5.7 att bondepartiernas röstandelar är genomgående högre i 

kommuner som saknar järnväg, med undantag för industriområdet där 

röstandelarna är högre i kommuner med järnväg. Som tabellen visar 

är, med andrakammarvalet år 1936 som utgångspunkt, skillnaderna 

mellan kommuner med och utan järnväg, i detta område endast en 

(1) procentenhet. 
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TABELL 5.7 Järnvägsnät och väljarstöd: bondepartiernas röstande

lar kommunvis vid andrakammarvalen 1920 och 1936 (%) 

Med järnväg Utan järnväg 

1920 1936 1920 1936 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Traditionella omr. 

20.1 20.3 

17.2 18.8 

24.9 27.2 

16.2 19.0 

22.6 29.6 

27.4 32.7 

I tabell 5.8 redovisas bondepartiernas väljarstöd i olika kommun

typer med avseende på tidsperiod under vilken järnvägen byggdes 

ut. Röstandelarna är i industri- och utvecklingsområden högre i 

kommuner där järnvägsnätet byggdes ut under tiden 1881-1900. I 

traditionella områden är röstandelarna däremot högre i kommuner 

där järnvägen etablerades intill år 1880. 

TABELL 5.8 Järnvägsnät ocn väljarstöd: bondepartiernas röst

andelar kommunvis vid andrakammarvalen 1920 och 1936 

där järnväg drogs före år 1880, 1881-1900 och efter 

år 1900 (%) 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Trad.omr. 

f 1880 

1920 1936 

16.6 18.6 

13.7 21.2 

26.1 31.1 

1881-1900 

1920 1936 

26.4 29.7 

19.4 25.1 

25.6 29.2 

e 1900 

1920 1936 

22.5 24.2 

19.0 20.6 

22.1 20.1 

Utifrån tabellerna 5.4, 5.6 och 5.8 är det möjligt att åskådlig

göra sambandet mellan kommunikation, social mobilisering och 

bondepartiernas väljarstöd i industriområden, utvecklingsområden 

och traditionella områden. Sambandet mellan social mobilisering 

(medlemstal i folkrörelserna 1910 och 1930) och väljarstöd 

(bondepartiernas röstandelar vid andrakammmarvalen 1920 och 1936) 
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kontrolleras i kommuner där (a) järnvägen byggdes ut intill år 

1880 (b) där järnvägen drogs mellan åren 1881 och 1900 och (c) 

där järnvägen drogs efter år 1900. Följande slutsatser verkar då 

rimliga: 

Industriområden 

(1) Ju tidigare järnvägen etableras, desto högre organisa

tionsgrad och desto färre väljare till bondepartierna. 

Ju senare järnvägen etableras, desto lägre organisations

grad och desto flera väljare till bondepartierna. 

Utvecklingsområden 

(2) Ju tidigare järnvägen etableras, desto lägre organisa

tionsgrad och desto flera väljare till bondepartierna. 

Ju senare järnvägen etableras, desto högre organisations

grad och desto flera väljare till bondepartierna 

Traditionella områden 

(3) Ju tidigare järnvägen etableras, desto lägre organisa

tionsgrad och desto flera väljare till bondepartierna. 

Ju senare järnvägen etableras, desto högre organisations

grad och desto färre väljare till bondepartierna. 

Utvecklingen är likartad i industriområden och traditionella 

områden, fast vid olika tidpunkter. Allmänt gäller för båda 

områdena att ju högre organiseringsgrad desto färre väljare på 

bondepartierna och ju lägre organiseringsgrad desto flera väljare 

på bondepartierna. Det förra påståendet gäller för kommuner i 

industriområden där järnvägen anlades intill år 1880 och för 

kommuner i traditionella områden där järnvägen drogs efter år 

1900. Det senare påståendet har en motsatt innebörd, dvs det 

gäller för kommuner i industriområden där järnvägen etablerades 
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efter år 1900 och för kommuner i traditionella områden där 

järnvägen drogs år 1880 eller tidigare. I utvecklingsområden är 

detta mönster inte lika påfallande. 

Det är uppenbart att social mobilisering, uttryckt i medlemstal 

för de 'stora' folkrörelserna, samvarierar med bondepartiernas 

väljarstöd. Samvariationen skulle kunna ses mot bakgrund av be

greppen Gemeinschaft och Gesellschaft. Där det fanns ett större 

utbud av horisontella sociala strukturer var bondepartiernas väl

jarstöd mer begränsat. Det är mot bakgrund av de erhållna resul

taten även rimligt att tänka sig att äldre vertikala strukturer 

främjar bondepartierna. Bondepartiernas väljarstöd är starkare i 

de lokalsamhällen där traditionerna fortfarande lever kvar och 

där social mobilisering uppfattas med skepsis av befolkningen. 

5.6 Den agrara organiseringen 

I takt med samhällsförändringarna under 1800-talets senare hälft 

uppstod även ett organisationsväsende specifikt för landsbygdens 

materiella intressen. Vid sidan av folkrörelserna växte det fram 

utpräglade landsbygdsorganisationer med huvudsaklig inriktning 

mot agrarekonomi. Som exempel kan nämnas andelsföreningar och 

lantmannaförbund. 

Frånsett de tidiga lantbrukskooperationerna, var det först under 

1910- och 1920-talen som organiseringen ute på landsbygden tog 

sin egentliga början. Redan år 1895 bildades Sveriges Agrar- och 

Lantmannaförbund. Förbundet sade sig vara en oberoende samman

slutning av landets agrarföreningar. Uppgiften var att samla 

landets jordbrukare och tillvarata deras ekonomiska intressen. 

I början av 1900-talet ansågs inte Hushållningssällskapen - den 

statliga jordbruksadministrationen - täcka lantbrukarnas behov av 

näringsfacklig organisation. År 1905 grundades därför Svenska 

Lantmännens Riksförbund (SLR), med målsättning att förhindra att 

de 'mindre' jordbrukarna led alltför stora ekonomiska förluster. 

År 1917 grundades en annan organisation, Sveriges Allmänna Lant
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brukssällskap (SAL) med syfte att samla jordbrukare, främja pro

duktionen och bevaka jordbrukets intressen. Lantbrukssällskapet 

skulle vara en opolitisk sammanslutning och riktade till en bör

jan sig mot de stora jordbruken. Per Thullberg (1977:61) menar 

att SAL:s tillkomst var en reaktion mot de politiska bondepar

tierna. 

Lantbrukssällskapet omorganiserades och effektiviserades år 1929. 

Samma år konstituerades Riksförbundet Landsbygden Folk (RLF), RLF 

blev en för jordbrukarna, från staten helt obunden, facklig 

kamporganisation. RLF kan ses som motvikt till Hushållningssäll

skapen och SAL, vilka av de 'mindre' jordbrukarna ansågs ha för

summat jordbruksnäringen. Thullberg (1977:99) menar också att 

RLF kan betraktas som ett resultat av jordbrukets omställnings

process i det industrisamhälle som vuxit fram under tiden från 

1880 och framåt. 

Riksförbundet Landsbygdens Folk kom på många sätt att stå den 

politiska bonderörelsen nära. Thullberg (1977:214, 278) anser att 

många av de ledande krafterna inom RLF arbetade efter en modell 

som siktade mot att förena den agrara fackföreningsrörelsen under 

en organisatorisk överbyggnad, Bondeförbundet. Detta blev även på 

vissa platser en verklighet. I protest mot RLF:s opolitiska håll

ning bildades i Västernorrlands län, Jordbruksfolkets Riksför-

förbund (JBF), vilken anslöt sig till RLF först år 1933. JBF ar

betade efter en modell vilken innebar anslutning till Bondeför-

bundsorganisationen i distriktet. JBF använde Bondeförbundets 

tidning i Västernorrlands län, Nord-Sverige, som språkrör. 

Det finns även andra förhållanden som pekar i riktning mot intim 

samverkan mellan RLF och Bondeförbundet. Gunnar Hellström 

(1977:164) visar att den partipolitiska grupperingen inom RLF år 

1939 hade en stark slagsida. Av elva medlemmar inom centralsty

relsen var åtta bondeförbundare. 

Det kan vara av intresse att betrakta sambanden mellan RLF och 

Bondeförbundet i de områden som diskuteras. RLF:s andel av de 

röstberättigades antal är genomgående låg i samtliga områden. 
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Den högsta anslutningen finns i utvecklingsområden (2.8 %) och 

den lägsta i traditionella områden (ca 1.4 %). 

Sambandet mellan RLF och Bondeförbundet kan också betraktas uti

från ett hypotetiskt perspektiv. Antag att Bondeförbundets väl

jare vid 1936 års andrakammarval till 2/3 utgjordes av mansper

soner och att det var manspersoner som anslöt sig till RLF. An

tagandet utgår sålunda från två jämförelsetal: antal medlemmar i 

RLF och den manliga väljarkåren inom Bondeförbundet. 

Tabell 5.9 visar RLF-medlemmarnas andel av den manliga väljar

kåren inom Bondeförbundet samt medlemstillväxten områdesvis. Den 

jordbruksfackliga anslutningen är större i områden med högre 

ekonomisk tillväxt. Utvecklingen är när det gäller organi

seringen av jordbrukarnas ekonomiska och politiska intressen 

densamma som inom den fackliga arbetarrörelsen. Anslutningen är 

högre i icke-traditionella områden. Däremot är tillväxttakten i 

RLF:s medlemskår högre i traditionella områden, vilket kan tyda 

på att värvningen av medlemmar här tidigare har släpat efter. 

TABELL 5.9 Agrar organisering: andel RLF-medlemmar 1935 och 1937 

av den manliga väljarkåren inom Bondeförbundet vid 

andrakammarvalet år 1936 (%); Tillväxttakt inom RLF 

(%) 

1935 1937 Tillväxttakt 

Industriomr. 29.7 31.9 7.4 

Utvecklingsomr. 21.5 21.7 0.9 

Traditionella omr. 9.8 11.0 12.2 

KÄLLOR: Lantbrukarnas Riksförbund. Rlf:s arkiv: verksamhetsberät

telser 1935 och 1937; SOS: andrakammarvalen 1936 - TAB 2 

Som tidigare framgått (se kapitel 4.) är bondepartierna, med 

undantag för andrakammarvalet år 1924, mest framgångsrika i 

traditionella områden. Utifrån de redovisade siffrorna i tabell 
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5.9 har sålunda Bondeförbundet större framgångar i områden där 

den agrara organiseringsgraden är lägre och mindre framgångar i 

områden där organiseringsgraden ökar. Omsorgen eller medveten

heten om egna materiella intressen - uttryckt i andel 

RLF-medlemmar - är större i mer ekonomiskt utvecklade områden. 

Där traditionella värden fortfarande kan tänkas leva kvar är 

medvetenheten mindre. Att bondepartierna vinner sina flesta 

anhängare i traditionella områden behöver därför inte betraktas 

som ett utslag av klassintresse utan kan lika gärna ses som 

uttryck för Gemeinschaft. 

5.7 Sammanfattning 

Det teoretiska begreppet social mobilisering innebär vanligtvis 

att individer av någon anledning sluter sig samman till ett kol

lektiv. I detta kapitel operationaliseras social mobilisering 

som organiseringsgraden inom de 'stora1 folkrörelserna och inom 

jordbrukarnas fackliga kamporganisation, Riksförbundet Lands

bygdens Folk (RLF). Folkrörelser antas vara exempel på moderna 

och rationella strukturer. 

Ansatsen faller tillbaka på Heberles hypotes om samband mellan 

etnisk tillhörighet och partistyrka. Hypotesen har här modifie

rats och uttrycker samband mellan kommunikation, organiserings

grad och partistyrka. Den teori som prövats i detta kapitel utgår 

från att bondepartierna vinner fler anhängare i områden där 

traditionella vertikala strukturer - Gemeinschaft - lever kvar 

och färre i områden där modernt rationella strukturer -

Gesellschaft - vunnit insteg. De av Ferdinand Tönnies initierade 

abstrakta systemen anses allmänt uttrycka en av flera viktiga 

dimensioner i konfliktdikotomin traditionellt samhälle - modernt 

samhälle. 

Sambandet mellan väljarstöd, organiseringsgrad och geografiskt 

område kan knytas till kommunikationssituationen. Järnvägsnätet 

betraktas i den redovisade teorin som impulsspridare, vilken ökar 

möjligheterna för social mobilisering. Järnvägen kan sålunda in
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direkt bidra till variationer i bondepartiernas väljarstöd under 

förutsättning att social mobilisering påverkar väljarbeteendet. 

Järnvägsnätet är beroende av den ekonomiska utvecklingen. I indu

striområden finns fler kommuner med järnväg än i övriga områden. 

Genomgående visar resultaten att organiseringsgraden är högre i 

områden med järnväg. I traditionella områden är förhållandena 

däremot omvända. Organiseringsgraden är högre i områden som sak

nar järnväg. Organiseringsgraden är i traditionella områden också 

högre i kommuner där järnvägen etableras i ett senare skede. 

Sambandet mellan kommunikation, social mobilisering och väljar

stöd visar att bondepartierna är starkare där organiseringsgra

den är lägre och svagare där organiseringsgraden är högre. 

Styrkefästen utgörs av industrikommuner med anlagd järnväg efter 

år 1900 och av traditionella kommuner där järnvägen kom år 1880 

eller tidigare. Svaga områden motsvaras av industrikommuner med 

järnväg år 1880 och av traditionella kommuner med järnväg först 

år 1900. 

Vid en prövning av sambandet mellan Bondeförbundets väljarstöd 

och andelen medlemmar inom RLF erhålls ett liknande resultat. 

I områden där RLF ansluter en större andel medlemmar i förhål

lande till partiets manliga väljarkår är väljarstödet svagare 

(industriområden). I områden med en mindre andel RLF-medlemmar är 

väljarstödet däremot starkare (traditionella områden). 

Social mobilisering uttryckte under 1900-talets tidigare decen

nier en förnyelse av de samhällsorganisatoriska rutinerna och 

uppträdde därmed som ett hot mot det 'gamla' samhället. För den 

politiska bonderörelsen innebar den sociala mobiliseringen röst

förluster. Det är uppenbart att folkrörelserna sammantagna och 

betraktade som moderna, rationella och sociala strukturer för

klarar regionala variationer i den politiska bonderörelsens 

styrka. 

Traditionella områden framstår i skenet av social mobilisering 

såsom avvikande. Organiseringsgraden är lägre än i övriga områ



-133-

den. Den sociala mobiliseringen tycks även komma senare till om

rådet. En tänkbar anledning till eftersläpningen är vad som 

tidigare framställts som 'the cultural lag1, den kulturella 

efterblivenheten. Traditionerna i agrarsamhället hade vuxit sig 

så starka att dess medlemmar kände sig främmande och skrämda 

inför nya influenser. Man värnade gamla seder och den egna kul

turen stod framom alla moderniseringstendenser. Med vetskapen att 

bondepartierna erövrade de flesta väljarna i ett sådant samhälle 

framstår bondepartierna som bärare av nedärvda traditioner sna

rare än som ett instrument för klasskänsla. 
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KAPITEL 6: SOCIOEKONOMISK UTVECKLING 

Rösträtt till den andra kammaren hade under majoritetsvalen ett 

samband med ekonomisk ställning så att en bestämd förmögenhet, 

ett bestämt arrende eller en bestämd inkomst gav den röstbe

rättigade en röst. Vid de landstingskommunala valen, vilka låg 

till grund för förstakammarvalen, var situationen annorlunda, 

ehuru man använde sig av en graderad röstskala. På landsbygden 

tilldelades en röst för varje s k fyrk. Enligt fyrklängden var 

den röstägande tilldelad ett visst antal fyrkar efter beskatt

ningsbar inkomst och beskattningsbar förmögenhet. En förmögen 

väljare hade därför - om han erlade skatt i laga ordning - ett 

givet försteg eftersom han erhöll ett högre fyrktal, vilket i sin 

tur gav ett högre röstetal. Denna ordning gällde också de 

kommunala valen. 

Den graderade rösträtten vid de kommunala valen kunde resultera i 

för nutiden förvånansvärda majoritetslägen. I elva av Skaraborgs 

läns kommuner uppehöll år 1871 en (1) röstberättigad ensam majo

ritet. År 1892 fanns i Sverige över 200 kommuner där en, två 

eller tre röstberättigade tillsammans förfogade över majoriteten 

av rösterna. Denna betänkliga form av medborgerligt inflytande 

försvann efter år 1900, då det bestämdes att den röstberättigade 

i kommunen endast kunde erhålla röstposter motsvarande 1/10 av 

kommunens sammanlagda röstetal. Är 1907 reformerades den kom

munala rösträtten ytterligare, då ett maximum om 40 röster per 

röstberättigad - den s k 40-gradiga skalan - infördes. 

Industrialiseringen i Sverige genomfördes i tre etapper: en 

förberedande etapp under 1850-talet och två genombrottsperioder 

under 1870- och 1890-talet. I takt med industrialiseringen höjdes 

även kraven på ökade medborgerliga rättigheter. Alltfler passe

rade censusstrecken och under 1900-talets första decennium re

sulterade denna utveckling i allmän rösträtt för män och en 

övergång till proportionella val. Industrialiseringen kom även 

att näringsstrukturellt omfördela samhället. För det första ökade 

städernas betydelse kraftigt som socioekonomiska och politiska 
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maktcentra. För det andra ledde industrialiseringen till 

framväxten av nya samhällsgrupper. 

Den ekonomiska faktorn kom fortfarande att spela en roll trots 

att man avskaffat de odemokratiska censusstrecken. Ur det nya 

valsystemet med proportionella val och politiska partier ut

kristalliserades efter tydliga klassmönster snart ett treparti-

system. Arbetarna anslöt sig i allt högre grad till det social

demokratiska partiet. Medelklass, lägre tjänstemän och småbrukare 

på landsbygden 'blev liberaler' och industrikapitalister och de 

större jordägarna bildade kärngruppen i det 'moderata' partiet. 

I detta kapitel testas Rudolf Heberles hypotes att samvariationen 

mellan politiska partier och social klass leder till regionala 

partistyrkeskillnader under förutsättning att klasstrukturen va

rierar mellan olika områden. Heberles hypotes utgår sålunda från 

sambandet mellan socioekonomiska förhållandena och väljarbe-

teende. 

6.1 Social tillhörighet och väljarbeteende 

Det tidiga 1900-talets rikspartier betraktades allmänt som klass

instrument. Denna uppfattning gällde även för bondepartierna, som 

enligt deras politiska motståndare, utgjorde exempel på det tra

ditionella samhällets egocentrism. I stället för att tillsammans 

med övriga borgerliga partier göra gemensam front mot socialismen 

bildade företrädarna för landsbygden egna partier. 

Under mellankrigstiden kom klassegoismen under häftig debatt, 

eftersom det i denna tid av ekonomisk och politisk oro fötts ett 

för tiden nytt begrepp: klassgemenskap. En extrem variant av den

na gemenskap utvecklades i Tredje Riket, där man pläderade för en 

totalitär 'Volk gemeinschaft' under mottot 'Ein Reich - Ein Volk 

- Ein Fuhrer'. I Sverige fanns också ett intresse för samarbete 

över klassgränserna. Ett sådant samarbete sattes även i system 

genom krisuppgörelsen eller den 'röd-gröna' koalitionen år 1933. 
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Det är vanligt att inom politisk sociologi undersöka ekologiska 

samband mellan sociala förhållanden och politisk struktur. Det är 

även vanligt att undersöka sambandet mellan socialt och politiskt 

beteende. Med socialt beteende avses i första hand hur och på 

vilket sätt olika samhällsgrupper med gemensammma intressen age

rar och hur sådana aktioner kommmer till uttryck när de riktas 

mot andra grupper. Det politiska beteendet kan uttryckas i 

röstande på politiska partier och i allianssystem mellan olika 

partier. 

Arend Lijphart (1971, 1982) har diskuterat orsaker till väljar-

beteendet. Han påpekar att vissa forskare ser social klass som 

den primära determinanten vad beträffar analyser av de enskilda 

individernas partival medan andra anser att religionen vid sådana 

analyser står i första rummet. Lijphart hänvisar även till 

Giovanni Sartori, som i sina undersökningar konstaterat att so

cial klass endast spelar en större roll vid analyser av samhäl

len, där det inte existerar några andra motsättningar än de 

ekonomiska. 

Juan Linz (1975/76) har sökt reda ut sambandet mellan agrar 

struktur och väljarbeteende i ett antal västeuropeiska länder. 

Linz ansats är polito-sociologisk och utgår från den agrara 

stratifiering som föreslogs av Sorokin, Zimmerman och Galpin 

under 1930-talet. Jordegendomen betraktas som produktionsenhet 

och indelas i sex storheter i fallande skala från latifundier 

till halvproletära småbruk, där jordinnehavaren också måste söka 

sin utkomst på annat håll. Relaterade till produktionsenheterna 

finns tretton agrara strata. Linz har i sina undersökningar 

kunnat konstatera att större jordägare oftare har konservativa 

partipreferenser, medan de lägre skikten hellre stöder den 

politiska vänstern. Linz påpekar att hans studier inte inkluderar 

peasants and farmers who found there own voice in 

parties appealing almost exclusively to them. It shows 

how the complex cleavages in rural society - the result 

of centuries of social, economic and political history -

expressed themselves through the party system of European 
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nations created largely by urban elites. Through such 

parties the peasants could articulate and defend their 

divergent interests, in spite of becoming a minority in 

the population in a way peasants in societies under 

authoritarian rule of the Right or the Left or under 

colonialism could not (Linz, 1975/76:424). 

Utifrån Lijpharts framställning framgår social klass som en 

viktig determinant vid väljarstudier. I Sverige finns det inte 

några större kulturella motsättningar på nationell nivå. Landet 

är en såväl språklig som religiös homogen nation. Den sociala 

tillhörigheten framträder därför som den viktigaste förklaringen 

till partival. 

Linz slutsatser gäller även för Sverige, men enbart vid andra-

kammarvalen 1911 och 1914, dvs före bondepartiernas inträde på 

väljararenan. För Sverige finns också tidigare klargörande stu

dier av sambandet mellan bondepartiernas väljarstöd och social 

(agrar) tillhörighet. 

I en studie av det svenska elektoratet 1887 - 1968 har Leif 

Lewin, Bo Janson och Dag Sörbom (1972:53-76, 140-162) undersökt 

relationen mellan bondepartierna och social klass. De har utgått 

från fyra sociala klasser: 1) självägande bönder (2) över- och 

medelklass (3) arbetare och (4) arbetare inom jordbruket. För

fattarna menar att de båda agrara strata (1,4) vid de första pro

portionella valen år 1911 i högre grad röstade på liberalerna än 

på det konservativa partiet. Situationen förändrades efter bon

departiernas framträdanden på den partipolitiska arenan. Vid an-

drakammarvalet år 1917 hämtade bondepartierna sina flesta väljare 

från lägre jordbrukarskikt. 

Under 1920-talet skedde en förändring till följd av arbetarpar

tiernas mobiliseringsaktiviteter på landsbygden. Från och med 

valet år 1928 är Bondeförbundet det största partiet inom den 

agrara klass som av Lewin, Jansson och Sörbom benämns 'farmers1 

(självägande bönder). I undersökningen (1972:149) hävdar för

fattarna att bondepartierna tidigt vann insteg bland de själv
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ägande bönderna och att partierna efterhand kommit att ge detta 

agrara strata sin politiska profil. Dominansen har ökat över tid. 

År 1936 hade Bondeförbundet anslutit 35% av de självägande bön

derna och under 1950- och 1960-talen ökade denna siffra till över 

60%, låt vara att denna grupp som rekryteringsunderlag ständigt 

hade minskat. 

Bo Särlvik (1974:391-392) har i ett arbete berört den tidiga po

litiska bonderörelsen. Han menar att bondepartierna (läs: Bon

deförbundet) från begynnelsen till krisuppgörelsen år 193 3 varit 

ett högerparti. Strukturomvandlingen var - enligt Särlvik - myc

ket betydelsefull för partiernas rekryteringsarbeten. Detta gäll

de inte minst för de agrara partierna. Särlvik menar att bonde

partiernas elektorala bas inte omfattade den agrara populationen 

som helhet. Kärnan bestod av självständiga bönder och deras fa

miljer. Vidare anser Särlvik att Bondeförbundet aldrig fick ett 

inflytande bland de självägande bönderna motsvarande socialist

partiernas dominans inom arbetarklassen. 

6.2 Angreppssätt 

Den teori som skall prövas (se kap 3) utgår från att bonde

partierna erhåller ett större stöd i områden där den ekonomiska 

utvecklingen släpar efter. Bondepartiernas väljarstöd antas även 

vara starkare i områden där det finns en större likstorhet vad 

gäller väljarstödet inom skilda sociala klasser i agrarsamhället. 

Som indikatorer på den teoretiskt definierade variabeln 'socio-

ekonomisk determinism1 används social struktur och agrar struk

tur. Den empiriska prövningen gäller enligt nedanstående modell 

sambandet mellan följande variabler: 

1) SOCIAL STRUKTUR 

^ VÄLJARSTÖD 

2) AGRAR STRUKTUR 
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(1) bondepartiernas röstandelar och social struktur. Social 

struktur operationaliseras i de följande avsnitten av a) den 

beskattningsbara inkomsten motsvarande röstetalen enligt den 

40-gradiga skalan år 1918 och b) av inkomst och förmögenhet 

för år 1920. 

(2) bondepartiernas röstandelar och agrar struktur. .Agrar struk

tur operationaliseras med avseende på brukningsdelarnas 

storlek enligt 1932 års jordsbruksräkningar. 

6.3 Böndepartierna och social struktur 

Det har tidigare framhållits att de rikspartier som växte fram 

vid sekelskiftet ansågs vara utpräglade klasspartier. Det är 

vanligt att samband mellan partistyrka och sociala klassdata 

klarläggs med hjälp av bivariat eller multivariat analys. En 

sådan analys är när det gäller bondepartierna förenat med vissa 

svårigheter. Variabeln 'jordbruk med binäringar1, som den 

redovisas i den officiella statistiken, framstår som ett aggregat 

av agrara yrkesgrupper från godsägare till daglönare. Därtill är 

en sådan analys endast genomförbar utifrån 1940 års närings

grensdata på kommunnivå. Som mått på social struktur används i 

detta avsnitt därför (1) kommunal rösträtt enligt den 40-gradiga 

skalan och (2) inkomst/förmögenhet inom jordbruk och 

industri/hantverk. 

6.3.1 Landstingsmannavalen 1910 och 1918: medelröstetal och 

röstandelar 

Den 40-gradiga skalan vid kommunala val infördes i och med att 

den lindmanska rösträttsreformen genomfördes år 1907. Proporti

onella val skulle gälla till riksdagens båda kammare (den s k 

dubbelproportionalismen). Dessutom skulle valen till landsting 

och andra kommunala församlingar också vara proportionella. 

Landstinget fungerade under tvåkammarsystemet som valkorporation 

till den första kammaren, vilken med den nya reformen ansågs 
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genomgå en 'demokratisering'. Ett argument för en förnyelse av de 

landstingskommunala vallagarna var medelklassens ökade krav på 

inflytande (Hadenius/Wieslander/Molin 1967:55). 

Den kommunala rösträtten skulle liksom tidigare vara beroende av 

skattskyldighet. Det maximala antalet röster fixerades till 40. 

Röstskalan utformades så att det för den första rösten endast 

krävdes en beskattningsbar inkomst av 100 kr. Detta innebar i 

princip att var och en som erlade skatt uppbar rösträtt. För den 

fortsatta tilldelningen av röstposter krävdes fulla belopp av 

100 kr upp till 1000 kr. Därefter erhölls en röst för varje fullt 

belopp av 500 kr. Detta gällde för landsbygden där en väljare 

sålunda uppnådde maximum 40 röster vid en inkomst av 15000 kr. 

I tabellerna 6.1 - 6.4 redovisas valen till landstingen åren 1910 

och 1918. För det tidigare valet redovisas alla valkretsar inom 

respektive områdestyp. För det senare valet anges endast de kret

sar där val genomfördes enligt gängse valregler, vilka stadgade 

att första kammarens ledamöter skulle väljas för en tid av sex år 

med successiv förnyelse i ett visst antal kretsar varje år. 

TABELL 6.1 Valen till landstinget 1910: röstandelar; 'en man -

en röst' och inom () enligt den 40-gradiga skalan 

(%) 

Mo Lib SAP 

Industriomr. 37.7 (44.5) 33.5 (24.5) 28.3 (30.9) 

Utvecklingsomr. 41.7 (48.1) 37.8 (33.2) 20.4 (18.7) 

Traditionella omr. 50.8 (59.5) 43.7 (34.7) 5.8 ( 5.8) 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 

1910 - Tab 1 

De redovisade siffrorna i tabell 6.1 och 6.2 avser valresultatet 

med antagandet att varje röstberättigad har en röst ('en man - en 

röst') och - inom parentes - med det faktiska röstetalet enligt 

den 40-gradiga skalan. Valresultatet vid landstingsmannavalen 

1910 har, utifrån principen 'en man - en röst', god överensstäm
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melse med andrakammarvalet ett år senare. De moderata och li

beralerna är starkare i utvecklingsområdena och i traditionella 

områden, medan socialdemokraterna erövrar flera röster i indu

strialiserade områden. När det gäller det faktiska röstetalet 

framstår de moderata som de verkliga segrarna. I traditionella 

områden förfogar partiet över ca 60% av rösterna. Även social

demokraterna drar i industrialiserade områden nytta av den 

40-gradiga skalan, vilken vid en jämförelse med röstandelar en

ligt 'en man - en röst1 ger partiet ett tillskott med 2.5 pro

centenheter. Liberalerna framstår helt igenom som de stora för

lorarna. 

Vid valet år 1918 var situationen en annan. Partikonkurrensen 

hade skärpts. Denna gång deltog sex partier i valen. Förutom de 

etablerade partierna fanns nu två bondepartier - Bondeförbundet 

och Jordbrukarnas Riksförbund - samt det år 1917, genom utbryt

ning ur SAP, bildade Socialdemokratiska Vänsterpartiet eller 

vänstersocialisterna. Utifrån principen 'en man - en röst' visar 

valsiffrorna vid 1918 års val en framgång för den samlade vän

stern. De moderata och liberalerna går genomgående tillbaka. 

Bondepartierna vinner påtagliga framgångar. Röstandelarna är för 

båda partierna i det närmaste likvärdiga oavsett principen 'en 

man - en röst' eller enligt den 40-gradiga skalan. 

Tabell 6.2 visar ett fenomen som kan uppkomma i multipla val

system. Socialdemokraterna erhöll i industrialiserade områden 

år 1910, enligt principen 'en man - en röst', 28.3% av rösterna, 

vilket omräknat i graderade röstetal motsvarade 30.9% av väl

jarkåren. Vid 1918 års landstingsmannaval nådde SAP i samma om

råde ett vida bättre resultat. Partiet erhöll utifrån principen 

'en man - en röst' 37.5%. Den graderade röstskalan reducerade 

dock röstandelarna till 27.9%. Trots att SAP lyckats mobilisera 

flera väljare vid det senare tillfället nådde partiet ett sämre 

valresultat jämfört med det tidigare valet. 
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TABELL 6.2 Valen till landstinget 1918: röstandelar; 1 en man -

en röst1 och inom () enligt den 40-gradiga skalan 

(%) 

M Bp Lib SAP Vs 

Industriomr. 26. • 9 9. ,4 19. 6 37. 5 6. 8 

(25, .4) ( 8. .7) (18. 0) (27. 9) . (6. 9) 

Utvecklingsomr. 25. ,4 13. ,9 29. 3 23. 9 7. 9 

(32, .9) (14. .1) (23. 3) (21. 6) (8. 0) 

Traditionella omr. 31, ,0 18. ,8 29. 8 17. 2 3. 2 

(39, » 2 ) (17. .2) (24. 4) (15. 4) (3. 3) 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 1918 -

Tab 1 

Detta förhållande - vilket kan tyckas som en paradox - hänger 

samman med att det socialdemokratiska väljartillskottet vid 1918 

års val säkerligen befann sig inom de lägre inkomstskikten, redo

visade en lägre beskattningsbar inkomst och förfogade över ett 

fåtal röstposter. 

Med hjälp av den 40-gradiga skalan går det att fixera medel

röstetalet för varje parti. Eftersom röstetalet är knutet till en 

viss inkomst, är det möjligt att erhålla samband mellan partival 

och inkomstklass. Tabellerna 6.3 - 6.4 visar medelröstetalet för 

de partier som fanns representerade vid landstingsmannavalen 1910 

och 1918. Av de redan etablerade partierna ökar de moderata och 

liberalerna sina medelröstetal i samtliga områden (liberalerna 

uppnår samma röstetal i utvecklingsområden) medan SAP minskar 

sitt medelröstetal med två (2) röster i industriområden. I övriga 

områdestyper är partiets röstetal i stort oförändrat. Den huvud

sakliga orsaken till socialdemokraternas minskade röstetal är en 

effekt av mobiliseringsparadoxen, dvs. att partiet erhåller ett 

väljartillskott med låga röstposter. 
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TABELL 6.3 Valen till landstingen 1910: medelröstetal för hela 

området (HO) och för varje parti (%) 

HO Mo Lib SAP 

Industriomr. 8. 9 10. 5 6.5 9. 5 

Utvecklingsomr. 6. 6 7. 6 5.8 6. 0 

Traditionella omr. 6. 1 7. 1 4.8 6. 1 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 1910 -

Tab 1 

Vid valet år 1918 når bondepartierna i industrialiserade områden 

ett medeltal av 8.8, vilket kan jämföras med motsvarande tal -

7.4 och 5.6 - i utvecklingsområden respektive traditionella om

råden. Bondepartierna redovisas vid valet 1918 som ett parti. 

TABELL 6.4 Valen till landstingen 1918: medelröstetal för hela 

området (HO) och för varje parti 

HO Mo Bp Lib SAP Vs 

Industriomr. 9.4 13.6 8.8 8.6 7.0 9.2 

Utvecklingsomr. 7.1 9.2 7.4 5.7 4.4 7.2 

Traditionella omr. 6.2 7.7 5.6 5.1 5.9 6.5 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 1918 

Tab 1 

Det går enligt den officiella statistiken att skilja på bonde

partierna , dock inte i de områdestyper som jämförs i detta ar

bete. Däremot är det möjligt att jämföra de länsvisa röstetalen. 

I Malmöhus län och i Östergötlands län representerades den 

politiska bonderörelsen av Jordbrukarnas Riksförbund. Medelröste

talet för Riksförbundet i dessa två storbrukslän är 9.5 respek

tive 8.1 och de högsta frånsett det moderata partiet. De under

sökta valkretsarna är i Malmöhus län i huvudsak utvecklingsom

råden och i Östergötlands län industrialiserade områden. I 
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Skaraborgs län är medelröstetalet för Bondeförbundet så lågt som 

5.6 och betydligt lägre än i de förra länen. Skaraborgs län är 

liksom Malmöhus län och Östergötlands län storbrukslän men 

skiljer sig från dessa båda län på så vis att det i sin helhet 

utgör traditionella områden. 

Medelröstetalen för bondepartierna visar att tyngdpunkten be

finner sig inom de lägre röstgrupperna. Medelröstetalen kan 

även betraktas ur ett inkomstperspektiv. En hemmansägare eller 

arrendator förfogade efter sekelskiftet vanligtvis över 10 - 12 

röster, vilket motsvarade ett röstunderlag (fastighet + kapital 

+ arbete) av 900 - 1000 kr (Riksdagstrycket 1907: riksdagens 

skrivelse nr 148). Medeltalet i Östergötlands- och Malmöhus län 

befinner sig i underkant av detta intervall. I Skaraborgs län är 

medelröstetalet betydligt lägre. Det motsvarar ett röstunderlag 

av 500 - 600 kr/år. Den kontanta årslönen för statare var år 1918 

i Skaraborgs län 612 kr (Statistisk årsbok för Sverige 1920: tab 

182). Bondepartierna rekryterar sålunda väljare med skilda röst

underlag, vilket kan relateras till deras socioekonomiska situa

tion. 

6.3.2 Landstingsmannavalet 1918: länsvisa röstandelar efter 

inkomstklass och röstgrupp 

Det är utifrån den officiella statistiken endast möjligt att för 

varje parti redovisa länsvisa röstandelar fördelade efter röst

grupper och motvarande inkomstklasser. En motsvarande under

sökning av industriområden, utvecklingsområden och traditio

nella områden är sålunda inte möjlig. I statistiken redovisas 

inte valresultatet häradsvis, dvs motsvarande de äldre enmans

valkretsarna, vilka ligger till grund för områdesbestämningarna. 

En undersökning av valresultaten uttryckta i antal röster vid 

landstingsmannavalen år 1918 i Skaraborgs, Malmöhus och öster-

götlands län visar ett relativt enhetligt mönster; i de lägre 

röstgrupperna (1-5, 6-10 röster) och i mellangruppen (11-14 

röster) är rösterna mellan partierna någorlunda jämnt fördelade -

med undantag för vänstersocialisterna, vars valmanskår 
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genomgående är begränsad - medan de moderata dominerar inom de 

högre röstgrupperna (15-19, 20-40 röster). 

Diagram 6.1 - 6.2 visar Bondeförbundets och Riksförbundets val-

manskårer i Skaraborgs-, Malmöhus-, Östergötlands- och Jönköp

ings län. Skaraborgs län är väl förankrat i de traditionella 

områdena. Bondeförbundets valmanskår befinner sig i detta län 

till 4/5 i de två lägre röstgrupperna. 

DIAGRAM 6.1 Riksförbundets valmanskår i Jönköpings, Malmöhus och 

Östergötlands län vid landstingmannavalen 1918: för

delning på röstgrupper (%) 

1-5 6-10 11-14 15-19 20-40 

flntal roster 

Jönköpings 
län 

östergöt 1. 
län 

Malmöhus 
län 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 1918 -

Tab 4 
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DIAGRAM 6.2 Bondeförbundets valmanskår i Jönköpings och Skara

borgs län vid landstingsmannavalen 1918: fördelning 

på röstgrupper (%) 

Jönköpings 
lan 
Skaraborgs 
lan 

1-5 6- IQ 11-14 15-19 2Ü-4Ü 

Rntal roster 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: landstingsmannavalen 1918 -

Tab 4 

De undersökta valkretsarna i Malmöhus län och i Östergötlands län 

är till största delen belägna i områden där den ekonomiska ut

vecklingen nått längre än i Skaraborgs- och Jönköpings län. 

Av valkretsarna i Jönköpings län befinner sig tre i traditionella 

områden medan den fjärde är ett utvecklingsområde. Riksförbundets 

valmanskår är - med undantag för Jönköpings län - i övriga län 

mera jämnt fördelad. I Malmöhus län återfinns ca 15% av väljarna 

i de två övre grupperna och 35% av väljarna i mellangruppen. I 

Östergötlands län är fördelningen nära nog densamma eller 10 % 
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av väljarna i de övre grupperna och 30 % i mellangruppen. 

En jämförelse mellan Bondeförbundet och Riksförbundet i ett om

råde eller ett län är förenat med svårigheter eftersom partierna 

vanligtvis inte deltog i samma valkretsar. I diagram 6.1 och 6.2 

går att utläsa att Riks- och Bondeförbundets valmanskårer i min

dre utvecklade områden - här Jönköpings och Skaraborgs län - är 

konforma i de röstgrupper som undersökts. Riksförbundets för

delning på röstgrupper i utvecklade områden är även jämnt förde

lad i de län som undersökts. 

Utifrån denna genomgång av partier/valmanskårer och röstgrupper 

enligt den 40-gradiga skalan är det möjligt att fixera sambandet 

mellan väljarstöd och inkomstklass. Vid en kontroll av sambandet 

mellan röstgrupp/inkomstklass och väljarstöd erhålls följande 

resultat: 

Bondepartierna är sinsemellan heterogena. Av diagram 6.1 - 6.2 

framgår att Riksförbundets valmanskår i Malmöhus län och 

Östergötlands län har sin tyngdpunkt inom röstgrupperna 6-10 och 

11-14, medan Bondeförbundets valmanskår i Skaraborgs län till 

största delen återfinns i de lägre röstgrupperna (1-5, 6-10). I 

Jönköpings län återfinns däremot större delen av Riksförbundets 

väljare i den lägsta röstgruppen, något som i detta län även 

gäller för Bondeförbundet. Detta parti erhåller dock flera 

väljare än Riksförbundet i röstgrupperna 5-10 och 11-14. 

Riksförbundets väljarkår i storbrukslänen omfattar - mot bakgrund 

av de uppgifter som redovisats - (a) ett lägre socialt skikt i 

agrarsamhället, vilket i kontanta årslöner motsvaras av daglönare 

och statare och (b) ett mellanskikt motsvarande arrendatorer och 

hemmansägare. Av bondepartiernas väljare i traditionella områden 

är huvuddelen inkomsttagare med en årslön eller motsvarande röst

underlag av 500 kr och mindre. 

Det är i detta sammanhang viktigt att känna till att inkomsten i 

bondesamhället inte är någon värdemätare på 'välstånd1. Ett hem

man producerade i första hand för eget bruk. Därtill kom den 
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överproduktion som användes för avsalu. För löntagare var 

situationen en annan. Det fanns, givet den ekonomiska utveck

lingen, även en regional variation vilken påverkade inkomst

fördelningen för såväl brukningsenhet som löntagare. Detta 

innebär exempelvis att en småbrukare i industiområden inte alla 

gånger motsvarade det utmarkande för en småbrukare i traditio

nella områden. 

Jämförelsen ger knappt någon bild av ett enhetligt mönster inom 

bondepartierna. Man hade kunnat tro att Riksförbundet, som 

allmänt anses ha varit storböndernas och godsägarnas parti, 

enbart skulle ha rekryterat sina väljare inom mellangruppen och 

de övre röstgrupperna. Röstfördelningen i Jönköpings län visar 

något annat. Uppfattningen att Bondeförbundet var de mindre 

bemedlade böndernas och småbrukarnas parti tycks däremot hålla 

streck. 

6.3.3 Inkomst/förmögenhet inom jordbruk och industri/hantverk 

Inkomst och förmögenhet är mått på social status och brukar 

kopplas samman med politiska rättigheter och politiskt beteende. 

Som framgått av föregående avsnitt var 'penningen1 under tidigare 

år helt avgörande om medborgaren skulle utestängas från att del

taga i det politiska livet eller inte. 

I tabellerna 6.5 - 6.6 redovisas genomsnittlig inkomst och 

förmögenhet för jordbruk och industri/hantverk i de olika om

rådestyperna. Som jämförelse redovisas medelröstetal och röst

andelar för bonde- och vänsterpartierna. 
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TABELL 6.5 Inkomst per cap/total befolkning och yrkesverksamma 

(kr); Förmögenhet per cap/ total befolkning (kr) inom 

jordbruket 1920 ; Bondepartiernas röstandelar 1920 

och medelröstetal 1918 (%) 

ink/ ink/ förm/ Bp/ Bp/ 

totbef. yrkesv. totbef. röst. med 

1920 1920 1920 1920 1911 

Industriomr. 770 1709 4111 18.4 8.8 

Utvecklingsomr. 672 1427 3631 16.6 7.4 

Traditionella omr. 500 1064 2569 25.9 5.6 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: folkräkningen 1920:IV Tab 2 -

SOS: riksdagsmannavalen 1918-1920 Tab 3 - landstingsman-

navalen 1918 Tab 4. 

Uppgifterna visar att de ekonomiska förhållandena är fördel

aktigare i industriområden än i utvecklingsområden och tradi

tionella områden. Den ekonomiska utvecklingen i traditionella 

områden är den mest hämmade. Vidare visar siffrorna en avsevärd 

ekonomisk skillnad mellan jordbruks- och industrinäringar. 

Inkomsten/cap är betydligt högre inom industrin oavsett område. 

Det motsatta förhållandet råder vad gäller förmögenhet. Förmö

genheten i jordbrukssamhället är i storleksordningen fem gånger 

så stor som den i industrisamhället. Den ekonomiska utvecklingen 

avspeglar här en form av modernisering. Den expansiva ekonomin i 

industrisamhället medför att de genomsnittliga lönerna ökar medan 

den statiska självförsörjningen i det agrara samhället grundad på 

innehavet av egendom/fastighet leder till stagnation. 
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TABELL 6.6 Inkomst per cap /total befolkning och yrkesverksamma 

(kr); Förmögenhet per cap/total befolkning (kr) inom 

industri och hantverk 1920 ; SAP:s röstandelar 1920 

och medelröstetal 1920 (%) 

ink/ ink/ förm/ SAP/ SAP/ 

totbef. yrkesv. totbef. röst. med. 

1920 1920 1920 1920 1918 

Industriomr. 1128 2743 756 50.0 7.0 

Utvecklingsomr. 898 2193 783 33.0 7.2 

Traditionellla omr. 846 2071 570 21.0 5.9 

KÄLLA: Uppgifterna hämtade ur SOS: folkräkningen 1920:IV Tab 2 -

SOS: riksdagsmannavalen 1918-1920 Tab 3 - landstingsman-

navalen 1918 Tab 4. 

Av tabell 6.5 - 6.6 framgår att medelröstetalen för bondepar

tierna och SAP följer den ekonomiska utvecklingen. Röstetalen är 

högre i industrialiserade områden och lägre i utvecklingsområden 

och i traditionella områden. De enskilda partiernas röstandelar 

skiljer sig däremot. SAP är starkare i industrialiserade områden, 

där röstetalen och inkomsten är högre och förmögenheten större 

jämfört med övriga områden. För bondepartierna gäller motsatsen. 

Partierna har ett större stöd där röstetalen och inkomsten är 

lägre och förmögenheten mindre. Vid en direkt jämförelse mellan 

bondepartierna och SAP:s väljarkårer är de senare mer framgångs

rika i utvecklingsområden och i industrialiserade områden. 

Partierna förfogar i det närmaste över en majoritet av väljarna. 

Bondepartierna är däremot starkare än SAP i traditionella om

råden. Tabellerna 6.5 och 6.6 visar att SAP erhåller ett större 

stöd i områden med en expansiv ekonomi (stigande inkomst/cap) 

medan bondepartierna erhåller ett större stöd i områden med 

statisk ekonomi (större förmögenhet/cap). 

De i kapitlet redovisade tabellerna förklarar på ett sätt den 

heterogenitet som kan urskiljas i bondepartiernas valmanskårer 

efter fördelning enligt den 40-gradiga skalans röstgrupper. De 
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väljare, som stöder Riksförbundet i Jönköpings län, befinner sig 

i traditionella områden, dvs där den ekonomiska tillväxttakten är 

låg. Länet är dessutom ett utpräglat småbrukarområde. En tolkning 

skulle därför vara att det är småbrukare som här ansluter sig 

till Riksförbundet. I storbrukslänen Östergötland och Malmöhus är 

den ekonomiska tillväxten högre. Här fördelas Riksförbundets 

valmanskårer annorlunda. Väljarna förekommer i röstgrupper som 

antas omfatta 'större' bönder och hemmansägare. 

Bondepartierna hämtade - med beaktande av röstgrupp, inkomst och 

förmögenhet - sina väljare i flera agrara skikt. Valmanskårens 

beskaffenhet försvagade konturerna av ett böndernas klassparti. 

Ett lika giltigt synsätt kunde vara att bondepartiernas väljare 

var påverkade av och anpassade sig till samhällsförändringen och 

därmed även till moderniseringen. Väljarna gav med sin röst stöd 

till det äldre samhälle, vilket nu höll på att trängas undan av 

industrisamhället. 

6.4 Bondepartierna och agrar struktur 

Under hela 1800-talet pågick i Sverige en omvandling inom jord

bruket, som hade till följd en ökad produktivitet. Trots att 

jordbruksbefolkningen minskade i förhållande till antalet syssel

satta inom andra sektorer steg jordbruksproduktionen. Den stadigt 

ökande befolkningen gav i sin tur upphov till ökad efterfrågan. 

Produktionsökningen var i första hand avhängig de agrartekniska 

framsteg som möjliggjorts tack vare förbättrade redskap och 

tillgång till maskiner. 

Efter år 1850 började jordbruket att producera för avsalu. Me

kaniseringen och rationella arbetsmetoder kom att medföra större 

möjligheter för gods och storbruk att producera för en ny mark

nad, det industrialiserade samhället. Bondesamhället började 

sakta att integreras i den kapitalistiska marknadsekonomin. Den 

stora jordbrukskrisen under 1880-talet var både en följd och en 

påskyndare av denna omvandling av samhället. Emigrationen nådde 

under detta decennium sin absoluta topp samtidigt som tillväxt
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takten inom industrin ökade i tempo. Detta avsatte tydliga spår i 

den agrara befolkningsstrukturen (Kuuse 1970:31ff). 

Hans Seyler (1983:116ff) menar att de folkräkningsdata som ligger 

till grund för den officiella statistiken måste tolkas med för

siktighet. Trots denna restriktion vad beträffar valida data är 

det enligt Seyler möjligt att visa några förändringar om man 

betraktar varje agrar kategori för sig. Antalet större jordägare 

har över tid varit i det närmaste konstant. Däremot har kategorin 

egentliga bönder tenderat att öka fram till det första 

världskriget. 

Jordbrukets underklass kom i absoluta tal att konstant minska. 

Seyler anser att olika mellanformer av lägre agrara skikt för

svann under tiden 1870-1940. Detta berodde på att många torpare, 

backstugusittare o dyl sökte sig till andra utkomstområden. Av 

jordproletärerna ökade kategorin lantarbetare. En anledning var 

att 'det gamla landproletariatet' efterhand blivit mindre 

beroende av jorden i sig och mera knutet till kontanta 

löneinkomster. 

I tabell 6.7 redovisas sambandet mellan Bondeförbundets väl-

jarstöd vid andrakammarvalen 1936 och näringsstruktur enligt 

1940 års folkräkning. 

TABELL 6.7 Samband mellan Bondeförbundet väljarstöd 1936 och 

näringsstruktur 1940 (n=kommuner) Pearson r 

jordbr/ ind/ handel/ allmän 

binäring hantv sjöfart tjänst 

Industriomr. 

(n=225) 

Utvecklingsomr. 

(n=274) 

Traditionella omr 

(n=600) 

48 

40 

67 59 

44 

44 

42 

32 

32 -.23 

29 

21 
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Analysen är genomförd på kommunnivå och visar en genomgående hög 

samvariation mellan väljarstöd och primär- och sekundärnäringar. 

Partiet samvarierar positivt med jordbruksvariabeln och negativt 

med de övriga näringarna. Skillnader föreligger även mellan olika 

områden. Samvariationen är betydligt högre i industriområden med 

klasspolarisering, dvs. där primär- och sekundärnäringarna om

fattar likstora procentandelar av den yrkesverksamma befolk

ningen. Analysen visar att Bondeförbundet har en relativt stark 

förankring i det agrara samhället. Däremot framgår inte i vilka 

agrara strata Bondeförbundet har sin förankring. 

6.4.1 Agrar struktur 

Agrarsamhället betraktat som social och ekonomisk organisation 

diskuterades i ett tidigare kapitel. Rural stratifiering är, 

enligt Juan Linz, tydligare än den motsvarande i urbana områden. 

Både Lenin och Stinchcombe utskiljer agrara strukturer som i 

modifierade former också betraktas som 'modes of production', dvs 

de menar att jordbruket ingår i ett bestämt produktionsystem. 

Lenin anger tre agrara skikt - storbönder, mellanbönder och 

jordproletariat - medan Stinchcombe placerar in den agrara 

klasstrukturen i ett vidare perspektiv och utgår från fem 

storheter: gods eller herrgårdar, arrendejordbruk, familjeba-

serade överlevnadsjordbruk, plantager och rancher. Stinchcombe 

menar att egendomen står i centrum vid all agrar stratifiering. 

Det är möjligt att kontrollera sambandet mellan bondepartiernas 

röstandelar och agrar struktur utifrån en modell som föreslagits 

av Hans Seyler och som redovisas i nästa avsnitt. Sambandet har 

kontrollerats för partistyrka vid andrakammarvalen 1920 och 1936 

och agrar struktur år 1932. Agrar struktur finns detalj redovisad 

endast vid 1932 års jordbruksräkning. En jämförelse av 1919 års 

och 1932 års jordbruksräkningar på länsnivå ger vid handen att 

förändringar genom t ex hemmansklyvningar inte varit alltför om

fattande. Uppgifterna för 1932 uppfattas här därför som gene

rella för hela tidsperioden. 



-154-

TABELL 6.8 Samband mellan bondepartiernas väljarstöd 1920/1936 

och agrar struktur 1932 (n=kommuner) 

Pearson r 

Jordp Småbr Mb Sb Gods 

Industriomr. 

(n=228) 

1920 

1936 

.23 

,36 

.01 

-.13 

.18 

.18 

.23 

.33 

-.15 

-.18 

Utvecklingsomr. 1920 -.09 -.08 .22 .10 .01 

(n=275) 1936 -.08 -.08 .24 .18 -.00 

Traditionella omr. 1920 -.09 -.00 -.01 -.01 -.03 

(n=599) 1936 -.08 -.19 -.03 -.03 -.03 

Som framgår av tabell 6.8 föreligger inga påtagliga samband mel

lan partistyrka och agrar struktur. Vad som är intressant är 

tecknet eller riktningen på koefficienterna. Bondepartierna 

samvarierar negativt med jordproletariat, småbruk och gods. 

Positiva samband föreligger mellan partistyrka och mellan- och 

storbondegårdar (mb och sb). I traditionella områden föreligger i 

stort endast nollkorrelationer. 

6.4.2 Agrara landskap 

Ett alternativ till den genomförda korrelationsanalysen är att 

undersöka partiernas väljarstöd i de agrara strukturer som före

slagits av Hans Seyler (1983:157-158) och som inte enbart tar 

hänsyn till storlek av egendom utan även till egendomen som 

produktionssätt. Seyler utgår från tre sociala klasser i det 

agrara samhället - landproletärer, bönder och godsägare - och 

den modell som föreslås påminner om den som redovisats av Arthur 

Stinchcombe. 

Landproletärer indelas i två kategorier: jordproletärer och små

brukare. Jordproletärer är i stort egendomslösa. I Seylers fram

ställning förfogar de emellertid över ett uppodlat område upp 
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till 2 ha. Jordproletärerna är beroende av storjordbrukens utbud 

av arbete och är helt exploaterade av arbetsköparen. Småbrukare 

äger i regel egendomar om 2-10 ha och har ofta omoderna redskap 

och hög skuldsättning. För småbrukare sker en ständig försämring 

av levnadsförhållandena via höjda skatter och räntor. 

Bönder indelas likaså i två kategorier: mellanbönder .och stor

bönder. Mellanbönder motsvaras av sådana som driver familje-

baserade jordbruk om 10-20 ha. Mellanbönder bedriver en begrän

sad kommersiell produktion och är utsatta för exploatering av 

banker och större jordägare samtidigt som de själva - fast i 

mindre skala - i sin tur utnyttjar lönearbetare. Storbönder äger 

egendomar om 20-50 ha. Seyler kallar sådana bönder för 'bonde-

bourgeoisin1. Storbönder förfogar över en modern utrustning, 

utnyttjar lejd arbetskraft samtidigt som de är beroende av banker 

och godsägare. 

Godsägare är sådana som förfogar över en egendom om 50 ha eller 

mera. Godsen är kapitalistiska företag med rationell drift och 

teknisk utrustning och drivs genom en exploatering av lejd ar

betskraft. 

Antalet brukningsenheter inom varje egendom och dess brukare 

antas aggregera till motsvarande typer av 1 agrara landskap1 

enligt nedanstående schema: 

EGENDOM BRUKARE AGRART LANDSKAP 

j ordproletariat 

småbruk 

me1lanbondegård 

storbondegård 

gods 

j ordproletärer 

småbrukare 

mellanbönder 

storbönder 

godsägare 

j ordproletariat 

småbrukarbygder 

me1lanbondebygder 

storbondebygder 

gods 

Med brukare avses ägaren av egendomen, vilket innebär att det i 

mellanbondebygder, storbondebygder och gods tillkommer ett antal 

brukare. Seyler utgår från att mellanbönder, storbönder och 
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godsägare använder sig av lejd arbetskraft. Om verkligheten är 

sådan påverkas med all sannolikhet röstfördelningen i respektive 

landskap. 

Utifrån Seylers indelningar undersöks i detta sammanhang bonde

partiernas väljarstöd i kommuner med minst 1/3 jordproletariat, 

mellanbondegårdar och storbondegårdar. Dessutom undersöks kom

muner med minst 40% småbruk och minst 20% gods. I diagram 6.3 -

6.5 redovisas bondepartiernas röstandelar i respektive områdestyp 

och med avseende på agrart landskap. 

DIAGRAM 6.3 Industriområden: bondepartiernas stöd i kommuner med 

minst 1/3 jordproletariat, mellanbondegårdar och 

storbondegårdar, minst 40% småbruk och minst 20% 

gods (%) 

Jordprol, 
(n=38) 

Småbr. 
Cn=18) 

Mellanb. 
Cn=15) 

Storb. 
(n=20) 

Gods 
Cn=l1) 

1920 1924 1928 1932 1936 

Valår 
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DIAGRAM 6.4 Utvecklingsområden: bondepartiernas stöd i kommuner 

med minst 1/3 jordproletariat, mellanbondegårdar 

och storbondegårdar, minst 40% småbruk och minst 20% 

gods (%) 

Jordprol. 
(n=42) 

— Smäbr. 
Cn=99) 

Mellanb. 
Cn=19) 

Storb. 
(n=48) 

Gods 
(n=l1) 

1920 1924 1928 1932 1936 

Valår 
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DIAGRAM 6.5 Traditionella områden: bondepartiernas stöd i 

kommuner med minst 1/3 jordproletariat, 

mellanbondegårdar och storbondegårdar, minst 40 % 

småbruk och minst 20 % gods 

1920 1924 1928 1932 1936 

Valår 

Jordprol, 
(n=53) 

— Småbr. 
(n=388) 

Mellanb. 
Cn=85) 

Storb. 
(n=27) 

Gods 
Cn=20) 

Kurvorna över de agrara landskapen visar röststyrkan i kommuner 

med den här valda andelen egendom. Det är sålunda teoretiskt 

möjligt att flera olika egendomar ryms inom en och samma kom

mun. Den eventuella olägenheten får ställas mot fördelen av 

att erhålla ett erforderligt antal kommuner relevanta för en 

undersökning av bondepartiernas/Bondeförbundets väljarstöd. 

Av diagram 6.3 - 6.5 framgår inte så tydligt de utvecklingsfaser 

som bondepartierna ansågs genomgå under 1920- och 1930-talet. 

Det framgår dock klart att konturerna är mera tydliga i 

traditionella områden där partierna genomgår en regressionsfas 
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mellan åren 1920-1924, en mobiliseringsfas mellan åren 1924 -

1932 och en mättnadsfas efter 1932 års andrakammarval. Diagrammen 

visar också att partierna har ett större väljarstöd i 'bonde

bygder1 än i övriga 'landskap1. De mest uppenbara styrkefästena 

är belägna i utvecklingsområdets mellanbondebygder. Det svagaste 

stödet återfinns i industriområdets jordproletariat. 

Diagrammen visar slutligen även att partiernas väljarkårer är 

jämnare fördelade i traditionella områden än i industri- och 

utvecklingsområden. Detta gäller särskilt för 1920-talet. Med 

jämnare fördelning avses här avståndet mellan agrart landskap med 

högsta andel väljare och landskap med lägsta andel väljare: ju 

mindre skillnad desto jämnare fördelning. Med undantag för 

industriområdet återfinns de flesta väljarna i mellanbondebygder. 

De lägsta valresultaten uppnås som redan nämnts genomgående i 

jordproletariaten. Tabell 6.9 visar likstorheten i bonde

partiernas väljarstöd vid andrakammarvalen 1920, 1928 och 

1936. 

TABELL 6.9 Skillnad i bondepartiernas väljarstöd vid andrakam

marvalen 1920 - 1936 i industriområden, utvecklings

områden och traditionella områden (procentenheter) 

Uppgifterna i tabell 6.9 visar att likstorheten (dvs den jämnare 

fördelningen mellan högsta och lägsta röstetal) inom varje område 

minskar över tid. Den är genomgående större i traditionella 

områden och mindre i utvecklingsområden. Uppgifterna visar även 

att områdestyperna över tid utvecklas i en och samma riktning och 

att avstånden dem emellan minskar. 

De resultat som erhållits vid undersökningarna av de agrara 

landskapen stöder teorin att bondepartierna/Bondeförbundet mer 

1920 1924 1928 1932 1936 

Industriomr. 

Utvecklingsomr. 

Traditionella omr 

19.4 20.9 23.1 26.8 24.8 

27.2 25.3 27.3 34.2 34.1 

13.5 10.7 15.2 23.2 24.8 



-160-

framstår som traditionella partier - partier som försvarar en 

äldre samhällssyn - än som representanter för ett klassintresse. 

Detta gäller särskilt i områden där utvecklingen under 1920-talet 

släpade efter. I övriga områdestyper varierar partiernas röst

andelar betydligt mera än i traditionella områden. De större 

variationerna kan tyda på att bondepartierna/Bondeförbundet i 

mera utvecklade områden tidigare formas till vad som betecknas 

som klassparti. 

En större likformighet vad gäller väljarstödet i olika agrara 

landskap uttrycker i detta sammanhang sålunda ett mera samlat 

motstånd mot det moderna industrisamhället. En polarisering av 

väljarstödet i agrara landskap skulle däremot ge en antydan om 

att bondepartierna anpassar sig till samhällsutvecklingen och 

starkare försvarar det egna klassintresset. 

6.5 Sammanfattning 

Strukturomvandlingen fortsatte i Sverige under 1900-talets första 

decennier. De politiska riksorganisationer som vuxit fram vid se

kelskiftet betraktades allmänt som klasspartier med speciella 

klassintressen. De bondepartier som skapades under 1910-talet har 

av sina politiska motståndare ofta blivit betraktade som sådana 

partier. Bondepartierna själva menade däremot att de represen

terade den jordbrukande befolkningen, vilken enligt partierna 

inte åtnjöt den respekt som landets modernäring kunde önska. I 

stället priviligierade centralmakten det moderna och urbana 

samhället. Utgångspunkten i detta kapitel har därför varit knuten 

till Heberles hypotes att det finns samband mellan social 

tillhörighet och partival. 

Bondeförbundet kom från dess tillblivelse att utvecklas i ett 

motsatsförhållande till industrialism och urbanism. Som framgått 

av detta kapitel utgörs bondepartiernas rekryteringsbas inte 

endast av självägande bönder utan av flera sociala skikt i det 

agrara samhället. Där fanns såväl fattiga landproletärer som rika 

storbönder. Vid en studie av bondepartiernas valmanskårer vid 
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landstingsmannavalen år 1918 framkommer att det i traditionella 

områden är ägare av mindre antal röster som ger partiet sitt 

stöd. I mera utvecklade områden finns ett stöd även i röstgrupper 

som motsvaras av högre inkomsttagare. 

Det fanns även regionala skillnader i bondepartiernas valmans-

kårer. Vid en jämförelse av medelröstetalen vid landstingsman-

navalen i slutet av 1910-talet finner man att den ekonomiska 

utvecklingen gynnade partiets väljare i de industrialiserade 

områdena och missgynnade dem som stödde partiet i traditionella 

områden. 

Bondeförbundets röstandelar uppvisade under 1930-talet i in

dustriområden en högre samvariation med andelen sysselsatta 

inom jordbruket än i övriga områdestyper. Samvariationen var inte 

lika påfallande i utvecklingsområden och i traditionella områden. 

En viktig faktor till denna skillnad var att polariseringen av 

samhället gick snabbare i ekonomiskt utvecklade områden. Här 

fungerade den kapitalistiska ekonomin som en disintegrations-

faktor. Detta kan ställas mot utvecklingen i traditionella 

områden, där självhushållet fortfarande levde kvar. Här skiktades 

inte det agrara samhället i samma takt som i mera expansiva 

industriområden. 

Jordbrukarnas Riksförbund och Bondeförbundet erövrade efter år 

1920 sina flesta väljare i bondebygderna. Inom landproletariaten 

var anslutningsprocenten lägre. Väljarstödet i de agrara landskap 

som undersökts i respektive områdestyp visar att likstorheten är 

större i traditionella områden. Detta gäller i första hand för 

utvecklingen under 1920-talet. En större likstorhet vad gäller 

väljarstödet stärker antagandet att partierna åminstone under 

1920-talet framstår som språkrör för och försvarare av en äldre 

och mer traditionell statisk samhällssyn. 
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KAPITEL 7 BONDEPARTIERNA PÅ VÄLJARARENAN 

Utgångspunkten i detta kapitel härrör från Rudolf Heberles hypo

tes att regionala skillnader i partistyrka uppstår, inte endast 

beroende på variationer i klasstrukturen, utan också som en följd 

av partiernas inbördes förhållanden. Dessa kan vara av olika 

slag. Vanligt är att man studerar växelverkan mellan politiska 

partier utifrån konkurrensen vid allmänna val. 

Vid det första valet enligt den proportionella valmetoden år 1911 

deltog tre rikspartier: Socialdemokratiska Arbetarepartiet, Fri

sinnade Landsföreningen och Allmänna Valmansförbundet. Libera

lerna framstod som valets segerherrar och bildade regering under 

ledning av Karl Staaff. 

Under Staaffs tid som statsminister, från tillträdet år 1911 fram 

till borggårdshändelserna vårvintern 1914, utvecklades hans rela

tioner till Gustav V, från att tidigare ha varit en personlig 

motsättning till en strid om folkmakt eller kungamakt. Karl 

Staaff var en ivrig anhängare av den parlamentariska demokratin 

medan monarken hängivet förespråkade den konstitutionalism som 

var gällande enligt 1809 års regeringsform. 

Tvekampen dem emellan torgfördes till offentligheten i anslutning 

till försvarsfrågan och kulminerade den 6 februari 1914. Konungen 

lät sig denna dag uppvaktas av ett trettiotusental tillresta bön

der. I anslutning till uppvaktningen hälsade majestätet sin all

moge med ett tal, vars uppenbart fosterländska patos helt stred 

mot regeringens uppfattning i försvarsfrågan. Staaff tog omedel

bart konsekvenserna av konungens demonstration och demissione-

rade. 

För bönderna fick borggårdshändelserna 1914 en alldeles särskild 

betydelse. Upprymda av kungsorden återvände man till provinserna. 

Under den närmaste tiden rådde febril verksamhet. Inspirerade av 

den nationalistiska anda som genomsyrade bondetågsidén, bildade 

tågets ledande män redan i april 1914 Bondetågets Försvarsför
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bund, med uppgift att övervaka att försvarsfrågan löstes i enlig

het med monarkens vilja. Efter höstvalen 1914 upplöstes försvars

förbundet. Anledningen var den nya parlamentariska situationen 

vilken gjorde det möjligt att lösa 1914 års härordning. 

Borggårdshändelserna och bondetåget kom att stimulera bonderö

relsen till politisk samling. Redan år 1914 fanns tre politiska 

bondeorganisationer av huvudsakligen provinsiell karaktär: Bonde

förbundet (Skaraborgs län), Skånska Bondeförbundet (Malmöhus län) 

och Svenska Bondeförbundet (Älvsborgs och Skaraborgs län). På 

årsdagen av Bondetåget, den 6 februari 1915, konstituerades 

ytterligare en bondeorganisation, Jordbrukarnes Riksförbund. De 

svenska och skånska bondeförbunden anslöt sig omedelbart till den 

nybildade organisationen. 

7.1 Partier och väljare 

Under den pågående organiseringen hade företrädare för den poli

tiska bonderörelsen fått känna på partipolitikens hårda villkor. 

Högern och liberalerna kände sina positioner hotade och svartmå

lade på möten och i pamfletter den fristående bondeaktivismen. De 

första konfrontationerna avslöjade vilka svårigheter som väntade 

i framtiden: 

1. valsamverkan med övriga borgerliga partier 

2. konkurrensen med övriga partier vid allmänna val 

Valsamverkan och partikonkurrens kan sammanfattas i termen elek-

toral mobilisering. Efter proportionalismens genombrott gällde 

andra villkor än de valrutiner som var anpassade till majoritets

valen. En viktig faktor var att de politiska partierna nu tvinga

des ut ur parlamentet. 

Organiseringen av politiska partier kan även fogas till en bre

dare samhällsomdaning: politisk modernisering. Uppkomsten och ut

vecklingen av flerpartisystem har ofta gått hand i hand med ökade 
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demokratiska rättigheter, t ex utvidgad rösträtt och rättvisare 

fördelningsprinciper vad beträffar representation. Seymor Lipset 

och Stein Rokkan (1967:33) har i detta sammanhang beskrivit den 

snabba moderniseringen av de politiska institutionerna i Sverige 

och de tvära kast denna modernisering medförde för partiernas 

strategier. Lipset och Rokkan betraktar de politiska partierna 

som uttryck för samhällskonflikter. 

De politiska partierna har över tid definierats på många sätt. 

En uppfattning tillkännages av Weiner och LaPalombara (1966:27). 

De menar att ett politiskt parti måste uppfylla fyra kriterier: 

1. det skall finnas kontinuitet i partiorganisationen 

2. partiet skall omfatta avdelningar på lokal och regional nivå, 

vilka är underställda organisationen på nationell nivå 

3. partiet skall sträva efter makt 

4. partiet skall deltaga i allmänna val 

De två förra kriterierna kan knytas till den partiorganisatoriska 

aktiviteten, medan de två senare avser konkurrensen mellan 

partier om makt uttryckt i företrädesvis erövrade mandat. 

Begreppet partikonkurrens har diskuterats av John Berrigan. I 

Berrigans terminologi framstår partikonkurrens som en faktor, 

vilken påverkar förhållandet och allianser mellan partier i 

partiväsendet. Berrigan menar att: 

The crucial first step in effectuating the determination of 

the cleavage structure movement in an electoral condition is 

the development of precise methods for measuring the variab

les of electoral competition between 'cleavage alliances' 

(interparty electoral competition); the perpetuation of 

existing alliances (stability); and the electoral shifts of 

alliance structure (change) (Berrigan, 1972:194). 
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Berrigan (1972:195-196) ger även exempel på hur man kan opera-

tionalisera partikonkurrens uttryckt i stabilitet och/eller 

förändring. En förutsättning är att flera val i kontinuerlig 

följd undersöks. För det första kan man undersöka hur många val 

varje deltagande parti 'vunnit'. För det andra kan man undersöka 

hur många mandat varje deltagande parti vunnit vid respektive 

val. Den tredje och mest tillämpade proceduren är att undersöka 

hur många procent varje deltagade parti erövrat vid respektive 

val. 

Resultaten jämförs därefter över tid, varvid man förhoppningvis 

kan konstatera stabilitet eller förändring. Varje tillvägagångs

sätt är förenat med svårigheter. I de två förra fallen kan val

systemet i sig försvåra jämförbara analyser. Beträffande den 

senare operationaliseringen menar Berrigan att ett aggregat av 

regionala valdata till nationell nivå medför informationsför

luster. De erhållna resultaten blir alltför generella och 

forskaren kan inte exakt avgöra väljarströmmarna på regional nivå 

(s k ekologiska felslut). Som uttryck för partikonkurrens till-

lämpas i detta kapitel, trots vetskapen om ekologiska felslut, 

Berrigans förslag att undersöka de relativa procentandelarna för 

varje deltagande parti vid ett antal val och utifrån dessa 

kartlägga partistyrkeförskjutningar. 

Dessutom undersöks även effekten av valsamverkan - allianser 

mellan partier - vid allmänna val. Valsamverkan kan även 

betraktas ur ett ideologiskt perspektiv. Ett samgående mellan 

politiska partier i ett valsystem av proportionell typ har inte 

endast matematiska förtecken utan speglar även gemensamma åsikter 

i olika samhällskonflikter och uttrycker därför ett allianssystem 

mellan olika samhällsintressen. Ett samarbete över partigränserna 

kan dessutom också visa på mera övergripande omdaningar inom 

samhället som sådant. 
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7.2 Angreppssätt 

Den teori, som skall prövas i detta kapitel, utgår från att bon

departierna i första hand byter väljare med högern i traditio

nella områden (se kap 3). I övriga områdestyper sker väljarbyten 

även med den borgerliga vänstern och socialistpartierna. Samma 

antagande gäller beträffande valsamverkan. En sådan bedrivs med 

högern i traditionella områden. I övriga områdestyper ingår 

bondepartierna valsamverkan även med andra partier. 

Valsamverkan occh partikonkurrens utgör indikatorer på den teo

retiskt definierade variabeln 'elektoral institutionalisering'. 

Enligt nedanstående modell undersöks sambandet mellan följande 

variabler: 

VALSAMVERKAN 

1. Bondepartiernas väljarstöd och samverkan sinsemellan eller 

med andra partier. Med samverkan avses valsamverkan med ge

mensam partibeteckning och valkarteller där något av bonde

partierna är en av de samgående parterna. 

2. Bondepartiernas väljarstöd och konkurrensen från övriga 

partier. Med partikonkurrens avses 'valvinden1 eller 

variation i partiernas väljarstöd mellan de parvisa valåren 

1914/1920, 1924/1928 och 1932/1936. Icke-röstarna betraktas 

här som ett parti. 

Avsikten är i de följande avsnitten att undersöka den elektorala 

mobiliseringens effekter på bondepartiernas väljarstöd i de områ

destyper som genomgående gäller i avhandlingen. Den elektorala 

institutionaliseringen - här uttryckt i elektoral mobilisering 

(valsamverkan och partikonkurrens) - framstår efter år 1911 som 

allt mer betydelsefull. 

""" VÄLJARSTÖD 

PARTIKONKURRENS 
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7.3 Valsamverkan 

Den proportionella mandatfördelningsprincip som användes i Sver

ige byggde på Viktor d'Hondt's metod. Denna gynnade större parti

bildningar framför de mindre, eftersom divisorn 1,2,3,4 etc., 

inte reducerade röstetalen nog för att åstadkomma en rättvis 

mandatfördelning. Valmetoden som sådan manade därför till sam

verkan över partigränserna. På så sätt kunde partier med i första 

hand likartade ideologier öka sina röstetal och därigenom nå en 

fördelaktigare representation i parlamentet. Vid valet år 1911 

gick därför liberaler och socialdemokrater samman i 15 valkretsar 

under gemensam partibeteckning. 

En valsamverkan medförde sålunda möjligheter att öka den egna 

slagkraften i parlamentet. Särskilt viktigt var det för nybildade 

partier vilka önskade representation i detta parlament. Det var 

även viktigt för de redan etablerade partierna. Om de nya parti

bildningarna uppträdde enskilt kunde motståndaren gynnas, allt 

enligt den matematiska fördelningsprincipen i d'Hondt's regel. 

Valrörelserna fram till år 1921 inbjöd därför till såväl konspi

rationer partier emellan som samarbete över partigränserna. 

Valkarteller i egentlig mening var förbjudna fram till år 1923. 

Att bedriva valteknisk samverkan var dock tillåtet. Inför andra-

kammarvalet 1917 förespråkade Bondeförbundet parollen 'Absolut 

självständighet' medan Riksförbundet sträckte ut handen till 

Bondeförbundet och de övriga borgerliga partierna. Vid valen 1917 

kom Riksförbundet att i samtliga valkretsar (16) där man deltog 

samverka med de moderata. Bondeförbundet å sin sida samverkade 

med de moderata i 13 av 24 valkretsar. Intimiteten mellan de två 

sistnämnda partierna hade dock icke tillkommit i endräkt. 

Bertil Fiskesjö (1980:50) menar att högern - de moderata - inför 

valen 1917 erbjöd sig att tillsammans med Bondeförbundet gå fram 

under just partibeteckningen 'Bondeförbundet'. Då detta förslag 

tillbakavisades beslöt högern att ändå, för egen del, använda den 

föreslagna partibeteckningen i ett flertal valkretsar där även 

det egentliga Bondeförbundet ställde upp. Här finner man sålunda 
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förklaringen till att Bondeförbundet och de moderata samverkade i 

13 valkretsar. De moderata tillskansade sig helt enkelt parti

beteckningen 'Bondeförbundet'. 

Fiskesjö konstaterar även att Bondeförbundet senare accepterade 

att samverka med andra partier vid allmänna val. Denna samverkan 

ansågs vara nödvändig för att partiet skulle få inflytande. En 

översikt för andrakammarvalen åren 1917 och 1920 visar en intres

sant utveckling. Riksförbundet erhöll vid det tidigare tillfället 

tre mandat oavsett valsamverkan med andra partier. För Bondeför

bundet får en sådan jämförelse ett annat utfall. Det påtvingade 

äktenskapet med 'de moderata' resulterade i två extra mandat. Vid 

1920 års val erhöll Riksförbundet och Bondeförbundet genom 

valsamverkan sinsemellan eller med företrädesvis högern ett 

tillskott av tre respektive fyra mandat (Grönlund 1924:254). En 

fråga är därför huruvida man skall bedöma Bondeförbundets 'abso

luta självständighet' inför 1917 års val som en födslovånda eller 

som ett uttryck för en fristående agrarianism. Den fortsatta ut-

utvecklingen kan ge svar på denna fråga. 

Från och med andrakammarvalen år 1924 gällde nya regler för val

samverkan mellan partier, vilken nu kunde ske i tre olika former. 

Det vanligaste tillvägagångssättet var att två eller flera par

tier gick till val under samma kartellbeteckning. För det andra 

kunde två eller flera partier inom samma kartell använda en andra 

väljarbeteckning (partibeteckning) och för det tredje kunde sam

verkan även utsträckas till att gälla gemensam kandidatlista 

(fraktionsbeteckning). Som exempel i detta sammanhang kan anföras 

den borgerliga valkartellen i Stockholms län inför 1928 års val, 

vilken bar beteckningen 'Fram till val'. 

I ett andra steg fanns i samma län en underkartell med parti

beteckningen 'Med Bondeförbundet för landsbygdens folk'. Den 

innehöll i sin tur fraktionsbeteckningarna 'Länets landsbygd' och 

'För Karl Martins val'. Den förra bestod av enbart bondeförbun-

dare medan den senare innehöll både bondeförbundare och libe

raler. Det gällde för roslagsbönderna att år 1928 vara alerta när 

de på valdagen gav sig in i denna labyrint av karteller och be-
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teckningar. I annat fall vore risken uppenbar att valsedeln ham

nade i orätta händer. 

Vad som är av intresse är huruvida man kan betraka valkartellen 

som ett ideologiskt instrument och inte endast som ett verktyg 

för mandatmaximering. En genomgång av valsamverkan och valkar

teller under 1910-,1920- och 1930-talen visar att partiväsendet 

under denna tid - genom inverkan av valkarteller - mer framstod 

som ett tvåpartisystem innehållande ett icke-socialistiskt och 

ett socialistiskt block. 

Agrarpartierna medverkade genomgående i de borgerliga kartellerna 

och i det icke-socialistiska blocket. Hans Albin Larson (1980:25) 

menar att bondepartierna i ett avseende var traditionellt kon

servativa och i ett annat traditionellt liberala. Att enbart be

trakta Bondeförbundet konservativt, vilket är vanligt, är enligt 

Larsson felaktigt. Det vore riktigare att beteckna partiet som 

agrarideologiskt, eftersom det var just jordbruket som utgjorde 

den gemensamma basen för medlemmarna. I sin genomgång av agrar

ideologin anför Larsson ett innehåll som till stora delar faller 

samman med vad som i detta arbete framställs som agrarianism. 

Stein Rokkan (1970) menar att Bondeförbundet under mellankrigs

tiden försattes i en svår situation: 

The system placed the Agrarians in a very difficult 

position. To avoid underreprentation, they were 

tempted to join in cartels with the other non-

socialist parties; but to advance the interests of 

the farmers they found it best to support the So

cial Democratic government (Rokkan, 1970:159). 

Att, utifrån ovanstående citat, påstå att Bondeförbundet under 

mellankrigstiden gestaltade åsnan mellan hötapparna är kanske en 

överdrift. Det fanns emellertid spänningar inom partiet, vilket 

till slut, trots att man bedrev valsamverkan med övriga borger

liga partierna, även resulterade i överenskommelsen med socialde

mokraterna år 1933. 
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Går det att knyta valsamverkan och valkarteller som ideologiska 

instrument till de områdestyper som genomgående diskuteras? Mot 

bakgrund av att de moderata 'tvångsanslöt1 Bondeförbundet vid 

1917 års val går det att visa en omständighet i agrarideologisk 

riktning. I områden, Skaraborgs län och Hälsingland, där Bonde

förbundet först kom under regional organisering gick partiet 

även självständigt fram till val år 1920. Detta trots vetskapen 

om att en valsamverkan kunde medföra mandatvinster. Det skulle 

därför kunna finnas ett motstånd mot valsamverkan inom områden 

där Bondeförbundet från början vunnit stora sympatier. De områden 

som nämnts ovan - Skaraborgs län och Hälsingland - har i tidigare 

kapitel beskrivits som traditionella områden, undantaget en val

krets i sydöstra Hälsingland. 

Valkartellerna institutionaliserades efterhand i valsystemet. 

Kartellerna var avhängiga valmetoden och det parti som ställde 

sig utanför riskerade mandatförluster, inte bara för egen del, 

utan även för andra partier inom samma block. Därmed har också 

frågan vad beträffar fden absoluta självständigheten1 fått ett 

svar: valsamverkan framstod för Bondeförbundet (och även för de 

övriga partierna) som en 1cost-benefit-analys', där man växlade 

självständighet mot mandatvinster. 

7.4 Bondepartierna på väljararenan 

De första decennierna i proportionalismens historia saknade inte 

dramatik. Under denna tid fick den konstitutionella monarkin ge 

vika för ett bredare demokratiskt synsätt, där parlamentarism och 

allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor intog fram

skjutna positioner. Vid denna tid pågick också en kontinuerlig 

partipolitisk maktförskjutning, vilken kulminerade i det social

demokratiska segervalet år 1936. Dessförinnan hade socialdemokra

terna under ledning av Hjalmar Branting redan på 1920-talet bil

dat tre minoritetsregeringar. 

Andrakammarvalen år 1920 var de sista enligt de tidigare röst

rättsbestämmelserna. Valen var även de sista för bondepartierna 
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som enskilda partier. Valtröttheten lyste igenom, vilket bevisas 

av det låga valdeltagandet detta år (54%). Under 1910-talet 

förekom inte mindre än fyra riksdagsval och dessutom ett antal 

kommunala val. Högern har betraktats som valets segrare. Detta är 

ett påstående som kan ifrågasättas. I många landsbygdsvalkretsar 

åsamkades högern påtagliga förluster samtidigt som bondepartierna 

kunde visa resultat i motsatt riktning. 

Efter andrakammarvalet år 1932 hade Arbetarepartiet åter kommit 

till makten. Det minoritetsparlamentariska dilemmat löstes denna 

gång med hjälp av Bondeförbundet. Koalitionen partierna emellan 

skapade en fast majoritet i riksdagen. För Bondeförbundet som 

politiskt parti innebar den utsträckta handen till socialdemokra

tin ett brytningsskede. Tillsammans med ett parti som ända sedan 

sin begynnelse varit det urbant-industriella samhällets före

språkare valde Bondeförbundet att lösa de samhällsekonomiska pro

blem som under depressionen i hög grad också drabbade jordbruket. 

Bondeförbundets nyorientering kan tillskrivas männen bakom den 

interna palatsrevolution, vilken genomfördes i samband med kris

uppgörelsen. 

Vid sidan av Kosackvalet år 1928 framstår krisuppgörelsen mellan 

SAP och Bondeförbundet år 1933 som den viktigaste partipolitiska 

händelsen under mellankrigstiden. Även om argumenten i politiska 

termer gick i en klar anti-kommunistisk riktning kan Kosackvalet 

på sitt sätt betraktas som det traditionella samhällets sista 

mobilisering mot den nya tidens idéer. Krisuppgörelsen var däre

mot ett tecken på att en ny tid stod för dörren. Detta gäller 

inte minst för Bondeförbundet. 

7.4.1 Kosackvalet och krisuppgörelsen 

Det finns ingen anledning till närmare analys av Kosackvalet och 

krisuppgörelsen. Händelseförloppen har tidigare utretts av bl a 

Rolf Karlbom och Olle Nyman. Emellertid är några randanmärkningar 

viktiga för den fortsatta framställningen. 
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Det egentliga skälet till den häftiga högerpropagandan inför 1928 

års val var en socialdemokratisk motion om skärpt arvsbeskatt

ning. Denna motion togs av högern som ett bevis för att socialde

mokraterna ville införa en socialistisk samhällsordning. Eftersom 

socialdemokraterna överlag ingick valsamverkan med kommunisterna 

fick denna motion ytterligare krydda. Även när det gällde en rad 

andra samhällsfrågor flätades socialdemokraterna samman med kom

munismen. Kommunistpartiets framgångar vid slutet av 1920-talet 

ansågs också vara så oroande att privata skyddskårer bildades för 

att vid behov kunna ställas till samhället tjänst. Rolf Karlbom 

(1958:362-389) menar att det ledande motivet i högerns propaganda 

var att ständigt påminna om socialdemokraternas eftergifter till 

kommunisterna; därav beteckningen 'Kosackvalet'. 

Kosackvalet innebar ett uppsving för Högerpartiet och Bonde

förbundet samtidigt som det utvecklades till ett bakslag för 

liberalerna och den samlade vänstern. För högern var dock röst-

och mandatvinsterna en tillfällighet, eftersom de omedelbart gick 

förlorade vid det följande valet år 1932. För Bondeförbundet 

innebar valet år 1928 en fortsatt uppmarsch i utvecklingsområdena 

och en återhämtning av de tidigare gjorda förlusterna i traditio

nella områden. 

Krisuppgörelsen år 1933 har diskuterats av många forskare, bland 

andra Olle Nyman (1944:82ff). Händelseutvecklingen visar att 

Bondeförbundet i och med krisuppgörelsen antog en för partiet 

ny och tidigare oprövad strategi, överenskommelsen kunde slutas 

utifrån gemensamma uppfattningar i arbetslöshets- och 

jordbruksfrågorna. Nyman menar att det under de interna 

förhandlingarna skedde en palatsrevolution inom Bondeförbundet 

'där det sätt varpå partiledaren utmanövrerades och övergavs av 

nära nog hela sitt parti är enastående i partihistorien'. Olof 

Olsson i Kullenbergstorp, som vid denna tid betraktades som 

partiledare blev fullständigt utmanövrerad under förhandlingarna 

med arbetarepartiet. Dessa sköttes i första hand av yngre 

förmågor som Axel Pehrsson i Bramstorp, K G Westman och Gerhard 

Strindlund. 
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'Kullenbergstorp' företrädde den gamla stammen inom svensk bonde

tradition. Han tillhörde den generation som med negativ attityd 

såg statens ekonomiska politik och särskilt penningpolitiken som 

ett förtryckarinstrument gentemot jordbruket. Den nya genera

tionen med, efter år 1934, Pehrsson i Bramstorp som banérförare, 

visade en mera positiv attityd till det moderna samhället. För 

att jordbruket skulle överleva depressionen i industrisamhället 

krävdes ett samarbete över blockgränserna. 'Bramstorp1 hade under 

tidigt 1920-tal suttit en mandatperiod som liberal riksdagsman 

och var därigenom inte agrarianistiskt skolad. Under hans ledning 

och under inverkan av krisuppgörelsen och samarbetet med social

demokraterna kom Bondeförbundet att utvecklas i en helt annan 

riktning än tidigare. 

För partiet innebar krisuppgörelsen inte bara ett öppet accep

terande av den marknadsstyrda ekonomin, utan också en aktiv med

verkan till att begreppet 'folkhemmet' fick ett verkligt inne

håll. Den Hansson-Bramstorpska koalitionsregeringen genomförde 

under 1930-talets andra hälft en rad socialpolitiska reformer, 

helt i enlighet med de linjer som tidigare dragits upp av social

demokraterna och som i den fortsatta framtiden har kommit att be

traktas som grundstenarna i folkhemmet. 

Samverkan med Arbetarepartiet var för Bondeförbundet inte bara av 

godo. Krisuppgörelsen kom att kasta sin skugga över andrakammar-

valet år 1936. Även om röstförlusterna detta år var marginella, 

hejdades Kosackvalets positiva trend för Bondeförbundet. Det 

borgerliga alternativet var för många i det agrara samhället det 

enda naturliga och Bondeförbundets deklarationer i samband med 

krisuppgörelsen fick tidigare väljare att lämna partiet. 

7.4.2 Valvinden 

Valdeltagandet vid valet år 1920 visar jämfört med valet hösten 

1914 en kraftig nedgång. De tre partier som ställde upp vid höst

valet år 1914 fick alla vidkännas en tillbakagång vid valet år 

1920. Anledningen till avtappningarna vid valet år 1920 kan till
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skrivas de nya partierna: bondepartierna och vänstersocialis

terna. 

Tabell 7.1 visar en översikt av valvinden vid de parvisa valåren 

1914/1920, 1924/1928 och 1932/1936. Valvinden uttrycker skillna

der i partistyrka mellan två på varandra följande andrakammarval. 

Parvisa valår benämns i fortsättningen med begreppet 'valperiod*. 

Andrakammarvalet år 1917 har fått lämnas därhän på grund av tek

nisk valsamverkan mellan bondepartierna och högern i ett flertal 

valkretsar. Valresultaten är i den officiella statistiken redo

visade så att det inte går att särskilja partiernas röster. 

TABELL 7.1 Valvinden i industriområden, utvecklingsområden och 

traditionella områden de parvisa valåren 1914/1920, 

1924/1928 och 1932/1936 (procentenheter) 

1914/ 

1920 

1924/ 

1928 

1932/ 

1936 

Icke-röstare Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

+12.5 

+ 9.0 

+ 9.5 

-11.3 

-13.7 

-17.1 

- 6.4 

- 8.6 

- 6.0 

Högern Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

-14.3 

-12.3 

-16.0 

+ 3.7 

+ 1.0 

+ 3.5 

- 5.2 

- 6.4 

- 6.0 

Bondep. Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

+20.2 

+17.6 

+25.9 

+ 2.7 

+ 3.8 

+ 0.8 

+-0.0 

- 0.5 

+ 0.6 

Liberaler Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

- 6.0 

- 3.1 

- 6.8 

- 0.7 

- 0.7 

- 3.2 

+ 0.1 

+ 2.7 

- 0.9 

Vänstern Ind omr. 

Utv omr. 

Trad omr. 

- 0.1 

- 2.2 

- 3.0 

- 5.6 

- 4.1 

- 1.3 

+ 3.9 

+ 4.1 

+ 6.0 
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Valtröttheten gav som tabell 7.1 visar utslag i ickeröstarnas 

väljarkår vid valperioden 1914/1920. Trenden bryts under 1920-

talet och de övriga valperioderna visar en genomgående tillbaka

gång för den icke-röstande gruppen. 

För de politiska partierna gäller följande: Högern tappar - med 

undantag för Kosackvalet år 1928 - genomgående väljare. Förlus

terna är påtagliga vid 1920 års val. Vänsterpartierna och libe

ralerna tappar väljare vid de tidigare valperioderna. Röstför

lusterna är dock mer begränsade jämfört med högerns förluster. 

Vid den senare valperioden - 1936/1932 - erhåller både vänstern 

och liberaler röstvinster. 

Bondepartierna och Bondeförbundet är framgångsrika under 1910-

och 1920-talet. Vid valet år 1920 erhåller partierna genomgående 

20 -25 % av väljarkåren. Kosackvalet innebär röstvinster även för 

Bondeförbundet. Valperioden 1932/1936 är för Bondeförbundet min

dre lyckosam. Krisuppgörelsen med SAP innebär för partiet i stort 

status quo. 

Valvinden vid perioderna 1914/1920, 1924/1928 och 1932/1936 får 

bilda underlag i nästa avsnitt för tolkningar av samband mellan 

bondepartierna/Bondeförbundet och övriga partier. 

7.4.3 Bondepartierna i industriområden, utvecklingsområden 

och traditionella områden. 

De politiska skeendena i föregående avsnitt - Kosackvalet och 

krisuppgörelsen - kan tjäna som utgångspunkter för en genomgång 

av valvind och partistyrkeförskjutningar, vilka som teoretiska 

begrepp kan knytas till partikonkurrens. En sådan genomgång har 

dock en naturlig början vid den tid när bondepartierna dök upp på 

väljararenan. Emellertid måste genomgången av tekniska skäl in

ledas i anslutning till andrakammarvalet 1920. Valet 1917 har 

utelämnats eftersom valteknisk samverkan mellan bondepartierna 

och högern i vissa fall omöjliggjort att särskilja partierna. Med 

partistyrkeförskjutning avses partivisa skillnader - med avseende 
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på röstandelar - mellan två på varandra följande andrakammarval. 

Erik Allardt (1970:52) anser att röstvinster för de finska kom

munisterna på bekostnad av Agrarförbundet uttryckte - särskilt 

i 'backward communities' - tecken på modernisering. Utifrån för

hållandena i Sverige skulle en motsvarande och modifierad modell 

innebära att röstvinster för liberalerna och vänstern på bonde

partiernas bekostnad visar tecken på modernisering. 

Ett ytterligare antagande skulle vara att högerpartiet - inspire

rat av socialkonservativa idéer - av traditonella väljare upp

fattas som mottaglig för det moderna samhällets värderingar. Med 

vetskapen att högern/'de moderata' valen 1911 och 1914 anslöt 

landsbygdsväljare med traditionella värderingar skulle röstvin

ster för bondepartierna och förluster för högern år 1920 tyda på 

motstånd mot förändringar i samhället. Uppfattningen att högerns 

förluster i första hand krediteras bondepartierna har redovisats 

av Olle Gellerman (1958) som menar följande: 

Två renodlade intressepartier, bondeförbundet och 

Jordbrukarnas Riksförbund, hade snabbt vunnit terräng... 

Främst högern kände sin ställning hotad. Även detta parti 

inriktade därför i hög grad sin propaganda på att vinna 

bönderna. Men partiet kunde inte hålla stånd mot anloppen 

från bondepartierna och vänstern. De flesta av 

bondepartiernas mandat erövrades från högern (Gellerman, 

1958:352-353). 

Mot bakgrund av bondepartiernas påstådda väljarframgångar på 

andra partiers bekostnad är det i detta sammanhang av betydelse 

att pröva sambandet mellan 

(1) bondepartiernas röstandelar 1920 och skillnaderna i övriga 

partiernas väljarstöd mellan valen 1914 - 1920 

och 
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(2) skillnaderna i Bondeförbundets väljarstöd mellan valen 

1924/1928 och 1932/1936 och skillnaderna i övriga 

partiernas väljarstöd mellan valen 1924/1928 och 1932/1936. 

En undersökning av partikonkurrens och partibyten kräver en ge

nomgång av väljarströmmarna under mellankrigstiden. Sambandet 

uttryckt i termer av Pearsons r (produktmomentkorr.) kan vara ett 

sätt att beskriva valvinden eller partistyrkeförskjutningar. Kor

relationerna har genomförts på kommunnivå. I rummet kan sambandet 

prövas i industriområden, utvecklingsområden och traditionella 

områden samt i de agrara landskap som diskuterades i föregående 

kapitel. 

I tabell 7.2 - 7.6 prövas i områdestyper och agrara landskap de 

samband som redovisats under punkterna (1) och (2) ovan. Sam

bandet uttrycks i respektive tabell som: Partistyrkeförskjut-

ningar: samband mellan bondepartierna och övriga partier. Riks

förbundet och Bondeförbundets har vid 1920 års andrakammarval 

slagits samman till ett parti. 

Sambandet anses vara starkt om det överskrider r = -.60 och 

påvisbart om det överskrider r = -.30. Att koefficienterna nästan 

genomgående är negativa beror på att de uttrycker röstvinster och 

röstförluster för bondepartierna/Bondeförbundet i förhållande 

till övriga partiers röstvinster och röstförluster. 

Bondepartierna/Bondeförbundet uppvisar starka negativa samband 

med högern vid de båda första valperioderna 1914/1920 och 

1924/1928 och ett något svagare samband vid perioden 1932/1936. 

Sambandet mellan bondepartierna/Bondeförbundet och övriga partier 

är genomgående svagt. De högsta samvariationerna med liberalerna 

återfinns i utvecklingsområden vid den första valperioden och med 

vänstern i samma områden vid den senare perioden. 

Den icke-röstande gruppen uppvisar den högsta negativa samvaria

tionen med bondepartierna i traditionella områden: ju lägre 

valdeltagade desto högre röstandelar för bondepartierna. Detta 

stämmer överens med vad som framkom i kapitel 4. Röstnings
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frekvensen var av tradition lägre i traditionella områden än i 

andra områden samtidigt som Bondeförbundet var starkt 

representerat. 

Med stöd av de antaganden som gjordes i föregående avsnitt och 

utifrån vetskapen om valvindens beskaffenhet visar sambandet 

mellan bondepartierna/Bondeförbundet och högern att de förra 

partiernas röstvinster gjordes på det senare partiets bekostnad. 

Bondepartiernas röstvinster år 1920 är ett tydligt utslag av den 

traditionella befolkningens missnöje med högerpolitiken. 

TABELL 7.2 Partistyrkeförskjutningar : samband mellan bondepar

tierna och övriga partier (Pearson r) 

1914/ 1924/ 1932, 

1920 1928 1936 

Icke-röst. -.09 .00 -.02 

Industriomr. Högern -.77 -.53 -.52 

(n=230) Liberaler -.17 -.24 -.11 

Vänstern -.08 -.29 -.08 

Icke-röst. -.05 -.03 -.11 

Utvecklingsomr. Högern -.69 -.59 -.18 

(n=278) Liberaler -.34 -.23 -.21 

Vänstern -.13 -.07 -.31 

Icke-röst. -.24 -.02 .14 

Traditionella omr. Högern -.75 -.68 -.41 

(n=600) Liberaler -.22 -.29 -.16 

Vänstern -.13 -.19 -.16 

Den högre samvariationen - jämfört med den motsvarande med 

högern - mellan Bondeförbundet och vänstern/liberalerna kan tyda 

på ett missnöje mot Bondeförbundets politik. Partierna förlorar 

väljare i detta område vid valet år 1936. Utifrån Allardts teori 

skulle sådana röstförluster tyda på modernisering. 
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7.4.4 Bondepartierna i agrara landskap 

En undersökning av partikonkurrens och partibyten kan utifrån de 

premisser som gäller för områdestyperna i sin helhet även genom

föras i de agrara strukturer som föreslagits av Hans Seyler och 

som introducerades i föregående kapitel. 

Utifrån Seylers indelning undersöks i kommande avsnitt parti

styr keför skjutningar i områden med 25-49.9 % (a) jordproletariat 

0.26 - 2 ha (b) melianbondgårdar 20 - 30 ha (c) storbondegårdar 

30 - 50 ha och i områden med mera än 50 % (d) småbruk 2-10 ha. 

Att indelningarna här skiljer sig från dem som användes i före

gående kapitel hänger samman med det antal observationer (kom

muner) som krävs vid användning av korrelationsanalyser. En 

genomgång av valvinden i de agrara landskapen - motsvarande den 

för varje områdestyp - finns redovisad i APPENDIX V. 

7.4.4.1 Bondepartierna i jordproletariat 

De väljarströmmar som tidigare iakttagits i industriområden, 

utvecklingsområden och traditionella områden upprepas i jord-

proletariaten. Avvikelser saknas emellertid inte. Som framgår 

av tabell 7.3 föreligger vid den tidigare valperioden i industri

områden en högre negativ samvariation mellan bondepartierna och 

högern än i någon av de övriga områdestyperna. Sambandet är i 

det närmaste linjärt. 

Den negativa samvariationen mellan bondepartierna/Bondeförbundet 

och högern är i traditionella områden också genomgående stark 

över tid. Med undantag för industriområden finns en påvisbar sam

variation mellan bondepartierna och vänstern vid valperioden 

1932/1936. I industriområden återfinns en liknande samvariation 

efter Kosackvalet år 1928 (den andra valperioden). Ett svagare 

men påvisbart samband finns mellan bondepartierna och liberalerna 

i samtliga områdestyper vid valperioden 1924/1928. 



-180-

TABELL 7.3 Partistyrkeförskjutningar: samband mellan bondepar

tierna och övriga partier i kommuner med 25-49.9 % 

jordproletariat (Pearson r) 

1914/ 1924/ 1932> 

1920 1928 1936 

Icke-röst. -.11 -.14 -.02 

Industriomr. Högern -.87 -.56 -.64 

(n=101) Liberaler -.23 -.34 -.11 

Vänstern -.14 -.50 -.19 

Icke-röst. .14 -.03 

<N O
 1 

Utvecklingsomr. Högern -.61 -.66 -.52 

(n=83) Liberaler -.33 -.20 -.11 

Vänstern -.18 -.37 -.46 

Icke-röst. -.20 .02 .02 

Traditionella omr. Högern -.75 -.66 -.52 

(n=115) Liberaler -.11 -.31 -.11 

Vänstern -.21 -.10 -.46 

Av valvinden framgår att bondepartierna i industriområden år 1920 

erövrar 11.3 % av rösterna samtidigt som högern förlorar 8.1 % av 

de tidigare väljarna (se APPENDIX VI). Det starkt negativa sam

bandet tyder på väljarströmmar. Även i övriga områdestyper indi-

kerar samband och valvind väljarströmmar från högern till bonde

partierna. 

Det negativa sambandet mellan Bondeförbundet och vänstern i indu

striområden vid valperioden 1928/1924 visar Kosackvalets inverkan 

på väljarna inom jordproletariaten. Valvinden uttrycker väljar

strömmar från vänstern till Bondeförbundet. Väljarströmmmarna 

kan sägas uttrycka en rädsla för socialismen och samtidigt ett 

stöd för det traditionella samhället. 

Den negativa samvariationen mellan Bondeförbundet och vänstern 

vid valperioden 1936/1932 i utvecklingsområden och traditionella 
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områden kan tolkas i en annan riktning. I båda områdestyperna 

vinner vänstern väljare medan bondepartierna förlorar röster. 

Väljarströmmarna mellan partierna kan betyda att den fackliga 

lantarbetarrörelsen påverkat väljarna inom jordproletäriaten i 

socialistisk riktning. Väljarströmmarna skulle i så fall tyda på 

modernisering. 

7.4.4.2 Bondepartierna i småbrukarbygder 

Undersökningen i småbrukarbygder omfattar endast utvecklings

områden och traditionella områden. Antalet kommuner i industri

områden med 50 % eller mer småbruk räcker inte som underlag vid 

en korrelationsanalys. 

Tabell 7.4 visar negativa samvariationer i två småbrukarområden. 

I småbrukarbygder återfinns ett mönster som påminner om det i 

jordproletäriaten. Efter 1932 års val är emellertid det negativa 

sambandet mellan bondepartierna och högern i småbrukarbygder 

överlag svagt. Vid valperioden 1914/1920 föreligger ett påvisbart 

negativt samband mellan bondepartierna och liberalerna i utveck

lingsområden. Vid den andra valperioden - 1924/1928 - återfinns 

ett påvisbart negativt samband mellan Bondeförbundet och den 

samlade vänstern i både utvecklingsområden och i traditionella 

områden. 
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TABELL 7.4 Partistyrkeförskjutningar: samband mellan bondepar

tierna och övriga partier i kommuner med minst 50 % 

småbruk (Pearson r) 

1914/ 1924/ 1932, 

1920 1928 1936 

Icke-röst. -.14 -.03 -.18 

Utvecklingsomr. Högern -.64 -.59 -.18 

(n=65) Liberaler -.37 -.22 -.02 

Vänstern -.07 -.22 -.31 

Icke-röst. .15 .02 .00 

Traditionella omr. Högern -.76 -.71 -.37 

(n=246) Liberaler -.23 -.24 -.19 

Vänstern -.11 -.22 -.31 

Liksom i jordproletariaten tyder samband och valvind på väljar-

strömmar från högern till bondepartierna/Bondeförbundet vid de 

två tidigare valperioderna. Vad gäller sambandet mellan bondepar

tierna och liberalerna vid den första valperioden tyder valvinden 

på ett röstbyte från liberaler till bondepartierna. Vid den se

nare valperioden tyder samband och valvinden på väljarströmmar 

från Bondeförbundet till vänstern. 

7.4.4.3 Bondepartierna i mellanbondebygder 

Bondepartierna uppvisar höga negativa samband med högern i mel

lanbondebygder vid den första valperioden. Samvariationen är -

som framgår av 7.5 - starkare vid 1920-talets början och svagare 

vid tiden för andrakammarvalet 1936. 

Vid de två tidigare valperioderna återfinns ett högt negativt 

samband mellan bondepartierna/Bondeförbundet och högern i samt

liga områdestyper. Valvinden tyder på väljarströmmar från högern 

till bondepartierna/Bondeförbundet. Det föreligger i industriom

råden - vid samtliga valperioder - negativa påvisbara samband 
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mellan bondepartierna/Bondeförbundet och liberalerna. Valvinden 

visar förluster för liberalerna vid samtliga valperioder. 

TABELL 7.5 Partistyrkeförskjutningar : samband mellan bondepar

tierna och övriga partier i kommuner med 25-49.9 % 

mellanbondegårdar (Pearson r) 

1914/ 1924/ 1932 

1920 1928 1936 

Icke-röst. -.19 -.12 -.26 

Industriomr. Högern -.83 -.64 -.40 

(n=48) Liberaler -.32 -.32 -.45 

Vänstern -.12 -.31 -.45 

Icke-röst. -.06 -.02 .23 

Utvecklingsomr. Högern i 00
 

-.65 -.67 

(n=64) Liberaler -.40 -.11 -.57 

Vänstern -.23 .08 -.46 

Icke-röst. -.28 .15 -.08 

Traditionella omr. Högern 

0
 

00 1 -.72 -.67 

(n=195) Liberaler -.08 -.36 -.08 

Vänstern -.23 -.13 -.35 

Det återfinns i samtliga områden även ett påvisbart negativt sam

band mellan Bondeförbundet och vänstern vid den senare valperi

oden. Valvinden tyder denna gång på röstförluster för Bondeför

bundet i utvecklingsområden. I övriga områden är det svårt att 

fastställa väljarströmmarna. 

Väljarströmmar i mellanbondebygder tyder - med undantag för 

utvecklingsområden - på ett ökat stöd för bondepartierna. I 

utvecklingsområden kan dock Bondeförbundets röstförluster vid 

1936 års val tyda på ett missnöje med partiets politik. Emeller

tid är det svårt att utifrån valvinden vid den senare valperio

den bestämma väljarströmmar mellan partierna. Det råder dock inte 

någon tvekan om att mellanbondebygder framstår som ett styrke-
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fäste för bondepartierna. 

7.4.4.4 Bondepartierna i storbondebygder 

I storbondebygder föreligger ett likartat mönster som i mellan-

bondebygderna. Sambandet mellan bondepartierna och högern är i 

industriområden vid den första valperioden synnerligen starkt och 

i det närmaste linjärt. Sambandet mellan bondepartierna och 

högern är i traditionella områden starkt vid samtliga tre val

perioder. Valvinden tyder genomgående på väljarbyten från högern 

till bondepartierna. 

TABELL 7.6 Partistyrkeförskjutningar: samband mellan bondepar

tierna och övriga partier i kommuner med 25-49.9% 

storbondegårdar (Pearson r) 

1914/ 1924/ 1936, 

1920 1928 1936 

Icke-röst. .07 -.07 -.25 

Industriomr. Högern -.91 -.63 -.37 

(n=49) Liberaler .18 -.37 -.23 

Vänstern -.12 -.46 -.04 

Icke-röst. -.07 -.01 -.34 

Utvecklingsomr. Högern -.66 -.59 -.30 

(n=73) Liberaler -.33 -.20 -.35 

Vänstern -.26 .06 -.56 

Icke-röst. -.35 -.02 .02 

Traditionella omr. Högern -.73 -.68 -.54 

(n=73) Liberaler -.07 

00 ro i -.35 

Vänstern -.19 -.17 

CM 1 

Det föreligger även i traditionella områden negativa samband 

mellan Bondeförbundet och liberalerna vid den andra valperioden 

och mellan Bondeförbundet och vänstern vid den tredje val
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perioden. Även i utvecklingsområden föreligger ett påvisbart 

negativt samband mellan Bondeförbundet och vänstern vid den 

senare valperioden. En kartläggning av väljarströmmarna i stor

bondebygder vid den senare valperioden är behäftad med liknande 

svårigheter som i mellanbondebygder. Uppenbart är att det starkt 

negativa sambandet med högern försvagas vid den tredje valperio

den. I stället föreligger vid denna tid påvisbara negativa sam

band mellan Bondeförbundet och liberalerna/den samlade vänstern. 

7.5 Sammanfattning 

I anslutning till framträdandet på väljararenan uppstod för Bon

deförbundet ett dilemma. Den politiske huvudmotståndaren -

högern - spelade inte alltid med öppna kort. I ett antal val

kretsar uppträdde högern helt enkelt med Bondeförbundets parti

beteckning. Utvecklingen blev emellertid positiv för Bondeför

bundet, eftersom den av Bondeförbundet icke sanktionerade sam

arbetsformen på riksplanet gav partiet ett tillskott på två extra 

mandat. 

Varför ville högerns partiledning valsamverkan? Det främsta skä

let var att högern var rädd att förlora väljare till de nya bon

departierna. Om en valsamverkan kom till stånd, med eller utan 

Bondeförbundets godkännande, stannade mandaten ändå kvar inom den 

gemensamma partibeteckningen. 

Bondepartiernas framgång var vid de första framträdandena på 

väljararenan sådan, att partistyrkan var tillräcklig för att 

konkurrera med andra partier och erhålla representation i 

parlamentet. Det fanns även inom bonderörelsen ett motstånd 

gentemot valsamverkan. Motståndet var mera påtagligt i tra

ditionella områden. 

Förändringarna i bondepartiernas väljarstöd kan betraktas som 

avhängiga konkurrensen från andra partier. För den politiska 

bonderörelsen var kampen om väljarna starkt knuten till Höger

partiet. Denna omständighet gällde särskilt under 1920-talet. De 
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resultat som erhållits visar en hög negativ samvariation vad 

beträffar partiernas (bondeförbundet och högern) vinst- och 

förlustandelar mellan två val. Där bondepartierna når framgångar 

går högern tillbaka och där högern vinner anhängare förlorar 

bondepartierna väljare. Under den första hälften av 1930-talet 

mister detta väljarmönster sina skarpa konturer. Detta gäller 

särskilt i utvecklingsområden. 

Undersökningen av partistyrkeförskjutningar omfattar, förutom 

industriområden, utvecklingsområden och traditionella områden 

även några agrara landskap i vart och ett av områdena. I varje 

landskap svarar - med undantag för småbruk - jordproletariat, 

melianbondgårdar och storbondegårdar - för 25-49.9 % av det 

totala antalet brukningsenheter. För småbruken undersöktes kom

muner med mera än 50 % av det totala antalet brukningsenheter. 

Det kontrollerade sambandet visar vid de två första valperioderna 

(1914/1920, 1924/1928) - i samtliga områdestyper och agrara land

skap - en hög negativ samvariation mellan bondepartierna och 

högern. Vid den tredje valperioden (1932/1936) är samvariationen 

med högern lägre. I stället återfinns en negativ samvariation 

mellan Bondeförbundet och vänsterpartierna i jordproletariat och 

storbondebygder och mellan Bondeförbundet och liberaler i mellan-

bondebygder. I småbrukarlandskap erhålls vid de båda första val

perioderna ett resultat som påminner om sambandet i övriga land

skap. 

Med Rudolf Heberles antagande att sambandet mellan politiska 

partier och sociala rörelser varierar mellan olika områden bero

ende på att politiska partier konkurrerar med varandera antyder 

partistyrkeförskjutningar mellan bondepartiena och andra partier 

generellt att 

(a) bondepartierna erövrar väljare från högern i industri- och 

utvecklingsområden under 1920-talet och i traditionella 

områden under hela mellankrigstiden 
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(b) bondepartierna erövrar väljare från vänstern i industri

områden i anslutning till Kosackvalet 1928 och i utveck

lingsområden och traditionella områden efter krisuppgörelsen 

år 1933 

(c) bondepartierna förlorar väljare till liberalerna i industri-

och utvecklingsområden efter krisuppgörelsen år 1933 

Partistyrkeförändringarna markerar i första hand närheten till 

högern. Väljarströmmarna är mera påtagliga över tid i tradi

tionella områden vilka framstår som ett avikande område. I övriga 

områden uppkommer efter krisuppgörelsen nya väljarströmmar. Kris

uppgörelsen kan därför uppfattas som en vattendelare i den poli

tiska bonderörelsens utveckling. Den framstår som en brytpunkt i 

Bondeförbundets ideologiska hållning. Från att tidigare enbart 

försvarat det traditionella samhället innebar överenskommelsen 

med socialdemokraterna år 1933 en anpassning till det moderna 

samhället. 

Väljarströmmar från Bondeförbundet till liberalerna och den 

samlade vänstern i industri- och utvecklingsområden vid de två 

senare valperioderna kan vara ett tecken på modernisering. Väl-

jarströmmar från vänster till Bondeförbundet efter Kosackvalet 

år 1928 visar att vissa delar av jordbruksbefolkningen fortfa

rande föredrog det bestående samhällets värderingar framför 

socialism. 

Väljarstömmar från vänster till Bondeförbundet under 1930-talet 

kan uttrycka ett stöd för Bondeförbundet som intresse- och 

klassparti. Bondeförbundet hade i mitten av 1930-talet - vid 

sidan av koalitionen med SAP - genomgått en förändring vad gäller 

ledarskapet. Den äldre traditionellt skolade generationen hade 

fått ge plats för mer modernt tänkande jordbrukare. Uppenbart är 

att bondepartierna år 1920 och Bondeförbundet under 1920- och 

1930-talen har ett starkare väljarstöd i områden där de samva

rierar starkt negativt med förskjutningar i högerpartiets väl

jarstöd. 
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KAPITEL 8: BONDEPARTIERNA OCH DET MODERNA SAMHÄLLET 1914 - 1936 

Efter sekelskiftet bildades agrar- och bondepartier i stora delar 

av Europa. Partierna hade som målsättning att försvara den jord

brukande befolkningens sociala, ekonomiska, kulturella och poli

tiska intressen. I öst- och mellaneuropa växte sig bondepartierna 

starka i en atmosfär, vilken fortfarande vid ingången till 1900-

talet genomsyrades av feodalism. I Västeuropa hade industriali

seringen gått snabbt. Det traditionella agrarsamhället hade 

integrerats i industrisamhället. En konsekvens härav blev att de 

agrara intressena kom att representeras av konservativa och 

liberala partibildningar. I de sydvästra delarna - Italien, 

Frankrike och på den Iberiska halvön - vävdes de agrarpolitiska 

strävandena in i katolska partibildningar. I Norden integrerades 

bondepartierna under 1910-talet - med framgång - i de nationella 

partisystemen. 

De svenska bondepartierna - Bondeförbundet och Jordbrukarnas 

Riksförbund - konstituerades under perioden 1913 - 1915. Par

tierna enades år 1921 under beteckningen Bondeförbundet. Det 

enade partiet framstod som en samlande kraft för en tidigare 

regionalt förankrad bondeaktivism. För övriga partier - under 

1910- och 1920-talet främst högern och liberalerna - innebar 

bondepartierna konkurrens på väljararenan. En konservativ och 

liberal uppfattning var att bondepartierna uttryckte en böndernas 

klassegoism. Ett ensidigt hävdande av det egna klassintresset var 

- enligt konservativa och liberala värderingar - att spela 

motståndaren - socialismen - i händerna. 

Här tangeras avhandlingens tema. Bondepartierna betraktas i detta 

arbete inte som klasspartier. De framställs som traditionella 

partier, vilka försvarade det äldre bondesamhället mot den 

expansiva industrin. Partiernas rekryteringsbas utgjordes av 

flera sociala skikt i agrarsamhället. Det politiska handlings

programmet - ofta kännetecknat av en markerad negativism mot 

det moderna samhället och av en bondekultureli protektionism -

sammanfattas i avhandlingen i begreppet agrarianism. Agrarianis-
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men betraktad som politisk teori och praktisk ideologi lånade 

drag från såväl konservatism som fascism och socialism. Liberala 

värderingar kom däremot i skymundan. 

*** 

Vid politiska analyser av agrarsamhället är det av värde att ta 

del av befintliga undersökningar inom andra vetenskapliga disci

pliner. Inom sociologi, antropologi och ekonomisk historia före

kommer analysinriktningar, vilka kan användas vid studier av 

bondepartier i industrisamhällen av modern typ. Analysinrikt

ningar är att betrakta som allmän orientering. De beskriver den 

typ av variabler som kan vara betydelsefull vid en analys av 

agrarsamhället och de definierar begrepp, vilka är lämpliga att 

använda vid studiet av väljarbeteenden. Agrarsamhället har i 

detta avseende uppmärksammats som en social, ekonomisk och 

kulturell organisation. 

Under 1900-talet har en mångfald sociala rörelser vuxit fram. De 

politiska bonderörelserna utgör ett exempel. Bonderörelserna bru

kar - med avseende på politiska medel och politiska mål - indelas 

i tre kategorier: revolutionära rörelser, 'politisk banditism' 

och reformistiska rörelser. I Sverige framstod bondepartierna som 

reformistiska rörelser. 

De svenska bondepartierna - Bondeförbundet och Jordbrukarnas 

Riksförbund - uttryckte och fångade upp det missnöje som fanns 

på landsbygden i början av 1900-talet. Partierna bildades vid en 

tidpunkt när industrialiseringen alltmer satte sin prägel på 

ekonomi och politik i landet. Med beaktande av partiernas hand

lingsprogram och med antagandet att bondepartierna framställs 

som traditionella partier prövas i avhandlingen en teori, vilken 

utgår från att bondepartierna är framgångsrika i områden känne

tecknade av stagnation - 'backwardness1- och mindre lyckosamma i 

områden kännetecknade av förändring - 'modernisering'. Teorin 

prövas genom att - utifrån en ekologisk forskningstradition -

undersöka faktorer som förklarar regionala styrkevariationer i 

bondepartiernas väljarstöd. 
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Bondepartiernas väljarstöd är beroende variabel i en 

modell där förklaringsvariablerna - politisk kultur, social 

mobilisering, och socioekonomisk utveckling, politisk 

modernisering - antas påverka händelseförloppet i övergången från 

ett traditionellt till ett modernt samhälle. Den teoretiska 

förklaringsmodellen är sålunda knuten till ett moderniserings

perspektiv. 

*** 

Ekonomiskt uppsving innebar att tidigare ej valberättigade -

främst lönearbetare i industrialiserade områden - i allt högre 

grad passerade censusstrecken. Den stadigt tillväxande 

industrisektorn skapade områden med ett högre ekonomiskt välstånd 

och med ökade politiska rättigheter. I jordbruksområden fortgick 

denna process i ett betydligt långsammare tempo. Detta innebar 

att de, i motsats till industiområden, kom att kännetecknas av 

ekonomisk och politisk stagnation. Valrätten i jordbruksområden 

ökade betydligt långsammare än i industriområden. 

Genom att undersöka valrättens utvidgande under perioden 1872 -

1908 har tre områdestyper erhållits. Industriområden motsvarar 

regioner där väljarkårens andel av den totala befolkningen ökar 

med minst 100%. Utvecklingsområden motsvaras av regioner där 

valrätten ökar med 50 - 100% och 'backward societies' eller 

traditionella områden av regioner där tillväxten understiger 50%. 

Områdestyperna ligger till grund för de empiriska prövningarna 

i avhandlingen. 

De politiska kulturer som växte fram i Sverige under det senare 

1800-talet var i allmänhet traditionellt konservativa. I områden 

där industrialismen vunnit insteg hade emellertid ett nytt poli

tiskt klimat vuxit fram. Det kännetecknades av en ökad politisk 

mobilisering, ett ökat deltagande vid allmänna val och en ökad 

politisk konkurrens om de valkretsvisa mandaten. 

I valkretsar där jordbruket fortfarande dominerade var den poli

tiska participationen låg och kännetecknades ofta av klientelism, 
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dvs ett socialt och ekonomiskt beroendeförhållande mellan den 

till val stående kandidaten och dennes väljare. En ytterligare 

orsak till participatoriska skillnader mellan områden/valkretsar 

var valmetoden. I industrialiserade valkretsar föredrogs i större 

utsträckning direkta val, medan ett flertal utpräglade jordbru-

karvalkretsar använde sig av indirekta val så sent som vid sekel

skiftet. 

Tullstriderna under 1880-talet splittrade Sverige i två politiska 

och geografiska hälfter: ett protektionistiskt högerläger och ett 

frihandelsvänligt vänsterläger. Samtidigt fick tullstriden en 

kraftigt höjande effekt på det tidigare hämmade valdeltagandet. 

De under tullstriderna uppkomna politisk-ekonomiska riktningarna 

omformades vid sekelskiftet i två mer organiserade partipolitiska 

grupperingar: Lantmannapartiet (höger) och Liberala Samlingspar

tiet (vänster). Konservativa tullvännner återfanns i utpräglade 

jordbruksområden, medan liberala och moderata frihandlare åter

fanns i områden där jordbruket förlorat sin tidigare dominerande 

ställning. 

De politiska kulturer som vuxit fram under andra hälften av 

1800-talet förklarar regionala skillnader i bondepartiernas 

väljarstöd. Bondepartierna fick under 1920- och 1930-talet i 

första hand stöd av grupper vars politiska traditioner här

stammade från tidigare konservativa bondekulturer. Partierna 

fick ett starkare stöd i områden där valrätten under perioden 

1872 - 1908 inte ökade i samma utsträckning som i industriområden 

och där valdeltagandet ställvis var begränsat. Partierna vann 

även fler anhängare i tidigare protektionistiska och lantmanna-

influerade områden. 

Däremot var partierna svaga där industrin spelade en större roll 

och där det pågick en förändring. I områden där valrätten ökade 

snabbare, där valdeltagandet tenderade att öka, där mandaten i 

högre grad var omstridda och där frihandelsvänliga parti

fraktioner stöddes av en majoritet av väljarna var bondepar

tiernas framgångar vid valurnorna mera begränsade. 
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Den politiska kultur som växte fram under senare hälften av 

1800-talet ger därför - om väljarstödet betraktas som tradi

tionsfaktor - bondepartierna skarpa konturer av traditionella 

partier. 

* * * 

Vid sidan av de politiska kulturerna uppstod under 1800-talets 

senare hälft andra, för tiden, moderna attityder och utveck

lingsmönster. I opposition till den lutherska statskyrkans 

konservatism växte det fram ett fritänkande, vilket organiserades 

i särskilda, alternativa kyrkorörelser. För att stävja det, 

enligt egen mening, omåttliga användandet av rusdrycker samlades 

nykterhetsvänner i särskilda loger och för att tillvarata det 

växande industriproletariatets intressen gentemot kapitalägare 

och arbetsgivare bildades inom arbetarrörelsen fackföreningar. 

Gemensamt för folkrörelserna var att de på frivillig och ideell 

väg ville förena människor med liknande målsättningar. Folk

rörelserna var ett uttryck för en vilja att genom social mobi

lisering aktivera samhällets medborgare. 

Folkrörelserna kämpade ofta mot ett privilegierat samhälle, vil

ket av tradition var trögrörligt och konservativt. De sociala 

skillnaderna var tydligt markerade, mer i utpräglade bondesam

hällen, men även i samhällen kännetecknade av industriell ex

pansion och nytänkande. Förutom att skillnaderna mellan tradi

tionella och moderna samhällen kan uttryckas i termer av pri-

vilegierat/icke-privilegierat kan de också beskrivas såsom skill

nader mellan två abstrakta samhällssystem. 

Det ena systemet - Gemeinschaft - framstår, vad gäller struktur 

och solidaritet, som ett slutet socialt system med spontana, fa

miljära och vertikala strukturer (herre - dräng, patriark -

underordnad, man - kvinna etc.). Det andra systemet -

Gesellschaft - karakteriseras av en annan social struktur och 

solidaritet, där individerna med horisontella och rationella 

organisationsstrukturer försöker nå det gemensammas bästa. Som 

förebild för Gemeinschaft brukar framhävas det traditionella 
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bondesamhället, medan det urbant industrialiserade samhället har 

fått stå modell för Gesellschaft. 

Folkrörelserna betraktas i avhandlingen som organisationsstruk

turer. Ett samband mellan väljarstöd, organisationsgrad och 

geografiskt område är ofta avhängig den kommunikationssituation 

som råder. Under tidigt 1900-tal var järnvägen något av samhäl

lets livsnerv och impulsspridare. Järnvägen ökar ur ett sådant 

perpektiv möjligheterna för social mobilisering och moderni

sering. 

En undersökning av sambandet mellan kommunikation, social mobili

sering och bondepartiernas väljarstöd visar att stödet är star

kare i kommuner där organiseringsgraden inom folkrörelserna år 

1910 och 1930 var förhållandevis låg. Sådana kommuner fanns i 

industriområden där järnvägen anlades sent (efter 1900) och i 

traditionella områden med ett tidigt draget järnvägsnät (före 

1881) . 

Det motsatta förhållandet rådde i industrikommuner med tidigt 

utbyggt järnvägsnät och i traditionella kommuner där järnvägen 

byggdes ut efter år 1900. I sådana områden var organiserings

graden högre och bondepartiernas röstandelar lägre. Ett liknande 

resultat erhölls vid en undersökning av sambandet mellan Bon-

förbundets röststöd och anslutningen till Riksförbundet Lands

bygdens Folk (RLF). I områden där RLF till numerären var star

kare var partiets röstandelar lägre (industriområden) medan 

röstsiffrorna tenderade att öka i områden där RLF stod svaga, 

(traditionella områden). 

Social mobilisering framstår vid sekelskiftet som ett tecken på 

förnyelse och som en opposition mot det konservativa och tradi

tionella samhället, vilket uppfattade som ett hot. Social 

mobilisering uttryckt i folkrörelser (inklusive RLF) och knuten 

till kommunikationssituationen framstår därför som en 

förklaringsfaktor till regionala variationer i bondepartiernas 

väljarstöd: ju högre organisationsgrad, desto svagare väljarstöd 

- ju lägre organisationsgrad, desto starkare väljarstöd. Social 
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mobilisering bidrar i detta sammanhang till förståelsen av 

bondepartierna som traditionella partier. 

*** 

Sverige var vid sekelskiftet ett samhälle i förändring. De poli

tiska kulturerna förändrades i takt med att medborgarna mobili

serades socialt och politiskt. Den huvudsakliga och övergripande 

omdaningen i samhället var övergången från traditionellt bonde

samhälle till modernt industrisamhälle. 

De tidiga partibildningarna uppfattades i många sammanhang som 

klasspartier, särskilt under mellankrigstiden och mot bakgrund av 

den 1 folkgemenskap1 som förordades av de tyska nationalsocialis

terna. Bondepartierna såg inte sig själva som klasspartier i 

egentlig mening utan som en politisk plattform för hela den 

jordbrukande befolkningen. Den politiske motståndaren såg däremot 

bondepartierna som ett utslag av böndernas klassegoism. 

Valresultaten vid landstingsvalen år 1918, enligt den 40-gradiga 

skalan, visar att bondepartiernas rekryteringsbas i agrarsam

hället inte endast utgjordes av självägande bönder. Stödet i 

traditionella områden utgjordes i huvudsak av väljare med färre 

antal röster medan väljare i mer utvecklade områden förfogade 

över ett större antal röster. Skillnaderna inom och mellan 

områden, mot bakgrund av den 40-gradiga röstskalan, tyder på en 

ekonomisk olikställdhet, vilken enligt de elektorala förutsätt

ningarna bestod av löne- och förmögenhetsskillnader. Bondepar

tierna är ur ett sådant perspektiv inte en angelägenhet enbart 

för 'bönder* utan även för andra sociala skikt i agrarsamhället. 

Medelröstetalen för de politiska partierna vid landstingsman-

navalet år 1918 varierade efter områdestyperna. Partigängare i 

industriområden hade en ekonomiskt fördelaktigare situation än 

väljare i utvecklingsområden och traditionella områden. Det fick 

till resultat att medelröstetalen i regel var högre i industri

områden än i övriga områden. 
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En jämförelse av sambandet mellan inkomst/cap, förmögenhet/cap, 

medelröstetal och väljarstöd visar att vänsterpartierna var star

kare i industriområden där inkomsten och röstetalen var högre 

och förmögenheten större än i övriga områden. Det motsatta 

förhållandet gällde för bondepartierna. De var mer framgångsrika 

i traditionella områden där inkomsten och röstetalen var lägre 

och där förmögenheten var mindre än i övriga områden., 

I avhandlingen diskuteras några agrara landskap - jordprole

tariat, småbruk, mellan- och storbondegårdar och gods. Väl-

jarstödet i agrara landskap var mer jämnt fördelat i tradi

tionella områden än i övriga områdestyper. Jämnheten var också 

större under 1920-talet än under 1930-talet. Den begynnande 

polariseringen under 1930-talet och uppluckringen av röststödets 

jämnhet kan tyda på att Bondeförbundet utvecklades i en riktning 

från ett traditionellt till ett mer klassbaserat parti. 

Sambandet mellan bondepartiernas röstandelar och närings-

strukturell fördelning visar att polariseringen i samhället 

pågick i ett hastigare tempo i industriområden än i traditionella 

områden. I industriområden hade den kapitalistiska marknadseko

nomin integrerats i samhället. Detta var inte alla gånger fallet 

i mindre utvecklade områden. Där tjänstgjorde i huvudsak bonde

samhällets självhushåll som ekonomiskt system. Bondepartierna 

utvecklades ur ett sådant perspektiv till 'klassparti1 i ett 

tidigare skede där moderniseringen av samhället börjat överskugga 

bondesamhällets traditioner. 

Socioekonomisk och agrar struktur förklarar regionala variationer 

i bondepartiernas väljarstöd. I områden där den ekonomiska ut

vecklingen släpade efter vann bondepartierna flera anhängare än 

i mer utvecklade områden. Väljarstödet i agara landskap var jäm

nare fördelat i traditionella områden än i övriga områdestyper. 

Den socioekonomiska utvecklingen förtydligar i denna kontext 

uppfattningen om bondepartierna som traditionella partier. 
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Parallellt med sociala och ekonomiska förändringar pågick vid 

sekelskiftet en politisk modernisering. Under tiden 1889 - 1904 

konstituerades tre partipolitiska organisationer utanför riks

dagshuset. För landsbygdsbefolkningen inbjöd de nybildade 

riksorganisationerna - Socialdemokratiska Arbetarepartiet (1889), 

Frisinnade Landsföreningen (1902) och Allmänna Valmansförbundet 

(1904) - till bekymmer. Partierna ansågs representera urbana 

intressen med huvudsaklig inriktning mot marknadsekonomin. Som 

svar på den urbant baserade politiska mobiliseringen bildades 

därför under tiden 1895 - 1915 ett flertal regionala bonde

sammanslutningar. De hade år 1915 samlats i två jordbrukare

partier: Bondeförbundet och Jordbrukarnas Riksförbund. 

Partierna gick samman år 1921. De hade vid 1917 och 1920 års 

andrakammarval gjort påtagliga inbrytningar på väljararenan. 

Under båda valrörelserna samverkade Jordbrukarnas Riksförbund, 

i de valkretsar där partiet ställde upp med högern. Bondeför

bundet valde i de flesta valkretsar att gå till val utan 

samverkan med annat parti. 

Emellertid annekterades partibetckningen 'Bondeförbundet1 av 

högern i vissa valkretsar. Denna påtvingade samverkan visade sig 

vara gynnsam för Bondeförbundet. Mandatfördelningen enligt 

d'Hondts1 regel tilldelade stora partibildningar ett opropo-

portionellt större antal mandat. Valsamverkan med högern inne

bar för Riksförbundet och Bondeförbundet extra mandat. Under 

1920- och 1930-talen ingick därför Bondeförbundet, av denna 

orsak, valteknisk samverkan med i första hand högern men även med 

liberalerna. 

Högern framstod, trots valsamverkan, som den huvudsaklige mot

ståndaren och konkurrenten på väljararenan. Under 1910- och 

1920-talet förekom styrkeförskjutningar mellan bondepartierna och 

högern. Med vetskapen om den för högern negativa valvinden tyder 

väljarströmmarna på en övergång från högern till bondepartierna. 

I ett flertal av de undersökta områdena uppådde högern vid 1920 

års val röstsiffror som endast var hälften av dem som erövrades 

vid höstvalet år 1914. 
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Två politiska händelser med särskild tyngd utspelades under 

mellankrigstiden: Kosackvalet 1928 och krisuppgörelsen 1933. I 

anslutning till krisuppgörelsen genomgick Bondeförbundet en 

radikal förändring. De äldre bondepolitikerna - med Olof Olsson 

Kullenbergstorp som främsta namn - fick träda tillbaka för en 

mera modern jordbrukargeneration under ledning av Axel Pehrsson 

Bramstorp. Generationsväxlingen innebar en nyorientering för den 

politiska bonderörelsen. 

I de områden som undersökts - industriområden, utvecklingsom

råden, traditionella områden och agara landskap bytte bonde

partierna väljare med högern i industri- och utvecklingsområ

den under 1920-talet och i traditionella områden under hela 

mellankrigstiden. Välj arströmmar mellan Bondeförbundet och 

vänsterpartierna förekom i industriområden vid Kosackvalet år 

1928 och i övriga områdestyper efter krisuppgörelsen år 1933. 

Slutligen förekommer partibyten mellan Bondeförbundet och 

Folkpartiet i industri- och utvecklingsområden efter 

krisuppgörelsen. 

Vid Kosackvalet år 1928 erövrade Bondeförbundet väljare från 

vänsterpartierna i industri- och utvecklingsområden. Detta ses 

som ett utslag av den aggressiva högerpolitiken och mobilise

ringen mot socialismen. Tidigare socialistiska väljare i 

jordbrukssamhället skrämdes av 'socialiseringsspöket1 och valde 

att rösta på Bondeförbundet. Valet kom att få en flertydig 

innebörd. Dels blev det - i varje fall på ytan - en antikommu-

nistisk manifestation iscensatt av högerpartiet. Dels kom valet 

att bli en mobilisering av traditionsbundna idéer som stod i 

motsättning till moderniseringen i samhället. Socialisterna 

förknippades - av traditionalisterna - med det moderna samhället 

Krisuppgörelsen innebar i utvecklingsområden röstförluster för 

Bondeförbundet. De bondeförbundare som tidigare ogillade högern 

och inte kunde acceptera socialdemokraterna som partner hade 

endast det liberala partiet som alternativ. De som tog avstånd 

från både socialistiska och liberala värderingar gick till 

högern. Det finns även en möjlighet att tidigare väljare inom 
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landsbygdsproletariaten nu valde att rösta på vänstern. Upp

görelsen med SAP visade en avgörande förändring i Bondeförbun

dets ideologiska hållning. Överenskommelsen med socialdemokra

terna var ett uttryck för att partiet var villigt att överge 

agrarianismen för en mera marknadsrelaterad ekonomi. 

Den politiska mobiliseringen uttryckt i konkurrens på väljar-

arenan förklarar regionala skillnader i bondepartiernas väl

jars töd. Bondepartierna var starkare i områden där partiet 

under mellankrigstiden genomgående erövrade väljare från högern. 

Partistyrkeförskjutningar i väljarkåren under mellankrigstiden 

visar att bondepartierna kan uppfattas som traditionella partier. 

I mindre utvecklade områden förekommer väljarströmmar mellan 

bondepartierna och högern under hela tidsperioden. I övriga 

områden förekommer - främst i anslutning till kosackvalet och 

krisuppgörelsen - väljarströmmar mellan bondepartierna och 

liberaler/vänstern. 

*** 

Bondepartierna - Jordbrukarnas Riksförbund och Bondeförbundet -

representerade under 1910-talet idéer vars ursprung var djupt 

rotade i det traditionella bondesamhället.För att öka den egna 

slagkraften mot industrisamhället enades den politiska bonde

rörelsen år 1921 under beteckningen Bondeförbundet. Partiernas 

politiska program kännetecknades under mellankrigstiden av en 

'radikal* agrarianism, vilken som politisk ideologi i många 

stycken var unik. I sitt motstånd mot det moderna samhället 

förenade den samtidigt antikapitalism, antisocialism och 

antibyråkratism. Samtidigt förespråkades en rasbiologi där 

landsbygdsbefolkningen framställdes som de rasdugligare och mer 

reproduktiva i samhället. 

Händelseutvecklingen under 1920- och 1930-talet kom dock på sikt 

att förändra Bondeförbundets syn på det moderna samhället. Den 

ekonomiska krisen under 1930-talet tvingade partiet att lämna den 

traditionella synen på samhället och anpassa sig till det mark-

nadsstyrda samhället. 
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Ur ett elektoralt perspektiv framstår bondepartierna under mel

lankrigstiden som en försvarsmekanism mot det moderna samhället 

snarare än ett böndernas klassparti. Väljarstödet var starkare i 

traditionellt protektionistiska och konservativa områden, där den 

ekonomiska eftersläpningen kastade sin skugga över samhället och 

där de sociala strukturerna länge karakteriserades av traditio

nella mönster. I områden där industrialisering och modernise

ring vunnit insteg var väljarna färre. En studie av svensk 

agrarianism under mellankrigstiden visar att bondepartiernas 

väljarstöd - särskilt i traditionella områden - kan betraktas som 

ett uttryck för attityder och opinioner vilka formats av äldre 

generationers bondetraditioner. 



-200-



-201-

SUMMARY 

At the turn of the century agrarian parties emerged in large 

parts of Europe. The parties had one thing in common: they stood 

up for the social, economic, cultural, and political interests of 

the agrarian society. In eastern and central Europe agrarian 

parties were growing strong in an atmosphere which, at the 

beginning of the 20th century, was still characterized by 

feudalism. In western Europe industrialization had advanced 

rapidly and the traditional agrarian society was beginning to 

disappear. In the south-western parts - Italy, France, and the 

Iberian peninsula - agrarian political aspirations were incor

porated in catholic parties. Agrarian parties in Scandinavia 

were, during the 1910s, integrated in the national party system. 

The Swedish agrarian parties - 'Bondeförbundet1 and 'Jordbrukar

nas Riksförbund* - were formed between 1913 and 1915. The two 

parties were united in 1921 under the label 'Bondeförbundet1, 

which then became the nation-wide organization of agrarian poli

tical activity. To the dominating political parties, above all 

the Conservatives and the Liberals, the agrarian parties meant 

electoral competition. A common conservative-liberal opinion was 

that the agrarian parties - since 1921 'Bondeförbundet' -

symbolized the class-egoism of the farmers. According to the 

Conservatives and the Liberals, strictly asserting the interests 

of only one social class was tantamount to paving the way for the 

main adversary, the Socialists. 

In this study the agrarian parties are not considered to be class 

parties. Instead, they are described as traditional parties, 

defending the old agrarian community against expansive indus

trialization. Their potential voters belonged to various social 

strata in the agrarian community, and their political programme, 

often characterized by a markedly negative view of modern society 

and by cultural protectionism, is summarized here under the term 

agrarianism. Agrarianism seen as a political theory and an appli

cable ideology had features in common with Conservatism as well 
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as with Fascism and Socialism. Liberal values, however, were 

kept in the background. 

A modernization perspective is adopted in order to demonstrate 

that the agrarian parties were in fact traditional parties. It is 

assumed that regional variation in the electoral support of the 

agrarian parties reflects the modernization process, and 

consequently, that the parties were weaker in industrial areas 

and stronger in socially and economically backward areas. 

In order to account for regional variation in party strength, a 

theory is used which takes as its point of departure the way in 

which electoral support of the agrarian parties is related to 

political culture, social mobilization, political modernization 

and socio-economic development. 

In the fields of sociology, anthropology, and economic history 

there are a number of analytical approaches which may be applied 

to political studies of agrarian parties and their role in modern 

industrial societies. Within these approaches are defined the 

types of variables and concepts, which may be important when 

analyzing agrarian society and studying voter behaviour. 

In the 20th century, a large number of social mass movements have 

emerged, e.g. the agrarian political movements. Agrarian move

ments are usually grouped into three categories according to 

their political methods and objectives - revolutionary movements, 

political banditism, and reformist movements. In Sweden the 

agrarian parties were solely of the reformist type. 

The rise of the Swedish agrarian parties - 'Bondeförbundet1 and 

'Jordbrukarnas Riksförbund1 - was the manifestation of a growing 

discontent in the countryside at the beginning of the century. 

The parties were formed at a point when both the economy and pol

itics were becoming more and more influenced by expanding indus

trialization. 
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As mentioned above, regional variation in electoral support of 

the agrarian parties is, in this study, seen from a modernization 

perspective in which strong support is linked to socio-economic 

stability while weak support indicates socio-economic change. 

Thus, the electoral support of the agrarian parties is the depen

dent variable in a theoretical model in which the independent 

variables are political culture, social mobilization, political 

modernization and socio-economic development. 

Rapid industrialization at the turn of the century meant that an 

increasing number of people who had earlier not been en

franchised, chiefly wage-labour in industrialized areas, met 

the income requirements necessary to be able to vote in the 

elections. The extension of the right to vote was slower in 

areas where agriculture was the dominating economic activity. 

Thus, the steadily growing industrial sector created areas with a 

higher economic well-being and extended political rights. In 

rural areas this process was considerably slower, and as a 

result they became characterized by economic and political 

stagnation. By studying the extension of the right to vote 

between 1872 and 1908 three types of areas have been defined: 

industrial areas where the number of voters as a proportion of 

the total population, increased by 100 percent or more; 

developing areas where the suffrage increased by 50-100 percent; 

and backward areas where the increase was less than 50 percent. 

These types of areas form the basis for the empirical research 

presented in the thesis. 

The political traditions which took root in Sweden during the 

second half of the 19th century were for the most part conserva

tive. In industrializing regions, however, a new political cli

mate had developed, characterized by increasing political 

mobilization, electoral participation and political competition. 

In the constituencies where traditional agriculture still 

dominated, political participation was low and often charac

terized by political clientelism, i.e. a relationship of social 

and economic dependence between the election candidate and his 
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voters. Another reason for variations in participation between 

constituencies was different election rules. In industrial dis

tricts direct elections were held, whereas indirect elections 

were preferred in typically agrarian constituencies. 

The dispute over customs tariffs in the 18801 s divided Swedish 

political life into two halves: a protectionist right-wing group 

and a left-wing group in favour of free trade. At the same time 

the dispute led to a considerable increase in voter turnout. At 

the turn of the century the two politico-economic movements were 

organized into the right-wing 1 Lantmannapartiet1 (protectionist) 

and the left-wing 'Liberala samlingspartiet1 (free-trade). The 

protectionists gained most of their support in typical agrarian 

regions, while the free-traders grew strong in areas where agri

culture was no longer the dominant economic activity. 

The historical course of events and the political traditions that 

ensued from this development explain the regional variations in 

electoral support for the agrarian parties. During the 1920s and 

the 1930s they were supported primarily by groups whose political 

traditions dated from old conservative agrarian cultures. The 

parties won greater support in areas where, between 1872 and 

1908, the right to vote had not been extended as much as in 

industrial areas and where the political participation, in terms 

of voting turnout, was limited. Thus, in this period of change 

the agrarian parties, which also were strong in formerly 

protectionist provinces, stood out as the defenders of the old 

agrarian society. On the other hand, the parties were weak in 

regions where industrialization was taking place and political 

life changing. 1 Bondeförbundet' and 1 Jordbrukarnas Riksför

bund' were less successful at the polls in areas where the 

extension of suffrage was rapid, voting turnout increased, the 

constituencies were highly contested, and where the free-traders 

were supported by a majority of the voters. 

In addition to the new political traditions, other modern atti

tudes and new patterns of development emerged in the late 19th 

century. Nonconformism developed in opposition to the conserva-
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tism of the Protestant Church of Sweden and was organized in 

various free churches. The temperance movement was established in 

order to suppress, what they considered to be, the intemperate 

use of liquor, while the growing proletariat formed trade unions 

to protect their rights against the employers and the factory 

owners. What these popular movements had in common was a wish to 

bring together people with the same interests on a voluntary 

basis. Thus they represent a clear example of a desire to 

activate citizens through social mobilization. 

The popular movements often struggled against a society, which was 

unequal, inflexible and conservative. The social inequalities 

were clearly marked, particularly in genuinely agrarian prov

inces, but also in regions characterized by industrial expansion 

and innovation. Not only can the differences between traditional 

communities and more modern ones be expressed as privileged ver

sus non-privileged, but they can also be described as two abstract 

social systems. The first one - Gemeinschaft - may be seen as a 

closed social system, whose internal structure and solidarity are 

based on spontaneous, family-related, vertical structures: master 

- servant; patron - client; man - woman, etc. The second system -

Gesellschaft - is characterized by another kind of social struc

ture and solidarity, where the individuals work for the common 

good through horizontal and rational organization. The tradi

tional agrarian society is usually considered as the prototype of 

the Gemeinschaft, while the urban industrialized society has 

served as a model for the Gesellschaft. 

The relationship between electoral support, the level of 

membership in popular movements and geographical area is often 

conditioned by the existing means of communication. In the early 

years of the 20th century this was evident, since the railway 

meant lifeblood for settlements and brought new impulses. It also 

increased the possibilities for social mobilization. 

A cross-sectional study of the relationship between the means of 

communication, social mobilization and electoral support of the 

agrarian parties shows that, in 1910 and in 1930, support was 
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stronger in municipalities where the popular movements were num

erically weak. Such municipalities were to be found, on the one 

hand, in industrial regions where the railway network was not 

constructed until the 20th century, and, on the other hand, in 

socially and economically backward areas where it had been built 

prior to 1881. The opposite relationship is found in industrial 

municipalities where the railway network was established early, 

and in backward municipalities where it was established late. 

Here, membership of the popular movements was greater and support 

for the agrarian parties less. A similar result is obtained when 

examining the relationship between the electoral support for 

'Bondeförbundet1 and affiliation to the voluntary association for 

people living in rural areas, particularly farmers, 

'Riksförbundet Landsbygdens Folk1 (RLF). In areas where the RLF 

was strong, i.e. the industrial areas, the voter support for 

'Bondeförbundet' dropped while it tended to increase in weak RLF 

areas, i.e. socially and economically backward areas. 

Social mobilization at the turn of the century reflected a new 

way of thinking and was a sign of opposition to the conser

vative and traditional society. When the communication variable 

is controlled for, social mobilization in terms of popular move

ment activity (including RLF) explains regional variations in 

agrarian party electoral support: the higher the level of organi

zational mobilization, the weaker the party strength and vice 

versa. 

*** 

In addition to the process of social mobilization that Sweden 

experienced at the turn of the century, there was an ongoing 

political mobilization. Between the years 1889 and 1904 three 

national political parties were formed outside the Riksdag (the 

Swedish Parliament). None of these parties - 'Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet' (the Social Democrats, 1884), 1 Frisinnade 

Landsföreningen' (the Liberals, 1902), and 'Allmänna 

Valmansförbundet' (the Conservatives, 1904) - really met the 

needs of the rural population, since all of them represented 
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urban and market economy interests. Consequently, as a response 

to the urban political mobilization, many regional agrarian 

associations were formed, which by 1915 had consolidated into two 

agrarian political parties. 

The two parties were united in 1921. Previously both had been 

fairly successful in the 1917 and 1920 elections to the Second 

Chamber of the Swedish Parliament. The successes at the polls 

were preceded by intense work to build up an organizational 

network, particularly in the southern and western parts of 

Götaland (southern Sweden) and in the county of Hälsingland 

(central part of Sweden). 

In the elections to the Second Chamber in 1917 and 1920, 

'Jordbrukarnas Riksförbund' campaigned together with the 

Conservatives, whereas 'Bondeförbundet' decided, in most cases, 

to campaign on its own. In many constituencies, however, the 

Conservatives used 'Bondeförbundet1 as their party label. 

Cooperation between the right-wing party and the agrarian parties 

proved to be advantageous to the latter, since the proportional 

distribution of seats, using the d'Hondt method, favoured large 

party organizations. Hence, in the elections in the 1920s and 

1930s the new 'Bondeförbundet' usually cooperated with another 

party ,generally the Conservatives, but occasionally the 

Liberals. 

Despite cooperation at the polls, the Conservative party was the 

Agrarians' main opponent and competitor. During the 1910s and 

1920s the strength of the agrarian parties was closely related to 

the strength of the Conservatives. This correlation between 

changes in party strength points to a considerable number of 

'floating voters' between the two political groups. 

Two important political events took place during the interwar 

period: the so-called 'Cossack Election' in 1928 when the Right 

launched heavy attacks on the rapidly developing Social 

Democratic Party and the Crisis Agreement in 1933 between the 

Social Democratic Party and 'Bondeförbundet' which, among other 
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things, allowed the Social Democrats to pursue a Keynesian 

economic policy. In connection with the latter, fBondeförbundet1  

underwent a radical change which meant that the senior leaders 

had to withdraw in favour of a new and modern generation of 

farmers led by Axel Pehrsson Bramstorp. The generation shift was 

the beginning of a new era of 'Bondeförbundet'. 

In the 1920s the agrarian parties/'Bondeförbundet' both lost some 

votes to and gained some votes from the Conservatives in 

industrial and developing areas, while in backward areas this was 

true for the whole of the interwar period. A similar movement of 

voters between 'Bondeförbundet' and the left wing parties 

occurred in the 1928 Cossack Election in industrial areas and, 

from the time of the 1933 Crisis Agreement, in the other areas. 

Finally, voters fluctuated between the Agrarians and the Liberals 

in industrial and developing areas from the time of the Crisis 

Agreement. 

The close relationship between the Agrarians, the Conservatives, 

and traditional society, is indicated by the changes in voter 

strength in the 1920s and 1930s. Particularly in socially and 

economically backward areas the fluctuation of voters between the 

Agrarians and the Right is obvious. The Crisis Agreement meant 

considerable election setbacks for 'Bondeförbundet' and also 

revealed a change in the party's ideological stance. In fact, the 

agreement with the Social Democrats proved that the party was 

prepared to abandon agrarianism in favour of an ideology which 

was more in line with the market economy. 

In the Second Chamber elections in 1936, new directions in the 

'floating vote' could be detected. In the socially and 

economically backward areas these indicated that supporters of 

parties other than the Conservatives were attracted by 

'Bondeförbundets' policies. A similar phenomenon occurred in the 

industrial areas at the time of the Cossack Election. 

The development of the agrarian parties may be described as three 

phases in terms of electoral strength: the regression phase 
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1920-1924; the mobilization phase 1924-1932; and the saturation 

phase 1932-1936. One interpretation of the pattern of voter 

fluctuations during the regression phase is that former 

supporters of 1 Riksförbundet Landsbygdens Folk* voted for the 

Conservatives instead of the new 1 Bondeförbundet' in the 1924 

General elections. Secondly, the Agrarians tended to gain votes 

from the left-wing parties in industrial and developing areas in 

the 1928 Cossack Election. This may have been a direct result of 

the aggressive electoral campaign waged by the Conservatives 

against the Social Democrats. Former supporters of the socialist 

parties in agrarian regions were frightened by 'the threat of 

socialism1 and voted instead for 1 Bondeförbundet1. 

In the same areas, 1 Bondeförbundet1 lost voters to the Liberals 

in the 1936 election, something which can be regarded as a 

consequence of the Crisis Agreement. The agrarian party 

supporters who disliked the Conservatives, but could not accept 

the agreement with the Social Democrats, had no other choice 

than to vote for the Liberals. Finally, the fluctuation of voters 

between the Conservatives and the agrarian parties in socially 

and economically backward areas during the whole interwar period 

shows that economically undeveloped regions still remained 

politically conservative in the 1930s. 

Thus, political modernization explains the regional variation in 

voter support for the agrarian parties: they were strong in 

regions where the party was organized early and where they 

initially refrained from cooperation with other parties. Voter 

support was also strong where statistics show that they 

consistently gained votes from the Conservatives during the whole 

interwar period. The parties were weak in districts where party 

activity started late and where there is an apparent correlation 

between the party strength of 1 Bondeförbundet' and the left-wing 

parties in the 1920s. 

A common assumption is that there is a close relationship between 

social class and party affiliation. The political parties of the 

early 20th century were usually considered to be class parties. 
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In the light of the 'Volksgemeinschaft' which was emphasized by 

the German National Socialists, the discussion in Sweden during 

the interwar period was particularly heated. One example of coop

eration between social classes is the Crisis Agreement mentioned 

above, which is often regarded as a case of 'Volksgemeinschaft' 

in Sweden. The agrarian parties thought of themselves as uniting 

political organizations for the whole of the rural population, 

while their political opponents saw them as the manifestation of 

the class-egoism of the farmers. 

The results of the 1918 county council elections, in which voters 

were entitled to between one to forty votes depending on the size 

of their income or property, show that the agrarian parties did 

not attract only the landowning farmers, i.e. the true 'agrarian 

class'. In backward areas the majority of the electoral support 

came from citizens 'owning' a small number of votes, whereas the 

agrarian party voters in industrial areas had a larger number of 

votes. The variations between the areas indicate economic 

inequality which, in accordance with the electoral qualifica

tions, consisted of differences in wages and private property. 

From this point of view the agrarian parties did not merely con

cern the farmers, but also the members of other social strata in 

the agrarian society. 

The differences between areas in the mean number of votes for 

each political party were due to voters in industrial areas 

living under better economic conditions than voters in developing 

and backward areas. Hence the mean number of votes was larger in 

industrial areas. 

In this study, three types of agricultural districts are identi

fied: agricultural proletariat districts in which the proportion 

of 'proletariat holdings' in relation to the total number of 

holdings in each municipality is 25-49,9 percent; medium and 

large farm holder districts in which holdings of these types 

reach the same percentage; and smallholder districts made up of 

municipalities in which the proportion of small farms in relation 

to the total number of holdings is more than 50 percent. 
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It is obvious that the agrarian parties gained stronger support 

in medium and large farm holder districts between 1920 and 1936, 

especially in developing and backward areas. The electoral 

support was weaker among agricultural workers. However, there 

were variations between the different types of areas: the 

agrarian parties were numerically stronger in the agricultural 

proletariat districts of the socially and economically backward 

areas than of the developing and industrial areas. 

The relationship between voter support for the agrarian parties 

and the structure of agricultural production shows that the 

polarization of society proceeded more rapidly in the industrial 

areas than in socially and economically backward areas. Further

more, the capitalist market economy had become an integrated part 

of society in industrial areas. This was not always the case in 

the less developed areas where the economic system was charac

terized by self-sufficient households. Thus, the agrarian parties 

developed into 'class parties1 at an early stage in areas where 

modernization had started to wipe out the traditions of the 

agrarian society. 

A cross-area comparison of the relationship between income per 

capita, private property per capita, the mean number of votes 

and voter support shows that the left-wing parties had stronger 

support in regions with higher incomes, greater personal wealth 

and a larger mean number of votes per person, i.e. the industrial 

areas. When it comes to the agrarian parties, the relation is the 

opposite. They were more successful in areas with lower incomes, 

less private property and a smaller mean number of votes per 

person, i.e. the socially and economically backward areas. 

In the 1910s the agrarian parties 'Jordbrukarnas Riksförbund1 and 

'Bondeförbundet1 - represented a way of thinking which was deeply 

rooted in the traditional agrarian society. In 1921 the two 

parties were united under the label 'Bondeförbundet' in order to 

strengthen their position in relation to the other political 

parties. 
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The course of events during the 1920s and 1930s led the Agrari

ans to change their view of modern society. The economic crisis 

in the 1930s forced 'Bondeförbundet1 to adjust its programme to 

meet a new reality, i.e. a society directed by capitalist market 

forces. 

Nevertheless, the agrarian parties/'Bondeförbundet' stand out as 

traditional parties rather than class parties. Their voter sup

port was stronger in areas where the historical and economic 

development was characterized by stagnation and conservatism, as 

well as in areas where social mobilization advanced slowly. In 

more industrialized and modernized areas conditions were quite 

the opposite. A study of Swedish interwar agrarianism with spe

cial regard to regional variations in party strength proves the 

agrarian parties to be the inheritors of a way of life formed by 

centuries of agrarian traditions. 
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APPENDIX I 

Data och databaser 

I avhandlingen används i huvudsak två databaser: AKVAL och 

PRRDATA. 

AKVAL omfattar andrakammarvalen 1872 - 1908. Databärande enheter 

är de samtida landsbygdsvalkretsarna i -Stockholms, Uppsala, 

Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus, Hallands, Skaraborgs, 

Gävleborgs och Västerbottens län. 

För varje valkrets och andrakammarval finns uppgifter om: 

a) folkmängd b) antal röstberättigade c) antal i valet del

tagande d) den valdes röstetal e) antal röster för närmaste 

man f) den valdes yrke g) antal mandatperioder för den valde 

h) valsätt g) antal elektorer vid indirekta val 

PRRDATA omfattar andrakammarvalen 1911 - 1944. Databärande en

heter är antalet kommuner i enlighet med den äldre kommunin

delning som gällde fram till 1950 - 1952 års sammanläggningar. 

För varje kommun och andrakammarval finns uppgifter om 

a) andel i valet deltagande b) andel röstande för varje 

deltagade parti c) andel sysselsatta i näringarna enligt 

1940 års folkräkning. 

AKVAL har sammanställts av författaren medan PRRDATA har tagits 

fram inom ramen för projektet PRR - Politiska partier, Regional 

Spridning, Regional Balans - under ledning av prof Sten Berglund, 

inst för allmän statslära vid Helsingfors universitet. 



Till PRRDATA har knutits ekologdata, vilka huvudsakligen ställts 

till förfogande av Jan Engberg, statsvetenskapliga institu

tionen, Umeå Universitet. För varje koramun finns uppgifter 

om a) folkmängd 1910 - 1940 b) antal medlemmar i frikyrkorörelse, 

nykterhetsrörelse och fackföreningsrörelse 1910 - 1940 c) antal 

och storlek av brukningsenheter d) förekomst av järnväg och årtal 

för öppnad järnväg. 



APPENDIX II 

Urvalsmetod 

Valet av arialysenheter har genomförts utifrån länsvisa 

medelvärden för Bondeförbundet 1921 - 1936 och länsvis agrar 

struktur. Valet av stratifieringsvariabler faller tillbaka på 

problemställning och syfte. Bondepartierna betraktas som tra

ditionella partier innehållande flera sociala skikt i agrar

samhället, vilket motiverar agrar struktur som variabel. 

Regionala skillnader i väljarstöd skall visa bondepartierna som 

traditionella partier, därav partistyrka som variabel. 

Länet framstår i avhandlingen som en analysenhet på macronivå och 

de i länet ingående kommunerna som analysenheter på micronivå. 

Ett sammanhängande område har därför prioriterats framför ett 

mer spritt mönster. Avsikten med länet som regionaliseringsenhet 

och med 1921 som en tidig brytpunkt på tidsaxeln kan motiveras av 

följande: 

1. Länet kan betraktas som ett politiskt kollektiv i den 

bemärkelsen att väljarna röstar på gemensamma politiska 

företrädare för sina intressen. 

2. Länet var beträffande den tidigare agrarekonomiska 

organisationsstrukturen ofta den administrativa enheten. 

3. Genomförandet av valtekniska förändringar omkring 1921: 

a) en ny valkretsindelning innebar en ökad riksproportiona-

litet b) den kvinnliga rösträtten innebar ett mer homogent 

politiskt kollektiv. 

4. Den separatism som genomsyrade den politiska bonderörelsen 

under tiden 1915 - 1920 försvårar en enhetlig régionalisering. 

Bondepartierna uppträdde vid valen mestadels 1917 och 1920 i 

skilda valkretsar. Det faller sig därför naturligt att 

urvalet sker med väljarstödet för den samlade bonderörelsen 

som underlag. 



De gränsvärden som bestämmer väljarstödet utgår från Bonde

förbundets länsvisa medelvärden över alla observationer (läs: 

valen 1921 - 1936) satta i relation till det riksgenomsnittliga 

medelvärdet. Som en följd av materialets beskaffenhet har s 

(standardavvikelse) använts som spridningsmått. Begreppet agrar 

struktur har bestämts av läget på skalan småbruk - storbruk och 

är en mixning av de agrara indelningar som föreslagits av Höijer 

(1919: 37-38) och Hellström (1976: 138-139). Urvalet av 

analysområden sker därför enligt följande: 

1/2 standardavvikelse 

stark > 19. 5 

VÄLJARSTÖD medel 11.7 - 19.4 

svag < 11.6 

brukningsenheter 

AGRAR STRUKTUR storbruk 

småbruk 

> 20 ha 

2 - 20 ha 

Med de riktlinjer som angivits har följande analysenheter 

(undersökningsområden) erhållits : 

OMRÅDE VÄLJARSTÖD 

(i % ) 

AGRAR STRUKTUR 

(% åkerareal) 

stark medel svag storbruk småbruk 

Malmöhus län 

Skaraborgs län 

Hallands län 

Uppsala län 

Jönköpings län 

Gävleborgs län 

Östergötlands län 

Stockholms län 

Västerbottens län 

23.6 

21.0 

27.5 

14.8 

18.0 

13.8 

11.7 

9.0 

5.0 

64.3 

50.3 

69.2 

66.4 

56.5 

74.2 

84.2 

62.4 

89.2 



APPENDIX III 

1875 års valkretsindelning, industriområden, utvecklingsområden 

och traditionella områden. 

da = domsaga 

hd = härad 

tg = tingslag 

m fl = flera härader ingår i valkretsen 

Stockholms län 

1. Norra Roslags da 

2. Mellersta Rolags da 

3. Södra Roslags da 

4. Stockholms läns västra da 

5. Södertörn da 

Uppsala län 

1. Norunda och Örbyhus hdr 

2. Olands hd 

3. Uppsala läns södra da 

4. Uppsala läns mellersta da 

Östergötlands län 

1. Kinda och Ydre da 

2. Björkekind m fl da 

3. Lysings och Göstrings da 

4. Åkerbo m fl dar 

5. Vifolka m fl da 

6. Finspånga läns da 

7. Aska m fl da 

8. Hammarkind/Särkind da 



Jönköpings län 

1. Västra härads da 

2. Östra härads da 

3. Östbo hd 

4. Västbo hd 

5. Tveta m fl. hdr 

6. Norra och Södra Vedbo da 

Malmöhus län 

1. Skytts och Oxie hdr 

2. Färs da 

3. Frosta da 

4. Harjager och Rönnebergs hdr 

5. Onsjö hd 

6. Luggude da norra vk 

7. Luggude da södra vk 

8. Bara hd 

9. Torna hd 

10. Vemmenhög m fl da 

Hallands län 

1. Halmstads och Tönnersjö hdr 

2. Höks hd 

3. Faurås och Ârstads hdr 

4. Himle hd 

5. Fjäre och Viske da 

Skaraborgs län 

1. Åse m fl da 

2. Kinnefjärdings m fl da 

3. Skånings m fl da 

4. Gudhems och Kåkinds da 

5. Vartofta och Frökind da 

6. Vadsbo Norra da 



7. Vadsbo Södra da 

Gävleborgs län 

1. Ovansjö m fl tg 

2. Ockelbo m fl tg 

3. Norra Hälsinglands da 

4. Västra Hälsinglands da 

5. Södra Hälsinglands da 

Västerbottens län 

1. Umeå tg 

2. Degerfors m fl tg 

3. Västerbottens läns norra da 

4. Västerbottens läns södra da 



Urvalsområden 

1875 års valkretsindelning 

VSsterbottens lin 

GBvleborgs län 

Uppsala lin 

Stockholms län 

Östergötlands län 

Skaraborgs Jän 

Jönköpings lMti 

Hallands IMn 

Malmöhus IMn 



INDUSTRIOMRÅDEN 

Västerbottens lin 

Givleborgs lin 

Uppsala lin 

Stockholms lin 

Östergötlands tin 

Sk;iraborgs lin 

Jönköpings liti 

lin l land s lin 

Malmöhus lin 



UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Västerbottens ISn 

Gflvleborgs lMn 

Uppsala 18n 

Stockholms 18n 

Östergötlands län 
Sk.iraburRs )8n 

Jönköpings län 

Malmöhus 18n 



TRADITIONELLA OMRÅDEN 

Skaraborg* J8n 

Jönköpings 19n 

Hallands lin 

Malmöhus 18n 

VBsterbottens 18n 

GSvleborgs lXn 

Uppsala 18n 

Stockholms 18n 

Östergötlands 18n 



APPENDIX IV 

Valrätt till andra kammaren: tillväxt 1872 - 1908 (%). 

Valkrets Valrätt Tillväxt 

(i % av tot bef.) (i %) 

1872 1908 1872 - 1! 

INDUSTRIOMRÅDEN 

Luggude n:a 4.6 13.0 182.6 

Gästriklands ö:a 4.4 11.1 152.2 

Rönneberg/Harj ager 5.0 11.6 132.0 

Finspånga läns hd 2.9 6.7 131.0 

Södertörn 2.8 6.3 125.0 

Bara 5.4 12.1 124.1 

Åkerbo 3.0 6.7 123.3 

Oland 4.7 10.4 121.2 

Luggude s : a 5.4 11.5 112.9 

Aska 3.4 7.0 105.8 

Gästriklands v:a 5.3 10.8 103.8 

Vifolka 3.5 7.1 102.8 

Onsjö 4.9 9.9 102.0 

Södra Roslag 3.8 7.6 100.0 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Torna 6.0 11.5 91.7 

Oxie 6.3 12.0 90.5 

Västerbotten n:a 5.4 9.4 74.7 

S:a Hälsingslands ö:a 5.4 9.3 72.2 

Tveta/Vista/Mo 6.8 11.6 70.6 

Norunda/örbyhus 4.5 7.6 68.9 

Vemmenhög 5.8 9.7 67.2 

Hök 5.9 9.6 62.7 

Uppsala läns meli. 4.1 6.5 58.5 



Frosta 7.0 10.9 55.7 

Östbo 6.4 9.9 54.7 

Björkekind 3.7 5.7 54.0 

Färs 7.5 11.3 50.7 

TRADITIONELLA OMRÅDEN 

S:a Hälsinglands v:a 5.5 8.2 49.1 

Östra 6.2 9.1 46.8 

Norra Roslag 5.5 8.0 45.5 

Hammarkind/Särskind 3.9 5.6 43.6 

Lysing/Göstring 4.3 6.0 39.5 

Umeå 7.6 10.6 ' 39.5 

Kålland 5.4 7.5 38.9 

Sthlms västra 4.1 5.6 36.6 

Kinda/Ydre 5.4 7.2 33.3 

Mellersta Roslag 6.2 8.2 32.2 

Norra Vadsbo 6.2 8.2 32.2 

N:a och S:a Vedbo 6.2 8.1 30.6 

Västra 8.1 10.5 29.6 

Vartofta/Frökind 6.1 7.9 29.5 

Kinnefjärding 5.8 7.5 29.3 

Upsala läns s:a 4.8 6.2 29.2 

HaIrastad/Tönners j ö 6.0 7.7 28.3 

Skånings 6.5 8.3 27.7 

N:a Hälsingland 8.0 10.0 25.0 

Äse 7.5 9.3 24.0 

Södra Vadsbo 5.9 7.3 23.7 

Västerbottens meli. 8.6 10.6 23.2 

Himle 7.5 9.1 21.3 

Faurås/Årstad 7.5 8.8 17.3 

Västbo 9.6 11.5 19.8 

Kåkind/Gudhem 6.4 7.3 14.1 

Fjäre/Vilske 6.7 7.1 5.9 

V:a Hälsingland 7.4 6.9 -6.7 

Västerbottens v:a 6.3 5.5 -12.7 



APPENDIX V 

Röstfördelningen vid andrakammarvalen 1920-1936 i 

industriområden, utvecklingsområden och traditionella områden. 

INDUSTRIOMRÅDEN 1920 1924 1928 1932 1936 

Bonde f örbunde t 20.2 18.0 20.7 19.4 19.4 

Högern 15.8 15.1 18.8 16.6 11.4 

Liberalerna 15.7 12.9 12.2 9.1 9.2 

Vänstern 48.3 54.1 48.5 54.8 58.7 

Icke-röst. 44.4 45.8 34.6 31.3 24.9 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Bondeförbundet 17.6 18.6 22.4 26.4 25.9 

Högern 25.2 21.9 22.9 17.0 10.6 

Liberalerna 26.3 19.1 18.4 14.0 16.7 

Vänstern 30.7 40.4 36.3 42.3 46.3 

Icke-röst. 40.8 44.7 31.0 31.7 23.1 

TRADITIONELLA OMRÅDEN 

Bondeförbundet 25.9 20.8 21.6 30.2 30.8 

Högern 27.0 27.4 30.9 21.5 15.5 

Liberalerna 24.4 24.1 20.9 16.3 15.2 

Vänstern 21.7 27.8 26.5 32.0 38.0 

Icke-röst. 45.4 50.4 33.3 32.5 26.5 

Liberalerna omfattar vid valen 1924, 1928 och 1932 både liberaler 

och frisinnade. Vänstern omfattar under samtliga val socialdemo

krater, vänstersocialister, socialister och olika kommunistiska 

riktningar. 



APPENDIX VI 

Valvinden: skillnad i procentenheter mellan de parvisa valåren 

1914/1920 1924/1928 och 1932/1936. 

INDUSTRIOMRÅDEN 1914/ 1924/ 1932/ 

1920 1928 1936 

Icke-röst. Jordproletariat +13.5 -11.3 - 6.7 

Småbrukarbygder +14.4 - 8.3 - 5.8 

Me1lanbondebygder +11.6 -13.8 - 8.2 

Storbondebygder + 7.6 -10.3 - 6.3 

Högern Jordproletariat - 8.1 + 4.0 - 4.0 

Småbrukarbygder -10.6 + 1.8 - 3.0 

Me1lanbondebygder -21.9 + 4.5 - 4.3 

Storbondebygder -29.4 + 0.2 - 6.9 

Bondef. Jordproletariat +11.3 + 2.8 - 0.4 

Småbrukarbygder +18.7 + 3.7 + 0.8 

Me1lanbondebygder +22.9 + 1.1 + 1.0 

Storbondebygder +28.4 + 5.0 - 2.2 

Liberaler Jordproletariat - 4.0 - 4.4 + 2.7 

Småbrukarbygder - 6.4 + 0.5 - 0.8 

Me1lanbondebygder - 1.9 - 0.5 - 0.8 

Storbondebygder - 4.6 - 0.4 + 0.5 

Vänstern Jordproletariat - 1.0 - 2.5 + 0.5 

Småbrukarbygder - 2.3 - 6.0 + 3.5 

Me1lanbondebygder + 0.8 - 4.4 + 3.5 

Storbondebygder + 0.6 - 4.9 + 7.2 



UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Icke-röst. Jordproletariat + 8.9 -12.0 - 5.5 

Småbrukarbygder + 9.6 -14.5 - 7.6 

Me11anbondebygder + 2.3 -16.3 - 6.5 

Storbondebygder + 9.3 -16.6 - 8.6 

Högern Jordproletariat - 6.7 + 2.0 - 3.2 

Småbrukarbygder - 9.9 + 0.5 - 9.4 

Me11anbondebygder -22.6 +-0.0 - 5.5 

Storbondebygder -21.6 + 1.3 - 4.0 

Bondef. Jordproletariat +10.8 + 3.1 - 0.6 

Småbrukarbygder +15.5 + 4.2 - 0.4 

Me11anbondebygder +38.1 + 5.3 - 0.7 

Storbondebygder +23.1 + 4.6 0.5 

Liberaler Jordproletariat + 2.1 - 1.5 0.8 

Småbrukarbygder + 0.2 - 1.2 + 4.4 

Me1lanbondebygder -14.3 - 2.2 + 1.8 

Storbondebygder - 9.7 + 0.9 + 0.6 

Vänstern Jordproletariat - 6.7 - 3.7 + 3.8 

Småbrukarbygder - 6.0 - 2.3 + 5.1 

Me1lanbondebygder - 0.9 - 3.5 + 2.9 

Storbondebygder - 8.1 - 5.9 + 3.1 

TRADITIONELLA OMRÅDEN 

Icke-röst. Jordproletariat +10.0 -20.4 - 7.5 

Småbrukarbygder + 9.5 -16.9 - 6.6 

Me1lanbondebygder + 8.7 -18.7 - 6.1 

Storbondebygder + 9.3 -18.6 - 6.1 
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