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ABSTRACT 

Swedish political parties are characterized by their markedly 
different support across geographical space. In most cases, the 
sources of these regional variations date back to the time of 
the founding of the parties. Moreover, the regional strongholds 
and the areas of weak support for the parties have survived 
major societal changes such as the transition from the agrarian 
to the industrial society, emigration, and urbanization. Why is 
it that a certain area evolves a political tradition that sets 
it apart from neighboring areas? This study addresses itself to 
this and similar topics with empirical emphasis on the Swedish 
Social Democratic Party (the SAP). 

The study is based on the conviction that the regional imbalance 
in the SAP vote originates in the interaction/competition 
between various social and political movements in the local 
environment. The initial model used to explain these imbalances 
comprises three different factors that influence the party's 
vote: the socio-economic structure, the local organizational 
environment and the effect of local party organizational 
efforts. 

In order to test the importance of these factors three different 
areas were selected; one strong, one weak, and one unstable in 
terms of the Social Democratic vote. 

The findings show that no single factor alone accounts for the 
variance in the regional support of the SAP. Rather, what is 
decisive are the interactions within the structural and social 
properties of a context. 

By way of conclusion, this study lends support to the following 
conclusions of the prospects for the SAP to mobilize the 
electorate: to establish itself in the local setting the party 
needs an organizational culture, a local party organization and 
the absence of strong local opinion against the party's 
activities and organizational efforts. The party also seems to 
be favored by a high level of political mobilization 
(participation), whereas there is nothing to suggest that the 
SAP's prospects of becoming successful are hampered by 
competition from the left-wing parties. 

Key-words: Swedish social democratic party (SAP), regional supp
ort, aggregate data, party organization, local organizational 
environment, organizational culture, political mobilization. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 

INLEDNING 

Vid val efter val i Sverige återupprepas i stort sett samma 
politiska mönster; de olika politiska partierna erövrar flest 
röster - proportionellt sett - i samma områden som de har gjort 
vid föregående val. Detta politiska beteende kan i många fall 
sträcka sig decennier tillbaka. En rad exempel kan anföras, men 
för att bara nämna några är Norrbottens län ett genom tiderna 
känt kommunistiskt och socialdemokratiskt styrkefäste och det 
till Norrbotten gränsande Västerbottens län ett lika känt 
styrkefäste för Folkpartiet. 

För att ge en illustration till detta kan man betrakta två 
kartbilder över Socialdemokratiska Arbetarepartiets (SAP) 
varierande väljarstöd i riket vid två tidpunkter. Den första 
kartbilden (karta 1) visar partiets väljarstöd vid det första 
allmänna valet för män 1911 och den andra visar partiets styrka 
vid det senaste riksdagsvalet 1988 (karta 2). Den första kart
bilden visar att SAP till en början samlade sina väljare i 
områden med stor industrisysselsättning. Av kartbilden framgår 
tydligt Malmfältskommunerna och Bergslagsområdet som styrke-
fästen för SAP. Dessutom existerar ett mindre stödområde i 
kommunerna runt Malmö. Sjuttiosju år senare är bilden givetvis 
förändrad vad gäller partiets väljarstöd i hela riket, men 
samtidigt framstår både Malmfältskommunerna och Bergslagsområdet 
fortfarande som SAP:s främsta stödjepunkter. Partiets starka 
förankring med Malmö i centrum har ägt bestånd ända in på 1980-
talet, då röststödet börjat tunnas ut. 

Utsträckningen av dessa styrkeområden kan variera något och 
omfatta alltifrån län, länsdelar till kommuner eller gruppe
ringar av kommuner. Samtidigt är stabiliteten i partiernas 
styrkefästen förvånansvärt hög, trots att den ekonomiska och 
sociala utvecklingen och därmed följande befolkningsomflyttning 
har varit betydande under hela 1900-talet. 
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Som förklaringar till dessa regionala skillnader i partiernas 
väljarstöd brukar anföras förekomsten av någon sorts politisk 
kultur eller politisk tradition. Socio-ekonomiska, religiösa, 
kulturella, etniska faktorer och ibland även social isolering 
brukar i sin tur framhållas för att förklara denna politiska 
tradition. Förklaringarna är m a o ofta diffusa och de framförs 
nästan alltid utan preciserade försök att förklara hur, i vilken 
utsträckning och framförallt i vilken kausal ordning de påverkar 
det politiska beteendet. 

Syftet med denna avhandling är att beskriva de regionala 
variationerna i röststöd för SAP under perioden 1921-1940 och 
att söka förklara dem genom studier av de politiska och sociala 
processer ur vilka den politiska traditionen växte fram och 
befäste röstningsbeteendet. 

Valet av undersökningsperiod kan motiveras utifrån flera 
utgångspunkter. Back (1967) visade att partiernas regionala 
styrkeprofiler vid mitten av 1960-talet var likartade med 
deras regionala utbredningsmönster vid mitten av 1930-talet när 
det nuvarande femparti-systemet etablerades. Om det verkligen 
var under 1930-talet, som partierna fick sina respektive 
regionala profiler, eller oro detta skedde tidigare är inte 
klarlagt. För att möjliggöra en undersökning av var och när de 
regionala skillnaderna i partistyrka uppstår, har här valts en 
period från den allmänna rösträttens införande år 1921 och fram 
tom 1940. Att 1940 har valts som slutår får ses mot bakgrund 
av att femparti-systemet vunnit stabilitet och att partiernas 
regionala styrkeprofiler avtecknar sig på ett pregnant sätt. 
Detta innebär dock inte att beskrivningen och analysen av 
förklaringsfaktorerna kommer att begränsas till denna tids
period. Att undersöka vad som vidmakthåller detta regionalt 
betingade röstningsmönster in i våra dagar faller däremot 
utanför ramen för denna avhandling. 

Att partierna har skiftande regionalt röststöd har ofta upp
märksammats inom partiforskningen. Ofta anförs, att dessa 
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variationer har samband med olikheter i den socio-ekonomiska 
sammansättningen av befolkningen, se t ex Alford 1964, Allardt 
1964, Back 1967, Carlsson 1963, Lewin 1972, Rokkan 1970, 
Ricknell 1976. De som använt den socio-ekonomiska förklarings
ansatsen har upptäckt att regionala skillnader kvarstår i form 
av s k residualer även efter att effekten av den socioekonomiska 
variabeln har kontrollerats. Förklaringar till dessa regionala 
skillnader som då framförs är att det existerar någon form av 
lokala traditioner, som övervintrat trots förändringar i 
näringsstrukturen, befolkningsomflyttningar osv. Problemet med 
alla liknande undersökningar är att de antingen är begränsade i 
tid eller rum eller bådadera. Problematiskt är också det faktum 
att man oftast stannat vid allmänna konstateranden om vad som 
eventuellt påverkar röstningsbeteendet efter det att man har 
kontrollerat för effekterna av social klass. 

1 denna undersökning skall därför ett delvis annat angreppssätt 
användas för att förklara de regionala variationerna i SAP:s 
väljarstöd. SAP:s röstmässiga utveckling 1921-1940 beskrivs i 
två dimensioner, styrka och stabilitet, på kommunnivå över hela 
landet. Utifrån en kartläggning enligt dessa dimensioner kommer 
tre olika områden att väljas för studier av lokalmiljön. Ut
gångspunkten eller antagandet är m a o att det är i den lokala 
miljön som olika sociala och politiska rörelser organiseras och 
verkar, och att det är i detta samspel/konkurrens dem emellan, 
som SAP:s politiska inflytande grundläggs. Vilka var då de 
rörelser som verkade i de lokala miljöerna? Innan de politiska 
partierna framträdde på den lokala arenan var folkrörelserna 
dominerande. Förutom de traditionella folkrörelserna, fanns 
embryon till det som senare skulle bli politiska partier, t ex 
Skånska bondeförbundet, vilket var en regional partibildning och 
föregångare till Jordbrukarnas Riksförbund. I denna undersökning 
kommer emellertid dessa organisationer ej undantagsvis att 
beaktas. Deras betydelse kom att vara starkt lokalt präglad, de 
saknade vad man kunde kalla politiskt program och allmän folklig 
förankring. 
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Grundantagandet i undersökningen är att SAP skapar sin egen 
politiska framtid genom aktivt partiorganisatoriskt arbete 
ofta i konkurrens med andra partier. Undersökningsmodellen kan 
kortfattat beskrivas enligt nedanstående figur (se figur 1.1). 
Här bör emellertid framhållas dels att det endast är fråga om en 
utgångsmodell för studien, dels att sambanden mellan "förkla
ringsvariablerna" och SAP:s elektorala styrka liksom även inter-
aktionsmönstret mellan de förra kommer att kartläggas genom de 
empiriska analyserna. 

Figur 1.1: Utgångsmodell för studiet av regionala variationer 
i SAP:s väljarstöd 

Socioekonomisk 

struktur 

Partiorganisatorisk 

aktivitet 

Lokal organisations

miljö 
Elektoral styrka för 

SAP 1921-1940 
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Materialet i avhandlingen har främst hämtats från det ekolog-
dataarkiv som upprättats vid det vid statsvetenskapliga 
institutionen i Umeå bedrivna projektet "Politiska partier, 
regional spridning, regional balans" (PRR), under ledning av 
professor Sten Berglund. Arkivet innehåller data om val
deltagande, partiernas röststöd vid samtliga andrakammarval 
1911-1944 (N=2 574), näringsgrensstruktur och yrkesfördelning på 
häradsnivå 1910-1940 (N=408), samt näringsgrensfördelningen på 
kommunnivå 1940 (N=2 574). Uppgifterna är tagna ur den 
officiella valstatistiken och folk- och bostadsräkningarna. 

Materialet om folkrörelserna - SAP:s lokala avdelningar, 
fackföreningar, nykterhetsorganisationer och frikyrkorörelsen 
har välvilligt ställts till förfogande av Professor Carl-Göran 
Andrae vid historiska institutionen i Uppsala. Uppgifterna 
kommer från dataarkivet vid det vid samma institution bedrivna 
"Folkrörelseprojektet". Detta arkiv innehåller uppgifter om de 
olika folkrörelsernas medlemstal i lokalorganisationerna, till-
komstår för dessa, samt könsfördelning och år för eventuell 
nedläggning av föreningarna. Arkivet omspänner perioden 1862-
1952. 

övriga data har benäget ställts till förfogande av projektet 
"Folkrörelserna i välfärdssamhället", statsvetenskapliga 
institutionen, Umeå universitet. Ledare för detta projekt har 
varit Jan Engberg. 

1.2 AVHANDLINGENS DISPOSITION 

Avhandlingen är upplagd på följande sätt. I kapitel 2 redo
visas olika teorier om partiers skiftande röststöd inom ett 
land. Politisk tradition och politiska regioner utgör här cen
trala begrepp. Frågeställningarna är följande. Vad är det som 
konstituerar en politisk region? Vilka faktorer i lokalmiljön är 
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av betydelse för ett partis framgångsmöjligheter och vilka fak
torer begränsar samtidigt inflytandet för partiet? 

I kapitel 3 beskrivs SAP:s politiska geografi 1921-1940 på 
kommunnivå i hela riket efter det att en kontroll av socio-
ekonomisk struktur har utförts. Därefter väljs tre områden - ett 
starkt, ett svagt och ett instabilt socialdemokratiskt område -
för den fortsatta intensivundersökningen i kapitel 4, 5 och 6. 

I kapitel 4 behandlas partiorganisationseffekter på SAP:s röst
resultat. De lokala partiorganisationernas (arbetarkommuner) 
bildande, medlemsanslutning och utbredning samt deras aktivitet 
i undersökningsområdena dokumenteras och deras betydelse för SAP 
fastställs. Följande frågeställningar behandlas: Vilken bety
delse fick det faktum att SAP såsom första parti blev represen
terat på en ort (by)? Bidrog detta till att partiet fick en 
konkurrensfördel gentemot andra partier? Vilken betydelse hade 
spridningen av partiets lokalorganisationer i tid och rum i 
olika områden? 

Kapitel 5 och 6 ägnas den lokalorganisatoriska miljön. I kapitel 
5 undersöks betydelsen av den politiska mobiliseringen dvs val
deltagandet. Bidrog en snabbare politisk mobilisering till att 
partiet kunde tillgodogöra sig denna eller var det partiet genom 
sitt egna arbete som bidrog till en ökning av den politiska 
mobiliseringen? Vilken roll spelade partikonkurrensen för SAP:s 
möjligheter att vinna fotfäste i de lokala miljöerna? 

Kapitel 6 behandlar de största och mest betydelsefulla folk
rörelserna - frikyrko- och nykterhetsrörelserna - och följande 
frågeställningar är centrala: Vilken inställning hade dessa 
folkrörelser gentemot den framväxande arbetarrörelsen? Bidrog 
deras verksamhet till att skapa förutsättningar för de fram
växande partierna? Eller kunde de genom ett aktivt motstånd 
förhindra/fördröja SAP:s framväxt? 

Sammanfattningen presenteras i kapitel 7. 
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KAPITEL 2: SKISS TILL TEORETISK REFERENSRAM 

INLEDNING 

Förklaringar till partiers skiftande röststöd i olika delar inom 
ett land kan grovt indelas i tre skilda inriktningar: 

Den första är den - i en nordisk kontext - mest betydelsefulla, 
nämligen klassröstande. Den vanligast förekommande förklaringen 
till regionala politiska skillnader är att partiernas väljargrupper 
har skilda socioekonomiska sammansättningar. 

En annan är vad man kan benämna de kontextuella faktorernas 
betydelse, dvs faktorer inom ett område som har betydelse för 
befolkningens politiska beteende. Det intressanta är inte de 
enskilda människornas politiska agerande utan resultatet av den 
interaktion som uppstår mellan individer i olika områden och som 
påverkar de enskilda individernas politiska agerande. Detta fram
träder i framväxten av organisationer och folkrörelser på det 
lokala planet. 

Den tredje typen kan ses som en del av den föregående. Den utgår 
från partiets möjlighet att skapa sin egen framtid genom ett aktivt 
politiskt arbete på lokalplanet i form av t ex uppbyggnad av lokala 
partiorganisationer. 

2.1 KLASSRÖSTANDE 

Förhållandet mellan klass och röstande är ett av de mest under
sökta och mest refererade i den politologiska forskningen om 
partier. Robert Alford skriver i en studie från 1967: 
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"A relation between class position and voting 
behavior (...) is a natural and expected 
association in the Western democracies for a 
number of reasons: the existence of class interests, 
the representation of these interests by political 
parties, and the regular association of certain parties 
with certain interests. Given the character of the 
stratification order and the way political parties act 
as representatives of different class interests, it 
would be remarkable if such a relation were not found".(1) 

Lipset skriver i samma anda: 

"The simplest explanation of this widespread pattern 
is simple economic self-interest. The leftist parties 
represent themselves as instruments of social change in 
the direction of equality; the lower-income groups 
support them in order to become economically better off, 
while the higher-income groups oppose them in order to 
maintain their economic advantages. The statistical fact 
can then be taken as evidence of the importance of class 
in political behavior".(2) 

Att detta samband - klass - röstande - än i dag är av stor bety
delse för det politiska beteendet i flera länder kan illustreras av 
tabell 2.1 nedan. I de nordiska länderna är yrke den viktigaste 
förklaringsfaktorn medan yrkestillhörighet inte spelar samma 
huvudroll i övriga europeiska länder. I dessa länder övertas denna 
roll av religion och regionala faktorer.(3) 
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Tabell 2.1: Röstning och social bakgrund i Europa. Andel för
klarad variation 

RÖSTNING OCH SOCIAL BAKGRUND I EUROPA 

Relativ betydelse av: Norden Storbritannien Kontinentala Europa 

Yrke 76 56 5 

Annan social bakgrund 19 31 13 

Region, religion 5 34 50 

Källa: Worre 1980, tabell 10. Sekundäranalys av intervjuundersökningar 
utförda 1972-1975. 
Norden exkl Island. Kontinentala Europa: Västtyskland, Frankrike, Italien, 
Belgien och Nederländerna. 
Annan social bakgrund: utbildning, glesbygdsboende, ålder, inkomst, kön. 
Religion: kyrkotillhörighet, kyrkogångsfrekvens) uppg saknas för Norden. 
Siffrorna uttrycker resp variablers relativa förklaringskraft i en 
statistisk analys (MNA) ned partisympati som beroende variabel. 

Källa: Petersson 1984:57. 
Sverige är antagligen ett av de bästa exemplen på länder som 
domineras av en konfliktdimension - vänster-högerdimension - och 
detta förhållande återberättas vid val efter val,(4) Så röstade 
t ex sju av tio industriarbetare på SAP vid 1985 års val. För
hållandet är likartat mellan Centerpartiet och jordbrukare (se 
t ex Valundersökningarna 1979, 1985). Detta skulle då innebära 
att vissa extrema industriarbetar- och jordbrukarområden skulle 
falla ut som styrkefästen för SAP respektive Centerpartiet. 

En modifiering av denna individbaserade modell för röstnings
beteendet ges i Tingstens "a law of social gravity" 
(Tingsten 1937). Tingsten myntade detta uttryck efter under
sökningar av valbeteendet i Stockholms stad vid riksdagsvalet 
1932. Han noterade att vänsterpartierna erhöll en mindre andel av 
rösterna än vad man kunde förvänta sig i områden, där en minoritet 
tillhörde socialgrupp III jämfört med de områden, där socialgrupp 
III var i majoritet. I dessa senare områden fick vänsterpartierna 
en större andel av rösterna än andelen tillhörande socialgrupp III. 
Förklaringen till detta skulle enligt Tingsten vara att det i ett 
område med t ex en majoritet av arbetarbefolkning uppstår ett 
"grupptryck" som i sin tur påverkar väljarbeteendet.(5) 
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Gustafsson (1974) använde Tingstens teori vid undersökningen 
Partistyrkeförändringar och partistyrkeförskjutningar i Sverige 
under 1960-talet. "TryckmodeIlen" som Gustafsson utvecklade 
utgick från att partierna har sina starkaste fästen i områden med 
en för partierna gynnsam social sammansättning bland befolkningen 
och att partierna även har lättare att vinna ytterligare väljare 
där partierna redan är starka. Modellen visade sig vara bärkraftig 
i cirka hälften av de förändringsmönster Gustafsson hade ställt upp 
för att förklara partistyrkeförändringar. Undersökningen visade 
också att de flesta, två tredjedelar, av förändringsmönstren 
innebar att de regionala partistyrkeskillnaderna minskade, men att 
det med olika mellanrum återkom val som återställde de regionala 
skillnaderna.(6) 

En annan delvis likartad teori är den s k Bull-Galenson-hypotesen 
som menar att arbetarrörelsen tillkom och växte sig snabbast i 
områden vilka genomgick en snabb industrialisering. Som stöd för 
denna hypotes visas på Det Norske Arbeiderpartis (DNA) framgångar 
i vissa gruvsamhällen och orter med kraftverksbyggen.(7) Denna 
hypotes har Lafferty (1971, 1974) prövat och fann därvidlag att 
hypotesen - vid en jämförelse mellan Sverige och Norge - inte 
kunde verifieras. Om hypotesen hade varit riktig, borde Sverige ha 
begåvats med en kraftig radikalisering av arbetarrörelsen med tanke 
på den kraftiga industrialiseringsfas som landet då genomgick. 
Däremot visade sig hypotesen delvis stämma i Norge. Områden med en 
tillströmning av arbetskraft till nya industrier uppvisade en högre 
anslutningsgrad till Traenmalrörelsen dvs den radikala flygeln av 
socialdemokratin som tog över partiet under första världskriget.(8) 

Mot detta - mer eller mindre - individorienterade synsätt vilket 
betonar individernas socio-ekonomiska ställning som förklarings
faktor till röstningsbeteendet, finns de som i stället hävdar att 
de kontextuella faktorerna är viktigare för väljarbeteendet. 
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2.2 KONTEXTUELLA EFFEKTER 

Den grundläggande hypotesen rörande de kontextuella faktorernas 
betydelse innebär att det individuella beteendet är avhängigt den 
miljö (kontext) inom vilken individerna befinner sig.(9) Den 
sociala strukturen är endast en del av den kontextuella miljön och 
inom en viss given kontext existerar det olika nätverk av grupper, 
organisationer, partier. Sani (1976) skriver: 

"If individuals are influenced by social contexts, 
the learning of basic orientations toward the political 
world that takes place in politically homogeneous 
contexts is likely to result in the acquisition of 
attitudes similar to those held by the agents of 
socialisation.11 (10) 

Enligt Sani är graden av homogenitet i en viss kontext betydel
sefull, dvs om samtliga "referensgrupper" har för individerna 
likartade värderingar och åsikter tenderar människorna att t ex 
politiskt bete sig på samma sätt. Om inte, är det svårt att se att 
kontextuella faktorer har någon betydelse. Även om den kontextuella 
miljön är homogen, måste samspelet mellan olika grupper vara riktat 
åt samma håll för att det sociala grupptrycket skall lyckas.(11) 

En likartad tankegång framförs av Rokkan (1977) där han diskute
rade "Verzuilung"-begreppet, vilket han definierade på följande 
sätt: 

"the degree of interlocking between cleavage-specific 
organizations active in the corporative channel and 
party organizations mobilizing for electoral action".(12) 

Partierna är enligt Rokkan mer eller mindre lösa sammanslutningar 
av olika organisationer. Samspelet mellan dessa ingående rörelser 
är viktigt för partiers uppkomst och framgångsmöjligheter. För 
SAP:s del betyder det att partiorganisationen endast var en av 
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flera organisationer. Andra närstående organisationer var t ex 
fackföreningar, folkets hus-föreningar och kooperativa före
ningar. Arbetarklassens relativa koncentrering till vissa om
råden i städerna gynnade dessa rörelser. Enligt Rokkan existerar 
liknande nätverk för andra partier. För att fullt ut kunna under
söka och upptäcka om detta eventuellt har någon betydelse för 
partiets framgångsmöjligheter i olika områden, måste samtliga 
partier och deras respektive organisatoriska nätverk kartläggas. 

För att studera hur röstningsbeteendet påverkas i lokala miljöer, 
i en riktning som avviker från det "normala", uppmärksammas bl a 
kulturella, etniska och religiösa särdrag inom olika länder. I 
några länder har ett dylikt batteri av variabler viss förkla
ringskraft (se t ex Cox 1970, Alford 1964), men i vårt kulturellt, 
etniskt och religiöst ensartade land är väljarstödets skiftningar 
att söka någon annanstans. Därvidlag har folkrörelsernas stora 
medlemsomslutning under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet uppmärksammats och tillmätts betydelse. Flera av våra 
nuvarande partier anses ha sina rötter i bl a frikyrko- och 
nykterhetsrörelserna. 

Folkrörelsernas agerande visade sig i vissa avseenden vara av 
betydelse för rösträttsreformens genomförande enligt vad Lundqvist 
har visat (1973, 1977). Förutom den målinriktade verksamheten 
utövade folkrörelserna en "utbildningsfunktion" genom att lära ut 
demokratiska arbetsformer, mötesteknik osv. Denna demokratiska 
fostran fördes sedan vidare till arbetarrörelsens organisationer, 
fackföreningar och arbetarkommuner, något som samtidigt kan vara en 
tänkbar förklaring till att fackföreningsrörelsen och SAP formades 
i en reformistisk riktning.(13) 

Samarbetet mellan de olika folkrörelserna när det gällde t ex 
nykterhetsfrågan och den allmänna rösträtten hade emellertid 
regionala och lokala särdrag. SAP hade enligt Lundkvist en stark 
ställning i områden med låg anslutning till nykterhets- och 
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frikyrkorörelserna, särskilt i södra Sverige, men starka social
demokratiska fästen i mellersta och norra delarna av landet hade 
samtidigt en stor anslutning till de ideella rörelserna. Vad låg 
bakom att SAP i vissa områden konkurrerade med och i andra komp
letterade frikyrkan och nykterhetsrörelsen? En möjlig hypotes är 
att frikyrko- och nykterhetsrörelserna påverkade fackförenings
rörelsens framväxt positivt via den föreningskultur, som hade växt 
fram i områden där dessa rörelser var starka; mothypotesen skulle 
vara att där dessa rörelser redan var etablerade, hade arbetar
rörelsen svårt att nå framgång.(14) 

Rydenfelts (1954) studie av kommuniströstandet i Sverige 1924-1952 
är ett försök att fastställa vilka faktorer som kan förklara 
variationer i röststödet på läns- och kommunnivå. I analysen 
använder han nio förklaringsfaktorer, varav sex är relevanta i 
sammanhanget: 1) politiska regioner 2) kulturmiljö och yrke 3) 
inkomst och egendom 4) religiösa förhållanden 5) agitation 6) 
social isolering. Utfallet av analysen blir tämligen vagt; den 
viktigaste förklaringsfaktorn för kommuniststyrka utgörs av 
politiska regioner, vilket belyses av att sambandet mellan röda 
områden 1924 och motsvarande områden 1952 är .78. Men problemet 
kvarstår ju: varför bibehåller befolkningen i vissa områden sin 
rösttrohet mot SKP? Rydenfelt betonar traditionen som möjlig 
förklaring. För de övriga faktorerna finner han svaga eller inga 
samband alls, t ex arbetslöshet och inkomst. Religion påverkar 
kommuniströstandet negativt. Agitationen är visserligen viktig, 
men inte så viktig som man gjort gällande, och den kommer till 
sin rätt först när andra viktiga förutsättningar redan existe
rar. (15) 

Sammanfattningsvis visar Rydenfelts undersökning att den regio
nala stabiliteten i kommuniströstandet är hög, och att de variabler 
som kommer närmast någon form av delförklaring till röststödet för 
SKP är faktorer som ligger i de lokala miljöerna, t ex kulturmiljö 
och yrke, agitation och social isolering. En sak som Rydenfelt inte 
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fäster så stor vikt vid är att det kan vara olika faktorer eller 
kombinationer av faktorer, som förklarar variationen i kommunist-
röstandet. Det tycks förhålla sig så att partisystemen har lokala 
egenheter som kräver lokalt anpassade förklaringsmodeller. 

Carlsson (1963) uppmärksammade också lokala miljöfaktorer som 
förklaring till SAP:s skiftande regionala inflytande vid sin 
undersökning av arbetarpartiernas tillväxt 1911-1940. Han ställer 
upp tre möjliga förklaringar och betonar att dessa inte skall 
uppfattas "som skarpt avgränsade från varandra, än mindre som 
uteslutande varandra".(16) 

1 Den regionala variationen i politiskt (eller annat) avseende 
är en följd av ekonomiska olikheter, i sin tur betingade av 
variationer i jordmån, klimat, tillgång på viktiga mineraler 
etc. 

2 Lokala traditioner och värden, kanske produkter av en lång 
historisk utveckling, är medbestämmande och påverkar 
människornas reaktion inför nya händelser och ideer. 

3 Människor boende inom ett område tenderar att bilda en grupp 
vars medlemmar påverkar varandra, exempelvis i fråga om 
politisk inställning. Härigenom utbildas en gruppnorm eller en 
"gruppdefinition" visavi nya ideer, och gruppen kommer att 
skilja sig från andra lokala grupper.(17) 

När det gäller Bondeförbundets elektorala spridning i Skaraborgs 
län 1920-1936 visade Carlsson (1963), att kommunerna grupperade 
sig i olika kluster med en likartad röstningsprocent och att 
dessa kluster var klart åtskilda. Carlssons förklaring är att man 
antagligen skall söka orsakerna på mikroplanet, dvs i någon sorts 
växelverkan mellan grupper av individer boende i dessa områden 
(jfr. den tredje ansatsen ovan).(18) 
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En annan inriktning finner man hos William Brustein (1988) som 
kritiserar både normativa och strukturella förklaringsansatser till 
politisk regionalism: 

"...normative explanations are inherently difficult to 
measure, and are therefore difficult to test and refute 
because they emphasize the determinant role of values; 
they strain logic in supposing that the votes of 
individuals reflect nonrational factors such as tradition 
rather than self-interest? and they employ a questionable 
assumption in supposing that compliance can be presumed 
from the fact that individuals are subject to particular 
norms. By concentrating on macrostructures, structural 
explanations reveal how individuals come to share 
circumstances; however, by ignoring the extent to which 
the motivations of individuals can shape their behavior 
and thereby provide them independent discretion in making 
choices, structural explanations cannot explain how 
individuals will react to their circumstances.11 (19) 

Brustein använder en annan modell för att förklara den politiska 
regionalismen i Frankrike. I korthet går den ut på att det är 
produktionssättet ("mode of production") som är avgörande för det 
politiska beteendet. Indikatorerna som används för att mäta pro
duktionssättet är av varierande typ; markvärdet, typ av gröda, 
storleken på jordbruken, andelen anställda. En kritik mot detta 
synsätt är ju att även produktionssättet är en strukturell faktor 
vilket inte Brustein framhåller. En annan kritik är att produk
tionssättet är endast en faktor och att andra möjliga faktorer 
förbises. Brustein bortser jämväl från en eventuell interaktion 
mellan de strukturella faktorerna som kan påverka röstningsbete
endet. Trots att han kritiserar både de normativa och strukturella 
förklaringssätten medger Brustein att det kan finnas ytterligare 
förklaring att hämta i partiernas verksamhet. 
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2.3 PARTIORGANISATION OCH PARTIKONKURRENS 

En tredje typ av förklaringsansats som inte uppmärksammats till
räckligt är betydelsen av partiernas egen verksamhet. Man har 
antagligen betraktat det som närmast självklart att ett parti är 
bättre organisatoriskt rustat (antal medlemmar osv) i ett område 
med en stor del av väljarkåren bakom sig och vice versa. Ett parti 
skulle m a o inte kunna forma sitt eget politiska inflytande i ett 
visst område, utan betingelserna (näringsstruktur, religiösa för
hållanden osv) skulle redan vara givna när partiet dök upp på den 
lokala politiska arenan. 

Svårigheten att tillämpa någon sorts partiorganisationsmodell har 
kanske framförallt varit att särskilja det specifika partiorganisa
toriska stödet från det allmänna röststödet (Selle 1983, 1984, 
Laulajainen 1983, Berglund/Hallin 1983). Denna partiorganisations
effekt kan också vara "synlig" långt efter det att en partiorgani
sation har upphört. Selle noterade att efter andra världskriget 
hade de norska kommunisterna lättast att erövra röster i kommuner 
där NKP hade haft lokalavdelningar under 1920-talet jämfört med 
kommuner utan NKP-avdelning under denna tid.(20) 

Vad gäller vänsterradikalismen i finska Lappland fann Laulajainen 
(1983) att det parti som först hann grunda en partiorganisation på 
en ort (by) också fick ett starkare väljarinflytande jämfört med 
orter utan partiorganisation. Inflytandet var också observerbart 
decennier senare.(21). Förklaringen är att orterna var för små 
eller att den sociala kontrollen bland befolkningen var för stark 
för att "tillåta" andra partier att bygga upp organisationer. Via 
de lokala partiorganisationerna byggde man inte enbart upp effek
tiva valbyråer och propagandacentraler utan även en konkurrens
fördel gentemot andra partier uppnåddes. 

Laulajainen sammanfattar den politiska traditionens vikt på 
följande sätt: 



18 

"I något skede skapar aktivt organisationsarbete 
förutsättningar för traditionen och denna underlättar 
å sin sida organisationsarbetet, som ofta inverkar på 
sin omgivning genom att öka stödet till partiet. Inom 
vänsterpartierna har arbetarföreningarnas egna lokaler 
spelat en stor roll för upprätthållandet av organisationen 
och traditionen. Folkets hus lockade till verksamhet även 
under tider då organisationslivet var svårt. Det behövs 
någon form av verksamhet för att hålla husen i skick, och 
härifrån var steget kort till reguljärt organisations
arbete". (22) 

Han tillägger också att: 

"Det politiska stödet upprätthålls rätt långt av den 
politiska traditionen även sedan partiets organisa
toriska verksamhet upphört på orten".(23) 

En möjlig invändning mot detta resonemang är att Laulajainen har 
betonat partiorganisationsarbetet på bekostnad av de socioekono-
miska faktorernas betydelse. 

Det är - såsom Selle (1984) påpekade i sin kritik av Laulajainens 
modell - svårt att särskilja vad som orsakar vad. Är det fullkom
ligt givet att partiorganisationen först kommer till en ort och 
därefter påverkar röstandet för partiet i en positiv riktning? 
Eller är det så att partiet redan har ett visst inflytande på orten 
innan en partiorganisation uppstår? Selle (1983) diskuterar parti
organisation som förklaringsfaktor till variationen i NKP:s val
resultat och argumentationen går ut på att organisation spelar en 
mindre roll, eftersom organisationens styrka i sin tur är på
verkad av politiska och socio-strukturella förhållanden.(24) 

Selle hävdar vidare - i motsats till Laulajainen - att parti
organisationen behöver ett visst underlag (potentiella väljare) att 
kunna uppstå och överleva. I ett annat sammanhang menar Selle dock 
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att man bör göra mer detaljerade tidsserieanalyser och försöka 
klarlägga sambanden mellan partiorganisationseffekter och socio-
strukturella variabler för att besvara denna fråga.(25) Den modell 
som Selle förespråkar och har arbetat utifrån återges nedan (figur 
2.1) : 

Figur 2.1: översiktsmodell för sambandet mellan partiorganisation 
och valresultat. 

PO = Partiorganisation 
V = Valresultat 
PH = Partihistoria 
SSV= Socio-strukturella variabler 

Källa: Selle 1983:146. 

Selle förklarar modellen på följande sätt: 

"Vi ser at valgresultatet er påverka av ei rekka 
faktorar, deriblant organisasjonsstyrke. Valgresultatet 
verkar så i sin tur inn på partiorganisasjonen. Dersom 
eit parti over eit lengre tidsrom, ja kansje også over 
eit kortare tidsrom, er i tillbakegang, vil partiet få 
problem med å oppretthalda organisasjonsnettverket og 
organisasjonsstyrken sin".(26) 

Konkurrensen mellan partierna om väljarnas röster är visserligen 
ett uppmärksammat område i de flesta valundersökningar på nationell 
nivå, men är nästan helt försummat vad beträffar partikonkurrensen 
på lokalplanet, framförallt vad gäller partiernas tidigaste period. 
En tidig form av partikonkurrens dokumenterades av Laulajainen. 
Det parti som "hann först" med att grunda en partiorganisation på 
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en ort, erövrade ett politiskt inflytande, som kunde sträcka sig 
decennier framåt.(27) 

Förhållandet mellan vänsterpartierna har alltid varit speciell, 
framförallt när det gäller partikonkurrensen dem emellan. De har 
ofta kämpat om samma väljarkår, programmässigt legat nära 
varandra och levt i tron att organiseringen avgör kampen. 
Splittringar har varit vanliga och utbrytarna har ofta tagit med 
sig hela partiavdelningar, partipress, osv. Ibland har även 
väljarkåren orienterat sig mot utbrytarna och effekterna kan vara 
synliga länge efteråt, t ex kommunisternas starka ställning i 
Norrbotten allt sedan partisprängningen 1917.(28) 

Några av studierna om partikonkurrensen på lokalplanet har ut
förts av Selle/Svåsand 1983 och Selle 1984. De har undersökt 
konkurrensförhållandet mellan vänsterpartier i Nordnorge under 
efterkrigstiden. De ställer upp två modeller för förhållandet 
mellan vänsterpartier: substitutionsmodellen och kumulativi-
tetsmodellen. Den första modellen (substitutionsmodellen) 
utgår från att partierna kämpar om samma väljarkår och det 
innebär att antingen det ena eller det andra partiet vinner 
röster på det andra partiets bekostnad. Den andra modellen 
(kumulativitetsmodellen) uppfattar partierna med var sin väl
jarkår, och en generell vänsterströmning vid valen ger vänster
partierna ökad styrka och omvänt ger en generell högerströmning 
vänsterpartierna ett svagare stöd vid valen.(29) 

2.4 SAMMANFATTNING 

Den oftast återkommande förklaringen till regionala variationer i 
partiernas väljarstöd är det relativt starka sambandet mellan klass 
och röstande. Detta individrelaterade synsätt visar sig också vara 
användbart i modeller där klass utgör förklaringsvariabel. Men de 
forskningsinsatser som gjorts inom detta område visar också att den 
inte är tillräcklig. Den forskningsinriktning som hävdar att de 



21 

lokala - kontextuella - miljöeffekterna är avgörande för uppkomsten 
av regionala variationer i partiernas väljarstöd visar också goda 
resultat. Svårigheten är bara att definiera miljöerna och vilka 
faktorer som verkar i en viss bestämd miljö. Den tredje inrikt
ningen - partiorganisatorisk verksamhet - vilken kan ses som en del 
av den föregående, visar att döma av de få insatser som gjorts på 
området på en viss betydelse för partiernas egen verksamhet. Genom 
lokala partiorganisationer lyckas inte bara partierna mobilisera 
väljare utan grundlägger även ett politiskt inflytande som de kan 
bära frukterna av långt senare. 

Sammanfattningsvis visar de flesta forskningsinsatser på området 
att uppkomsten av partiers skilda regionala styrkeprofiler kan 
härledas tillbaka till olika lokala - kontextuella - miljöeffek
ter. Den oftast åberopade orsaken, dvs att regionala variationer i 
den sociala sammansättningen av befolkningen påverkar röstnings
beteendet, har visat sig ha ett visst, men begränsat, inflytande. 
För att fullt ut försöka klarlägga vilka faktorer som verkar inom 
ett område och orsakar ett avvikande politiskt bete- ende, måste 
också andra lokala förhållanden och deras inflytande undersökas. 
Det betyder också att ett brett perspektiv måste anläggas där de 
tre forskningsinriktningarna utnyttjas samtidigt. 

* 

Avhandlingens första empiriska del omfattar en kartläggning och 
beskrivning av SAP:s väljarstöd på kommunnivå i hela riket 
1921-1940, efter det att en kontroll av socioekonomisk struktur har 
utförts. Genom denna kartläggning avtecknar sig SAP:s starka 
respektive svaga områden. På grundval härav har två skilda områden 
- ett starkt- och ett svagt socialdemokratiskt område - utvalts för 
den fortsatta undersökningen. Även stabiliteten i SAP:s väljarstöd 
har undersökts i hela riket och därvidlag har ett tredje område -
ett område med ett instabilt socialdemokratiskt röstande utvalts. 
Ett betydande intresse ligger i att testa Tingstens "lag om sociala 
gravitationscentra" på hela riket. Om Tingstens lag är giltig, bör 
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det kunna visas empiriskt och det skulle innebära att regionala 
variationer kan förklaras av ett socialt grupptryck. 

I den andra empiriska delen analyseras SAP:s partiorganisatoriska 
utbredning och medlemsutveckling i de tre undersökningsområdena 
från den tidpunkt då partiorganisationerna bildas och fram till 
1940. I fokus sätts här partiets väljarmobiliserande funktion. 

* Kunde partiet genom ett tidigt lokalorganisatoriskt arbete 
grundlägga sin position i vissa områden som det blev svårt 
för övriga partier att övervinna och i vilka miljöer miss
lyckades man med denna strategi? 

I den tredje delen förflyttas perspektivet till den lokalorgani
satoriska miljön. 

* Vilken betydelse hade den politiska mobiliseringen under 
decennierna efter det att den allmänna rösträtten hade 
införts för SAP:s möjligheter att vinna insteg samtidigt 
som partiet ibland fick möta en konkurrens från andra 
partier? 

Det existerade även andra folkliga organisationer än partipolitiska 
bland vilka frikyrko- och nykterhetsrörelserna var de största och 
mest inflytelserika. 

* Vilken betydelse hade dessa rörelser för partiets möjligheter att 
nå ut med sitt budskap? Kunde de genom sitt arbete underlätta för 
SAP och övriga framväxande partier eller bidrog de till att 
försvåra/förhindra partiets genombrott? 
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KAPITEL 3: SAP:S POLITISKA GEOGRAFI 1921-1940 

INLEDNING 

Syftet med detta kapitel är tvåfaldigt, dels att visa social
demokratins röstmässiga variation på kommunnivå över hela 
landet 1921-1940, dels att utifrån denna beskrivning redovisa 
urvalet av de områden (regioner), som ligger till grund för den 
fortsatta undersökningen av socialdemokratins skiftande 
röststöd. Via kartläggningen prövas även Tingstens "law of the 
social centre of gravity". 

3.1 POLITISK REGIONALISERING 

För att undersöka SAP:s skiftande röststöd i riket synes det 
lämpligt att använda någon form av régionalisering. En regiona-
lisering av ett politiskt partis styrka kan utföras på ett 
flertal olika sätt. Den enklaste och samtidigt minst informativa 
metoden är den induktiva, vilken innebär att man grundar sin 
regionalisering på likheter i röstningsbeteendet, oftast över 
tid. Innebörden är helt enkelt att man grupperar t ex kommuner 
med avseende på röststyrka. Genom denna teknik uppnår man enligt 
Cox: "the identification of regions and eventually for the 
identification of variables correlated with the regional 
subdivision".(1) 

Den deduktiva metoden innebär till skillnad mot den induktiva 
att man istället utgår från en eller flera strukturella 
variabler, t ex socioekonomiska variabler och undersöker 
enheternas likhet med avseende på variablerna och utifrån dessa 
försöker förklara väljarbeteendet.(2) 

En tredje metod - deduktiv-induktiv - utgår från de residualer, 
som uppkommer efter det att man har kontrollerat röstnings
beteendet för någon eller några strukturella variabler, t ex 
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social klass eller näringssammansättning.(3) 

I detta kapitel presenteras - efter redovisningen av SAP:s 
elektorala variation över landet - tre områden som valts ut; ett 
starkt, ett svagt och ett instabilt för den vidare undersök
ningen. Den teknik som har utnyttjats är en régionalisering på 
grundval av SAP:s kvarstående väljarstöd efter det att en 
kontroll av socioekonomisk struktur har utförts. Via denna 
teknik blir det möjligt att urskilja partiets starka respektive 
svaga områden. Med Cox språkbruk kan man hävda att tekniken 
innebär en deduktiv-induktiv regionalisering, vilken endast tar 
hänsyn till en strukturell egenskap, nämligen socioekonomisk 
struktur. 

Regionaliseringen utgår från de residualer som uppkommer vid en 
regressionsanalys där SAP:s genomsnittliga röststöd 1921-1940 i 
hela riket utgör den beroende variabeln och andelen sysselsatta 
i industrinäringar (industri-, gruv-, byggnads- och tillverk
ningsindustri) utgör den oberoende variabeln(4). De vid regres-
sionen uppkomna residualerna har därefter analyserats på 
följande sätt. För att identifiera de kommuner där SAP erhöll 
fler röster än vad man kunde förvänta sig med hänsyn till den 
sociala sammansättningen i kommunerna, har de starka positiva 
residualer utvalts som låg på minst en standardavvikelses 
avstånd från det förväntade värdet. På motsvarande sätt har de 
kommuner identifierats där SAP ej erhöll det röststöd man kunde 
ha förväntat sig mot bakgrund av den sociala sammansättningen i 
kommunerna. Detta har skett genom att välja ut kommuner med de 
starkt negativa residualer, som låg på minst en standardavvikel
ses avstånd från det förväntade värdet. 

Det sker även en förändring i väljarstödet över tid. Frågan är 
var denna förändring sker och med vilken styrka. För att under
söka detta har stabiliteten i väljarstödet kartlagts i hela 
riket. Valet av ett instabilt område har gjorts efter det att en 
stabilitetsprövning av SAP:s röststöd har utförts. Stabiliteten 
i röstningsbeteendet undersöks genom att använda CV-måttet. 
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Detta mått mäter de enskilda kommunernas förändring över tid. 
CV-värdet erhålls genom att dividera standardavvikelsen över tid 
med motsvarande medelvärde för varje kommun. Ett CV-värde på 0 
representerar en perfekt stabilitet och följaktligen utvisar 
högre värden en instabilitet över tid. Redovisningen omfattar 
dock endast de mest instabila kommunerna. Det kan naturligtvis 
diskuteras vilket gränsvärde som skall användas för att avgöra i 
vilka kommuner som röstandet på SAP är instabilt, eftersom alla 
kommuner uppvisar en viss instabilitet över tid. Här har gränsen 
satts vid en standardavvikelse från det genomsnittliga CV-
värdet. (5) Innan utfallet av analyserna redovisas, skall dock 
SAP:s väljarutveckling 1921-1940 och näringsstrukturen i Sverige 
vid denna tid kortfattat beskrivas. 

3.2 SAP:S ELEKTORALA UTVECKLING 1921-1940 

Socialdemokratin noterade en snabb röstmässig ökning under 1920-
och 1930-talen, från 26,9% 1921 till 44,1% 1940. SAP:s fram
marsch var stadig, förutom vid 1928 års val då man drabbades av 
ett tillfälligt bakslag (Se tabell 3.1). Orsakerna till fram
gången var flera, men här är intresset primärt riktat mot de 
eventuella problem en så stark tillströmning av nya väljare kan 
medföra för partiets regionala spridning. Kom SAP:s nytillskott 
från områden, som tidigare hade redovisat ett svagt väljarstöd 
för partiet? Eller erövrade partiet de nya rösterna i redan 
etablerade styrkefästen? Intresset fokuseras alltså på stabili
teten i röstningsbeteendet. 

Tabell 3.1: SAP:s väljarstöd 1921-1940. N=2476. Oviktat. Inom 
parentes partiets väljarstöd enligt officiell 
statistik.(%) 

1921 26,9 (36,2) 
1924 30,0 (41,1) 
1928 27,6 (37,0) 
1932 32,7 (41,7) 
1936 37,8 (45,9) 
1940 44,1 (53,8) 
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Ett sätt att undersöka överensstämmelsen - traditionen - mellan 
två val är att plotta ut kommunerna i ett scattergram där y-
axeln står för SAP:s valresultat vid ett valår och x-axeln 
representerar ett annat valår.(6) Denna metod visar SAP:s 
förmåga att bibehålla sina styrkepositioner i kommunerna över 
två val. I diagram 3.1 - 3.5 nedan redovisas traditionen mellan 
1921 års val mot de övriga valåren, överensstämmelsen mellan två 
val kan ju vara god trots att väljarstödet för ett parti var 
starkt vid ett val och svagt vid ett annat. Stabiliteten mellan 
två val kan därför testas genom beräkning av en stabilitets-
koefficient, som uttrycker hur nära enheterna (kommunerna) 
anpassar sig till diagonalen i ett koordinatsystem.(7) 

Redan vid en snabb blick på diagrammen upptäcker man att 
överensstämmelsen mellan 1921 års val och de övriga valåren är 
hög? det lägsta sambandet (.74) återfinns naturligt nog mellan 
1921 och 1940. Stabiliteten över tid är också frapperande god -
från .92 mellan 1921 och 1924 till .85 mellan 1921 och 1940. 
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Diagram 3.1: Electoral 
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Diagram 3.2: Elektoral 
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för SAP. 
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T9.9M » 

Dianram 3.3? Electoral j 

tradition och stabilitet ! 

för SAP. j 

SAP:s röststöd 1921 

Pearsons r: .79 

Stab.koeff: .90 
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Diagram 3.4: Elektoral m.»m 
tradition och stabilitet 

för SAP. »t.tti 

SAP:s röststöd 1932 

SAP:s röststöd 1921 

Pearsons r: .75 

Stab.koeff: .88 
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Diagram 3.5: Elektoral 

tradition och stabilitet 
i».m 

för SAP. 

5AP:s röststöd 1921 

Pearsons r: .74 

Stab.koeff: .85 
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SAP:s röststöd 19a0 

De ovan redovisade värdena för tradition och stabilitet gäller 
samtliga kommuner i riket. Frågan är hur partiets röststöd i de 
enskilda kommunerna varierar under denna tidsperiod. För att 
beräkna denna variation används det tidigare beskrivna 
CV-värdet# vilket mäter de enskilda kommunernas förändring över 
tid. 

För att inte tynga ner framställningen mer än nödvändigt 
redovisas här endast medelvärden för kommunerna, som ingår i 
varje län och dessutom kommer de mest instabila kommunerna att 
separat redovisas senare i framställningen. Härigenom 
upptäcker man var och hur pass instabilt det socialdemokratiska 
röstandet är. Intressant i detta sammanhang är emellertid också 
att konstatera hur - positivt eller negativt - röststödet för 
SAP utvecklar sig i skilda delar av landet. Därför har i tabell 
3.2 även medtagits trendvärden - baserade på medelvärden för 
kommunerna, som ingår i länen. Trendmåttet redovisar hur -
positivt eller negativt - ett partis väljarstöd för en viss 
period utvecklar sig.(8) Detta mått blir visserligen grovt i och 
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med att värdena bygger på ett genomsnitt på de i länen ingående 
kommunerna. De ger emellertid en fingervisning om hur SAP:s 
röstmässiga utveckling tedde sig 1921-1940. 

Tabell 3.2: Sammanställning över stabilitet och trend för 
SAP:s väljarstöd 1921-1940 på länsnivå. 

Stabi 1 i tet Trend N 

Stockholms stad 

X 

.11 

X 

.01 1 

Kfelrröhus lön .15 .03 242 

Västmanlands län .19 .05 69 

Söderrranlands län .20 .08 95 

Blekinge län .21 .08 38 

Örebro län .24 .10 62 

Kristianstads län .24 .09 149 

Gävleborgs län .25 .05 51 

Stockholms län .25 .06 117 

Uppsala län .26 .06 88 

Kopparbergs län .27 .11 56 

Östergötlands län .27 .10 152 

Värmlands län .29 .13 92 

Hallands län .37 .16 91 

Kronobergs län .37 .16 87 

Västernorrlands län .43 .20 67 

Skaraborgs län .46 .19 263 

KalmBr län .51 .23 108 

Järtlands län .52 .26 60 

Jönköpings län .53 .24 134 

Göteborg -och Bohus län .55 .26 90 

Älvsborgs län .57 .24 221 

Västerbottens län .63 .31 29 

torrbottens län .65 .31 28 

Gotlands län .71 .31 91 

Hela riket .37 .15 2481 
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Den högsta stabiliteten (låga CV-värden) uppvisas av följande 
län: Malmöhus, Västmanlands, Södermanlands, Blekinge län och 
Stockholms stad. Bland de mest instabila länen återfinns 
Norrbottens, Västerbottens, Älvsborgs och Gotlands län. Dessa 
uppvisar samtidigt den mest positiva trenden för SAP:s 
väljarstöd. Andra län som också uppvisar en positiv trend för 
socialdemokratin är Jämtlands, Jönköpings och Göteborgs- och 
Bohus län. 

En svag positiv trend finner man för Malmöhus, Västmanlands, 
Stockholms och Uppsala län. Inget län redovisar någon negativ 
trend för SAP. Man får gå ned på enskilda kommuner för att 
hitta en negativ trend för partiet. Kommuner med en negativ 
trend är dessutom få till antalet. Framställningen över SAP:s 
elektorala utveckling 1921-1940 kännetecknas av en stadigt 
framåtskridande process och den röstökning, som partiet kunde 
tillgodogöra sig gällde - grovt sett - hela landet. 

3.3 NÄRINGSSTRUKTUREN I SVERIGE 1940 

De data över näringsstrukturen som denna undersökning bygger på 
är tagna från folk- och bostadsräkningen 1940. Sammanställningen 
över näringsgrensfördelningen innehåller fyra olika huvud
grupper: jordbruk med binäringar (skogsbruk och fiske), industri 
och hantverk, handel och samfärdsel samt allmän tjänst och fria 
yrken.(9) En vanlig indelning av näringsgrenarna som också 
används i denna framställning, är för primärnäring jordbruk med 
binäringar, för sekundärnäring industri och hantverk och för 
tertiärnäring övriga näringsgrenar. 

En svårighet som är förknippad med dessa data kan formuleras på 
följande sätt: täcker verkligen industri- och hantverksvariabeln 
alla grupper som man vanligtvis hänför till arbetarklassen? Det 
kan ju diskuteras om inte t ex småbrukare (torpare) borde räknas 
till arbetarklassen med tanke på deras sociala ställning och 
arbetsuppgifter (Inom stora delar av landet var ju småbrukare 
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säsongsanställda inom t ex skogsbruket). På liknande sätt 
förhåller det sig med personer, som var t ex anställda som 
färjkarlar, biträden i en butik, etc. De senare redovisas dock 
under handel och samfärdsel. Samtidigt skulle en utvidgning av 
industri- och hantverksvariabeln till att omfatta även dessa och 
liknande grupper innebära att storbönder, handelsidkare, etc. 
kom att inräknas som arbetarklass. Därmed skulle en kontroll av 
arbetarklassen förlora sin betydelse. 

Även om man skulle vilja räkna in ytterligare grupper till 
arbetarklassen, hindrar statistiken detta genom att redovis
ningen av näringarna i folk- och bostadsräkningarna endast 
innehåller dessa huvudgrupper. Dessutom är de grupper av 
individer, som eventuellt skulle kunna tillföras arbetarklassen 
små. De kan knappast påverka utfallet av regressionsanalysen. 

En annan fråga gäller hur pass representativ industri- och 
hantverksvariabeln är för arbetarklassen under 1900-talets 
första del, emedan data endast hänför sig till ett år - 1940. 
Mellan 1920 och 1930 ökar andelen sysselsatta inom sekundär
näringen med endast tre (3) procent och med två procent (2) 
mellan 1930 och 1940. Den stora förändring, som skedde under de 
två decennierna, var att jordbruk med binäringar (primärnäring) 
minskade och att handel och samfärdsel, allmän tjänst och fria 
yrken (tertiärnäring) ökade. Andelen sysselsatta inom industri 
och hantverk steg alltså inte på något markant sätt - totalt 
sett - men förändringar inom kommuner i skilda delar av landet 
kan ju trots detta uppvisa större eller mindre förändringar. Vid 
en kontroll av industri- och hantverksvariabeln på häradsnivå 
1920 - 1940 upptäcktes dock inte några större regionala av
vikelser, utan resultatet bekräftade den totala utvecklingen i 
riket.(10) I tabell 3.3 nedan presenteras fördelningen av 
industri- och hantverksvariabeln på kommunnivå. 



34 

Tabell 3.3: Kommuner fördelade efter andelen sysselsatta 
inom sekundärnäring (industri och hantverk). 

Andel syssel
satta inom 
sek. näring N 
0 - 5,0 90 ( 3,6%) 
5,1 - 10,0 389 (15,5%) 

10,1 - 15,0 489 (19,5%) 
15,1 - 20,0 370 (14,7%) 
20,1 - 25,0 259 (10,3%) 
25,1 - 30,0 221 ( 8,8%) 
30,1 - 35,0 144 ( 5,7%) 
35,1 - 40,0 123 ( 4,9%) 
40,1 - 45,0 100 ( 4,0%) 
45,1 - 50,0 82 ( 3,3%) 
50,1 - 55,0 63 ( 2,5%) 
55,1 - 60,0 55 ( 2,2%) 
60,1 - 65,0 33 ( 1,3%) 
65,1 - 94 ( 3,7%) 

Trots en viss industrisysselsättning i alla kommuner, är denna 
mycket ojämnt fördelad. Den ojämförligt största gruppen av 
kommuner (n=489) har mellan 10-15% sysselsatta inom industri
näringar, Drar man gränsen vid 20% industrisysselsatta, 
faller mer än hälften (n=1338) av kommunerna under denna gräns
linje. Därefter sjunker antalet kommuner med en högre grad av 
industrisysselsättning och det existerar endast 94 kommuner i 
den högsta kategorin (>65%). 

3.4 STARKT SOCIALDEMOKRATISKT RÖSTANDE 1921-1940 

Föreliggande och de två följande avsnitten tjänar som utgångs
punkt för en beskrivning av SAP:s regionala variationer i parti
styrka. De streckade kommunerna visar var SAP erhöll fler röster 
än vad man kunde förvänta med hänsyn till den sociala samman
sättningen (Kartbild 1-22, se Appendix 1). I redovisningen av 
SAP:s starka respektive svaga områden kommer tonvikten främst 
att ligga vid större ansamlingar, kluster, av kommuner. Endast 
i liten utsträckning kommer mindre områden eller enstaka 
kommuner att omnämnas. 

Av kartbilderna över kommunerna framgår att SAP har flera 
markerat starka områden. Inte överraskande uppträder de i 
regioner, som tidigare utpekats som socialdemokratiska styrke-
bastioner. 
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Södermanlands län är ett sådant känt styrkeområde för social
demokratin och detta avspeglar sig också mycket tydligt i 
kartbilden (Kartbild 3).(11) Tre fjärdedelar av länets kommuner 
uppvisar ett starkare röststöd för SAP än man kan förvänta 
utifrån den sociala sammansättningen i dessa kommuner. Av 
kartbilden framträder även en tydlig tendens till klustrering i 
de centrala delarna av länet, med några få undantag: Mellösa, 
Flen, Flens landskommun, Sköldinge, Lid och Spelvik. En liten 
utlöpare från det starka socialdemokratiska området i Söder
manland går in i de norra delarna av Östergötlands län 
(Simonstorp, Kvillinge, Krokek och Finspångs läns kommun). 
övriga starka s-kommuner i Östergötland finns företrädesvis runt 
Motala och Vadstena. 

Malmöhus län är nog det mest kända starka området för SAP, 
vilket mycket tydligt avspeglar sig i kartbilden (Kartbild 
10).(12) De flesta starka s-kommunerna finns grupperade runt 
starkt socialdemokratiska städer som Malmö, Trelleborg, Ystad 
och Landskrona. Förutom det stora starka sammanhängande området 
i de centrala delarna av länet, existerar ett relativt stort 
starkt område i norr vid gränsen mot Kristianstads län och ett 
annat mindre område i väster runt Höganäs. 

Det tredje starka socialdemokratiska området är Bergslagen och 
det sträcker sig från de östra delarna av Värmlands län 
(Gåsborn, Nordmark, Färnebo, Gustav Adolf, Rämmen, Brattfors, 
Kroppa, Lungsund, ölme) över de norra kommunerna i Örebro län 
(Hällefors, Grythyttan, Hjulsjö, Ljusnarsberg, Vikers) och 
vidare in i västra delarna av Västmanland (Skinnskatteberg, 
Norberg, Karbenning, Västervåla, Gunnilbo, Ramnäs, Haraker, 
Skultuna) (Kartbild 15-17). Det finns även en liten avläggare in 
i Kopparbergs län (Malingsbo, Söderbärke, Norrbärke, Ludvika, 
Ludvika landskommun, Säfsnäs). I Värmland existerar det två 
mindre styrkefästen, ett som omfattar de nordligaste kommunerna 
Norra och Södra Finnskoga, och ett annat som inbegriper Karl
stads kranskommuner. 



36 

Det fjärde relativt stora och sammanhängande området ligger 
mellan de östra delarna av Jämtland (Ragunda, Fors, Håsjö, 
Hällesjö, Stugun, Nyhem, Bräcke och Bodsjö) och de västra 
delarna av Västernorrlands län (Liden, Holm, Ljustorp, Graninge, 
Helgum, Edsele, Ramsele, Fjällsjö, Bodum, Tåsjö, Viksjö, Indal, 
Borgsjö och Haverö) samt de nordligaste kommunerna i Gävleborgs 
län (Ramsjö, Hassela, Bjuråker, Los och Voxna). 

Efter denna presentation av de större starka socialdemokratiska 
områdena redovisas här nedan ett antal mindre kluster som i sig 
är intressanta. Några sådana små områden återfinns i Kristian
stads län, som gränsar mot det mycket starka socialdemokratiska 
Malmöhus län. Dessa är lokaliserade - i huvudsak - runt städerna 
Ängelholm, Kristianstad och Simrishamn. Mönstret, att SAP vinner 
inflytande i kommuner som ligger runt olika städer, återfinns 
t ex runt Gävle och Söderhamn i Gävleborgs län, i Umeåområdet 
(Holmsund och Hörnefors), i Västsverige t ex Halmstad, Göteborg, 
Lysekil, Strömstad, Borås, Trollhättan, Tidaholm, samt Fagersta 
och Västerås i Västmanland. Det motsatta förhållandet, dvs att 
partiet kan ha en stark position i städer som inte motsvaras av 
något stöd i omlandet kan exemplifieras med Huskvarna och 
Nässjö. 

I Uppsala och Stockholms län existerar ett par mindre samlingar 
av starka s-kommuner. Ett litet sådant fäste består av Älv
karleby, Söderfors i nordligaste Uppland och ett annat ligger 
i den sydliga delen av länet (Häggeby, övergran, Yttergran, 
Håtuna, Bro och Luossa, Västra Ryd och Stockholms-Näs). Till den 
senare gruppen kan man även räkna ett antal starka socialdemo
kratiska kommuner, som ligger på andra sidan länsgränsen, dvs i 
Stockholms län och dessa är Järfälla, Upplands-Väsby, Sollen
tuna, Täby, Lovö, Ekerö och Skå. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera följande: 
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1 De starka socialdemokratiska kommunerna finns representerade 
i alla län, förutom Norrbotten, och mönstret är relativt 
lapptäckesartat om man betraktar hela landet. 

2 Det finns vissa större ansamlingar av starka s-kommuner och 
det är framförallt fyra områden som skiljer ut sig? ett som 
ligger i Malmöhus län och som täcker in mer än hälften av 
länets kommuner, ett annat som inbegriper det egentliga 
Bergslagen-området (delar av Värmlands, Örebro, Västmanlands 
och Kopparbergs län)? det tredje ligger i gränstrakterna av 
Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län? det fjärde 
området slutligen omfattar i huvudsak Södermanland. 

3 Ett utmärkande drag är att de starka SAP-kommunerna ofta 
ligger runt någon större ort - utan att själva orten behöver 
vara ett starkt socialdemokratiskt fäste - och detta går igen 
oavsett landsdel.(13) 

4 SAP uppvisar samtidigt en dominerande ställning i åt
skilliga städer, men utan större väljarstöd i den omgivande 
landsbygden. 

3.5 SVAGT SOCIALDEMOKRATISKT RÖSTANDE 1921-1940 

Principerna bakom genereringen av kartbilderna (Kartbild 23-46, 
se Appendix 1) i detta avsnitt är desamma som låg till grund för 
kartbilderna i det föregående avsnittet. De streckade kommunerna 
redovisar starkt negativa residualer, dvs kommuner där SAP inte 
erhöll det röststöd man kunde förvänta med hänsyn till den soci
ala sammansättningen. Även här gäller att endast större områden, 
klustreringar uppmärksammas. Bara i undantagsfall redovisas 
mindre eller enstaka svaga områden för SAP. 

Småland uppvisar det största sammanhängande svaga området för 
partiet, framförallt i Jönköpings och Kronobergs län (Kartbild 
27-28). I Jönköpings län är de svaga s-kommunerna främst grup
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perade längs Vättern i norr och längs gränsen mot Skaraborgs och 
Älvsborgs län. Där finns också ett område längs gränsen mot 
Kronobergs län (Femsjö, Södra Unnaryd, Bolmsjö, Tannåker, 
Torskilde, Hånger och Tånnö). De svaga socialdemokratiska kommu
nerna i Kronobergs län (Kartbild 28) ligger framförallt i de 
västra delarna av länet (Lidhult, Vrå, Torpa, Hinneryd, Hamneda) 
men även i de södra (Härlunda, Almundsryd, Urshult, Tingsås, 
Almeboda och Långasjö). 

Kalmar län (Kartbild 29) skiljer sig från de båda övriga små
landslänen - förutom Öland, som är ett nästan entydigt svagt 
område för SAP - genom att där endast existerar ett fåtal svaga 
kommuner. De är nästan undantagslöst lokaliserade till gräns
trakterna mot Jönköpings- och Kronobergs län (Södra Vi, Djurs
dala, Frödinge, Virserum och Madesjö). 

Gotland är ett annat mycket svagt område för SAP. Partiet har 
ett markant svagt väljarstöd i de allra flesta kommuner, med 
undantag för ett område strax söder om Fårö (Fleringe, Rute, 
Bunge, Lärbro, Hall, Hangvar och Hellvi) och ett runt Visby. 

Det tredje stora någorlunda sammanhängande svaga området 
återfinns i Västsverige. Det omfattar främst de mellersta och 
norra delarna av Halland. Av kartbilden (Kartbild 34) framgår 
att det går en tydlig "gränslinje" i väst-östlig riktning, från 
Falkenberg i väster och tvärs över länet. Delar av Göteborgs-
och Bohus län ingår också i denna grupp, främst kommunerna längs 
gränsen mot Älvsborgs län. Det finns också ett stråk av kust
kommuner mellan Göteborg och Lysekil, som uppvisar ett svagt 
röstande på SAP. 

I Älvsborgs län - som också måste medräknas i denna grupp -
karakteriseras mer än hälften av kommunerna av svagt social 
socialdemokratiskt röstande. Även här kan man finna tydliga 
klustreringår. Norr om Trollhättan existerar ett svagt område 
innefattande följande kommuner: Frändefors, Sundals-Ryr, Järbo, 



39 

Rännelanda, Lerdal, Råggård, Järn, Grinstad, De svaga kommunerna 
omfattar hela den södra delen av Älvsborgs län - förutom ett 
relativt stort område som omger Borås och Alingsås. Detta svaga 
område sträcker sig långt in i Skaraborgs län. Ansamlingen av de 
svaga kommunerna i Skaraborgs län ligger främst i den södra 
delen av länet och tunnas därefter ut ju längre norrut man 
kommer. 

I övriga delar av landet är det svårt att finna några geogra
fiskt sett mer omfattande grupperingar av svaga s-kommuner. De 
som existerar ligger oftast långt ifrån varandra. Dock förtjänar 
några mindre kluster av svaga kommuner att uppmärksammas. Ett 
sådant svagt kluster återfinns i Malmöhus län vid gränsen mot 
Kristianstads län och består av tre kommuner - Fränninge, 
Västerstad och östra Sallerup. Till denna grupp får man räkna 
också Svensköp i Kristianstads län som ligger i direkt anslut
ning till de övriga (Kartbild 33). 

Ett annat litet svagt fäste utgör Vittsjö, Röke, Norra Akarp 
och Hörja i Kristianstads län. Ytterligare ett annat område 
återfinns strax norr om Uppsala stad (Bälinge, Skuttunge och 
Ärentuna). Slutligen kan två områden i Norr- och Västerbotten 
framhållas; dels ett som omfattar de fyra nordligaste kommu
nerna i landet - Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare och Tär-
endö, dels ett som omfattar ett område vid västerbottenskusten 
(Burträsk, Lövånger, Nysätra och Sävar). 

Kort sammanfattat kan följande noteras: 

1 Socialdemokratins svaga områden är liksom de starka områdena 
utspridda över hela landet. 

2 De svaga s-kommunerna är mer koncentrerade till vissa mer 
tydligt avgränsade områden jämfört med de starka s-kom-
munerna. 

3 Tre svaga områden kan urskiljas; ett som täcker stora delar 
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av Småland (framförallt i Jönköpings- och Kronobergs län), 
Öland och ett mindre antal kommuner från fastlandsdelen av 
Kalmar län; ett annat dominerande svagt område ligger i 
Västsverige och omfattar kommuner i fyra olika län (Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län)• Even
tuellt kan man räkna ett mindre svagt område beläget i de 
norra gränstrakterna mellan Älvsborgs och Göteborgs och Bohus 
län till det senare området. 

4 Det är framförallt landsbygdskommuner som ingår i de svaga 
socialdemokratiska områdena. Endast ett mycket begränsat 
antal köpingar och städer tillhör denna grupp. 

3.6 INSTABILT SOCIALDEMOKRATISKT RÖSTANDE 1921-1940 

I detta avsnitt redovisas de kommuner där SAP:s väljarstöd 
genomgår kraftiga förändringar under tidsperioden. Det kan 
emellertid förekomma en viss överlappning på så vis att kommuner 
med ett instabilt socialdemokratiskt röstningsbeteende samtidigt 
kan vara representerade i någon av de ovan redovisade kategori
erna. Stabilitetsprövningen av partiets valresultat i samtliga 
kommuner har utförts vid de sex valtillfällena (1921-1940) och 
därvid har gränsvärdet satts vid en standardavvikelse från det 
genomsnittliga CV-värdet.(14) Med denna indelningsgrund blir de 
instabila kommunerna representerade i 15 län, men med en kraftig 
spridning mellan och delvis inom länen (Kartbild 47-62, se 
Appendix 1). 

Sålunda finns endast en (1) instabil kommun i vardera Malmöhus, 
Blekinge och Värmlands län och endast ett fåtal i Stockholms 
(5), Kronobergs (4) och Västernorrlands län (5). Inom de övriga 
nio länen kan man urskilja vissa någorlunda sammanhängande 
grupperingar• 

Längst i norr finns en liten instabil grupp intill gränsen mot 
Finland bestående av Karesuando, Pajala, Tärendö, Korpilombolo, 
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Junosuando och Hietaniemi. Lite längre söderut i Norrbottens län 
utbreder sig ett område, som även täcker stora delar av Väster
bottens län (Jokkmokk, Arvidsjaur i Norrbotten och Sorsele, 
Tärna, Lycksele landskommun, Àsele, örträsk, Bjurholm, Burträsk, 
Lövånger och Nysätra i Västerbotten). Ett tredje litet instabilt 
område befinner sig strax söder om Östersund i Jämtlands län och 
innefattar Norderön, Marieby, Sunne, Näs, Hackås, Myssjö, 
Oviken, Klövsjö, Vemdalen, Hede och Tännäs. 

Områdena är svåra att klassificera som renodlat instabila, enär 
de vid en närmare granskning endast uppvisar ett lågt social
demokratiskt röstande vid de första valen, för att därefter 
stabilisera sig på en nivå med ett starkt socialdemokratiskt 
röstande. Detta är fallet med många av de norrländska kommu
nerna, medan kommunerna längre söderut har en nära nog konstant 
instabilitet och samtidigt svagt socialdemokratiskt röstande. 

De instabila kommunerna i de västra och södra delarna av landet 
ligger utspridda längs ett brett band från Västkusten över till 
Gotland. Undantagna är Malmöhus, Kristianstads och Blekinge län, 
de södra delarna av Halland och Kalmar län förutom Öland. I 
detta breda bälte av instabila kommuner finns på några olika 
håll mindre klustreringår. 

Sålunda finns det i huvudsak tre olika grupperingar i Älvsborgs 
län: ett som ligger i den norra delen av länet och som sträcker 
sig in i Göteborgs och Bohus län (Rännelanda, Lerdal, Rölanda, 
Råggård, Naverstad, Lur, Mo, Krokstad, Sanne och Hede)? ett 
annat relativt omfattande område är grupperat runt Ulricehamn. 
Den tredje gruppen ligger längs gränsen mot Halland och har även 
några avläggare där. I det angränsande Skaraborgs län är de 
instabila kommunerna mycket utspridda och det finns endast en 
mindre gruppering längst ner på Vänerns östra kant. Slutligen 
måste man betrakta både Öland och Gotland som - i stort 
sett - instabila områden. 

När det gäller den regionala utbredningen kan följande anges: 
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1 Det instabila socialdemokratiska röstandet är i huvudsak 
lokaliserat till två skilda delar av riket, dels till de tre 
nordligaste länen - Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, 
dels till Sydsverige, förutom Malmöhus, Kristianstads och 
Blekinge län. 

2 Kommunerna i norr uppvisar endast instabilitet vid de första 
valen jämfört med kommunerna i söder där instabiliteten är 
påtaglig över hela tidsperioden. I de senare har SAP dessutom 
nästan genomgående ett svagt väljarstöd. 

3 Trots den relativa koncentrationen till de norra och södra 
delarna av landet är det svårt att finna sammanhängande 
grupper av instabila kommuner. De få kluster som återfinns är 
lokaliserade till Älvsborgs län, Öland och Gotland. 

4 Det instabila socialdemokratiska röstandet återfinns i 
landsbygdsområden och vissa skärgårdsmiljöer; däremot 
existerar inga köpingar eller städer inom denna kategori. 

3.7 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR AV SAPSS VARIERANDE 
POLITISKA STYRKA 1921-1970. 

En jämförelse med tidigare undersökningar faller något utanför 
ramen för detta arbete, men är medtagen för att understryka att 
SAP:s regionala styrkeprofiler har bibehållits över tid. Det har 
i tidigare studier (Back 1967) påvisats att partiernas starka 
respektive svaga områden under 1960-talet var desamma som på 
1930-talet. Undersökningarna bygger dock på uppgifter från 
län/valkretsar. Jämför man de här framtagna starka och svaga 
områdena för SAP med tidigare undersökningar (Jansson 1961, 
Gustafsson 1974) av socialdemokratins regionala profiler - efter 
kontroll av social klass - framträder stabiliteten över tid på 
ett markant sätt (se diagram 3.6). Janssons undersökning av 
partiernas regionala struktur avsåg åren 1944-1960 och 
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Gustafssons undersökning gällde åren 1960-1970. 
Ett par skillnader mellan dessa framställningar bör dock på
pekas. En sådan skillnad gäller analysenheterna. Jansson 
arbetade med valkretsar som enheter (N=28) och Gustafsson 
använde de kommuner som återstod efter kommunsammanslagnings
reformen 1952 (N=1012), medan den här gjorda analysen utnyttjar 
kommunerna enligt den äldre kommunindelningen som enheter. 

Ett annat påpekande gäller de regressionstekniker som har 
använts och de variabler som har fått tjäna som kriterium på 
social klass. I denna undersökning har sekundärnäring (industri-
och hantverk) utgjort den oberoende variabeln i en bivariat 
regression. Samma teknik använde Jansson, medan han däremot 
utnyttjade socialgruppsfördelningen vid 1948 års val som ut
gångspunkt för sin studie. Gustafsson slutligen använde en 
stegvis multipel regression, där han i sin tur lät yrkesgrupps
fördelningarna från folk- och bostadsräkningarna 1960 och 1970 
utgöra de oberoende variablerna. Trots olika antal enheter och 
olika tekniker och trots att de namngivna områdena (län, läns
delar) inte alltid på ett helt exakt sätt återger de verkliga 
fördelningarna av överskattade respektive underskattade social
demokratiska områden, har överensstämmelsen över tid inte för
ändrats på något avgörande sätt. 

Det existerar en, totalt sett, bättre överensstämmelse mellan de 
områden där SAP var starkare än man kunde förvänta enligt den 
sociala sammansättningen jämfört med de svaga områdena för SAP 
(se diagram 3.6). Det är framförallt de av Jansson konstaterade 
starka områdena som avviker - vilket antagligen till en del 
beror på att han använde valkretsar som analysenheter. 

I de områden där SAP var svagare än förväntat enligt den sociala 
sammansättningen är det däremot en större spridning över tid. 
Det är framförallt delar av Västsverige (Skaraborgs län, delar 
av Göteborgs- och Bohus län), som kvarstår som SAP:s svagaste 
områden över tid. Under perioden 1960-1970 tillkommer även 
områden vilka tidigare hade klassificerats som starka, t ex 
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Kopparbergs, Örebro och Gävleborgs län. 

Diagram 3.6: Sammanställning över cmråden där SAP lyckades bättre respektive 

sämre än man kunde förvänta sig efter den sociala samnansättningen 
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Källa: Gustafsson 1974: 125-131. 

Gävleborgs län 

Kopparbergs län 

Norra och östra Värmland 

Örebro län 

Jönköpings län 

Norra Halland 

Skaraborgs län och södra 

Bohuslän 

3.8 VAL AV UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN 

Det andra syftet med denna studie har varit att välja ut de 
områden, som sedan lagts till grund för den fortsatta under
sökningen av vad som påverkar socialdemokratins skiftande 
väljarstöd. En betydelsefull fråga var då utifrån vilka kri
terier dessa områden skulle väljas. Tre olika områden - ett 
starkt, ett svagt och ett instabilt socialdemokratiskt område -
har utvalts för den vidare analysen. Dessa tre områden antages 
representera de tre typerna av det socialdemokratiska röst
ningsbeteendet dvs starkt, svagt och instabilt. Före presenta
tionen av undersökningen redogörs först kortfattat för begreppet 
politisk region. 
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3.8.1 POLITISKA REGIONER 

Det vanligaste kriteriet på en politisk region är att ett 
område (region) uppvisar ett röstningsbeteende, som avviker från 
vad som utmärker landet i dess helhet. Ett parti eller flera är 
starkare/svagare i vissa områden jämfört med ett riksgenomsnitt 
för partierna. Jansson (1961) skiljer mellan två olika typer av 
regional variation; dels den regionala variationen i väljar
kårens sammansättning som ger en variation i partival, dvs den 
ansluter till den ovan redovisade förklaringen till regionala 
skillnader i partistyrka, dels en regional variation där samma 
väljarkategorier i skilda områden har ett olikartat röstnings
beteende, vilket i sin tur skulle betingas av någon slags 
"politisk kultur".(15) 

Förklaringarna till att det existerar regioner med ett politiskt 
beteende som avviker från det nationella politiska mönstret är 
flera. Ricknell (1976) har sammanfattat ett antal kriterier som 
är utmärkande för en politisk region: 

1 En specifik social struktur bestämd av de 
ekonomisk-teknologiska betingelserna. 

2 Variationer inom ramen för denna struktur betingas av 
kulturella, etniska och religiösa förhållanden. 

3 Upplevelse av gemenskap och samhörighet inom 
medborgarkollektivet. 

4 Varaktighet av kollektivets medvetenhet om sin identitet. 

5 Intressen och värderingar hos kollektivet kan resultera i 
stabila avvikelser från det nationella politiska mönstret.(16) 

Diskussionen om hur politiska regioner skall "konstrueras" eller 
upptäckas är relativt omfattande. Här skall vi endast ta upp 
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några viktiga frågor i anslutning till politiska regioner.(17) 
Den första gäller vad som konstituerar en politisk region och 
den andra avgränsningen av en sådan region. Vad gäller den 
första frågan ligger svaret snubblande nära det som skall under
sökas, dvs man kommer lätt in i en diskussion om vilka bakom
liggande faktorer som eventuellt har orsakat det avvikande 
röstningsbeteendet inom ett visst område. 

När det gäller den andra frågan - avgränsningen av politiska 
regioner - finns ett antal olika förfaringssätt. Rent intuitivt 
uppfattas region som ett avgränsat område som skiljer ut sig -
utifrån någon egenskap - från det omkringliggande området, 
eller, om man t ex använder kommuner som analysenheter, som ett 
kluster där enheterna i stort sett är sammanhängande. Avgräns
ningen av "politiska regioner" har oftast utgått från observa
tioner av ett avvikande röstningsbeteende. Analysenheterna har 
däremot varierat från kommuner, valdistrikt, valkretsar till 
län. 

Rantala (1967) använder begreppet "politiskt område" och detta 
innefattar ett stödområde, dvs ett område där ett parti har ett 
mer än genomsnittligt starkt stöd och att detta stöd är 
varaktigt över tid. Inom detta stödområde finns ett kärnområde 
som betecknar centrum i stödområdet och ett influensområde, dvs 
ett område som gränsar till stödområdet. Han tillägger dock 
försiktigtvis att: "Denna bild av ett politiskt område och dess 
struktur är rätt schematisk och motsvaras inte på långt när 
alltid av verkliga förhållanden". Rantala upptäcker också att 
detta schema för partiernas regionala förankring inte går att 
applicera överallt i Finland.(18) 

Cox (1969) argumenterar för att ett område - politisk region -
inte behöver bestå av sammanhängande områden: "the regions 
derived do not have to consist of contiguous places".(19) 
Ricknell däremot är av motsatt mening och hävdar att: "Det 
förefaller främmande att sammanföra ett antal kommuner spridda 
över ett större område under beteckningen region". Han anger 
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också några kriterier, som bör gälla vid en politisk region
indelning. Ett krav är stabiliteten över tid dvs att enheter
na uppvisar ett likartat röstningsbeteende över en längre 
tidsperiod. Ett annat kriterium är att regionindelningen bör 
vara sådan, att varje region bildar sammanhängande eller så gott 
som sammanhängande områden.(20) 

I denna undersökning kommer hänsyn att tas till de sistnämnda 
två kriterierna vid klassificeringen och valet av undersöknings
områden. En fråga som däremot sällan har varit uppe till dis
kussion är storleken av en region. Kan en politisk region bestå 
av endast en eller ett par kommuner? I den här utförda studien 
har genomgående använts begreppen region eller område oavsett 
storlek, dock med det undantaget att enskilda kommuner inte har 
klassificerats som politiska regioner. Vid valet av undersök
ningsområden kommer dock storleken att utgöra ytterligare ett 
kriterium för valet av område. Väljer man att undersöka mindre 
områden, kan man lätt komma in på unika förklaringsfaktorer 
för just det området.(21) 

En annan fråga som hänger samman med stabilitetsaspekten är 
tiden. Under hur lång tid måste ett område uppvisa ett avvikande 
röstningsbeteende för att man skall kunna klassificera det som 
en politisk region? De undersökningar av partiernas regionala 
styrkeprofiler, som har utförts på svensk botten t ex Carlsson 
1963, Back 1967, Lewin 1972, Gustafsson 1974, Ricknell 1976, har 
omfattat allt ifrån ett 10-tal år (Gustafsson) och upp till 80 
år (Lewin 1972). 

Denna undersökning omfattar 20 år och trots att SAP under de 
båda decennierna utökade sin andel av väljarkåren högst betyd
ligt, är röstningsbeteendet stabilt vilket tas som intäkt för 
att tidsperioden inte är för kort. SAP var år 1940 starkast i . 
samma områden som år 1921, trots att väljarbasen kraftigt hade 
utvidgats. Motsatsen gäller för de svaga områdena? där partiet 
var svagt år 1921 är partiet fortfarande svagt 20 år senare. 
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Utgår man från dessa tre kriterier - stabilitet i röstnings
beteendet över tid, sammanhängande (någorlunda) områden och 
storleken på dessa regioner - återfinns ett antal olika re
gioner som passar in på kriterierna. Starka socialdemokratiska 
områden existerar på ett flertal platser runt om i landet, men 
när valet av ett område skall baseras på de ovanstående kraven 
minskas valmöj1igheterna. 

Av de fyra större starka socialdemokratiska regionerna, 
Södermanlands län plus vissa kommuner i de omkringliggande 
länen, delar av Malmöhus- och Kristianstads län, Bergslagen, 
samt området i gränstrakterna mellan Västernorrland, Gävleborg 
och Jämtland, är området som ligger i Malmöhus län inte mycket 
bättre sammanhållet än de övriga regionerna. De enheter, som 
ingår i denna region, uppvisar emellertid en något bättre 
stabilitet över tid och därför har detta område valts som 
representant för SAP:s styrkefästen (I Appendix 2 redovisas en 
fullständig förteckning över kommunerna som ingår i de tre 
utvalda områdena). Antalet kommuner i det som här kallas Malmö-
hus-området är 214, varav 208 tillhör Malmöhus län och sex 
Kristianstads län. De senare är lokaliserade längs länsgränsen 
(Ystadsområdet).(22) 

Områden med svagt socialdemokratiskt röstande är inte lika 
vanligt förekommande och väl utbildade som de starka områdena, 
men de är däremot rätt väl sammanhållna. De är dock i många fall 
instabila i sitt röstningsbeteende. Det område som framträder 
någorlunda sammanhängande och som dessutom uppvisar ett stabilt 
svagt socialdemokratiskt röstande är beläget i huvudsak inom 
Jönköpings län. Kommunerna i detta område uppgår till sammanlagt 
162. Området innefattar hela Jönköpings län samt norra delen av 
Kronobergs län och enstaka kommuner i Östergötlands, Kalmar och 
Skaraborgs län. 

Kommuner med ett instabilt socialdemokratiskt röstande 
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förekommer främst i Sydsverige där de är mycket utspridda. 
Det är endast mindre klustreringar, som går att urskilja ur 
kartbilderna. Det mest sammanhållna instabila området är beläget 
norr om Borås. Detta område har utvalts för att representera 
instabilt socialdemokratiskt röstande. Antalet kommuner i denna 
grupp är 77 och samtliga är belägna i Älvsborgs län, utom tre 
som ligger i Skaraborgs län. 

3.9 "A LAW OF THE SOCIAL CENTRE OF GRAVITY" 

Att det socialdemokratiska väljarstödets regionala variationer 
är stabilt över tid kan förklaras som en följd av en stabil 
socioekonomisk struktur (se avsnitt 2.1). Därför är det av vikt 
att närmare undersöka förhållandet mellan socioekonomisk 
struktur och SAP:s väljarstöd. 

Tingsten formulerade sin "lag om sociala gravitationscentra" på 
följande sätt: 

"In regard to the social groups there is evidence from 
various quarters that the electoral participation 
within a group rises with the relative strength of the 
group in the electoral district. (...)the attachment of 
a particular group to the party which on the whole may 
be regarded as representing the group most closely, 
rises with the strength of the group within the area. 
(...)the workers vote more consistently socialist in 
proletarian than in more well-to-do districts. (...) 
the women within the working-class vote more strongly 
socialist the stronger socialism is within the 
electoral area."(23) 

Till denna sammanfattande slutsats kom Tingsten efter en 
undersökning av väljarbeteendet i 55 valdistrikt i Stockholm. 
Undersökningarna gav vid handen att vänsterpartierna erhöll en 
mindre andel av rösterna än vad man kunde förvänta sig i områden 
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där en minoritet tillhörde socialgrupp III jämfört med de områ
den där socialgrupp III var i majoritet. I dessa områden fick 
vänsterpartierna i stället en större andel av rösterna än ande
len tillhörande socialgrupp III. Förklaringen till detta skulle 
enligt Tingsten vara att det i ett område med t ex en majoritet 
av arbetarbefolkning uppstår ett socialt grupptryck som i sin 
tur påverkar väljarbeteendet.(24) 

Implicit bygger denna teori på två förutsättningar. Den första 
är det allombekanta sambandet mellan social klass och parti
preferens, dvs att det råder ett starkt - men inte perfekt -
samband mellan t ex arbetarklasstillhörighet och röstande på 
vänsterpartier. Den andra förutsättningen är att de studerade 
geografiska enheterna är små, dvs valdistrikt eller kommuner av 
den storlek som rådde före 1952 års kommunindelningsreform och 
att det existerar en variation av social kategoritillhörighet 
inom dessa enheter. 

Denna teori har vunnit stor uppmärksamhet och spridning och ett 
flertal studier i olika länder har utförts.(25) Faktum är emel
lertid att Tingsten byggde denna teori endast på en undersökning 
som omfattade väljarbeteendet i ett antal valdistrikt i Stock
holms stad vid 1932 års val. Några större rikstäckande undersök
ningar för att testa teorins hållbarhet har inte gjorts. 

Ett undantag är Gustafsson (1974) som tog Tingstens teori till 
utgångspunkt för undersökningen av partistyrkeskillnader och 
partistyrkeförskjutningar i Sverige 1960-1970. Han konstaterade 
därvidlag att partierna har sina starka fästen i områden med en 
för partierna gynnsam social sammansättning. Avsikten med under
sökningen var dock inte att "åstadkomma någon politisk region
indelning av Sverige (...) eller att söka klarlägga vilka his
toriska förhållanden som kan ligga bakom regionala skillnader . 
i politiskt beteende under 1960-talet".(26) Gustafsson hade 
istället som mål att studera förändringar av röststödet och 
partistyrkeförskjutningar. 
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Nedan redovisas en utförd test av Tingstens teori, men först 
förtjänar ett par skillnader mellan denna undersökning och 
Tingstens att uppmärksammas. Tingsten utnyttjade den dåvarande 
socialgruppsindelningen enligt SCB:s statistik men denna in
delning finns ej tillgänglig för de här relevanta undersöknings
enheterna, dvs kommunerna. En annan skillnad är att han använde 
valdistrikt, medan data här ligger på kommunnivå. Skillnaden är 
den att valdistrikten i norra Sverige under 1920-194O-talen inte 
motsvarades av de dåvarande kommunerna ehuru detta förhållande 
gällde i de södra delarna av landet. 

En tredje skillnad är att Tingsten slog samman procenttalen av 
röster för vänsterpartierna, dvs SAP och de båda kommunistiska 
partierna (Sillén- och Kilbomskommunisterna). Här kommer endast 
SAP att omfattas av undersökningen. Orsaken är för det första 
att denna studie syftar till att söka klarlägga de regionala 
skillnaderna i SAP:s partistyrka. Genom att även låta undersök
ningen omfatta det kommunistiska partiet (-erna), kommer dels de 
regionala profilerna att förändras, dels ligger det helt andra 
förklaringsfaktorer bakom de regionala variationerna i kommu
nistpartiernas röststöd. 

I diagram 3.7 nedan redovisas Tingstens undersökning. Man kan 
konstatera att det verkligen existerar verkligen ett mycket 
starkt samband (.95) mellan andelen röster på vänsterpartier och 
andelen tillhörande socialgrupp III. 
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Diagram 3.7: Sambandet mellan andel av befolkningen tillhörande 
socialgrupp III och andel röster på vänsterpartier 
1932. (Tingstens data). N=55. 
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Källa: Tingsten 1937: 179-180. 

Linjär modell: 
Y = a + biXi + e 
r = .95 
R2 = .91 
R2A= .91 

Kurvlinjär modell: 
Y = a + biXx + b2X!2 + e 
r = .96 
R2 = .93 
R2.A= .93 

Den breakage-effect som Tingstens lag implicerar, dvs att modet 
att rösta socialistiskt kommer först vid att den egna klassens 
storlek når en viss styrka vinner däremot inget stöd utifrån 
dessa data.(27) Om Tingsten skulle ha haft rätt borde sambandet 
mellan röstande på vänsterpartier och andelen tillhörande 
socialgrupp III vara kurvlinjärt. En kurvlinjär modell är prövad 
utifrån Tingstens egna data (siffrorna till höger ovan). 
Skillnaderna är obetydliga jämfört med den linjära modellen. Det 
existerar m a o inget kurvlinjärt samband. Det intressanta blir 
då att se hur detta samband ser ut på ett nationellt plan 
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(diagram 3.8 nedan). 

Diagram 3.8: Sambandet mellan andel verksamma inom sekundärnäring(V1 ) 
och andel röster på SAP(V2) 1921-1940. N=2481. 
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Redovisningen av socialdemokratins röststöd efter kontroll av 
socioekonomisk struktur över hela landet visar att Tingstens tes 
inte kan bekräftas på ett nationellt plan (diagram 3.8). De här 
presenterade data tyder på att SAP samlar ett mycket starkt 
väljarstöd i kommuner, med en mycket liten andel sysselsatta 
inom industrinäringar. "Breakage-effecten" synes ha ringa 
betydelse för förklaringen av sambandet. 

Vid en genomgång av residualerna bekräftas också att det inte 
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Vid en genomgång av residualerna bekräftas också att det inte 
föreligger någon breakage-effect på det nationella planet (se 
tabell 3.4). Inom gruppen med kraftigt positiva residualer dvs 
där SAP har ett större väljarstöd givet den sociala samman
sättningen, förväntas majoriteten av befolkningen vara syssel
satt inom industrinäringar och inom gruppen med kraftigt nega
tiva residualer dvs partiet har inte det förväntade väljarstödet 
utifrån den sociala sammansättningen, förväntas majoriteten av 
befolkningen vara sysselsatt inom andra näringar än 
industrinäringar. 

Tabell 3.4: Fördelning av positiva respektive negativa 
residualer i förhållande till andelen sysselsatta 
inom sekundärnäring. 

Andel sysselsatta Positiva Negativa 
inom sekundärnäring residualer residualer 

% NN 
0 - 14,9% 264 (48,6%) 314 (51,7%) 
15,0 - 29,9% 182 (33,5%) 191 (31,4%) 
30,0 - 49,9% 71 (13,1%) 69 (11,4%) 
50,0 - 26 ( 4,7%) 34 ( 5,6%) 

Totalt 543 (100,0%) 608 (100,1%) 

Av tabell 3.4 framgår att nästan hälften av de positiva 
residualerna återfinns i gruppen med lägst andel sysselsatta 
inom sekundärnäring (0 - 14,9%) och endast 4,7% av de positiva 
residualerna tillhör gruppen med minst 50% av befolkningen 
sysselsatt inom industrinäringar. De negativa residualerna 
uppvisar ett likartat mönster; drygt 50% av de negativa 
residualerna återfinns i gruppen med lägst andel sysselsatta 
inom sekundärnäring, med en därefter fallande tendens så att 
endast ca 5% av de negativa residualerna ingår i klassen med 
minst 50% av befolkningen sysselsatt inom industrinäringar. 

Att socialdemokratins starkare röststöd, än vad man kunde 
förvänta utifrån den sociala sammansättningen i kommunerna, 
skulle vara orsakad av omfattningen av andelen sysselsatta inom 
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sekundärnäringen, är felaktig. Att döma av tabell 3.4 är för
hållandet det nästan rakt motsatta. De negativa residualerna 
däremot uppvisar ett mönster, som bättre överensstämmer med 
teorin; SAP:s svagare väljarstöd i kommunerna, givet den sociala 
sammansättningen, är sammankopplat med en låg andel sysselsatta 
inom industrinäringar. 

Till Tingstens försvar bör tilläggas, att han till en viss grad 
försökte gardera sig för att det "sociala grupptrycket" kanske 
kunde uppstå av andra orsaker än omfattningen av en viss klass 
inom ett område: 

"(...) but it is also probable that the 
party or parties appealing to the strongest social 
groups in the area, carry on the incomparably 
strongest propaganda. (...) possibly all social 
classes in the more well-to-do districts in reality 
represent a higher social standard than in the poor 
districts. In addition the members of the third 
social class in the more well-to-do districts to a 
considerable part stand in a relation of personal 
service to the members of the other social classes, 
and so may be expected to become influenced by 
these."(28) 

En enkel socioekonomisk modell, som den ovan redovisade med 
endast en förklaringsvariabel (andel sysselsatta inom 
sekundärnäring), räcker uppenbarligen inte för att förklara 
de regionala variationerna i SAP:s väljarstöd. En mer korrekt 
modell för att förklara dessa variationer måste därför innehålla 
andra förklaringsvariabler. 

Att de regionala variationerna i SAP:s väljarstöd orsakas av 
andra faktorer än social klass (socioekonomisk struktur), 
framgår också med all önskvärd tydlighet av den jämförelse över 
tid av socialdemokratiska styrkefästen respektive svaga områden 
som framgår av diagram 3.6 (sid. 46). I stort sett samma regio-
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ner framträder som styrkefästen såväl år 1921 som år 1970 och på 
ett likartat sätt framstår SAP:s svaga områden som konstanta 
över tid. 

3.10 SAMMANFATTNING 

Genom redovisningen av SAP:s röststöd över hela landet 
framträder partiets regionala styrkeprofiler på ett tydligt 
sätt. Ett utmärkande drag är stabiliteten i röstningsbeteendet 
över tid. Det betyder att SAP:s regionala styrkeprofiler har 
bestått trots den totalt sett stora tillökningen av väljare. De 
områden där SAP var starkt vid början av 1920-talet utgjorde år 
1940 fortfarande styrkefästen för partiet. Motsvarande gäller 
för de svaga områdena, dvs de uppvisade år 1940 fortfarande ett 
relativt sett svagt väljarstöd för SAP. De skilda områdestyperna 
permanentade sin särprofil över tid. Detta gällde dock inte alla 
områden, t ex de svaga områdena i Norr- och Västerbottens län, 
som förvandlades till starka socialdemokratiska områden under 
undersökningsperioden. 

Till skillnad mot vad som framkommit i tidigare undersökningar 
av SAP:s regionala profiler är partiets starka områden här 
mindre till omfattningen dvs den geografiska utbredningen. 
Förklaringen torde - delvis - vara att analysenheterna i denna 
undersökning baseras på den äldsta kommunindelningen (N= 2476). 
En annan olikhet är att de svaga områdena skiljer sig från de 
starka genom att de är "bättre" klustrerade och består av geo
grafiskt sett mindre områden. 

Vid undersökningen av stabiliteten i SAP:s väljarstöd framkom 
att de instabila kommunerna i många fall är identiska med de 
svaga socialdemokratiska kommunerna, men att de är betydligt 
färre och endast kan sammanföras till några mindre klustre-
reringår. 
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Tingstens egna data visade att sambandet mellan social klass och 
andel röster på vänsterpartier följer en linjär utveckling. Det 
existerar m a o ingen "brytpunkt" där den egna klassens relativa 
storlek orsakar ett högre röstetal för vänsterpartierna. Enligt 
lagen om "sociala gravitations-centra" skulle förklaringen till 
detta ligga i det sociala grupptryck som uppstår pga att 
majoriteten inom dessa områden tillhör en viss social klass. Vid 
undersökningen framkommer dock att partiets styrkefästen inte 
dominerades av en befolkning som var sysselsatt inom industri
näringarna. Däremot visar det sig att befolkningen inom SAP:s 
svaga områden till den största delen var sysselsatt inom andra 
näringar. 

Av detta kan man dra följande slutsatser: SAP har klara regio
nala styrkeprofiler och existensen av dessa områden förklaras 
inte av den som viktigast betraktade determinanten för väljar-
beteendet i Sverige, nämligen social klass. 

Det finns således faktorer - förutom den näringsmässiga för
delningen - som påverkar väljarna i de utvalda områdena. För 
att komma ett steg närmare förklaringen till de regionala 
variationerna i partistyrka kommer intresset i nästa kapitel att 
riktas mot partiets egen förmåga att forma sin framtid genom ett 
tidigt och aktivt organisationsarbete. 
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NOTER 

1 Cox 1968/69: 81. 
2 Cox 1968/69: 80. Ricknell (1976:44) sammanfattar dessa 

två metoder på följande sätt; Induktiv metod: Regionindel
ningen grundas på likhet mellan undersökningsenheter i fråga 
om röstningsbeteendet. Såväl röstningsbeteendets storlek som 
avvikelser och förändringar inbegripes vid regionindel
ningen. Deduktiv-Induktiv metod: Vissa strukturella variab
ler kontrolleras. Indelningen baseras på likhet mellan resi
dualer. Residualvariationen har konstans över tiden. 

3 Ricknell 1976: 39-44, Gustafsson 1974: 113ff. 
4 Den bivariata modellen har följande allmänna utseende: 

Y = a + bjXx + e 
där Y = den beroende variabeln 

a = konstant 
bx= lutningsvinkeln 
xx= värdet av den oberoende variabeln 
e = residual 
r = korrelationskoefficienten 
R2=s andel förklarad variation 

Modellen som nyttjas här har följande utseende: 
Y = 18.66 + 0.63X + e 
r = .55 
R2 = .30 

5 Blalock 1960: 73-74, Allison: 877. 
6 Ersson 1985: 65-66. 
7 Stabilitetskoefficienten mäter hur en linje anpassas till 

den linje som i ett koordinatsystem går genom origo med 
lutning 45 grader. Se Ersson 1985: 77. Jmf Petersson 1978: 
138-140. 

8 Trendvärdet räknas fram för att se hur ett partis väljar-
stöd utvecklar sig över en viss tidsperiod - positivt eller 
negativt. Trendvärdet räknas fram för varje enhet genom att 
den ostandardiserade regressionskoefficienten i en tidsserie 
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skattas där väljarstödet vid de olika valtillfällena utgör 
den beroende variabeln. Därefter divideras regressions-
koefficienten med medelvärdet för perioden för att erhålla 
ett normaliserat trendvärde. Ersson 1985: 19. 

9 Sekundärnäringens fördelning på kommunnivå finns i maskin
läsbar form endast för år 1940. Man kan dock på goda grunder 
misstänka att andelen sysselsatta inom industrinäringar inte 
ökar så markant under dessa decennier. 
Elvander (1980:59) redovisar följande siffror för sekundär
näringen 1920-1940. 1920= 31%, 1930= 31%, 1940= 31%. 
Jmf även Ricknell (1976:18 tabell 1.2). 

10 Sambandet mellan industri- och hantverksvariabeln för åren 
1920 och 1940 var .80. 

11 T ex Gustafsson 1974. 
12 T ex Billing 1985. 
13 Johansson (1967: 350-352) visar på SAP:s tidiga inbrytning 

i städerna, samt partiets ofta markanta stöd i kranskommu
nerna till dessa städer. 

14 Medelvärde för CV-måttet=.37 St.av=.29 Max=2.45 Min=0.03 
15 Jansson 1961: 195-196. 
16 Ricknell 1976: 33. 
17 Cox 1968/69, Ricknell 1976. 
18 Rantala 1968: 6, 58-60. 
19 Cox 1969/1970: 77. 
20 Ricknell 1976: 43. 
21 Eneqvist 1960, Cox 1969/1970. 
22 Genom denna avgränsning kommer ett antal kommuner som inte 

har fallit ut som positiva residualer att ingå i området. 
Antalet kommuner tillhörande denna grupp är 74, ca 35%. 
Motsvarande antal för de negativa residualerna är 62, 
ca 38%, samt för det instabila området 27, ca 35%. Att 
dessa grupper skulle utgöra något problem vid den följande 
analysen är mindre troligt. Detta beror på att de faller 
just utanför gränsvärdet inom sina grupper. 

23 Tingsten 1937: 230-231. 
24 Tingsten 1937: 177, 230-231. 



25 T ex Butler & Stokes 1971, Lazarsfeld, Berelson & Gaudet 
1968, Berelson, Lazarsfeld & McPhee 1954. 

26 Gustafsson 1974: 131. 
27 Alvheim 1978: Kapitel II-l ff. 

Petersson (1977: 58) har dock pekat på tesens giltighet vid 
undersökningen av 1976 års riksdagsval. 
Även vid en test av en kurvlinjär modell av det nationella 
materialet framkommer att det inte existerar någon 
kurvlinjär form (Y=18.39 + 0.66x1 - 0.00 + e). 
r= .53 F2=.28 R2A» .28. 

28 Tingsten 1937: 180. 
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KAPITEL 4: PARTIORGANI8ATORISK AKTIVITET 

SAP:S OCH FACKFÖRENINGSRÖRELSENS LOKALA 

ORGANISERING CA 1890-1940 

INLEDNING 

Uppgiften i detta kapitel är att söka fastställa vilken 
betydelse SAP:s egen organisatoriska aktivitet har haft för 
partiets elektorala utveckling. SAP:s elektorala framgångar 
under 1920- och 1930-talen kan ses som en stadigt framåt
skridande process utan nämnvärda bakslag, men denna utveckling 
skedde inte helt identiskt över hela landet. Mobiliseringen av 
väljarna hade inte samma förlopp i alla delar och utvecklingen 
skedde många gånger språngartat. En viktig fråga är i vad mån 
SAP kunde påverka sin framtid genom ett tidigt och aktivt 
partiorganisatoriskt arbete. Frågeställningen synes endast kunna 
besvaras genom att man följer partiets organisatoriska framväxt 
från de tidigaste försöken till organisationsbildning under 
1880-talet och fram till år 1940. 

4.1 BETYDELSEN AV PARTIORGANISATIONER 

Trots att ett av statsvetenskapens kärnområden är partier, har 
forskningen om partiernas interna verksamhet och då mer speci
fikt partiorganisationernas betydelse för partiernas fram
gångar/motgångar på väljararenan, inte varit speciellt väl 
utvecklad. De studier som har gjorts har främst sysslat med 
partiernas interna förhållanden, dvs frågor om förhållandet 
mellan de förtroendevalda och medlemmarna, partikongressernas 
betydelse, "toppstyrningen" av partierna, partiledarens roll, 
etc. Studier av ett partis organisationer kan avse ett flertal 
olika nivåer: partiledarstudier, partistyrelser, den organisa
toriska apparaten i toppen, "byråkratin", lokala, regionala 
partiinstanser och den nationella partiorganisationen. 
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Under senare tid har dock de lokala partiorganisationerna åter 
kommit i blickfånget för viss forskning (t ex Mjeldheim 1978, 
Kristiansen/Svåsand 1981, Selle 1983, 1984, Selle/Svåsand 1982, 
1983, 1986, Allden 1980, Laulajainen 1983, Sundberg 1990). Dock 
har denna forskning i övervägande grad granskat efterkrigstiden 
och m a o behandlat perioden sedan det nuvarande partisystemet 
fick sin huvudsakliga utformning under 1920- och 1930-talen 
(Lipset & Rokkan 1967). Mycket få studier har gjorts av partier
nas organisatoriska utveckling under perioden före andra världs
kriget. Framförallt saknas studier av partiernas lokalorganisa
tioner. (1) 

Varför den organisatoriska uppbyggnaden och utbredningen av 
partiers lokalavdelningar inte har uppmärksammats mer torde 
kunna förklaras av det faktum att man har betraktat det som 
nästan en självklarhet att ett parti har en väl utbyggd orga
nisation och samlar fler medlemmar i områden där man har ett 
starkt väljarstöd. Att partiorganisation inte har utnyttjats 
flitigare i partiforskningen synes ha att göra med svårigheterna 
att särskilja det egentliga partiorganisatoriska stödet från det 
allmänna röststödet. Slutligen synes svårigheterna att belägga 
de lokala avdelningarnas medlemstal, utvecklingen över tid, 
antal lokalavdelningar, aktiviteten i dessa, etc. ha sin grund i 
bristfällig bokföring eller förkomna uppgifter. 

På vilket sätt och med vilka metoder kan man då undersöka parti
organisationer och deras betydelse för partiernas utfall vid de 
allmänna valen? Den första frågan man kan ställa sig är om det 
är partiorganisationerna eller aktiviteterna i dessa som är det 
viktigaste.(2) Medlemmarna i en organisation, vilka utöver att 
delta i den sociala gemenskapen inte uträttar något konkret, 
måste ju rimligtvis betraktas som en nollpost om inte direkt en 
minuspost i ett partis strategi för att föra ut sitt budskap och 
värva medlemmar och väljare. 

Aktiviteterna i de lokala partiorganisationerna är rimligtvis 
mycket viktiga för ett parti. Samtidigt måste ju aktiviteterna 
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(agitationsmöten, tidningsförsäljning, etc) utföras av någon 
eller några, och de som verkställer dessa aktiviteter är 
partimedlemmarna. Genom att över tid följa organisationsupp
byggnaden och medlemsutvecklingen får man ett indirekt mått på 
aktivitetsgraden i kommunerna. Detta mått bygger m a o på det 
enkla antagandet att ju fler lokala organisationer och ju fler 
medlemmar, desto lättare blir det för partiet att föra ut sitt 
budskap och framförallt att värva röster. 

Den klassiska frågan som brukar uppstå vid diskussioner om 
partiorganisation kontra väljarstöd för ett parti är om parti
organisationen först bildas i ett område (ort) och att den 
genom sitt propagandaarbete påverkar befolkningen att rösta på 
partiet, eller att det i ett område måste existera ett visst 
stöd för partiet, innan det bildas en lokalorganisation av 
partiet. Vilket kommer först? Hönan eller ägget? Båda antagan
dena verkar lika trovärdiga och de få undersökningar som har 
gjorts inom Skandinavien tycks stärka båda påståendena.(3) 

För vänsterradikalismen i finska Lappland fann Laulajainen att 
det parti (kampen stod främst mellan socialdemokrater och kom
munister) , som först hann grunda en lokal partiavdelning i en 
kommun också erövrade ett större väljarstöd jämfört med kommuner 
utan partiorganisation. Detta inflytande var även observerbart 
decennier senare.(4) Selle (1984) menar dock - efter att ha 
undersökt NKP (Norges Kommunistiska Parti) - att en partiorga
nisation behöver ett visst väljarstöd för att kunna uppstå och 
överleva.(5) 

En viktig fråga är hur man kan studera partiorganisationer och 
deras eventuella betydelse för partiet. Selle har i ett par 
olika studier utnyttjat en enkel funktionalistisk modell där ett 
partis valresultat påverkas av ett antal faktorer, däribland 
partiorganisation (jfr sid. 20). Det existerar emellertid också 
en återkopplingsmekanism mellan valresultat och partiorganisa
tion, som verkar på det sättet att det blir svårt för parti
organisationen att behålla medlemmarna om det går dåligt för 
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partiet. Om en nedgång för partiet fortsätter över ett antal val 
kan det till och med bli svårt att upprätthålla organisation
en. (6) Problemet med denna modell är att den bara pekar ut 
partiorganisation som en faktor - bland många - som påverkar 
partiets valresultat. Som Selle påpekar måste man göra mer 
detaljerade tidsserieanalyser och undersöka sambanden mellan 
partiorganisationseffekter och socio-strukturella variabler.(7) 
Ett annat problem är att finna goda indikatorer för att mäta 
partiorganisationens betydelse. 

Ett mått som oftast har använts vid studier av partiernas 
"interna" stöd i förhållande till det totala röststödet är 
organisationsprocenten (t ex Back 1967: 73-76). Denna erhålls 
genom att antalet medlemmar divideras med det totala antalet 
röster partiet erhåller vid valen. En stigande organisations
procent under bibehållet medlemsantal i organisationen blir då 
följaktligen ett mått på en tillbakagång för partiet i väljar
kåren. En sjunkande organisationsprocent blir följden av att ett 
parti erövrar nya väljare utan motsvarande tillökning i medlems
kåren. 

Det finns åtminstone två problem förknippade med att använda 
organisationsprocent som indikator på partiets organisatoriska 
styrka jämfört med väljarstödet. En ökning av organisations
procenten för ett parti behöver inte betyda att partiet befinner 
sig i svårigheter. Detta läge kan uppstå genom t ex en snabb 
tillväxt av antalet medlemmar i ett parti, kombinerat med en 
svag ökning av väljarstödet. Det betyder att man för att kunna 
utnyttja organisationsprocenten också behöver följa utvecklingen 
av väljarstödet och medlemsutvecklingen. För SAP:s del blir 
problemet med att använda organisationsprocent än mer markerat 
beroende på kollektivanslutningen. Detta gör måttet relativt 
oanvändbart.(8) 

En annan svaghet med måttet är att de aktiva partimedlemmarnas -
partiaktivisterna i en partiorganisation - betydelse inte kommer 
till sin fulla rätt. Studier av lokala partiavdelningar 
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(Mjeldheim 1978) har visat att det i de flesta partier är en 
liten kärna av medlemmar som är aktiva. Denna kärna består av ca 
10-30 personer, medan övriga medlemmar oftast är passiva.(9) 
Till samma slutsats kommer även Selle (1984). Han framhåller 
dock också att en hög aktivitet i en organisation kan leda till 
interna bråk och resultera i en mer passiv organisation.(10) 

Vilka andra mått/kriterier finns det då att tillgå för att 
studera de lokala partiorganisationernas betydelse för SAP? 
Eliassen och Svåsand (1975) har i en uppsats lagt fram ett 
tentativt analysschema för att söka bringa klarhet i orga
nisationers uppkomst och utveckling. Med organisationer avser 
de då inte bara partipolitiska organisationer utan även andra 
massorganisationer som t ex fackföreningar. De urskiljer tre 
olika dimensioner utifrån vilka organisationer kan bli stude
rade. 

Den första dimensionen omfattar nivån och analysenheten och 
detta innebär i en skandinavisk kontext att man måste skilja 
mellan den lokala, regionala och den nationella nivån vid 
studier av t ex ett parti. 

Den andra dimensionen omfattar tre olika stadier i organisa
tioners uppkomst och framväxt. Det första stadiet är innova
tionsstadiet, dvs när och var politiska massorganisationer 
bildas. Det andra stadiet är den territoriella spridningen, dvs 
spridningen av t ex ett partis lokalavdelningar. Det tredje är 
slutligen institutionaliseringsstadiet, vilket sönderfaller i 
två delar, dels ökningen i antalet lokala partiavdelningar och 
medlemsökningen i dessa organisationer, dels eventuella anställ
da inom organisationerna och relationerna mellan de olika nivå
erna - lokala, regionala och den nationella nivån. 

Den tredje dimensionen omfattar olika förutsättningar som på
verkar skapandet av politiska massorganisationer och därvid 
urskiljes tre element: aktörerna - de som skapar organisationen, 
omgivningen - "the total society" (den kontextuella miljön) -
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och marknaden - potentiella medlemmar av organisationen.(11) 

Detta analysschema har till viss del använts som utgångspunkt 
för denna studie. I undersökningen kommer enbart den lokala 
nivån i SAP:s partiorganisation att granskas, och analysenheten 
är den lokala partiorganisationen.(12) Vid SAP:s kongress år 
1900 beslöt partiet att den lokala partiavdelningen skulle 
benämnas arbetarkommun. I framställningen används lokal parti
organisation och arbetarkommun synonymt. 

I och med denna avgränsning har betydelsen av de regionala 
partidistrikten och den centrala partiorganisationen för de 
lokala partiorganisationerna förbisetts trots att influens
möjligheterna från framförallt centralt partihåll antagligen var 
ganska stora. Om detta vittnar inte minst de agitationsberättel
ser som finns bevarade och de olika dokument, där partiet avslö
jar sin strategi för att bygga en landsomfattande organisation 
och att föra ut sitt budskap.(13) 

Av den andra dimensionens beståndsdelar har grundandet och den 
territoriella spridningen av partiorganisationerna studerats. 
Det som inte går att undersöka är den del av institutionalise-
ringsstadiet som omfattar en eventuell "byråkratisering", dvs 
anställda i organisationerna och deras antal. 

När det gäller den tredje dimensionen är det främst omgivningen 
(kontextuella miljön) vi är intresserade av och i vilken mån 
socio-ekonomiska förhållanden inverkade på lokala partiorgani
sationers uppkomst och utveckling. Av aktörerna är det inte 
individer vi är intresserade av, utan eventuell påverkan från 
andra organisationer och - i detta fall - framförallt om de 
lokala fackföreningarna utövade någon påverkan på tillkomsten av 
arbetarkommuner. 

Den nationella organisationen SAP grundades av personer som till 
största delen var fackföreningsrepresentanter och därför blir 
den frågan självfallet av intresse om lokala fackföreningar 
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utövade inflytande över bildandet av en rent politisk organisa
tion. (14) Vad gäller den tredje punkten - potentiella medlemmar 
- är här endast fördelningen av individuellt anslutna kontra 
kollektivanslutna av intresse. Faktorer som Eliassen/Svåsand 
endast i förbigående nämner är varaktigheten hos en organisa
tion, antalet anslutna fackföreningar till den lokala arbetar
kommunen, den sociala sammansättningen av medlemskåren och 
förekomst av andra närstående politiska föreningar som ungdoms
förbund, kvinnoförbund, etc. De kan emellertid vara nog så 
betydelsefulla - både för uppkomsten och fortlevnaden av 
politiska massorganisationer. 

De faktorer som antagits ha haft betydelse för uppkomsten av 
lokala partiorganisationer och som undersökts är följande: 
tidpunkt för grundande av partiorganisationer, spridningen 
(territoriella spridningen) av dessa, eventuell betydelse av 
kommunikationsstrukturen, tidsförskjutning av utbredningen av 
nya lokala partiorganisationer. 

Institutionaliseringen av arbetarkommuner har undersökts genom 
beräkning av deras medlemsantal över tid liksom av organisa
tionernas varaktighet i tid. Dessa frågeställningar kopplas 
sedan samman med den socioekonomiska miljö inom vilken arbetar
kommunerna verkade. 

Innan vi närmare redovisar SAP:s partiorganisatoriska utbred
ning och utveckling över tid, granskas först det speciella 
förhållandet mellan SAP och fackföreningsrörelsen, när det bl.a. 
gäller kollektivanslutningen. Om fackföreningar uteslutande var 
upptagna med fackliga frågor eller fungerade som substitut för 
lokala partiorganisationer i orter utan arbetarkommuner under 
uppbyggnadsskedet av partiet är omdiskuterat. Den motsatta 
bilden, dvs att partiets agitatorer bidrog till skapandet av 
fackföreningar, är väl känt.(15) Genom att klarlägga förhållan
det fackföreningar - SAP:s lokala partiorganisatoriska struktur 
får vi ett mått på den fackliga/politiska mobiliseringen i 
områdena. 
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4.2 SAP OCH FACKFÖRENINGSRÖRELSEN 

Det är väl känt att det rådde ett mycket intimt samarbete mellan 
SAP och fackföreningsrörelsen vid tillkomsten av de båda rörel
serna. Faktum är att SAP från sin start 1889 och fram till bil
dandet av Landsorganisationen 1898 (och även långt därefter) 
bidrog till skapandet av åtskilliga fackföreningar runt om i 
landet.(16) Det nära samarbetet mellan SAP och fackförenings
rörelsen verkade dock i båda riktningarna. De personer som 
bildade SAP bestod till övervägande delen av fackförenings
representanter och under en lång följd av år kom SAP:s medlems
kader att till största delen bestå av kollektivanslutna fack
föreningar. (17) 

Partiet å sin sida verkade under de första decennierna efter 
sitt bildande nästan helt bland den egentliga arbetarklassen och 
bidrog också i många fall - förutom att propagera för bildande 
av fackföreningar - med insamlingar av pengar för att stödja 
strejker. Till skillnad mot fackföreningsrörelsen hade SAP en 
landsomfattande organisation och kunde därför genom insamlingar 
moraliskt stödja såväl strejker som de strejkande via sin 
press.(18) Agitation för bildande av fackföreningar och stöd 
till strejker var i stort sett vad partiet under dessa decennier 
kunde uträtta. På grund av de mycket hårda inkomstkraven för 
rösträtt var majoriteten av SAP:s potentiella väljare utestängda 
från valurnorna. Partiets agitatorer hade därför mycket svårt 
att övertyga om nyttan av socialdemokratiska arbetarkommuner. På 
de orter där renodlade partiorganisationer existerade, betrakta
des de i början med en viss misstro och skepsis. "Diskussions-
klubbar" blev i många fall arbetarnas benämning på dessa 
organisationer.(19) 

Trots denna i många fall uttalade skepsis från arbetarnas sida 
kan man vid en undersökning av den socialdemokratiska parti
organisationen inte bortse från fackföreningarnas betydelse 
som "diffusionsagenter" av det socialdemokratiska budskapet. 
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Samarbetet mellan SAP och fackföreningsrörelsen bör då ha fått 
till följd att fackföreningar startades i samma områden (kom
muner) där det redan existerade arbetarkommuner. Den motsatta 
utvecklingen är emellertid lika eller mer trolig, dvs att det på 
en ort först bildas en (eller flera) fackföreningar och först 
därefter en socialdemokratisk partiorganisation.(20) 

Vilken beskrivning som är den riktiga är svårt att undersöka och 
ännu svårare att leda i bevis. Dessutom är det troligt att fram
växten av partiets organisationer och fackföreningarna kom att 
ha skilda förlopp i olika delar av landet. Däremot finns det 
många bevis för att partiet önskade och propagerade för den 
senare utvecklingen, dvs att det vid en ort först bildas en, 
eller flera, fackföreningar och först därefter en arbetarkommun, 
i områden där SAP saknade en fast organisation.(21) Indikatorer
na för att mäta fackföreningarnas betydelse är antalet kommuner 
med minst en fackförening och antalet fackföreningsmedlemmar 
över tid.(22) 

4.3 SAP:S LOKALA PARTIORGANISATORISKA UTVECKLING 
OCH UTBREDNING 1880-1940. 

Genom undersökningens uppläggning har framväxten av de lokala 
partiorganisationerna och fackföreningarna kunnat följas i tre 
steg. Det första gäller grundandet av arbetarkommunerna, tid
punkt för grundande och i vilken typ av miljöer - städer, 
köpingar eller i landsbygdskommuner detta skedde. 

Det andra steget gäller den territoriella spridningen. Här har 
spridningen av nya lokala partiorganisationer ställts i relation 
till utbyggnaden av dåtidens kommunikationer, järnvägar, vägar 
och till närheten av redan existerande arbetarkommuner. 

Det tredje steget avser medlemsutvecklingen av de lokala parti
organisationerna, dvs ökningen eller minskningen av medlems
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antalet över tid. Slutligen har framväxten av arbetarkommunerna 
och fackföreningarna ställts i relation till näringssammansätt
ningen i kommunerna. 

Låt oss börja med att redovisa när lokala partiorganisationer 
uppstår, utbyggnadstakten av dessa i de tre undersöknings
områdena och medlemsutvecklingen 1880-1940. I figur 4.1 ges en 
översikt av det totala antalet medlemmar i de kommuner där det 
existerade arbetarkommuner (I appendix 3:1 ges en mer detaljerad 
bild av medlemsutvecklingen genom att medlemssiffrorna redovisas 
för varje år i de olika områdena). Under denna tidsperiod fanns 
det i de flesta kommuner endast en arbetarkommun. Det viktiga är 
emellertid förekomsten av någon organiserad verksamhet för 
partiet i kommunerna. Om denna verksamhet var delad på en eller 
flera arbetarkommuner är av mindre betydelse. Omfattningen av 
antalet medlemmar i kommunerna ger ändå en bild av partiets 
organisatoriska styrka. 

År 1894 grundades de första arbetarkommunerna i Malmöhus-området 
och inte oväntat låg dessa i de större städerna - Malmö, Lands
krona, Ystad och Simrishamn (se appendix 3:1). (I fortsätt
ningen används Malmöhus-området, Jönköpings-området och Älvs
borgs-området synonymt med starkt, svagt respektive instabilt 
socialdemokratiskt område. Samtidigt bör det än en gång fram
hållas att starkt, svagt eller instabilt område endast avser 
förhållandet till SAP:s väljarstöd). Det hade emellertid tidi
gare existerat socialdemokratiska föreningar i länet som i 
varierande grad hade försökt vinna framgång under de närmast 
föregående decennierna.(23) I det svaga Smålands-området 
dröjde det till år 1900 innan den första arbetarkommunen 
bildades och ytterligare tolv år innan det år 1912 bildades en 
arbetarkommun i det instabila Älvsborgs-området. 

Den snabbaste spridningen av antalet arbetarkommuner och den 
kraftigaste medlemsökningen sker i det starka området, 
Malmöhus-området. Denna utveckling är mest påtaglig under 1920-
och 1930-talen. Vid början av 1920-talet existerade det arbetar
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kommuner i cirka hälften av områdets kommuner och fram till 
mitten av 1930-talet steg denna siffra till att omfatta ca 70% 
(N=146) av kommunerna (se figur 4.1 och appendix 3:1). 

Utvecklingen i de svaga och instabila socialdemokratiska om
rådena (Smålands- respektive Älvsborgs-området) uppvisar en 
både likartad och samtidigt skiljaktig bild jämfört med 
utvecklingen i Malmöhus län. Det likartade är att antalet 
arbetarkommuner ökar över tid, medan det skiljaktliga ligger i 
att grundandet av de lokala partiorganisationerna sker senare 
och ökningstakten inte alls är lika snabb som i det starka 
området. Antalet kommuner med minst en lokal partiorganisation 
stiger även i dessa områden kraftigast under 1920- och 1930-
talen. Vid 1920-talets början har ca 25% av kommunerna i 
Smålands-området härbärgerat minst en arbetarkommun och denna 
siffra stiger till ca 45% tio år senare. Motsvarande siffror för 
det instabila området är 7-8% 1920 och ca 25% vid slutet av 
1930-talet. 

Av figuren framgår att de flesta arbetarkommuner tillkommer 
relativt sent. Den största utbyggnaden av arbetarkommuner sker 
efter 1930, oavsett vilket område man betraktar. Detta ligger 
väl i linje med uppfattningar hos dem som hävdar att ett parti 
behöver framgång vid valen för att bli "rumsrent" i ögonen på 
väljarna, något som samtidigt är en nödvändighet för medlems
värvningen. Dessutom blir det mer attraktivt att tillhöra ett 
parti som växer.(24) Ett parti som växer får dessutom större 
förmåga att attrahera väljare. Mot den bakgrunden kan man kanske 
ifrågasätta betydelsen av lokala partiorganisationer som aktörer 
för mobilisering av nya SAP-väljare. Nya väljare synes ha ström
mat till partiet utan draghjälp av de lokala partiorganisa
tionerna. 
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Figur 4.1: Totala antalet SAP-medlemmar i de tre undersöknings
områdena 1894-1940 (5-års intervall). Siffrorna vid 
intervallen redovisar antalet kommuner. 
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Mot detta kan man hävda att partiets framgång runt om i landet 
ger råg i ryggen åt partiaktivister i områden med ett lågt 
röstande på SAP att bilda lokalorganisationer. Härigenom kommer 
fler organisationer att bildas i områden med låga röstetal som i 
sin tur ökar tillströmmningen till partiet. Denna bild ser också 
ut att få stöd av tabellen där ökningen av antalet arbetarkommu
ner i det svaga och det instabila området är starkast efter 
1930. En annan faktor som också behöver framhållas är att en 
partiorganisations betydelse som påverkansagent inte nödvändigt
vis behöver stanna vid kommungränsen. De lokala partiorganisa
tionerna försökte också bidra till startandet av arbetarkommuner 
i närliggande kommuner och vid valrörelser förde man ut valpro
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paganda i angränsande områden.(25) 
Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det starka 
området dels har flest lokala partiorganisationer över hela 
undersökningsperioden, dels flest medlemmar i dessa. Det 
instabila området har å sin sida det minsta antalet partiorga
nisationer med det minsta antalet medlemmar, medan det svaga 
området faller in mellan dessa båda områdestyper. 

4.4 FACKFÖRENINGSRÖRELSENS UTBREDNING OCH UTVECKLING 1880-1940 

Fackföreningarnas framväxt föregår - i samtliga områden -
tillkomsten av de lokala partiorganisationerna. Tidsskillnaden 
mellan uppkomsten av fackföreningar och arbetarkommuner uppgår 
till cirka tio år och detta oavsett tidpunkt för uppkomst av 
arbetarkommuner (se figur 4.2 och appendix 3:2). 

Àr 1886 förekommer de första uppgifterna om antal medlemmar i 
fackföreningar i det starka området. Året därpå existerar det 
uppgifter om antalet fackföreningsanslutna i en stad - Eksjö - i 
det svaga området. I Älvsborgs-området dröjer det ända fram till 
år 1898 innan det grundas någon fackförening.(26) 

Fackföreningarnas och arbetarkommunernas utbredning och medlems
utveckling i de tre områdena är likartad. Den största ökningen 
av antal medlemmar sker i Malmöhus-området och den minsta i 
Älvsborgs-området med det svaga området placerat däremellan. 
Utbredningen av fackföreningar och medlemsökningen fortskrider 
i relativt långsam takt fram till år 1909, då utvecklingen 
bromsas till följd av storstrejken. Om utvecklingen var långsam 
under decennierna före 1920-talet, ökar den desto snabbare där
efter. Under en tio-årsperiod fördubblas antalet kommuner med 
minst en fackförening. Vid 1920-talets början har den fackliga 
organiseringen fått fäste i ca en fjärdedel av kommunerna i 
Malmöhus-området och tio år senare har varannan kommun minst en 
fackförening. Smålands-området uppvisar i stort sett samma bild 
vid dessa tidpunkter, medan det instabila området har en 



74 

betydligt långsammare utveckling; vid början av 1920-talet om
fattas ca 10% av kommunerna av facklig organisering och tio år 
senare har denna siffra ökat till endast ca 15%. 

Figur 4.2: Totala antalet medlenmar i fackföreningar i de tre undersöknings
områdena 1886-1940 (5-års intervall). 
Siffrorna vid intervallen redovisar antalet kcnnuner. 
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Den partiorganisatoriska utvecklingen för SAP över tid uppvisar 
en tidsmässig eftersläpning i förhållande till den fackliga 
organisationsutvecklingen (jmf figur 4.1 och 4.2 samt appendix 
3:1 och 3:2). Tidsskillnaden är minst i Malmöhus-området -
endast ett par år. I de övriga områdena är differensen betydligt 
större - om det överhuvudtaget bildas några arbetarkommuner. I 
det svaga området dröjer det till början av 1900-talet innan 
arbetarkommuner uppstår och i det instabila området tar det 
ytterligare ca tio år. 
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Medlemsutvecklingen för arbetarrörelsens båda grenar i de olika 
områdena stiger i samma takt som utbredningen av fackföreningar/ 
arbetarkommuner fortgår (se figurerna 4.1 och 4.2 samt appendix 
3:1 och 3:2). I Malmöhus-området följer den politiska organise
ringen samma takt som den fackliga. Det samma gäller med viss 
tidsförskjutning i det instabila Älvsborgs-området, medan kopp
lingen inte är lika självklar i Smålands-området. Här visar 
siffrorna att den politiska organiseringen hade betydligt 
svårare att lyckas i sin mobilisering jämfört med den fackliga 
rörelsen. 

4.5 DIFFUSIONEN AV ARBETARKOMMUNER 

Efter denna korta exposé över arbetarkommunernas totala 
utveckling kan det synas lämpligt att redovisa var inom dessa 
områden som de lokala partiorganisationerna startade sin 
verksamhet och på vilket sätt den fortsatta utbredningen av 
arbetarkommuner fortskred. 

För att undersöka detta har vi observerat var arbetarkommunerna 
först startade och hur utbredningen därefter sker i de tre 
områdena. För att vinna överskådlighet redovisas arbetar
kommunernas och fackföreningarnas utbredning vid vart tionde år 
med början år 1900. Detta medför att vissa organisationer, som 
endast existerar en viss tid, inte ingår i redovisningen.(27) 

Som tidigare har visats (se kapitel 3) samlade SAP i flera 
områden relativt tidigt många väljare i städerna. Den naturliga 
konsekvensen blir då att lokala partiorganisationer först borde 
uppträda i städerna. De första lokala partiorganisationerna 
återfinns också i städer - i viss utsträckning även i köpingar. -
i både de starka och svaga socialdemokratiska områdena, men med 
en viss tidsförskjutning. I Malmöhus län existerade redan under 
slutet av 1890-talet lokala partiorganisationer i Malmö, Lund, 
Eslöv, Landskrona och Ystad, medan det dröjde ca tio år innan 
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arbetarkommuner uppträdde i det svaga området, huvudsakligen i 
städer - Jönköping, Eksjö, Huskvarna, Nässjö och Värnamo (se 
kartbild 4.1-4.3). 

Det instabila området skiljer sig från denna utveckling på minst 
två sätt: dels bildades lokala partiorganisationer långt senare, 
dels uppträdde de från början i landskommuner - några visser
ligen i närheten av en stad, Ulricehamn, men det kom att dröja 
ända in på 1930-talet innan Ulricehamn fick en egen organisa
tion. 

Kartbild 4.1: Utbredningen av artootarkoaaunar 

i Hal aohua-oaridat 1900-1940. 



Kartbild 4.2: Utbredningen av arbatarkbammer 

i Saàlands-aarAdet 1910-1940. 

Kartbild *.)>' Ütbr«dn|nqen av 
•rbcUrlioMuntr 1 liv aborga-
anrftdet 1920-19*0. 
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Efter den första etableringen i städer och köpingar följer 
utbredningen av arbetarkommuner i både det starka och svaga 
området (i viss mån gäller detta även för det instabila området) 
ungefär samma mönster; lokala partiorganisationer bildas mer 
utspritt och utan någon direkt anslutning till tidigare bildade 
partiorganisationer runt städerna. Denna utveckling gäller i 
stort sett hela undersökningsperioden. Däremot finns inget 
självklart tidsmässigt samband mellan uppkomsten av lokala 
partiorganisationer och närheten till de först bildade arbetar
kommunerna. Vid en normal diffusionsprocess förväntas utveck
lingen starta och utgå från ett eller flera centra för att 
därefter sprida sig ut från dessa. Spridningen sker enligt denna 
modell först från 1920-talet och framåt. Schematiskt kan detta 
uttryckas på följande sätt: 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

<%> * 

Utvecklingen i det instabila området är, som tidigare har 
nämnts, delvis olikartad. De första arbetarkommunerna tillkommer 
inte i någon stad utan i landskommuner, och den ringa sprid
ningen därefter sker inte i de närmast belägna kommunerna. 
Däremot kan man konstatera, att någon form av diffusionseffekt 
efter år 1920 bör ha existerat i de två andra områdena. 

Varaktigheten över tid för de lokala partiorganisationerna är 
mycket god. I de kommuner där det bildas en eller flera orga
nisationer återfinns de också långt senare. Därmed inte sagt att 
samma organisation existerar där hela tiden. En lokalorganisa-
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tion kan ha upphört och nybildats under perioden. Denna var
aktighet för arbetarkommunerna gäller tydligen oavsett vilket 
område vi granskar. De som upphör utgör endast en mindre del av 
samtliga partiorganisationer i de olika områdena. 

Tidigare har visats att spridningen av de lokala partiorganisa
tionerna följer ett - visserligen ojämnt - men ändock bestämt 
mönster, där närheten till tidigare existerande arbetarkommu
ner kan ha påskyndat att nya lokalorganisationer bildades. Hur 
en sådan diffusionsprocess mer konkret gick till är svårt att 
påvisa. I sin undersökning av den sociala och politiska mobi
liseringen i de nordiska länderna påpekar Kuhnle (1973) att: 

"One phenomenon (...) which probably is an important 
intervening factor, is the communication structure 
of each of the countries. Communication is here 
understood in its broadest meaning: for example build-up 
and spread of railways; distribution of cars; scope 
of telephone network; post-offices; radio and TV reception; 
circulation of newspapers (local and national). 
The more extensive and evenly spread these communication 
facilities and items, the narrower the geograhical and 
social distances between people are supposed to be, 
causing behavioural patterns and norms to conform 
throughout the territory."(28) 

Visserligen omfattade Kuhnles undersökning de nordiska länderna 
i sin helhet, men det finns ingenting som motsäger att detta 
även skulle kunna gälla i de här definierade områdena. Under den 
tidsperiod som står i förgrunden är det framförallt kommunika
tionernas tillkomst och utbyggnad, samt tillkomsten och sprid
ningen av tidningar som är av intresse. Här har vi dock endast 
tillgång till järnvägsdata i form av öppningsår för järnvägen i 
kommunerna. 

Järnvägens tillkomst under senare delen av 1800-talet och i 
början på detta sekel innebar en genomgripande förändring för 
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befolkningen i åtskilliga kommuner. Järnvägens dragning gav 
också upphov till nya knutpunkter, där det ibland även växte upp 
nya samhällen. Samhällen, som kom att ligga längs med järnvägs
linjerna påverkades på olika sätt, dels av möjligheterna till en 
mer snabbgående industrialisering, dels av att nyheter, idéer, 
osv snabbare kunde spridas i samhällena jämfört med områden utan 
järnväg.(29) 

Vissa svårigheter är förenade med att skaffa exakt kunskap om 
sambandet mellan SAP:s spridning och järnvägens utveckling. En 
sådan svårighet är förknippad med industriernas lokalisering; 
denna skedde ofta till orter med närhet till järnväg eller drogs 
järnvägen med hänsyn till industriernas belägenhet. Detta gör 
att SAP:s första och viktigaste målgrupp - arbetarklassen - till 
stor del automatiskt kom att befinna sig i kommuner med järnväg. 
Det är vidare svårt att finna sådana konkreta belägg dvs 
berättelser, rapporter eller protokoll rörande t ex agitation, 
tidningsspridning, etc, som visar att SAP gynnades av järnvägens 
tillkomst. 

Grundantagandet är att SAP lyckades bättre i kommuner med 
järnväg än i kommuner utan järnväg. Detta har testats genom 
kartläggningen av järnvägstäckningen, dvs antalet kommuner med 
järnväg i undersökningsområdena och utbredningen av järnvägen 
över tid. 

Järnvägsbyggandet i landet skedde framförallt under slutet på 
1800-talet. Av tabell 4.1 nedan framgår det att utbyggnaden var 
i stort sett avklarad före år 1900 i de tre områdena. Den fort
satte dock fram till 1920, men i en delvis blygsam omfattning. 
Det starka socialdemokratiska området hade redan år 1900 en 
järnvägstäckning på över 50%, dvs mer än hälften av kommunerna i 
detta område genomkorsades av järnväg, och denna andel ökade 
till nästan 60% 1920. De övriga två områdena har en lägre järn
vägstäckning i början (34,6% i det svaga området och 20,8% i det 
instabila området), men en relativt sett snabbare tillväxt kan 
avläsas efter år 1900 jämfört med det starka området. En orsak 
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till den större relativa järnvägstäckningen i det starka området 
är den ringa ytstorleken av dess kommuner i jämförelse med 
framförallt det svaga området, där kommunerna är betydligt mer 
vidsträckta. Detta är naturligtvis inte hela förklaringen och 
därför bör man ta i beaktande befolkningskoncentrationer 
(städer) och industriers lokalisering, etc. 

Tabell 4.1: Järnvägens tillkomst i undersökningsområdena: 
kommuner med järnväg före år 1900, kommuner med 
järnväg t o m år 1920 och kommuner med järnväg 
tom 1940. Inom parentes den procentuella andelen 
kommuner inom varje kategori. 

Före 1900 1920 1940 

Starkt soc.dem 111 (51,9%) 127 (59,5%) 127 (59,5%) 
område (N=214) 

Svagt soc.dem 56 (34,6%) 74 (45,7%) 75 (46,3%) 
område (N=162) 

Instabilt soc.dem 16 (20,8%) 21 (27,3%) 24 (31,2%) 
område (N=77) 

I tabell 4.2 nedan har samma indelningsgrund som i tabell 4.1 
nyttjats med tillägget att även kommuner utan järnväg har 
medtagits som en kategori. Avsikten har varit att undersöka om 
partiernas väljarstöd i de skilda områdena har haft något 
samband med avsaknad av järnväg. Av tabell 4.2 att döma finns 
det ett svagt samband mellan SAP:s väljarstöd i kommuner med 
järnväg jämfört med kommuner utan järnväg. Även för de borger
liga partierna föreligger samma situation dvs något högre 
väljarstöd i kommuner med järnväg jämfört med kommuner utan 
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järnväg. Slutsatsen av detta blir att socialdemokratin till en 
viss del tjänar på järnvägens tillkomst. Samtidigt kan man inte 
bortse från att även övriga partier kan ha dragit nytta av dess 
tillkomst. 

Tabell 4.2: Kamunema inom undersökningsområdena fördelade efter det genomsnittliga väl jar stödet 
för SAP respektive det genomsnittliga väl jar stödet för de borgerliga partierna 1921-1940 
och med hänsyn till järnvägens tillkomst under olika tidsperioder. 

Kcnnuner med 
järnväg 

Nytillkomna katnuner 
rad järnväg 

Nytillkomna kcmnuner 
med järnväg 

SAP 
Insta-

Starkt Svagt bilt 
Insta-

Starkt Svagt bilt 
Insta-

Starkt Svagt bilt 
Insta-

Starkt Svagt bilt 

0-25% 

25»1-49,9% 

50 - % 

5 80 51 

4<X 11 2 

41 2 

2 22 12 

52 24 4 

57 

9 5 

11 9 

5 

1 3 

Borg. 

0-25% 

25,1-49,9% 

50,0- % 

1 

40 4 

46 89 53 

4 2 

55 6 

52 42 16 

6 1 

10 17 5 1 3 

4.6 DIFFUSIONEN AV FACKFÖRENINGAR 

Bildandet av fackföreningar i Malmöhus-området startar under 
1880-talet i städerna - Malmö, Lund, Ystad och Landskrona för 
att under det nästkommande decenniet fortsätta i kommuner 
relativt långt utanför dessa städer. Nya fackföreningar till
kommer därefter genom spridning över kommungränserna från redan 
etablerade fackliga organisationer. Förenklat kan man säga att 
spridningen av fackföreningar i detta område är indelad i tre 
stadier: till en början uppstår fackföreningar i städerna, 
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därefter tillkommer de i ett antal kommuner, inte nödvändigtvis 
i närheten av städer. Under 1920- och 1930-talen bildas nya 
organisationer oftast i kommuner som gränsar till dem med redan 
tidigare bildade fackföreningar, dvs spridningen av fackföre
ningar följer i stort sett samma utvecklingstrend som de lokala 
partiorganisationerna. 

Tillkomsten av fackföreningar sker i det svaga Smålands-området 
under slutet av 1890-talet först i städerna Eksjö, Huskvarna, 
Nässjö och Vetlanda (se kartbild 4.4-4.6). Därefter tillkommer 
nya fackföreningar i närheten av dessa städer, men samtidigt 
uppträder nya fackföreningar mer utspritt över området. Utbred
ningen efter år 1910 följer däremot ett mer bestämt mönster; de 
nytillkommande fackföreningarna ligger oftast i kommuner i 
omedelbar anslutning till kommuner med redan existerande fack
föreningar. 

Kartbild 4;*t tlthrrrinlnqrn av fark-
niranlnqar I MalMntNjp-iwrMet 1900-19*0. 

•iti C«l*lerantle 
•1IJ facVf. 1900 
ra Nytlllkoama 
S faekf. 1910 

V7X Nytillkomna 
Ea fackf. 1920 

H Ny ti likoana 
fackf. 1930 

F71 Nytillkomna 
»ackf. 1940 



Kartbild 4.5« Utbredningen av fackföreningar 
i Sailanda-oarldtt 1900-1940. 

mEiiitirmdt facfcf. 1900 
B NytlllkowM ® facfcf. 1910 

OCaiitwndt facfcf. 1900 
S Mytilllcowta » fackf. 1910 
£2 NytUlkowta *2 fackf. 1920 
JL Vy 11 likoarta «• fackf. 19J0 
f») Nytillkomna - ' fackf. 1940 
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Fackföreningarnas utbredning i det instabila Älvsborgs-området 
följer inte något speciellt mönster den första tiden. Efter att 
den första fackföreningen bildas i Tämta år 1898, dröjer det 
nära tio år innan nya fackföreningar uppstår i andra kommuner 
och dessa ligger oftast inte i närheten av varandra. Bildandet 
av nya organisationer sker därefter i direkt anslutning till 
kommuner med redan existerande fackföreningar. 

Utbredningen av fackföreningar har i stort sett en likartad 
tendens i de tre områdena? under 1880- och 1890-talen uppstår 
fackföreningar som oftast är lokaliserade till städer. Därefter 
tillkommer nya fackföreningar utan att följa något speciellt 
mönster i utbredningen. Diffusionen efter år 1910 är desto mer 
tydlig i den omedelbara närheten av kommuner med existerande 
fackföreningar. Iakttagelsen är m a o att någon form av diffu
sion inte existerar från en viss given punkt inom något av 
områdena, utan att den sker från ett flertal olika punkter -
oftast städer - till de omgivande kommunerna. Den senare 
diffusionen sker framförallt under 1920- och 1930-talen. Undan
taget är det instabila området, där den svaga anslutningen på 
det fackliga området motsvaras av en likartad på det politiska. 
Det är där svårt att hitta något speciellt diffusionsmönster. 
Vid en jämförelse av diffusionen av arbetarkommuner och fack
föreningar (se kartbild 4.1-4.3 och 4.4-4.6) framgår att det 
existerar en stark överensstämmelse mellan framväxten av 
fackföreningar och av arbetarkommuner; i de kommuner där fack
föreningar bildas, uppstår även arbetarkommuner, men med en viss 
tidsfördröjning. Denna skillnad är minst i Malmöhus-området och 
störst i Smålands-området. Bildandet av både fackföreningarna 
och arbetarkommunerna sker till en början i städerna. Denna 
utveckling gäller däremot inte i det instabila området, där det 
dröjer till in på 1930-talet innan en fackförening bildas i en 
stad (Ulricehamn). Den mest omfattande spridningen av arbetar
rörelsens båda grenar, fackföreningar/arbetarkommuner, sker 
under 1920- och 1930-talen. överensstämmelsen mellan framväxten 
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av fackföreningar och arbetarkommuner gäller även medlemsutveck
lingen vilket framgår av tabell 4.3 nedan. I tabellen redovisas 
andelen partimedlemmar och fackföreningsmedlemmar av antalet 
röstberättigade 1911. Antalet röstberättigade har approximerats 
att gälla antalet röstberättigade för år 1905 och 1910. Det bör 
ä v e n  t i l l ä g g a s  a t t  d e t  e n d a s t  v a r  m ä n  s o m  h a d e  r ö s t r ä t t  t o m  
1920 års val. 

Den högsta samvariationen finns inte oväntat i det starka 
området. I takt med att de lokala partiorganisationerna i detta 
område ökar sitt medlemsunderlag, sjunker också sambanden över 
tid. Det bör påpekas att vi här inte har uppgifter om i vilken 
utsträckning fackföreningarna var kollektivanslutna, vilket 
innebär att man måste betrakta värdena med en viss försiktighet. 

Tabell 4.3: Sambandet mellan andelen partimedlemmar och 
andelen fackföreningsmedlemmar av de röstberättigade 
i de tre undersökningsområdena 1890-1940. 
Pearsons r. (Valda Är). 

Starkt 
s-område 
(N«214) 

Svagt 
s-område 
(N«162) 

Instabilt 
s-område 
(N-77) 

1905 .86 .24 -

1910 .99 .16 -

1914 .81 -.01 -

1920 .56 .05 -

1925 .40 .18 -

1929 

CM in 

.21 -

1935 .07 .29 -.59 

1940 .13 .16 -.36 
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I det svaga Smålands-området föreligger inte någon självklar 
följsamhet vad gäller medlemsstorleken i de båda organisatio
nerna. Arbetarkommunerna har få medlemmar och den egentliga 
medlemstillväxten sker under 1930-talet. Detta avspeglas också i 
tabellen genom stigande samband under denna tid. Trots att 
diffusionen av fackföreningar och lokala partiorganisationer i 
stort sett följs åt, lyckas inte arbetarkommunerna att knyta 
fackföreningarna till sig i detta område. 

4.7 MEDLEMSUTVECKLINGEN I ARBETARKOMMUNERNA 

Efter att ha tecknat bilden av de lokala partiorganisationernas 
och fackföreningarnas tillkomst och spridning i undersöknings
områdena, blir nu uppgiften att granska medlemsutvecklingen i 
organisationerna över tid. Det totala medlemstalet ökade i 
organisationerna liksom antalet kommuner med lokala partiorga
nisationer/fackföreningar ökade över tid. Däremot har ej visats 
om dessa organisationers medlemsutveckling ökade/minskade i 
förhållande till befolkningen. 

I figur 4.3 och tabell 4.4 redovisas dels det genomsnittliga 
antalet medlemmar i lokalorganisationerna över tid, dels andelen 
av de röstberättigade som tillhörde arbetarkommunerna (se även 
appendix 3:3 för en detaljerad redovisning av de genomsnittliga 
medlemstalen år för år). 

Utvecklingstrenden framgår av figur 4.3 och tabell 4.4; där 
partiets lokalavdelningar en gång har lyckats hålla sig kvar, 
utökas också dess medlemstal över tid och detta gäller inom 
samtliga områden. Skillnaderna kvantitativt mellan de olika 
områdena är däremot markanta; det starka området uppvisar ökande 
anslutning per kommun, därefter kommer det svaga och sist det 
instabila området (se figur 4.3). Olikheterna vad gäller antal 
medlemmar per kommun mellan områdena är högst omkring början av 
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1910-talet. Därefter minskar de för att vid slutet av 1930-talet 
vara som lägst. I Malmöhus-området finns betydligt mer än 
dubbelt så många medlemmar per kommun jämfört med Älvsborgs-
området, medan Smålands-området uppvisar något högre siffror än 
det sistnämnda området. 

Figur 4.3: Antal SAP-medlemmar per kommun i de tre undersöknings-
områdena 1894-1940 (5-års intervall). Siffrorna vid 
intervallen redovisar antalet kommuner. 

»starkt s-område 
«svagt s-område 
« instabili s-område 
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fiL-86 1Q2 132 Igj m  
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200-

100-
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1894 -08 -03 -13 -19 -23 -29 -33 -38 -4Ö 

Av tabell 4.4 framgår en delvis annorlunda bild. Andelen parti-
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medlemmar är som förväntat högst i Malmöhus-området; andelen av 
antalet röstberättigade pendlar mellan 9-13% över tid. I de båda 
andra områdena är medlemsutvecklingen mest påtaglig i det insta-
bila Älvsborgs-området, från ca 2% till ca 8% vid slutet av 
1930-talet medan partianslutningen endast ökar från 2% till 5% i 
det svaga Smålands-området. 

Tabell 4.4: Procentuella andelen SAP-medlemmar 
av andelen röstberättigade 
i de tre undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s -område s-område s-område 
(N-214) (N-162) (N-77) 

1921 9,8 2,7 1,6 
1922 8,9 2,6 -

1923 8,7 2,4 1,6 
1924 10,3 2,5 3,6 
1925 9,5 2,7 4,5 
1926 8,9 3,7 4,1 
1927 8,5 3,6 5,7 
1928 - 4,0 9,1 
1929 9,4 4,3 15,1 
1930 - 4,6 9,7 
1931 9,6 4,6 9,0 
1932 10,4 4,9 6,7 
1933 10,9 5,2 6,8 
1934 10,9 5,0 6,8 
1935 12,5 4,8 6,4 
1936 11,5 5,4 6,4 
1937 12,5 5,5 6,4 
1938 13,8 5,7 6,3 
1939 13,6 5,8 7,1 
1940 13,2 6,0 8,1 

4.8 MEDLEMSUTVECKLINGEN I FACKFÖRENINGARNA 

Medlemsutvecklingen inom fackföreningarna och den social
demokratiska partianslutningen har i vissa fall skett parallellt 
och i samma takt. I andra fall har överensstämmelsen haltat 
betydligt. Hur detta förhåller sig i de tre undersöknings
områdena är temat i detta avsnitt. Samtidigt redovisas den 
fackliga medlemsanslutningen i förhållande till befolknings
utvecklingen. 
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I figur 4.4 och tabell 4.5 redovisas siffror för fackföreningar
na motsvarande dem som tidigare har visats för SAP:s lokala 
partiorganisationer. Den fackliga medlemsutvecklingen stiger 
över tid i samtliga områden och det genomsnittliga antalet med
lemmar är överlägset högst i Malmöhus-området, oavsett tidpunkt. 
Därefter följer det svaga Smålands-området. Det lägsta genom
snittliga antalet återfinns i Älvsborgs-området (se figur 4.4 
och appendix 3:4). Däremot uppvisar andelen fackligt anslutna en 
annorlunda rangordning; anslutningsgraden är högst i det 
instabila området och lägst i det starka området, medan det 
svaga området placerar sig däremellan (se tabell 4.5). Den 
mycket höga anslutningsgraden i Älvsborgs-området, kan till en 
del förklaras av att fackföreningar endast existerar i ett fåtal 
befolkningsmässigt sett små kommuner. 

Figur 4.4: Antal medlemmar i fackföreningar per kommun i de tre 
undersökningsområdena 1886-1940 (5-års intervall). 
Siffrorna vid intervallen redovisar antalet kommuner. 

Ant. medl./kommun 

1000- starkt s-område 
svagt s-område 
instabili s-område 

400-
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Tabell 4.5: Procentuella andelen medlemmar 1 
fackföreningar av andelen röstberättigade 
i de tre undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 
(N-214) (N«162) (N-77) 

1921 24,6 21,6 52,5 
1922 21,5 18,2 44,9 
1923 27,7 18,5 46,7 
1924 26,4 24,8 71,7 
1925 31,3 26,5 80,4 
1926 24,3 39,4 78,0 
1927 27,3 27,0 72,0 
1928 27,5 27,7 69,8 
1929 27,8 29,3 59,5 
1930 - 31,5 72,6 
1931 26,4 31,0 79,9 
1932 26,6 33,2 78,8 
1933 25,6 32,2 79,0 
1934 25,0 34,2 75,8 
1935 26,2 32,6 69,2 
1936 28,5 33,9 73,6 
1937 32,3 34,3 72,9 
1938 34,4 34,9 65,3 
1939 35,2 35,8 77,8 
1940 35,3 34,9 79,5 

Den bild som framträder i detta och i de närmast föregående 
avsnitten visar att den fackliga och politiska organiseringen 
först startar i Malmöhus-området, följt av det svaga Smålands
området medan organiseringstakten är lägst i Älvsborgs-
området. Spridningen av fackföreningarna och arbetarkommunerna 
och medlemsutvecklingen i dessa följer i stort sett samma 
mönster. Däremot vet vi inte i vilka typer av näringsmässiga 
miljöer arbetarkommunerna/fackföreningarna växer fram. 

4.9 NÄRINGSSTRUKTURENS BETYDELSE FÖR DE LOKALA 
PARTIORGANISATIONERNAS OCH FACKFÖRENINGARNAS 
UPPKOMST OCH UTVECKLING 

I en undersökning av Sosialistisk Venstre (SV) 1961-1973 i 
Norge fann Allden (1980) att den näringsmässiga strukturen i en 
kommun påverkade antalet medlemmar i partiets lokalorganisa
tioner. I industrialiserade kommuner hade partiet lättare att 
behålla medlemmarna än i kommuner som dominerades av tertiär-
näringår, där partimedlemmarna oftare lämnade partiet. I de 
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senare kommunerna hade partiet samtidigt ofta lättare att 
värva nya medlemmar. Förhållandet kan påverka partiet i olika 
avseenden. Den sociala sammansättningen kan komma att ändras och 
- kanske viktigare - kontinuiteten i organisationens arbete kan 
störas något, vilket på sikt även kan hota lokalorganisationens 
existens.(30) 

Den intressanta frågan blir om man kan överföra Alldens slut
satser på utvecklingen av de socialdemokratiska partiorganisa
tionerna under den tidsrymd som här gäller. Var det lättare för 
SAP att starta partiorganisationer och vinna medlemmar i 
näringsmässigt sett homogena kommuner och då naturligtvis främst 
i industrialiserade kommuner jämfört med övriga kommuner? På 
samma sätt är fackföreningarnas beroende av den näringsmässiga 
strukturen av intresse. 

Innan vi övergår til^att visa resultaten, skall först kort
fattat redogöras för näringsstrukturen i områdena. Av tabell 4.6 
framgår den näringsmässiga fördelningen i de tre undersöknings
områdena. Fördelningen av andelen sysselsatta inom de tre 
huvudnäringarna (primär-, sekundär- och tertiärnäringarna) är i 
stort sett likartad. Den enda större avvikelsen gäller andelen 
sysselsatta inom primärnäringen, som i det instabila området har 
ca 10% fler sysselsatta jämfört med de båda övriga områdena. 
Fördelningen av näringsgrensstrukturen skiljer sig inte heller 
nämnvärt från näringsgrensfördelningen i riket (jfr tabell 3.2). 

Tabell 4.6: Andelen av befolkningen sysselsatt inom 
primär-, sekundär- och tertiärnäringarna i de 
tre undersökningsområdena. 

Primärnäring Sekundärnäring Tertiärnäring 

Starkt 56,6% 
s-område 
(N-214) 

23,5% 19,7% 

Svagt 59,0% 
s-område 
(N«162) 

24,2% 16,7% 

Instabilt 68,5% 17,8% 13,6% s-område 
(N-77) 
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För att ge en översiktlig bild av i vilka miljöer de lokala 
partiorganisationerna och fackföreningarna kunde etablera sig 
och i vilka miljöer de lyckades bäst i sin värvning, redovisas i 
tabellerna 4.7 och 4.8 sambanden mellan andelen medlemmar i 
dessa båda organisationer och andelen sysselsatta inom olika 
näringsgrenar. 

Resultaten är föga förvånande; partiet har svårt att vinna 
medlemmar i kommuner med en stor andel av befolkningen 
sysselsatt inom jordbrukssektorn. Förhållandet gäller i alla 
områden oavsett tidpunkt. Det rakt motsatta förhållandet råder 
mellan partimedlemmar och sysselsatta inom industrinäringar. 
Partiet lyckas således bättre med sin värvning av medlemmar i 
kommuner med en hög andel sysselsatta inom industrinäringar. 

Tabell 4.7: Sambandet mellan andelen sysselsatta inom primär-, 
sekundär- och tertiärnäringarna och andelen SAP-medlemmar 
1921-1940. Pearsons r. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 
(N=214) (N—162) (N=77) 

Prim Sek Tert Prim Sek Tert Prim Sek Tert 
1921 -.07 .09 .01 -.30 .37 -.04 - - -

1922 -.14 .14 .07 -.29 .34 -.00 - - -

1923 -.16 .14 .11 -.39 .40 .09 - - -

1924 -.15 .14 .09 -.32 .37 .03 - - -

1925 -.16 .14 .12 -.29 .34 .01 - - _ 
1926 -.11 .11 .05 -.16 .27 -.09 - - -

1927 -.19 .19 .10 -.18 .29 -.08 - - -

1928 - - - -.18 .29 -.09 - - _ 
1929 -.29 

00 CM 

.17 -.14 .25 -.08 - - -

1930 - - - -.11 .21 -.10 - - -

1931 -.35 .36 .17 -.15 .25 -.10 - - -

1932 -.32 .32 .17 -.20 .30 -.09 -- - -

1933 -.27 .27 .16 -.24 .31 -.02 -.62 .68 .18 
1934 -.28 .28 .17 -.23 .32 -.03 -.52 .57 .18 
1935 -.30 .26 .24 -.29 .38 .01 -.58 .61 .23 
1936 -.30 .29 .18 -.26 .35 -.04 -.53 .61 .17 
1937 -.33 .32 .21 -.35 .44 .01 -.57 .59 .23 
1938 -.33 .36 .16 -.37 .43 .07 -.53 .52 .27 
1939 -.33 .34 .19 -.37 .44 .06 -.47 .45 .26 
1940 -.40 .42 .22 -.41 .44 .15 -.47 .57 .09 
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Tabell 4.8: Sambandet mellan andelen sysselsatta inom primär-, 
sekundär- och tertiärnäringarna och andelen fackförenings
medlemmar i de tre undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 
(N=214) (N=162) (N—77) 

Prim Sek Tert Prim Sek Tert Prim Sek Tert 
1921 -.21 .21 .14 -.25 .14 .05 .16 -.08 -.01 
1922 -.17 .14 .14 -.24 .13 .06 .09 -.05 -.00 
1923 -.13 .11 .10 -.22 .13 .04 .08 -.03 -.01 
1924 -.16 .14 .12 -.18 .11 .00 .12 -.05 -.04 
1925 -.12 .11 .09 -.17 .11 .01 .12 -.05 -.04 
1926 -.13 .11 .11 -.21 .23 .02 .12 -.05 -.04 
1927 -.14 .12 .11 -.16 .11 .01 .12 -.05 -.04 
1928 -.16 .15 .12 -.15 .10 .02 .10 -.06 -.05 
1929 -.15 .14 .12 -.14 .10 .03 .10 -.07 -.04 
1930 -.09 .11 .03 -.13 .10 .01 .10 -.05 -.02 
1931 -.16 .14 .12 -.14 .11 .00 .10 -.02 -.03 
1932 -.14 .11 .11 -.12 .10 -.01 .11 -.03 -.04 
1933 -.11 .09 .10 -.11 .09 -.02 .11 -.04 -.02 
1934 -.10 .07 .09 -.11 .09 -.03 .12 -.04 -.02 
1935 -.09 .06 .09 -.12 .09 -.02 .12 -.04 -.03 
1936 -.07 .04 .08 -.13 .10 -.02 .12 -.05 -.04 
1937 -.08 .05 .09 -.14 .11 -.02 .13 -.08 -.06 
1938 -.07 .03 .09 -.12 .10 -.03 .13 -.08 -.06 
1939 -.07 .04 .09 -.13 .10 -.02 .12 -.08 -.08 
1940 -.06 .03 .08 -.13 .10 -.02 .13 -.08 -.08 

Av tabell 4.8 framgår att fackföreningarnas medlemsanslutning -
liksom partianslutningen - inte enbart var koncentrerad till mer 
industrialiserade miljöer. Tvärtom verkar den motsatta bilden 
vara rådande, framförallt i det svaga området. I de båda övriga 
områdena är sambanden mellan andelen fackföreningsmedlemmar och 
industrinäringar visserligen positiva, men relativt svaga över 
hela tidsperioden. Sammanfattningsvis kan man säga att sambanden 
överlag är svaga och att fackföreningarnas medlemsanslutning 
inte är entydigt kopplad till någon viss typ av näringsstruktur. 

Variationen av arbetarkommunernas och fackföreningarnas etable-
ring i kommuner med en dominerande näring framgår av sambanden i 
tabellerna 4.9 och 4.10 mellan primär- och sekundärnäring och 
andelen partimedlemmar. Ingen kommun inom de tre områdena har en 
dominerande tertiärsektor. För att en kommun skall klassificeras 
som dominerad av någon näring, har gränsen här satts vid 50%, 
dvs minst hälften av den vuxna befolkningen ska ha varit 
sysselsatt inom en näringsgren. De flesta kommuner, är inte 
oväntat dominerade av jordbruk, vilket i det starka området 
omfattar 148 kommuner (69,2% av alla i området), i det svaga 120 
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(74,1%) och i det instabila området 64 kommuner (83,1%). 
Kommuner som domineras av sekundärnäring, är följaktligen få i 
alla tre områdena och omfattar mindre än 10% av samtliga 
kommuner. 

Att kommuner dominerade av sekundärnäring är få ger anledning 
till en försiktig tolkning av sambanden. SAP hade inte lättare 
att värva medlemmar i kommuner dominerade av sekundärnäring, 
jämfört med kommuner dominerade av primärnäringar. Undantaget är 
det svaga området som uppvisar något högre samband mellan 
andelen partimedlemmar och andelen sysselsatta inom sekundär
näring. Samtidigt kan man konstatera att SAP inte direkt verkar 
vara missgynnat i kommuner dominerade av primärnäringar. Sam
banden tycks visa att SAP:s medlemsutveckling har gått ungefär 
lika bra - eller dåligt - oavsett vilken näring, som var domi
nerande i kommunerna i samtliga områden. För fackföreningarna är 
däremot bilden en annan. Sambanden mellan andelen fack
föreningsanslutna och andelen sysselsatta inom sekundärnäring är 
genomgående negativa (tabell 4.10). Den fackliga anslutnings
graden följer inte andelen sysselsatta inom industrinäring inom 
dessa kommuner. En möjlig tolkning är att det existerade andra 
fackliga organisationer som konkurrerade om själarna. 

Tabell 4.9: Sambandet mellan andelen partimedlemmar och andelen sysselsatta' 
inom primär- och sekundärnäringarna i kannuner dominerade av endera 
näringen (50%>). Pearsons r. 

Starkt Svagt Instabilt 
•-område s-område «-område 
(N-214) (N-162) (H-77) 

Prim Sek Pri« Sek Primôr-
1921 .19 .16 .27 .56 -

1922 .18 .19 .50 .48 -

1923 .18 .12 .16 .55 -

1924 .21 -.02 .10 .48 -

1925 .21 .04 .31 .37 -

1926 .25 -.14 .40 .38 -

1927 .22 -.00 .08 .33 -

1928 - - .12 .33 -

1929 .17 .06 .23 .30 -

1930 - - .15 .26 -

1931 .09 .14 .11 .28 -

1932 .07 .35 .14 .25 -

1933 .00 .32 .16 .20 -

1934 .03 .31 .16 .17 -

1935 .06 .32 .14 .21 -

1936 .07 .31 .26 .17 -

1937 .12 .30 -.05 .13 -

1938 .04 .61 .02 .09 -.47 
1939 .09 .58 .03 .09 -.50 
1940 -.00 .59 .05 .06 -.60 
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Tabell 4.10: Sambandet mellan andelen fackföreningsmedlemmar 
och andelen sysselsatta inom primär- och 
sekundärnäringarna i kommuner dominerade 
av endera näringen (50%>). Pearsons r. 

Starkt Svagt Instabilt 
S-i område s-område s-område 
(N= =214) (N= 162) (N=77) 

Prim Sek Prim Sek Prim 
1921 .38 -.51 .30 -.24 .94 
1922 .22 -.49 .36 -.20 .51 
1923 .14 -.53 .41 -.20 .22 
1924 .18 -.51 .39 -.22 .10 
1925 .21 -.56 .43 -.24 .18 
1926 .31 -.57 .45 .31 .46 
1927 .17 -.54 .34 -.32 .01 
1928 .03 -.40 .32 -.31 -.25 
1929 .11 -.43 .29 -.31 -.22 
1930 -.04 -.46 .26 -.27 -.31 
1931 -.10 -.44 .29 -.29 -.23 
1932 -.05 -.33 .27 -.29 -.37 
1933 -.05 -.27 .27 -.32 -.02 
1934 -.04 -.36 .25 -.33 -.06 
1935 .02 -.25 .26 -.42 .01 
1936 .12 -.31 .25 -.34 -.18 
1937 .12 -.23 .24 -.34 -.12 
1938 .11 -.20 .23 -.33 -.22 
1939 .09 -.15 .19 -.32 -.42 
1940 .06 -.11 .18 -.32 -.39 

4.10 DE LOKALA PARTIORGANISATIONERNA OCH SAP:S 
FRAMGÅNGSMÖJLIGHETER 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att de lokala partiorganisa
tionernas och fackföreningarnas uppkomst, spridning och medlems
utveckling följer en både likartad och skild utveckling i de tre 
områdena. Uppkomsten av både fackföreningar och arbetarkommuner 
skedde först i det starka Malmöhus-området och här kom också den 
snabbaste ökningen av antalet organisationer liksom av medlems
utvecklingen. En betydligt lägre takt i fråga om både uppkomst 
och medlemsutveckling för fackföreningar och arbetarkommuner 
märks i det svaga Smålands-området där framförallt partiets 
lokala organisationer hade svårt att vinna insteg. Det instabila 
Älvsborgsområdet slutligen uppvisar den lägsta mobiliserings
takten i alla avseenden för både fackföreningar och arbetar
kommuner . 
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De lokala partiorganisationerna hade i samtliga områden lättast 
att mobilisera medlemmar i industrialiserade kommuner och 
svårast i kommuner med en hög sysselsättningsgrad inom jord
bruket. Denna bild återspeglas även av det låga positiva 
sambandet mellan andelen fackföreningsmedlemmar och graden av 
sekundärnäring. Ett motsvarande negativt samband föreligger 
mellan fackföreningsmedlemmar och primärnäring. Detta gäller 
dock enbart i det starka området. I de båda övriga områdena är 
bilden snarast spegelvänd; till övervägande del är här sambanden 
positiva mellan andelen fackföreningsanslutna och graden av 
primärnäring, medan fackföreningarna har svårt att göra sig 
gällande i industrialiserade kommuner. 

Vad som återstår är att redovisa de lokala partiorganisationer
nas och fackföreningarnas betydelse för SAP:s väljarstöd i de 
olika områdena. 

I diagram 4.1 nedan sammanfattas SAP:s röstmässiga utveckling 
1911-1940 i de tre undersökningsområdena och i riket. Av dia
grammet framgår att det starka området (Malmöhus-området) ligger 
cirka 10 procentenheter över riksgenomsnittet redan vid det 
första allmänna valet för män år 1911. Fram till 1917 års val 
minskade skillnaden något gentemot riket, men ökade därefter 
kraftigt beroende på att SAP totalt sett tappade mark (splitt
ringen av partiet år 1917) och att partiet i det starka områ
det hela tiden ökade sin röstandel. 

Efter tillbakagången vid 1928 års val i både riket och det 
starka området, verkar det som om SAP hade lyckats bättre i sin 
mobilisering av väljare i riket jämfört med Malmöhus län. Vid 
riksdagsvalet år 1940 är skillnaderna närmast försvunna. 
Utvecklingen i de båda övriga områdena var i det stora hela 
likartad. SAP:s väljarstöd i det svaga området låg emellertid 
under hela perioden något över - och betydligt över vid de sista 
valen (1936 och 1940) - partiets valresultat i det instabila 
området. Den kraftigaste mobiliseringen av väljarna i de båda 
områdena inträffade ungefär samtidigt, i slutet på 1920-talet 
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och början av 1930-talet. En viss skillnad dem emellan kan 
emellertid iakttas mot slutet av perioden då det gick betydligt 
bättre för partiet i det svaga området än i det instabila 
området (cirka 30% av rösterna år 1940 i det svaga området 
jämfört med cirka 20% i det instabila området samma år). 

Diagram 4.1: SAP:s röstandelar i de tre undersöknings
områdena och i riket 1911-1940. 
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Vi har tidigare konstaterat att partiet tidigast var företrätt i 
det starka området, medan det var betydligt sämre representerat 
i de båda övriga regionerna. Att döma av valresultaten fanns en 
betydande socialdemokratisk väljarkår redan innan de lokala 
partiorganisationerna hade nått någon egentlig utbredning i det 
starka området. 

För att försöka fånga upp vilken betydelse de lokala parti
organisationerna hade för SAP, redovisas i tabell 4.11 nedan 
sambanden mellan andelen partimedlemmar och SAP:s väljarstöd 
över tid. 
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Tabell 4.11: Sambandet mellan andelen partimedlemmar av de röstberättigade 
och andelen röster för SAP 1911-1940 i de tre 
undersökningsområdena. Pearsons r. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 
(N-214) (N-162) (H-77) 

1911 .14 .86 -

1912 .23 .79 -

1913 .11 - -

1914 .04 .19 -

1915 - - -

1916 - .36 -

1917 - .53 -

1918 - - -

1919 .27 .36 -

1920 .21 .27 -

1921 .20 .38 -

1922 .21 .35 -

1923 .17 .48 -

1924 .17 .49 -

1925 .18 .51 -

1926 .16 .37 -

1927 .09 .44 -

1928 - .46 .26 
1929 .11 .49 .52 
1930 - .48 .18 
1931 .18 .53 .66 
1932 .18 .58 .68 
1933 .13 .56 .67 
1934 .13 .53 .60 
1935 .13 .57 .68 
1936 .22 .56 .67 
1937 .27 .58 .67 
1938 .31 .57 .61 
1939 .27 .56 .66 
1940 .32 .59 .64 

Sambanden är överlag låga vid de första mätpunkterna i både det 
starka och svaga området. De stiger därefter för att vid 1940 
års val nå sin högsta nivå (.32) i Malmöhus-området. Detta är 
dock inte på något sätt anmärkningsvärt i Malmöhus-området. En 
av anledningarna är det låga antalet partimedlemmar i lokal
organisationerna (jämför figur 4.3) vilket förefaller gälla 
oberoende av SAP:s väljarstöd i kommunerna. Partiets framryck-
ning i väljarkårerna i dessa tre områden motsvaras m a o inte av 
samma ökning av medlemskårerna, vare sig det går bra för 
partiet, som i Malmöhus-området eller om det sker en lugnare 
utveckling, som i Smålands-området. Utvecklingen i det instabila 
Älvsborgs-området är däremot intressant. Sambandet stiger från 
.26 1928 till .64 vid 1940 års val. Det ser m a o ut som att 
partiets medlemsvärvning - när den väl har startat - bär frukt 
vid de allmänna valen. 
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Förhållandet mellan andelen fackföreningsanslutna och SAP:s 
väljarstöd visar ingen entydig bild i något av områdena (se 
tabell 4.12). Trots att tidigare beskrivningar över fackföre
ningarnas uppkomst och utveckling har givit vid handen att en 
relativt sett god överensstämmelse existerar mellan uppkomst av 
fackföreningar och arbetarkommuner, verkar inte SAP:s väljarstöd 
öka i kommuner med hög andel fackföreningsmedlemmar. Sambands
prövningarna ger överlag svaga värden, utom i det instabila 
Älvsborgs-området, där sambandet mellan andelen fackförenings
anslutna och partiets väljarstöd över tid är klart starkare men 
samtidigt negativt. Intressant att notera är utvecklingen i 
Malmöhus-området. Här dröjer det till början av 1930-talet innan 
sambanden blir positiva. SAP kan m a o inte automatiskt räkna 
med ett ökat väljarstöd i kommuner med en stor andel 
fackföreningsmedlemmar. Detta gäller oavsett område. 

Tabell 4.12: Sambandet mellan andelen fackföreningsmedlemmar av de 
röstberättigade och andelen röster för SAP i de tre 
undersökningsområdena 1911-1940. Pearsons r. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 
(N-214) (N-162) (N-77) 

1911 -.10 -.16 
1912 -.05 -.25 -

1913 -.02 - -

1914 .01 - -

1915 -.01 .13 -.62 
1916 .15 .15 -.76 
1917 -.12 .10 -.75 
1918 .08 .19 -.62 
1919 -.01 .02 -.45 
1920 -.09 -.03 -.45 
1921 .03 .01 -.58 
1922 -.23 -.01 -.37 
1923 -.27 -.10 -.50 
1924 -.24 -.15 -.65 
1925 -.24 -.13 -.67 
1926 -.25 .14 -.68 
1927 -.15 -.23 -.53 
1928 -.06 -.22 -.60 
1929 -.05 -.18 -.55 
1930 .01 -.15 -.44 
1931 -.04 -.13 -.49 
1932 .03 -.14 -.52 
1933 .02 -.11 -.62 
1934 .00 -.13 -.61 
1935 .10 -.10 -.61 
1936 .06 -.10 -.55 
1937 .08 -.07 -.49 
1938 .01 -.08 -.38 
1939 .01 -.05 -.39 
1940 .01 -.04 -.38 
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SAMMANFATTNING 

Uppkomsten och utbredningen av både lokala partiorganisationer 
och fackföreningar uppvisar flera gemensamma drag. Organisa
tionsuppbyggnaden startar oftast i städer och därefter bildas 
nya organisationer på ett flertal orter utan att direkt vara 
geografiskt kopplade till varandra. Under framförallt 1920-talet 
förändras diffusionen så att nya organisationer tillkommer genom 
spridning över kommungränserna från redan existerande arbetar
kommuner/fackföreningar. Däremot är överensstämmelsen inte lika 
god vad gäller utvecklingen av medlemstalen och organisations
utbredningen. Den starka positiva samvariationen mellan organi
sationerna försvagas över tid, beroende på den i både Malmöhus-
och Smålands-området massiva fackliga organiseringen som inte 
motsvaras av en likartad politisk anslutning. Detta mönster för 
utvecklingen håller i stort för både det starka och svaga om
rådet, däremot inte för det instabila Älvsborgsområdet. Utveck
lingen i detta område präglas av en sen organisationsbildning 
med en svag medlemsutveckling av både fackföreningar och lokala 
partiorganisationer. 

För att försöka fånga upp vad som har betydelse för spridningen 
av fackföreningar respektive arbetarkommuner har en indikator -
järnvägens tillkomst i kommunerna utnyttjats. Järnvägens 
betydelse är dock svårtolkad. Detta kan tillskrivas flera 
omständigheter. Den bakomliggande tanken är att järnvägen inte 
bara påskyndar industrialiseringen, utan även ökar spridningen 
av nyheter och idéer. Att därigenom utvecklingen av SAP skulle 
ha gynnats visar sig svårt att verifiera. Järnvägsutbyggnaden i 
de tre områdena, framförallt i Malmöhus-området, var tidigt 
så omfattande att det ter sig svårt att mäta eventuella effek
ter. Därmed inte sagt att den inte kan ha varit betydelsefull, 
men då inte enbart för SAP utan för samtliga partier, vad gäller 
framförallt agitationen och organisationsuppbyggnaden, och i 
förlängningen även partiernas väljarstöd. 
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Både den fackliga och politiska organiseringen lyckades bättre i 
industrialiserade kommuner och sämre i utpräglade jordbruks
kommuner något som gällde i alla områden. Skillnaderna är dock 
inte särskilt betydande; både fackföreningar och arbetarkommuner 
ser ut att ha lyckats i sin medlemsvärvning, till stor del obe
roende av näringsstrukturen. Sammantaget erhålls en bild där 
SAP:s kraftiga väljarstöd i Malmöhus-området har ett klart 
samband med ett tidigt organisationsarbete och samverkan med 
fackföreningarna. Där fackföreningar bildas, uppstår senare 
lokala partiorganisationer och efterhand växer det fram nya 
organisationsbildningar i omkringliggande kommuner. Den fack
liga/politiska organiseringen i det instabila området visar en 
motsatt bild? få fackföreningar och lokala partiorganisationer 
och en mycket liten spridning av nya organisationer till om-
kringliggande kommuner. Resultatet: en ytterst svag väljaran-
slutning till SAP. 

Bilden vore därmed självskriven; en tidig facklig/politisk 
organisering och ett väl utbyggt nät av lokala fackföreningar/ 
arbetarkommuner borgar för att partiet skall lyckas, medan 
partiet misslyckas där den fackliga/politiska organiseringen 
är svag. En komplicerande omständighet är emellertid utveck
lingen i det svaga Smålands-området. Partiet ser inte ut att 
dra någon direkt fördel av den relativt sett starka fackliga 
organisationsutvecklingen i området. Sambandet partiorganisa
tionsutveckling - fackorganisationsutveckling är m a o inte 
entydigt. Det innebär emellertid inte att att man kan avfärda 
fackföreningarnas betydelse för i första hand uppkomsten av 
lokala partiorganisationer och i slutändan ett ökat väljarstöd 
för SAP. Det indikerar att det existerar andra faktorer som 
påverkar den politiska organiseringen och väljarstödet för 
partiet i detta område. 
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NOTER 

1 Se Bartolini 1982 för en bra översikt över de social
demokratiska partiernas medlemsutveckling i Väst-Europa. 
Karlbom 1985 redovisar SAP:s lokalorganisatoriska utbredning 
och utveckling fram till 1902. 

2 Selle & Svåsand 1983. 
3 Selle 1983. Selle & Svåsand 1982. Laulajainen 1983. 
4 Laulajainen 1983: 224-225. 
5 Selle 1983: 144 ff. 
6 Selle 1983: 147. 
7 Selle 1984: 130. 
8 Berglund & Wörlund 1985: 7-11. 
9 Uppgift redovisad i Selle & Svåsand 1982. 
10 Selle & Svåsand 1982: 72-73. 
11 Eliasson & Svåsand 1975: 101-104. 
12 Materialet om SAP:s lokala organisationer och fack

föreningar: antal lokalorganisationer, antal medlemmar, 
start- och slutår för olika lokala organisationer samt 
antal år föreningarna har verkat, härstammar från Folk
rörelseprojektet i Uppsala. Folkrörelseprojektets upp
läggning av materialet innebär att det är den enskilda 
föreningen (fackförening eller arbetarkommun), som utgör 
analysenhet. För att kunna göra jämförelser med SAP:s 
elektorala utveckling har det varit nödvändigt att aggregera 
folkrörelsedata till en annan analysenhet - kommunen. Detta 
innebär t ex att antalet medlemmar för de olika arbetar
kommuner, som har existerat i en och samma kommun, har lagts 
samman och därför redovisas totalsumman av antalet medlemmar 
för varje år och varje kommun. Folkrörelsedata har väl
villigt ställts till förfogande genom förmedling av 
Carl-Göran Andrae vid historiska institutionen i Uppsala. 
Vare sig historiska institutionen eller Folkrörelseprojekt.et 
bär något ansvar för de bearbetningar eller tolkningar som 
presenteras i detta kapitel. 

13 Nordström 1938: 338-341, 566 ff, Gidlund 1989: 284-289. Det 
problematiska med dessa uppgifter är att de kan ställas i 
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relation till olika jubileumsskrifter för arbetarkommuner 
och partidistrikt, varvid i de senare betonas svårigheterna 
att få stöd - ekonomiskt eller talare - från partiet 
centralt, se t ex Nyström 1984, 1986. 

14 Nordström 1938: 98-99. 
15 Nordström 1938. Lindbom 1938. Nyström 1984, 85. 
16 Organisationsutredningen 1913: 29. T ex Hentilä 1979, 

Nordström 1938, Nyström 1984. 
17 Organisationsutredningen 1913. 
18 Nordström 1938: 627-633. 
19 Ibid. sid. 212 ff. 
20 Nyström 1984. 
21 T ex Nordström 1938: 206 ff. 
22 En mer exakt bild av förhållandet mellan fackföreningarna 

och SAP skulle en beskrivning av vilka fackföreningar som 
var kollektivanslutna, i hur hög grad medlemmarna utnyttjade 
reservationsrätten mot kollektivanslutningen, i vad mån 
kollektivanslutningen var regionalt eller yrkesmässigt 
betingad samt i vilken omfattning fackföreningarna stödde 
partiet ekonomiskt och/eller aktivt spred partipropaganda. 
Tyvärr är det ogörligt att få tillgång till de flesta av 
dessa uppgifter. 

23 Billing 1986: 31 ff. 
24 Selle & Svåsand 1986: 9. 
25 Nyström 1984, 1985. 
26 Se Jungen 1978 för en bra beskrivning av svårigheterna för 

den framväxande arbetarrörelsen i Borås, vilken gränsar till 
det instabila området. 

27 Problemet med att fackföreningar och lokala partiorganisa
tioner existerar endast en viss tid har lösts på så vis att 
en organisation har medtagits i redovisningen om den har 
förekommit under merparten av den senaste tio-årsperioden. 

28 Kuhnle 1973: 124. Även SAP:s verksamhetsberättelser, 
agitationsrapporter, etc. framhåller ofta kommunikationernas 
betydelse för agitation och organisationsbildande, se t ex 
Nyström 1984. 
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29 Nyström 1984: 62, 66-70. 
30 Allden 1980: 220 ff. 
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KAPITEL 5: LOKAL ORGANISATIONSMILJÖ: 

POLITISK MOBILISERING OCH PARTIKONKURRENS SOM 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SOCIALDEMOKRATINS UTVECKLING 

INLEDNING 

Ett antagande i avhandlingen är att den lokala organisations
miljön har betydelse för befolkningens politiska beteende. 
Intresset är inte riktat mot de enskilda människornas politiska 
agerande utan mot resultatet av den interaktion som uppstår 
mellan individer i olika områden och som påverkar de enskilda 
individernas politiska agerande. Resultatet av denna interaktion 
kan ta sig många uttryck t ex i bildandet av politiska organisa
tioner. 

I detta kapitel vidgas perspektivet till att inbegripa andra 
lokala aktörer såsom andra politiska partier för att pröva deras 
betydelse för partiets möjligheter att vinna framgång. Partier
nas ageranden under denna tidsperiod - från cirka 1900 till 1940 
- kan samtidigt inte frikopplas från den allmänna politiska 
mobilisering som utvecklades och som troligtvis hade betydelse 
för partiernas uppkomst. Tillkomsten av masspartier är ett 
tecken i sig på politisk mobilisering. Det tidigare tämligen 
outvecklade partisystemet påverkades av masspartiernas utveck
ling. 

I detta kapitel är det politisk mobilisering i betydelsen av 
valdeltagande och partikonkurrens som står i förgrunden. 
Frågeställningarna kan formuleras enligt följande: Hur utveck
lades den politiska mobiliseringen över tid? Kan något samband 
fastställas mellan denna mobilisering och SAP:s framgångar? 
Vilken betydelse hade partikonkurrensen för dels den politiska 
mobiliseringen, dels SAP:s väljarstöd? 
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5.1 VALDELTAGANDET 1911 - 1940 I DE TRE UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 

Den politiska mobilisering som inleddes i takt med det gamla 
agrarsamhällets omvandling till industrisamhälle har beskrivits 
av ett flertal forskare,(1) Denna mobilisering tog sig uttryck 
bl a i bildandet av nya folkliga rörelser, nya partier med 
rikstäckande organisationer. Här är intresset riktat mot en av 
yttringarna av denna mobilisering, nämligen valdeltagandet. 
Det finns ett antal olika sätt att beskriva den politiska 
mobiliseringen som den manifesterar sig i valdeltagandet. I den 
politologiska litteraturen diskuteras många olika bevekelse-
grunder för att delta respektive inte delta vid de allmänna 
valen. Enligt Allardt (1956) finns det tre olika faktorer som 
kan antas ha ett samband med valdeltagandet: 

1. faktorer som hänför sig till valsättet och rösträtten. 
2. faktorer som hänför sig till politiska situationer. 
3. strukturellt betingade sociala faktorer.(2) Intresset 

är i detta sammanhang inriktat mot strukturellt betingade 
faktorer. 

Valdeltagandet kan undersökas ur ett flertal perspektiv. 
Enligt Kuhnle (1972) finns det åtminstone tre olika vägar, där 
de två senare kan ses som underordnade den första: 

1 över tid 
2 inom ett område 
3 inom en social klass(3) 

Här kommer de två första aspekterna att vara vägledande för 
undersökningen. Tidsperioden omfattar 1911 - 1940. År 1911 
bildar en naturlig utgångspunkt, i och med att allmän rösträtt -
för män - infördes och majoritetsvalssystemet avskaffades till 
förmån för det proportionella valsystemet. 

En jämförelse har gjorts av valdeltagandets utveckling dels 
mellan de skilda områdena, dels mellan dessa och hela riket. 
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Intresset riktas framförallt mot stabiliteten i valdeltagandet 
dvs om det är samma kommuner som uppvisar ett högt respektive 
lågt valdeltagande från ett valår till ett annat. Valdeltagan
det i de tre undersökningsområdena framgår av figur 5.1 nedan. I 
de tre områdena ligger valdeltagandet högre än genomsnittet för 
riket. Skillnaderna gentemot riket är dock inte speciellt stora 
och det samma gäller skillnaderna mellan de olika områdena. 
Rangordningen mellan dessa är relativt stabil, med det högsta 
valdeltagandet genomsnittligt över alla valåren i det starka 
socialdemokratiska området och med det svaga Jönköpings-området 
som god tvåa. Det instabila Älvsborgs-området uppvisar märkligt 
nog det högsta valdeltagandet fram tom 1920 års val men får 
sedan lägre procenttal. 

Figur 5.1: Valdeltagandet i de tre undersökningsområdena samt 
för hela riket 1911-1940. 
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För att ge en bild av valdeltagandets stabilitet över tid har de 
kommunvisa procenttalen delats in i kvartiler vilket redovisas i 
karta 5.1 - 5.9. På kartorna är endast den första och den fjärde 
kvartilen markerade. De kommuner som har det högsta valdeltagan
det är de som ligger i första kvartilen. Den fjärde kvartilen 
representerar kommuner med det lägsta valdeltagandet. Skillna
derna i valdeltagande mellan valåren är mycket liten och därför 
redovisas endast tre valår - 1911, 1924 och 1940. De täcker in 
hela perioden, med år 1924 som en lämplig mellanstation.(4) 
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Av kartbilderna framgår att valdeltagandet är mycket stabilt, 
vilket innebär att vissa kommuner i stort sett uppvisar det 
högsta valdeltagandet vid de olika valåren och andra det lägsta 
valdeltagandet. Kommuner med ett högt valdeltagande återfinns 
oftast i närheten av städer, medan kommuner med ett lågt val
deltagande företrädesvis grupperar sig utanför städerna. 
Kommuner med ett högt valdeltagande ser ut att i hög grad 
sammanfalla med de kommuner där SAP har ett relativt starkt 
inflytande framförallt i det starka s-området. 

För att få ett mer precist mått på stabiliteten i valdeltagan
det kan man använda CV-värdet (se ovan sid 29), vilket mäter 
valdeltagandets förändring över tid i de enskilda kommunerna.(5) 
Intrycket från kartbilderna bekräftas av CV-värdena för områ
dena: .133, .134 och .116 för det starka, svaga och instabila 
s-området. 

Den klassiska förklaringen till socialdemokratins frammarsch 
inom väljarkåren under decennierna före andra världskriget har 
som viktiga faktorer pekat ut dels den allmänna rösträttens 
införande, dels förändringar av väljarkårens sammansättning. 
Allt fler grupper kom att tillhöra arbetarklassen och partiet 
vann därtill ett visst insteg bland lantarbetarna.(6) 

Gentemot detta hävdar Gösta Carlsson, i sin undersökning av ar
betarpartiernas utveckling under åren 1924-1940: "den omedelbara 
och mekaniska effekten av yrkesförskjutningarna tycks endast 
till en mindre del kunna förklara arbetarpartiernas frammarsch". 
Han visar även att endast en mycket ringa del ("någon tiondels 
procent") av arbetarpartiernas tillväxt förklaras av valdeltag
andet. Därvid påpekar han: "Valdeltagandet steg visserligen inom 
arbetarklassen, men inte påtagligt snabbare än i andra samhälls
klasser" . (7) 

Carlsson anför istället att en "ide- eller impulsspridning" inom 
yrkesgrupper och samhällsklasser kan ses som det viktigaste 
elementet för att förklara SAP:s framgångar inom väljarkåren.(8) 
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Näringsstruktur har ofta förts fram som en viktig förklarings
faktor till att den politiska mobiliseringen fortskred snabbare 
i vissa områden. Områden där en hög andel av befolkningen var 
sysselsatt inom industrinäringar uppvisar oftast ett högre 
valdeltagande jämfört med områden med en stor andel sysselsatt 
inom jord- och skogsbruksnäringar.(9) Carlssons analys utgår 
från län som analysenheter. Då det kan föreligga stora skill
nader i både valdeltagande och näringsstruktur inom länen 
redovisas här sambanden mellan näringsstruktur och valdel
tagande. (10) I tabell 5.1 nedan har näringsstrukturen reducerats 
till tre olika grupper - jordbruks- och industrinäringar samt 
övriga näringar.(11) 

Tabell 5.1: Sambandet mellan andelen sysselsatta inom primär-, 
sekundär- och tertiärsektorerna och valdeltagande 
1911-1940. Pearsons r. 

Starkt 8-omr. Svagt 8-omr. Instabilt 8-omr. 

P S T  P S T  P  S  T  

1911 -.21 .19 .14 -.24 .29 .07 -.09 .10 .06 
1914 -.13 .15 .04 -.29 .30 .15 .06 -.06 -.06 
1914 -.10 .12 .02 

«
M
 

r
 .28 .07 -.13 .14 .05 

1917 .05 -.02 -.08 

cs» es» r
 

CS
» C
M
 

.13 -.01 .05 -.02 
1920 .03 .04 -.12 -.17 .20 .05 .37 .36 

CS
I 

r
 

1921 .04 .07 -.18 -.24 .27 .11 .20 -.15 -.20 
1924 -.18 .24 .03 -.31 .34 .14 .08 -.07 -.06 
1928 -.17 .26 -.01 -.30 .33 .15 .08 .00 -.17 

1932 -.09 .21 -.10 -.29 .32 .15 .05 i b
 i*
 

.02 

1936 -.03 .12 -.10 -.30 .33 .16 -.02 .03 .06 

1940 -.12 .22 -.07 -.25 .29 .10 .01 .00 .00 

Anm: P= Primärnäring. Ss Sekundärnäring. Ts Tertiärnäring. 
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Av tabellen framgår att det finns ett över tid svagt positivt 
samband mellan andelen sysselsatta inom industrinäringar och 
valdeltagande och ett negativt samband mellan andelen 
sysselsatta inom jordbruk och valdeltagande i såväl det starka 
som det svaga området. I det instabila Älvsborgs-området är 
däremot tendensen oklar. Sambanden är överlag mycket låga och 
visar skilda förtecken (jmf figur 5.1). Att socialdemokratins 
framgångar inte har något samband med valdeltagandet, enligt 
Carlsson, kan inte utifrån de här redovisade resultaten 
verifieras, men det kan heller inte falsifieras. 

Både kartbilderna och de positiva korrelationerna mellan 
valdeltagande och andelen sysselsatta inom industrinäringar 
tyder på att den snabbaste ökningen av valdeltagandet skedde i 
industrialiserade kommuner (städer). 

I tabell 5.2 nedan redovisas sambanden mellan valdeltagande och 
samtliga partiers väljarstöd vid riksdagsvalen. Socialdemokratin 
uppvisar ett positivt samband med valdeltagandet i både det 
starka och svaga s - området. Det något starkare positiva 
sambandet i det starka området ökar över tid. I det svaga 
Jönköpings-området är sambandet med valdeltagandet nästan 
oförändrat, förutom en viss nedgång mellan valen vid hösten 1914 
och 1921, något som avspeglar nedgången i valdeltagande (jmf 
figur 5.1). Däremot existerar det ett nästan genomgående lågt 
negativt samband mellan SAP:s väljarstöd och valdeltagandet i 
det instabila Älvsborgs-området (tabell 5.2). 

För de borgerliga partierna är bilden däremot delvis spegelvänd? 
de uppvisar negativa samband med valdeltagandet, med undantag 
för högern i det svaga s - området. Sambandet med valdeltagandet 
är där positivt fram tom 1921 års val. Bondeförbundet uppvisar 
också ett genomgående positivt samband med valdeltagandet i det 
instabila s - området. 
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Tabell 5.2:Sambandet mellan valdeltagande och partiernas röstandelar 1911-1940. Pearsons r. 

Starkt s-omr&de Svagt s-område Instabil t s-område 

H BF LIB SAP VS/K H BF LIB SAP VS/K H BF LIB SAP VS/K 

1911 -.21 -, .15 .34 .01 -.16 .24 -, .07 .06 -.08 

1914 .00 -, .29 .25 .12 -.12 .24 -.03 .03 -.04 

1914 -.07 -, .25 .28 .13 -.29 .11 .13 -.11 -.12 

1917 -.01 -.06 -, .16 .22 -.09 .03 -.17 -.03 .09 .20 -, .26 .25 .05 -.13 -.17 

1920 .02 .01 -, .18 .25 

CS
I a
 t .20 -.21 -.07 .15 .12 -, .17 .36 -.08 -, .32 -.25 

1921 i b
 

V#
i -.11 -, .20 .28 -.19 .16 -.27 -.14 .18 .18 .06 .19 -.15 -, .33 -.17 

1924 -.01 -.15 -, .26 .40 .00 -.06 -.17 -.14 .26 .22 -, .27 .28 .04 -, .04 -.08 

1928 -.01 -.17 -, .26 .35 -.01 -.06 -.20 -.06 .29 .26 -, .01 .30 -.24 -, .18 -.09 

1932 .01 -.17 -, .26 .37 

CM a
 i -.12 -.18 -.05 .32 .21 -, .14 .38 -.33 -, .11 -

1936 -.14 -.15 .16 .34 -.05 -.18 -.25 .07 .29 .11 -, .19 .24 -.06 -, .03 -.14 

1940 -.11 -.23 -, .19 .38 .03 -.36 -.16 .10 .25 .08 -, .20 .35 -.13 -, .08 -.35 

Arm. HsHögern, BFrBondeförbundet, LIB=Liberalerna, SAPrSocialistiska Arbetarepartiet, 
VS/KrVänstersocialisterna/Kommunisterna. 

Saininanfattningsvis: SAP är det parti som uppvisar en positiv 
samvariation med valdeltagandet i både de starka- och svaga s-
områdena. Övriga vänsterpartier - Kilbomskommunister, Sillén-
kommunister, Socialistiska partiet - sammantagna uppvisar 
endast i det svaga s-området ett positivt samband med valdel
tagandet över tid? liberalerna är det enda borgerliga parti som 
har en genomgående positiv samvariation med valdeltagandet men 
endast i det instabila området. 

5.2 PARTISYSTEMETS UTVECKLING 

I detta avsnitt redovisas tre olika aspekter av partisystemets 
utveckling; stabilitet, förekomst av dominerande parti och 
slutligen partikonkurrens. Som kännetecken på stabiliteten i 
partisystemet används dels väljarunderlagets, dels partistruk
turens konstans. Ett dominerande parti är ett som har ett 
röststöd över 50% (se sid 118). Partikonkurrens råder när två 
eller flera partier har jämnstora röstetal i kommunen och inget 
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dominerande parti förekommer (se sid 122). De tre nämnda aspek
terna har relaterats till valdeltagandet dvs den politiska 
mobiliseringen i de tre områdena. De tre aspekterna kan ses som 
variabler dvs de kan anta olika värden. Valdeltagandet har setts 
som en funktion av var och en av de tre variablerna. 

5.2.1 STABILITETEN I PARTISYSTEMET 

Partiväsendet genomgick en genomgripande förändring under de 
första årtiondena av detta sekel bla till följd av ändrade 
rösträttsbestämmelser. De från början få partierna utökades 
efterhand och den intressanta frågan blir vilket samband det 
finns mellan stabiliteten i partisystemet och den politiska 
mobiliseringen. Stabiliteten i partisystemet kan prövas med ett 
fraktionaliseringsindex vilket fångar upp förändringar i både 
antalet verksamma partier och förändringar i röststödet för 
partierna. Formeln för fraktionaliseringsindexet ärs 1 -
där p står för respektive partis röstandelar och i för antal 
partier. Ett lågt värde innebär hög stabilitet dvs inga relativa 
partistyrkeförskjutningar och ett högt värde innebär en lägre 
stabilitet.(12) En översikt av stabiliteten i partisystemet 
(-en) ges i tabell 5.3 nedan. 

Tabell 5.3: Partisystemets stabilitet 1911-1940. 
Fraktionaliseringsindex. 

Starkt 
s-område 

Svagt 
s-område 

Instabilt 
s-område 

1911 .57 .41 .43 

1914 .58 .48 .40 

1914 .57 .63 .43 

1917 .62 .61 .57 

1920 .61 .62 .57 

1921 .60 .65 .57 

1924 .59 .66 .58 

1928 .61 .67 .60 

1932 .58 .66 .61 

1936 .59 .66 .65 

1940 .56 .45 .65 
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Den snabbast växande socialdemokratiska rörelsen fanns i det 
starka området vilket innebar kraftiga svängningar inom väljar
kåren. Detta framgår tydligt i tabell 5.3 där det starka området 
har den högsta instabiliteten över tid. I de båda övriga områ
dena dröjde den socialdemokratiska inbrytningen. Efter hand som 
SAP ökade sitt inflytande även i dessa områden och genom att 
andra partibildningar (främst vänsterpartier) uppstod ökade även 
instabiliteten i partisystemen. 

Betydelsen av stabiliteten i partisystemet för valdeltagandet är 
svår att upptäcka i ett läge när valdeltagandet ökar i alla 
områden, samtidigt som dessa uppvisar en på det hela taget lik
artad instabilitet över tid. För att ge ytterligare belysning åt 
partisituationen inom områdena måste den kompletteras med en 
beskrivning av partiernas elektorala styrkeutveckling. 

5.2.2 DOMINERANDE PARTI 

Det finns åtminstone två olika uppfattningar om betydelsen av 
ett dominerande parti för valdeltagandet i en kommun. Med 
dominerande parti avses oftast att ett parti erhåller 50% eller 
mer av de avgivna rösterna. Enligt Erik Allardt är det troligare 
med ett högre valdeltagande i kommuner dominerade av ett parti. 
Anledningen anges vara att det uppstår ett mer ensartat tryck på 
befolkningen att rösta på ett visst parti. Förekommer däremot 
ett antal konkurrerande partier inom en kommun leder en sådan 
korstryckssituation till ett lägre valdeltagande. Allardt visar 
i sin undersökning att kommuner med ett dominerande parti också 
hade ett högre valdeltagande jämfört med kommuner där partierna 
var mer jämnstarka.(13) 

Lars Svåsand redovisar en motsatt uppfattning i sin undersökning 
av 1882 års stortingsval. Av studien framgår att valdeltagandet 
var högre i kommuner som karaktäriserades av en högre grad av 
partikonkurrens jämfört med kommuner där något parti var domi
nerande. (14) 
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Allardts resultat bygger på undersökningar i kommuner med 
kommunisterna eller Svenska Folkpartiet som dominerande parti. 
Andra förklaringar till det höga valdeltagandet än bristande 
konkurrens förefaller då mer troliga i dessa kommuner. Den 
historiska utvecklingen och kommunisternas allmänna syn på 
riksdagsvalen som klasskampstermometer kan vara mera troliga 
förklaringar till ett högt valdeltagande. När det gäller Svenska 
Folkpartiet ligger det närmare till hands med en förklaring som 
betonar att ett högt valdeltagande snarare är en identifika
tionshandling med den egna språkgruppen.(15) 

För att undersöka förhållandet mellan ett eller flera domine
rande partier och valdeltagande har här gjorts en uppdelning av 
kommunerna inom varje område i två grupper dels där något parti 
har en dominerande position (50% eller mer av de avgivna röster
na) ; dels partierna har en mer jämn fördelning av rösterna dvs 
inget parti når upp till 50%. Dessutom har kommuner med domine
rande partier delats upp i två undergrupper; en omfattande 
kommuner som domineras av SAP och en annan omfattande kommuner 
med något dominerande borgerligt parti. Denna indelning har 
gjorts för att få en mer preciserad bild av sambanden mellan 
dominerande s-kommuner och valdeltagande respektive domineran
de borgerliga kommuner och valdeltagande. 

Som framgår av tabell 5.4 är bilden inte helt entydig. Det 
övervägande intrycket är emellertid att kommuner med dominerande 
partier har ett högre valdeltagande jämfört med kommuner utan 
något dominerande parti och detta gäller nästan genomgående i 
alla tre områdena. Det skall dock påpekas att skillnaderna i 
valdeltagande mellan de olika grupperna av kommuner och det 
genomsnittliga valdeltagandet för områdena inte är större än ett 
par procent. I det starka Malmöhus-området dominerar s-kommuner 
medan borgerliga partier dominerar i de båda övriga grupperna. 
Sammanfattningsvis kan man hävda att ett högt valdeltagande 
återfinns i kommuner dominerade av något parti, antingen SAP 
eller något borgerligt parti. 
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Ett lågt valdeltagande återfinns däremot i kommuner utan något 
dominerande parti eller med dominerande borgerliga partier i det 
starka och svaga socialdemokratiska områdena. 

Hur skall man tolka detta? Partikonkurrens-hypotesen - enligt 
Svåsand - som innebär att valdeltagandet skulle öka vid en 
"hårdare" konkurrens får inget stöd av detta material. Innebär 
det då istället att Allardts "ensartade tryck-hypotes" är den 
riktiga? 

Den första frågan är varför ett högre valdeltagande återfinns i 
kommuner med dominerande partier - oavsett partifärg (se tabell 
5.4). Den andra frågan är varför det högre valdeltagandet 
består, trots att - i många fall - ett dominerande borgerligt 
parti avlöses av SAP som nytt dominerande parti? Utfallet tyder 
på att den "dominerande" politiska uppfattningen i en kommun 
drar med sig ett högre allmänt valdeltagande. Det ser m a o ut 
som om Allardts korstryckshypotes skulle bekräftas, dvs att 
väljarna blir mer osäkra om de ska delta i val överhuvudtaget 
när de utsätts för påtryckningar från flera olika håll. Väljaren 
existerar inte i något vacuum på valdagen, helt fri från alla 
övriga sociala roller som han har.(16) Här måste man också komma 
ihåg att analysenheterna - kommunerna - till den absolut 
övervägande delen var mycket små, både befolkningsmässigt och 
geografiskt vilket skapar en mycket god miljö för socialt 
grupptryck. Till detta kommer att partiväsendet under de första 
allmänna valen under 1910-talet - oftast - bestod av ett fåtal 
partier (2-3 partier). Trots att antalet partier utökades från 
1920-talet och framåt, bestod oftast förhållandet med ett 
dominerande parti. 
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Tabell 5.4: En översikt över valdeltagandet i kommuner med olika 
dominansförhållanden. 

Starkt aocialdea. oaråde Svagt aocialdea. område Inatabilt aocialdea. oaråde 

Doe. Don. Don. Icke Doa. Doa. Doa. Icke Doa Doa Doa. Icke 

a-koa . b-koa. tot. don. a-koa. b-koa. tot. don. a-koa. b-koa. tot. don. 

1911 H L L L . H H H _ H H _ 
1914 H S H L - L L H - H H L 

1914 H L H L - H H H - H H L 

1917 H L • H L - L L H - H H H 

1920 H H H L - L L H - H H H 

1921 H H H H - H H H - H H H 

1924 H L H L - L L H - H H H 

1928 H L H L H L H L - H H S 

1932 H L H L H L H L - H H L 

1936 H L H L H L H L - H H L 

1940 H L H L H S H L _ H H L 

Anat Grinsen för att att parti alcali vara doainerande är att partiet erhåller »inåt SOS av de avgivna 

röaterna. Den andra koluanen innehåller ett eller flera borgerliga partier aoa har klarat denna 

grina. Den tredje koluanen innehåller alla koaauner «ed ett eller -flera doainerande partier och 

den aiata koluanen innehåller kominer utan något doainerande parti. H= Innebär att gruppen av 

li—mer har ett högre valdeltagande In genoswnittet för hela oarådet. L» Innebår att 

gruppen ti—min har ett lägre valdeltagande in genaaanittet för hela oaurådet. 8* 

AA—iH virde BOB genomsnittet för aar&det. — Saknaa eller innehAller endast någon 
11— Ull. 
Dam. s-koa. - kn—iner doainerade av SAP. 
Doa. b-koe. » koaaunar doainerade av något borgerligt parti 

Dan. tot. « kc—unsr doainerade av endera SAP eller något borgerligt parti 

Icke doe. • ki— msr utan något doainerande parti 

Karaktäristiskt för utvecklingen är att det övervägande antalet 
kommuner dominerade av något borgerligt parti övergår till att 
bli dominerade av SAP. Den motsatta tendensen, att kommuner med 
ett dominerande SAP övergår till att bli dominerade av något 
borgerligt parti existerar inte. I Malmöhus-området är SAP det 
enda parti som samlar 50% eller mer av de avgivna rösterna under 
hela tidsperioden. I både Jönköpings-området och det instabila 
Älvsborgs-området är det borgerliga partier som har en domine
rande position. Detta gäller fram till början på 1930-talet då 
befolkningen inom åtskilliga kommuner övergår till att rösta på 
SAP. När de näringsmässiga förutsättningarna förblev desamma och 
den förändringen samtidigt sker att ett dominerande parti 
avlöses av ett annat - SAP - är en möjlig tolkning att det är 
partiets eget organisationsarbete som har lyckats (jmf kapitel 

4). 
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5.2.3 PARTIKONKURRENS 

När socialdemokratin under 1900-talets första decennier byggde 
ut sin organisation och mobiliserade allt fler väljare, fanns 
partier av olika borgerliga schatteringar som i många fall hade 
existerat under längre tid än SAP i undersökningsområdena. I 
detta avsnitt är det framförallt andra vänsterpartier som är av 
intresse. Frågan är alltså: gynnades eller missgynnades SAP av 
partikonkurrensen? 

Efter partisprängningen 1917 bildades det vänstersocialistiska 
arbetarpartiet (Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV) 
som till en början fick ett ganska stort inflytande, mest tack 
vare att en stor del av partiavdelningarna inom socialdemokratin 
övergick till det nya partiet. Detta mönster var mest markant i 
de norra delarna av landet, men även i andra delar uppnådde man 
vissa framgångar.(17) Det nya vänsterpartiet erövrade också en 
viss ställning i Skåne (framförallt i Kristianstads län) och i 
de norra delarna av Småland, framförallt i städerna. Även i det 
instabila området i Älvsborgs län vann partiet ett visst infly
tande, medan det i det starka området i Malmöhus län endast vann 
röster i en kommun - östra Strö med 0,8% av rösterna (Se tabell 
5.6 nedan). Vänstersocialisterna tappade mark vid valen som 
följde 1920 och 1921 i både de svaga och instabila områdena, 
medan de ökade något i styrka i det starka området. Utvecklingen 
som därefter följde med ett antal splittringar och viss återgång 
till SAP gjorde att de olika vänsterpartierna förlorade röster 
successivt vid de följande riksdagsvalen. Att vänsterpartierna 
ändå utgjorde ett visst hot mot SAP i de svaga och instabila 
områdena speglas inte bara i röstsiffrorna, utan även i sprid
ningen av rösterna inom områdena. 

I det svaga området erhöll vänstersocialisterna röster i över 
60% av kommunerna vid de tre första valen (1917, 1920 och 
1921).(18) Vid de därefter följande riksdagsvalen samlade 
partiet röster i mindre än hälften av kommunerna. 1 det insta
bila området uppnådde man inte riktigt samma spridning, men man 
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erhöll röster från i genomsnitt en tredjedel av kommunerna över 
hela perioden. Det starka området skiljer sig radikalt från 
dessa områden genom att såväl röstsiffrorna som spridningen 
endast når en bråkdel av de värden som vänsterpartierna nådde i 
de båda övriga områdena. Undantag bildar valen 1932 och 1936 då 
kilbomskommunisterna respektive det Socialistiska Partiet nådde 
en relativt sett god spridning, men med blygsamma röstsiffror i 
det starka området. 

Tabell 5.5: Vänsterpartiernas elektorala stöd och förekomst i de 
tre undersökningsområdena 1917-1940. 

Starkt a--område 
X Parti N 

Svaqt 8 -område 
% Parti N 

Instabili 8-område 
Parti N * Parti U X Parti N S Parti Kl % Parti N % Parti • K l % Parti N 

1917 0,8 VS 1 8.7 VS 121 4.3 VS 38 
1920 3,0 VS 8 6.2 VS 100 2.1 VS 21 
1921 2,1 VS+K 55 5.7 VS+k 108 2.7 VS+K 17 
1924 M HÖK 2 1.7 KiK 26 3.4 HÖK 69 2.6 KiK 68 2.6 HÖK 4 2.0 KiK 4 
1928 1.3 K 31 M Kr:- 94 1.3 K 11 
1932 1.6 KiK 85 1.2 SiK 43 2.9 KiK 77 2.3 SiK 81 1.1 KiK 16 1.3 SiK 6 
1936 1.2 Sp 96 0.9 K 69 2.2 Sp 96 2,0 K 95 . 1.3 Sp 18 1.3 K 5 
1940 1t0 K 4 2.2 K 70 0.6 Sp 7 112 K 12 
Anm: För förklaringar av förkortningar se tabell 5, 6. 

Denna översiktliga bild över vänsterpartiernas röststöd och 
spridning i undersökningsområdena fångar inte upp förhållandet 
mellan SAP och övriga vänsterpartier. En viktig fråga är om man 
konkurrerade om samma väljare eller om förekomsten av flera 
vänsterpartier innebar att vänstern totalt sett stärkte sin 
röstmässiga ställning. 
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Selle & Svåsand ställde upp två modeller - en substitutions-
modell och en kumulativ modell - i sin undersökning av väljar-
beteendet i den norska delen av Nordkalotten. Den förstnämnda 
modellen innebär att vänsterpartierna (socialdemokrater och 
kommunister) uppfattas som konkurrenter till varandra varvid det 
ena partiets väljarvinst sker på bekostnad av det andra partiet. 

I den kumulativa modellen framträder däremot vänsterpartierna 
med var sitt klart urskiljbara väljarunderlag. En generell 
vänsterströmning inom väljarkåren får då till följd att båda 
partierna ökar sitt väljarunderlag, medan en motsvarande 
högerströmning påverkar båda partierna negativt. I den första 
modellen är partierna alternativa möjligheter för väljarna, men 
inte i den senare modellen. Författarna tillägger dock försik
tigtvis att dessa båda modeller skall ses som idealtyper och att 
de sällan uppträder i någon renodlad form. Kombinerar man 
modellerna framträder följande figur (se figur 5.2).(19) 

Figur 5.2: Konkurrensförhållandet mellan politiska partier. 

Starkt 

Parti Y 
Svagt 

Källa: Selle & Svåsand 1983: 155. 

Korrelerar man partiernas röstandelar är förväntningen att det 
blir ett negativt samband om substitutionsmodellen är giltig dvs 
det ena vänsterpartiets framgång i väljarstöd motsvaras av det 
andra vänsterpartiets tillbakagång, medan det motsatta gäller 
för den kumulativa modellen. Innebörden av detta är antingen att 
båda partierna tjänar på en vänsterframgång vid valet eller att 
de båda förlorar vid en högerströmning. Ett problem här är att 

Parti X 
Starkt Svagt 
Kumulativ Substitutions
modell modell 

Substitutions Kumulativ 
modell modell 
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det under den aktuella tiden dels uppträder olika partier till 
vänster om SAP, dels att flera av dessa endast förekommer under 
kortare perioder. Därför redovisas såväl sambanden mellan SAP 
och de enskilda vänsterpartierna som sambanden mellan SAP och 
vänsterpartierna sammantaget. Även korrelationerna mellan SAP 
och de borgerliga partierna har medtagits för att visa hur 
partikonkurrensen slår i de olika områdena (se tabell 5.6). 

Att döma av de genomgående positiva korrelationerna i tabell 5.6 
nedan är det kumulativitetsmodellen som bäst beskriver sambandet 
mellan SAP och övriga vänsterpartier i det svaga och det insta-
bila s-området. Detta förhållande står sig över hela tidsperio
den vilket innebär att där SAP är starkt är också vänsterparti
erna starka. 

I det starka s-området är förhållandet det motsatta och det 
innebär att det i detta område är den andra modellen -
substitutionsmodellen - som är mest tillämplig. Det innebär att 
övriga vänsterpartier hade svårt att göra sig gällande i de 
områden där SAP var starkt och detta är ju inte ägnat att 
förvåna med tanke på hur svaga dessa partier var under nästan 
hela perioden (jmf tabell 5.5). Däremot verkar kumulativitets-
modellen få ett visst stöd vid de två val - 1932 och 1936 - då 
vänstern representerad av kilbomskommunister och sillénkommu-
nister 1932 och av Socialistiska partiet 1936 gjorde framryck-
ningar inom väljarkåren. 
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Sambanden mellan SAP och de borgerliga partierna är nästan 
genomgående negativa, med undantag för korrelationerna mellan 
SAP och Liberala Samlingspartiet mellan åren 1911-1921 i det 
instabila området. Att sambanden är negativa är inte oväntat med 
tanke på den hårda polarisering som förekom inom alla tre 
områdena och som tog sig uttryck i att partiväsendet oftast 
dominerades av ett parti. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att partiet i det starka 
Malmöhus-området hade skapat en position som gjorde att övriga 
vänsterpartier hade små möjligheter att göra sig gällande, medan 
socialdemokratin i de övriga två områdena inte förlorade på att 
det existerade andra vänsterpartier. 

5.3 SAMMANFATTNING. 

I detta kapitel har den politiska mobiliseringen ställts i 
centrum. Syftet var att undersöka betydelsen av den politiska 
mobiliseringen för SAP:s väljarstöd. Politisk mobilisering har 
här definierats som valdeltagande. Vidare har tre aspekter av 
partisystemets utveckling undersökts; stabiliteten i parti
systemet, betydelsen av ett dominerande parti och partikonkur
rensen. Frågeställningen är vilken eventuell effekt dessa 
faktorer hade för valdeltagandets allmänna nivå och i förläng
ningen SAP:s elektorala inflytande. 

Utfallet av undersökningen har visat att den politiska mobili
seringen i de tre undersökningsområdena fortskred ungefär lika 
snabbt som i övriga riket, men med den skillnaden att de tre 
utvalda områdena uppvisar ett något högre valdeltagande än i 
riket som helhet, en skillnad som försvinner vid slutet av 
1930-talet. Utvecklingen av valdeltagandet inom områdena 
uppvisar en hög grad av stabilitet, dvs det är i stort sett 
samma kommuner som har det högsta respektive lägsta valdelta
gandet över tid. 
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Kommuner med ett högt valdeltagande har återfunnits företrä
desvis runt städer och det har visat sig existera också en 
positiv samvariation mellan valdeltagande och industrisyssel
sättning. Kommuner med ett lågt valdeltagande domineras oftast 
näringsmässigt sett av jordbruk. Det råder ett relativt klart 
positivt samband mellan den politiska mobiliseringen och SAP:s 
röststöd; framförallt i det starka socialdemokratiska området, 
men även i det svaga s-området, däremot inte i det instabila 
området. Kommuner med dominerande partier - oavsett partifärg -
uppvisar ett tydligt positivt samband med ökande valdeltagande. 

SAP hade under denna tid att utkämpa ett tvåfronts-krig; dels 
sökte partiet att bryta sig in i kommuner dominerade av något 
eller några borgerliga partier, dels fick det värja sig mot 
olika utbrytarorganisationer till vänster som under de viktiga 
uppbyggnadsåren faktiskt utgjorde ett visst hot mot partiet. I 
det starka socialdemokratiska Malmöhus län där man redan tidigt 
hade ett relativt starkt väljarstöd existerade det aldrig någon 
utmaning från vänsterpartierna. I de två andra områdena var 
förhållandet helt annorlunda; inom båda områdena var vänster
socialisterna till en början betydligt starkare än SAP. Även 
senare uppdykande vänsterpartier hade ett visst väljarstöd -
framförallt under 1920-talet. Modellprövningarna har emellertid 
visat att övriga vänsterpartier och SAP inte utgör konkurrenter 
till varandra, utan att båda parter går framåt samtidigt vid 
riksdagsvalen. 

Sammanfattningsvis: SAP gynnades av en stark politisk mobili
sering, medan stabiliteten i partisystemet visserligen sjönk 
under perioden på grund av SAP:s och övriga vänsterpartiers 
uppdykande på den partipolitiska scenen. Att det existerade fler 
vänsterpartier tycks inte vara någon direkt nackdel för partiet. 
Detta gäller även där partiet hade skapat en position som domi
nerande parti. 
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NOTER 

1 Deutsch 1961, Rokkan 1970, Lerner 1968, Apterl965, 
Johansson 1977. Stein Kuhnle (1972: 84-85) har delvis 
sammanfattat denna diskussion och använder i sin avhandling 
en enkel modell för att förklara den politiska mobilise
ringens framväxt i de nordiska länderna (se figur nedan). 
Kortfattat kan man beskriva denna modell på följande sätt; 
den sociala mobiliseringen (dvs urbanisering, utbildning, en 
social förändring av befolkningen, framväxten av nya media, 
etc) förändrar befolkningens objektiva och subjektiva posi
tioner i samhället. Detta skapar nya krav och behov (bättre 
utbildning, sjukvård, etc) vilka riktar sig mot existerande 
institutioner. Samtidigt uppstår behov av nya organisationer 
(partier) som kan föra fram dessa krav. Dessa krav ökar 
också insikten om betydelsen av de politiska institutionerna 
vilket leder till en ökad politisk mobilisering. Skapandet 
av masspartier och den därmed följande partikonkurrensen 
leder också till en ökad politisk mobilisering. Kuhnle 
tillägger dock försiktigtvis att denna modell är mycket 
översiktlig och att sambanden ofta är ömsesidiga och att man 
bör beakta feed-backprocesserna. Denna modell applicerar han 
på utvecklingen i de nordiska länderna och försöker förklara 
den politiska mobiliseringen som en diffusionsprocess. 

SOCIAL MOBILIZATION 
(•.g. geographical 
•• ri fri Tita  mommy, tocm  
mobility, education) 

NEW DEMANDS 
(•«.«or public 
communications) 

A ORGAMZATVON OF 
MASS RARÏÏES 

for organs of 
Mersst articulation 
and interest aggr

egation, and organs 
for selecting 

atee of ih* 
production of n ew 

demands develops greater 
attention towards political 

institutions, which leads to an 

MCREASE IN 
POLITICAL 
MOBILIZATION 
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2 Allardt 1956: 9-10. 
3 Kuhnle 1973: 86. 
4 Allmän och lika rösträtt infördes 1917/18 och praktiserades 

för första gången i andrakammarvalet 1921. 
5 Blalock 1972: 88. ("Coefficient of variation"). 

Ytterligare ett sätt att mäta stabiliteten i valdeltagandet 
är att korrelera valdeltagandet vid valår 1 med valdeltag
andet vid övriga valår. Detta är gjort i den nedanstående 
tabellen varvid 1911 års val bildar utgångspunkt för den 
vänstra tabellraden och 1921 års val på motsvarande sätt 
bildar utgångspunkt för den högra tabellraden. Av tabellen 
framgår det att stabiliteten över tid är relativt hög och 
detta oavsett om man använder 1911 eller 1921 som utgångsår. 
Det existerar däremot en klar rangordning mellan områdena 
som också återspeglas i tabellen nedan. Den högsta stabili
teten över tid har det svaga s-området, tätt följt av det 
starka s-området, medan det instabila området redovisar den 
lägsta stabiliteten. 

Starkt soc .dem Svagt soc • dem Instabilt soc. d< 
område. område. område. 

1914 .67 .74 .58 
1914 .59 .76 .54 
1917 .56 .68 .60 
1920 .41 .73 .41 
1921 .40 .71 .47 
1924 .36 .70 .61 .81 .64 .74 
1928 .39 .59 .58 .70 .47 .56 
1932 .31 .59 .55 .66 .39 .48 
1936 .31 .47 .53 .62 .26 .34 
1940 .40 .52 .53 .66 .28 .38 

6 Tingsten 1941: 197-198, 286. 
7 Carlsson 1963:187, 210. 
8 Ibid. sid 185. 
9 T ex Carlsson 1963. 
10 För att göra en undersökning som motsvarar Carlssons inom 
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dessa områden behövs tillgång till yrkes- eller närings
grensdata på kommunnivå för hela denna tidsperiod. Dessa 
data är tyvärr inte tillgängliga, förutom för 1940, men 
dessa data kan ändå ge en fingervisning om näringsstruk
turens eventuella inverkan på valdeltagandet. 

11 Se kapitel 3, sid. 28. 
12 Rae 1970: 56. Fraktionaliseringsindex. Om det t ex existerar 

fyra partier med 25% vardera av väljarkåren bakom sig efter 
ett val innebär det att fraktionaliseringsindexet blir .75 
dvs en hög stabilitet. Förändras partiernas andelar av 
väljarkåren eller antalet partier ändras, t ex ett parti får 
50% medan de tre övriga har 10%, 15% respektive 25%, blir 
fraktionaliseringsindexet .66. 

13 Allardt 1956:29-30. 
14 Svåsand 1972:89-102. 
15 Sundberg 1986:74-75. 
16 Rokkan 1970:35. 
17 Gustafsson 1976:11-13. 
18 Sveriges socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) upphörde 1923 

då majoriteten återgick till SAP. 
19 Selle & Svåsand 1983:155. 
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KAPITEL 6: LO KALORGANISATORI8K MILJÖ: 

SAP OCH FÖRHÅLLANDET TILL FRIKYRKO- OCH 

NYKTERHETSRÖRELSERNA 1881-1940. 

INLEDNING 

Vid sidan av de politiska partierna uppträdde även andra aktörer 
av betydelse för den politiska utvecklingen. De största och mest 
betydelsefulla bland dessa var frikyrko- och nykterhetsrörel
serna. Dessa folkrörelsers framväxt under andra hälften av 1800-
talet innebar inte bara att de fick ett stort inflytande i 
religiösa frågor och nykterhetsfrågor. Deras inflytande i 
politiska frågor växte i takt med medlemstillströmningen och 
utbredningen. En viktig fråga är om och hur dessa rörelsers 
aktivitet i lokalsamhället hade samband med SAP:s varierande 
regionala väljarstöd. 

6.1 FOLKRÖRELSERNA I LOKALSAMHÄLLET 

Forskningen om folkrörelser och deras betydelse i olika 
samhällen har av naturliga skäl varit begränsad till i huvudsak 
de skandinaviska länderna. Det är i dessa länder som folk
rörelser av massformat har vuxit fram och på olika sätt påverkat 
samhällsutvecklingen. Rokkans undersökningar av regionala skill
nader i partistöd i Norge pekade ut kulturella och religiösa 
skiljelinjer som viktiga faktorer bakom dessa variationer.(1) 
Wald genomförde en undersökning i England om religionens (främst 
den anglikanska kyrkan) inverkan på partierna och partisystemet 
1887-1915. Poängen i Walds analys är att klass saknar betydelse 
som förklaringsfaktor till röstningsbeteendet i många områden 
eftersom religionen bröt tvärs igenom klassgränserna.(2) 

Forskningen om folkrörelserna i det svenska samhället är mycket 
omfattande och har två huvudinriktningar. Den ena inriktningen 
behandlar konflikter mellan kyrkan och de olika väckelserörel
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serna vid tiden för deras uppkomst, liksom enskilda personers 
betydelse för de olika rörelserna.(3) Den andra huvudinrikt
ningen som är mer socialhistoriskt präglad har ägnat sig åt 
arbeten där folkrörelserna undersöks i sitt lokala sammanhang. 
Forskningen inom båda riktningarna är till allra största delen 
förlagd till mikroplanet, dvs djuplodande undersökningar av en 
stad, församling eller socken. 

Det stora undantaget från dessa studier är de stora historiska 
folkrörelseprojekten som har sammanfattats av Sven Lundkvist. 
Hans undersökningar omfattar folkrörelsernas historia och 
aktivitet under perioden 1850-1920. Lundkvist centrala tankegång 
är att folkrörelsernas tillkomst och utveckling hade sin grund i 
den sociala omvandlingen av Sverige dvs urbanisering och indu
strialisering. Till folkrörelserna räknar Lundkvist såväl fri-
kyrko- och nykterhetsrörelserna som arbetarrörelsen. 

Ett resultat som Lundkvist lyfter fram i sin omfattande skild
ring av folkrörelsernas betydelse i samhällsutvecklingen är den 
"föreningskultur" som växte fram och kom att prägla deras 
interna arbetssätt. Inom frikyrko- och nykterhetsrörelserna 
lärde man sig att "skriva protokoll, sköta en ordförandeklubba 
och att foga sig i ett majoritetsbeslut". Denna demokratiska 
fostran, fördes vidare från frikyrko- och nykterhetsrörelserna 
till arbetarrörelsen. Att hantera politiska frågor på detta 
sätt, menar Lundkvist, kom att spela en stor roll vid betydel
sefulla tillfällen som storstrejken 1909 och de kritiska 
händelserna 1917-18.(4) 

När det gäller folkrörelsernas regionala utbredning konstaterar 
Lundkvist kortfattat att folkrörelserna har skilda regionala 
stödjepunkter. Om Lundkvists tes är riktig, dvs att folkrörel-
na växte fram i takt med urbanisering och industrialisering, 
borde det rimligtvis gå att spåra folkrörelsernas utbredning 
parallellt med denna utveckling. Industrialiseringen och 
urbaniseringen kom ju inte att få ett likartat förlopp över hela 
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landet och detta borde ha avsatt spår i organisationsbildandet 
(t ex bildande av fackföreningar). 

En kritiker, Vagn Wåhlin, av Lundkvists tes angriper denne 
utifrån en historisk-materialistisk utgångspunkt. Han menar att 
Lundkvists sammanfattning av folkrörelsernas uppkomst under det 
moderna samhällets framväxt via industrialisering och urbanise
ring är delvis felaktig. Wåhlins argument bygger på att man inte 
kan se arbetar-, frikyrko- och nykterhetsrörelserna enhetligt 
eftersom de fick skilda utvecklingsförlopp. Wåhlin menar att 
fackföreningsrörelsen främst växte fram i städerna vilka 
genomgick den process som Lundkvist hade beskrivit, medan 
däremot frikyrko- och nykterhetsrörelserna växte fram på 
landsbygden, där inte moderniseringsprocessen kommit igång på 
allvar. En anledning till att folkrörelserna fick fotfäste på 
landsbygden före det industriella genombrottet var att jord
bruket, om än blygsamt, började integreras i marknadssamhäl
let. (5) 

Enligt Lundkvist var det endast i mindre sakfrågor och när 
folkrörelserna bildades som det fanns skillnader dem emellan och 
han framhåller att folkrörelserna ofta samarbetade i t ex 
rösträttsfrågan. Andra studier visar tvärtemot att det ofta 
rådde ett spänningsförhållande mellan framförallt frikyrko
rörelsen och arbetarörelsen i t ex synen på strejker.(6) 
Att den framväxande arbetarrörelsen betraktades med åtskillig 
misstro av framförallt frikyrkorörelsen är inte okänt. Den 
frikyrkliga rörelsen kunde inte acceptera strejker eller 
socialistiska ideer som man menade stred mot kristendomen. 
Visserligen uppmärksammade även frikyrkans ledare det armod som 
stora delar av befolkningen levde under, men samtidigt menade 
man att många problem skulle lösas genom en "inre omvandling" 
dvs genom att bli en aktiv kristen. Frikyrkorörelsens antipati 
gentemot arbetarrörelsen tog sig många uttryck? från uppmaningar 
till troende arbetare att inte delta i strejker till bildandet 
av ett eget arbetarförbund "Sveriges Kristliga Arbetareförbund" 
(1899). Denna organisation upphörde redan efter ett år. Samma år 
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bildades även "Svenska Arbetareförbundet" som formellt var 
partipolitiskt och religiöst neutralt, men likväl livligt 
stöddes av frikyrkliga ledare.(7) 

Irving Palm (1982) framhåller i sin avhandling att de troende 
arbetarna var utsatta för ett korstryck. À den ena sidan fanns 
ett krav från den fackliga rörelsen att ansluta sig eller att 
delta i direkta aktioner (strejker) och å den andra sidan ett 
krav från de frikyrkliga ledarna, vilka motsatte sig en anslut
ning, eftersom de såg en fara i den nära kopplingen mellan 
fackföreningsrörelsen och SAP (se figur 6.1).(8) 

Figur 6.1: De troende arbetarnas dilemma 
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På grundval av sina lokala undersökningar av förhållandet mellan 
frikyrkan och arbetarrörelsen konstaterar Palm att det förelåg 
en konkurrenssituation mellan fackföreningarna och frikyrko
rörelsen: 

"1 På industriorterna var andelen arbetare bland medlemmarna i 
frikyrkoförsamlingarna stor. Från och med 1890-talet är 
emellertid tendensen den att andelen arbetare relativt sett 
minskade. 
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2 För de medlemmar inom väckelserörelsen vilka också var 
anslutna till fackföreningsrörelsen eller vilka enbart 
solidariserade sig med arbetarklassen vid strejker, förelåg 
ett latent motsatsförhållande till de lokala ledarna. 
Motsättningarna reglerades genom social kontroll och inte 
genom formella uteslutningar. 

3 De lokala frikyrkoledarna stod för en positiv syn på den 
liberala arbetarrörelsen."(9) 

Trots nykterhetsrörelsens begränsade målsättning var dess 
medlemmar ofta drivande inom frikyrkorörelsen.(10) Denna nära 
kontakt mellan rörelserna medförde rimligtvis att möjligheterna 
till påverkan från frikyrkliga ledare i olika frågor - inte i 
minst de politiska - var betydande. Liknande motsättningar inom 
folkrörelserna pekar Björn Svärd (1987) på i sin avhandling där 
han sammanfattar skillnaderna mellan frikyrko- och nykterhets
rörelserna på följande sätt: 

"Den religiösa gemenskapen hade en annan funktion än den 
gemenskap som fanns inom nykterhetsföreningarna. I den 
kristna församlingsgemenskapen förutsattes livslångt 
medlemskap och för att få vara med i den kristna 
församlingsgemenskapen fordrades att man inrättade hela sin 
livsföring utifrån, som man menade, lydnad för bibelns 
föreskrifter. I nykterhetsföreningarna kontrollerades endast i 
undantagsfall annat än medlemmarnas nykterhet och det väckte 
inget uppseende om en person gick ur en nykterhetsförening för 
att sedan efter en kort tid träda in igen."(11) 

Mot denna uppfattning om frikyrkorörelsens betydelse för 
arbetarrörelsens framväxt, hävdar Hans-Olof Ericson i sin 
avhandling om arbetarrörelsens framväxt i Jönköpingsområdet 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, att den är 
en myt. Ericson bygger sin slutsats på en undersökning av tre 
orter - Jönköping, Huskvarna och Norrahammar. Det första ledet i 
Ericsons argumentationslinje är att det numerärt sett inte fanns 
fler frikyrkoanslutna i Jönköping jämfört med t ex Eskilstuna 
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under motsvarande tidsperiod. Det andra ledet är att arbetar
rörelsens "oförmåga" att organisera sig i Jönköping låg inom 
arbetarklassen själv, dvs det var fackligt och politiskt omogna 
arbetare som arbetade vid industrierna. Denna omogenhet kom till 
stor del av att de som värvades som arbetare kom från den 
omkringliggande landsbygden och hade m a o ingen erfarenhet av 
industriarbete. De var förstagenerationsarbetare, dessutom 
utnyttjades kvinnor och barn i stor utsträckning som arbets
kraft. Det tredje ledet är att det oftast rådde en patriarkalisk 
ordning vid företagen med en i det närmaste enväldig företags
ledare som i flera fall sörjde för ett flertal funktioner vad 
gällde bostäder, sjukvård, etc. Det var alltså inte väckelse
rörelsens numerär som var avgörande för dess styrka utan dess 
agitatoriska kraft. Han sammanfattar sin tes på följande sätt: 

"Jönköpings Missionsförening, Jönköpings-Posten, 
länsnykterhetsförbundet och de olika ynglingaföreningarna 
bildade i praktiken ett väl förankrat politiskt block, som allt 
sedan nittiotalet kom att ge väckelserörelsens argument en 
avsevärd spridning i denna del av landet. Den stundtals 
fanatiska klappjakt på allt som kunde påminna om fackförenings
rörelse och socialism, som i andlig mening efter hand kom att 
utmärka Jönköpings-Posten, skapade samtidigt en motvind för 
alla som vid denna tid utgjorde arbetarrörelsens 
organisatörer.(...) Varje tanke, som avvek från den lokala 
väckelsehögerns synpunkter, sågs som en motsats till allt vad 
en kristen livssyn ansågs böra representera".(12) 

Problemet kvarstår emellertid dvs att arbetarrörelsen hade svårt 
att nå framgång i områden präglade av en stark väckelserörelse. 
Huruvida arbetarrörelsen förhindrades av en starkt organiserad 
agitation eller av att väckelserörelsen var stark numerärt sett 
måste rimligtvis spela en mindre roll. 

Det centrala här är att utreda om frikyrko- och nykterhets
rörelsernas aktivitet (utbredning och utveckling) kan ses som en 
ideologisk kamp om inflytandet i olika regioner. I de områden 
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där respektive rörelse tidigt kunde bygga upp en organisation 
och ett stöd för sin verksamhet, kunde den därmed också bestämma 
den politiska dagordningen. 

Frikyrkorörelsen hade, i motsats till nykterhetsrörelsen, en väl 
utvecklad syn på samhället och olika samhällsfrågor. Samhälls
synen behöll man, inte enbart inom den egna församlingen, utan 
man propagerade för den även i andra sammanhang. De bästa 
exemplen kan hämtas från kandidatnomineringarna till riksdagens 
andra kammare under det äldre valsystemet med majoritetsval i 
enmans-valkretsar. De frikyrkliga organisationerna kunde lätt 
mobilisera väljare för "sina11 kandidater. Under denna tid kunde 
frikyrko- och nykterhetsrörelserna i många områden helt avgöra 
vilken/vilka kandidater som skulle väljas.(13) 

Sedan det proportionella valsättet hade införts år 1909 minskade 
rörelsernas inflytande i takt med att kandidatnomineringarna 
blev en angelägenhet för de politiska partierna. Inflytandet 
kvarstod dock till stor del i vissa områden genom att starka 
frikyrkor och nykterhetsorganisationer fortfarande kunde 
propagera för eller emot ett parti inför ett val. Detta 
förutsatte att den eller de församlingar och/eller organisa
tioner som var verksamma lokalt hade ett inflytande som antingen 
byggde på en lång tradition och/eller att man hade en betydande 
medlemskår bakom sig. Till detta kan även följande antagande 
läggas om utbredningen av frikyrkoförsamlingar och nykterhets
organisationer? ju större utbredning en rörelse har i ett 
område, desto större möjligheter att påverka. 

Två hypoteser kan genereras ur det ovan sagda, en kumulativi-
tetshypotes (Hl) och en mothypotes, här kallad konkurrenshypotes 
(H2): 

(H 1) frikyrko- och nykterhetsrörelserna skapade en 
föreningskultur som arbetarrörelsen kunde dra nytta av.(14) 
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(H 2) om frikyrko- och/eller nykterhetsrörelserna hann först med 
att organisera sig på en ort/samhälle så misslyckades arbetar
rörelsen i sina ansträngningar att organisera sig.(15) 

Den senare hypotesen - konkurrenshypotesen - kan kvalificeras 
genom samma resonemang som Tingsten för om sambanden mellan 
partiröstande och social klass. Tingstens "lag om sociala 
gravitationscentra" bygger i korthet på att ett politiskt parti 
proportionellt får fler röster i ett område där partiets kärn
grupp t ex arbetarna är i majoritet, än vad som motsvaras av 
kärngruppens relativa styrka. Omvänt gäller att partiet relativt 
sett får färre röster i områden där den egna kärngruppen är i 
minoritet. Förklaringen enligt Tingsten skulle vara att den 
sociala omgivningens tryck får väljaren att förändra sitt 
röstningsbeteende i enlighet med den dominerande socioekonomiska 
gruppen.(16) 

överfört till att gälla organisationer kan man då hävda att en 
eller flera folkrörelser skaffar sig ett monopol i den ideolo
giska" debatten i ett visst givet lokalsamhälle där andra 
rörelser eller partier har svårt att vinna tillträde - i alla 
fall på kort sikt. Det kan förefalla något oegentligt att göra 
denna koppling med tanke på att det inte är givet att någon 
speciell socioekonomisk grupp stöder t ex frikyrkan. De under
sökningar som gjorts i detta sammanhang pekar i stället på att 
folkrörelserna samlade folk från samtliga befolkningsstrata i 
lokalsamhällena, kanske med en viss tonvikt på de lägsta 
skikten.(17) Samtidigt förtar inte detta värdet av hypotesen, 
eftersom en rörelse som eventuellt kan bygga sitt inflytande på 
flera sociala skikt, bör ha större möjlighet att påverka befolk
ningen i en önskad riktning. 

Följande faktorer har varit vägledande vid prövningen av 
kumulativitets- och konkurrenshypoteserna: tidpunkten för 
bildandet av församlingarna/organisationerna, spridningen 
därefter av församlingarna/organisationerna, antal försam
lingar/organisationer och medlemsanslutningen över tid. 
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Organisationernas uppkomst och utveckling sätts i undersökningen 
i relation till den fackliga- och politiska organiseringen. 

6.2 FRIKYRKORÖRELSENS UTBREDNING OCH UTVECKLING I DE TRE 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 1881-1940 

För att ge en uppfattning om frikyrkorörelsens storlek och 
utveckling redovisas här nedan medlemsantalet i riket under 
perioden 1850-1920 (se figur 6.2). Som jämförelse visas även 
storleken och utvecklingen för nykterhets- och fackförenings
rörelserna 1850-1920. 

Frikyrkorörelsen var verksam i omkring tre årtionden innan 
den nådde 100 000 medlemmar (ca 1880). Den betydligt senare 
startade nykterhetsrörelsen uppnådde samma medlemsomslutning 
redan efter ett par års verksamhet (ca 1885). Dubbelanslutning 
var vanligt förekommande. Nykterhetsrörelsen uppnådde sin 
största medlemsanslutning omkring 1910, för att därefter falla 
tillbaka. Frikyrkorörelsen däremot uppvisade en betydligt 
jämnare uppgång över tid med en viss avmattning under perioden 
1900-1910. 

Frikyrkorörelsen omfattar här följande frikyrkliga rörelser: 
Svenska missionsförbundet (SMF), Metodistkyrkan, Frälsningsarmen 
och Svenska Baptistsamfundet.(18) Någon särredovisning av de 
olika rörelserna görs inte, utan de skilda rörelserna summeras 
för att ge en bild av hur utbredd frikyrkorörelsen var och hur 
stor tillslutning denna rörelse samlade i kommuner där de 
förekom. När det fortsättningsvis talas om utveckling avses 
medlemsutvecklingen och med utbredning menas den territoriella 
utbredningen dvs antalet kommuner där folkrörelserna hade någon 
registrerad verksamhet. 
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Figur 6.2: Frikyrko-, nykterhets- och fackföreningsrörelsens 
numerära utveckling (vuxna medlemmar) 1850-1920 
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För att få en översikt av frikyrkorörelsens utbredning och 
utveckling i undersökningsområdena redovisas i figur 6.3 och 6.4 
(I appendix 3.5 och 3.6 ges en mer detaljerad bild av medlems
utvecklingen genom att medlemssiffrorna redovisas för varje år i 
de skilda undersökningsområdena) och tabell 6.1 den totala 
numerären under hela perioden 1881-1940, det genomsnittliga 
antalet medlemmar i kommuner med frikyrkoförsamlingar och den 
procentuella andelen medlemmar av antalet röstberättigade i 
kommunerna.(19) Genom denna uppläggning erhålls tre olika mått 
på den frikyrkliga rörelsens medlemsutveckling över tid. Dels 
totalt och dels, två relätionsmått. Genom att använda det 
genomsnittliga antalet medlemmar per kommun visas om det 
genomsnittliga antalet medlemmar varierar mellan områdena. 
För att visa anslutningsgraden utnyttjas den procentuella 
andelen av befolkningen tillhörande frikyrkorörelsen i områdena. 



142 

Frikyrkorörelsens tillkomst och utbredning i de olika områdena 
framgår av figur 6.3 nedan. Frikyrkliga rörelser existerade i 
samtliga tre områden redan 1881, men i en mycket blygsam om
fattning. Frikyrkor fanns representerade i ett fåtal kommuner 
med tillsammans ett par hundra medlemmar. Nio år senare - 1890 
- förekom frikyrkoförsamlingar i 19 kommuner inom det starka 
området med sammanlagt 1 999 medlemmar, medan utbredningen av de 
frikyrkliga rörelserna i det svaga och det instabila området 
omfattade 44 (3 560 medlemmar) respektive 10 kommuner (427 
medlemmar). Denna skillnad i utbredning mellan det svaga 
s-området och de båda övriga områdena ökade därefter successivt 
över tid. 

* 

Frikyrkorna i Malmöhus-området nådde år 1915 en utbredning som 
inbegrep 30 kommuner och som bestod i stort fram till 1940. 
Uttryckt på ett annat sätt uppgick antalet kommuner där fri
kyrkor är förekommande till ca 14% av samtliga kommuner i det 
starka området. Detta kan jämföras med frikyrkornas utbredning i 
de båda övriga områdena, där det redan år 1892 existerade fri
kyrkor i 30% (49 kommuner) och 21% (16 kommuner) i det svaga 
respektive instabila området. I början av 1920-talet hade 
utbredningen nått en omfattning om drygt 60% av kommunerna i det 
svaga Jönköpingsområdet och 55% i det instabila Älvsborgs-
området • 
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Figur 6.3: Totala antalet medlemmar i frikyrkoförsamlingar i de 
tre undersökningsområdena 1881-1940 (5-års intervall). 
Siffrorna vid intervallet redovisar antalet kommuner. 
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Medlemsomslutningen i de skilda områdena uppvisar ett 
likartat mönster. I mitten av 1880-talet räknade frikyrko
rörelserna i såväl det starka som det svaga området över 1000 
medlemmar, men därefter skiljer sig utvecklingen i de båda 
områdena radikalt. Det totala antalet medlemmar i frikyrkor i 
det starka s-området låg därefter, med några få undantag, 
kvar på denna nivå fram till mitten av 1910-talet då total
antalet medlemmar överskred 3000 anslutna, ökningen därefter var 
endast marginell, ökningstakten i de båda övriga områdena var 
däremot av en helt annan styrka. Frikyrkorörelserna i det svaga 
s-området uppnådde redan år 1887 över 3000 medlemmar och år 1892 
över 4000 medlemmar. Därefter visar medlemsutvecklingen en 
negativ tendens vilken varar till 1915 då den åter börjar att 
stiga. Denna uppgång pågår till början på 1920-talet då antalet 
medlemmar uppgick till ca 15 000. 
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Figur 6.4: Antal medlemmar i frikyrkoförsamlingar per kommun i de 
tre undersökningsområdena 1881-1940 (5-års intervall). 
Siffrorna vid intervallen redovisar antalet kommuner. 
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I det instabila området är utvecklingen inte lika forcerad och 
det dröjer fram till början på 1890-talet innan man uppnådde 
1000 medlemmar. Därefter följde en nedgångsperiod liknande den i 
de båda övriga områdena. Efter denna nedgång började antalet 
medlemmar åter att stiga och vid början av 1920-talet nådde 
antalet frikyrkoanslutna även i detta område sitt maximum. 

Av figur 6.4 framgår att det genomsnittliga antalet medlemmar 
per kommun ligger på en mycket stabil nivå - cirka 100 - över 
tid i både Malmöhus-området och Jönköpings-området. Utvecklingen 
i det instabila Älvsborgs-området är också i huvudsak stabilt -
cirka 50 medlemmar, förutom under det första decenniet av 1900-
talet. Det intressanta här är att frikyrkorörelsen i Jönköpings
området inte lyckas mobilisera fler medlemmar per kommun jämfört 
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med Malmöhus-området, trots att frikyrkorörelsen totalt sett 
omfattade betydligt fler medlemmar. 

I tabell 6.1 redovisas den procentuella andelen frikyrko
medlemmar av antalet röstberättigade över tid. Av tabellen 
framgår att andelen frikyrkoanslutna är högst i det instabila 
området. Tabellen utvisar också den höga stabiliteten över tid 
för frikyrkorörelsen i både det svaga och det instabila området. 
Andelen frikyrkoanslutna är högst i Älvsborgs-området och lägst 
i Malmöhus-området med Smålandsområdet placerat i mitten. Det är 
endast det starka området som uppvisar en minskning över tid, 
medan anslutningsgraden är så gott som konstant i de övriga 
områdena. 

Tabell 6.1: Procentuella andelen medlemmar i 
frikyrkorörelser av de röstberättigade 
i de tre undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 

1921 5,5 15,4 23,2 
1922 5,4 13,6 23,4 
1923 5,1 13,2 22,5 
1924 2,7 - 8,1 
1925 5,1 13,2 23,0 
1926 4,0 13,1 22,8 
1927 3,0 7,8 7,3 
1928 3,6 13,2 23,2 
1929 3,5 13,3 22,3 
1930 3,5 13,3 23,9 
1931 3,4 13,2 23,6 
1932 3,2 13,4 23,1 
1933 3,3 13,8 23,8 
1934 3,2 14,3 23,7 
1935 3,1 14,1 23,0 
1936 2,9 14,1 23,0 
1937 2,8 14,2 23,2 
1938 2,6 13,7 22,6 
1939 1,7 7,9 5,1 
1940 2,5 13,1 22,3 

Sammanfattningsvis visar frikyrkorörelsens medlemsutveckling i 
de tre områdena ungefär samma mönster som gäller i hela landet 
(jmf figur 6.1). Frikyrkorörelsens utveckling kan delas in i tre 
olika faser, där den första kan betecknas som en uppbyggnadsfas 
vilken pågår fram till slutet på 1890-talet. Den andra fasen, en 
tillbakagångsfas, håller i sig från slutet på 1890-talet och 
fram till mitten på 1910-talet, då rörelsen åter går en uppgång 
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till mötes. Denna uppgång stannar emellertid av efter ett par år 
och ett slags mättnadsfas inträder. Antalet frikyrkomedlemmar 
per kommun är oavsett tidpunkt likartad för både det starka och 
svaga området oberoende av antal frikyrkor eller den stora 
skillnaden i totalt antal medlemmar. 

I det instabila området däremot är utvecklingen delvis olik
artad. Frikyrkorna startar senare och når först under senare 
delen av 1910-talet en större spridning. Samtidigt ökar den 
relativa anslutningsgraden betydligt jämfört med de båda övriga 
områdena. 

6.3 NYKTERHETSRÖRELSENS UTBREDNING OCH UTVECKLING I DE TRE 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 1881-1940 

Nykterhetsrörelsen användes här som en samlande beteckning för 
följande nykterhetsorganisationer: Internationella godtemplar-
orden (IOGT), Nationella templarorden (NTO), Tempiarorden (TO), 
Svenska blåbandsföreningen (SBF), Nationella godtemplarorden 
(NGTO), Nykterhetsorganisationen Verdandi (NOV).(20) Det innebär 
också att dessa organisationers omfattning, utbredning och 
medlemstal inte kommer att redovisas separat. Den bild av 
nykterhetsrörelsens numerära utveckling i hela riket 1880-1920 
som återfinns i figur 6.2 är också mycket snarlik den medlems-
medlemsmäss iga utvecklingen i de tre undersökningsområdena (se 
figur 6.5 samt appendix 3:7 där medlemsutvecklingen redovisas år 
för år i de skilda områdena). I alla tre områdena tillväxer 
nykterhetsrörelsen fram till år 1915 för att därefter sakta 
minska sitt medlemsantal. Nykterhetsrörelsen i samtliga områden 
drabbas under den därpå följande tjugo-års perioden av en 
halvering av sin medlemskår. 

Nykterhetsrörelsens framväxt i de olika områdena skiljer sig på 
flera punkter jämfört med frikyrkorörelsen. Nykterhetsrörelsen 
startar först i det starka Malmöhus-området och har dessutom en 
större anslutning av medlemmar samt en betydligt större utbred
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ning jämfört med de två andra områdena. Denna skillnad består 
fram till början av 1910-talet, då även nykterhetsrörelsen i de 
övriga områdena uppnår en relativt sett lika stor utbredning. 

Figur 6.5: Totala antalet medlemmar i nykterhetsorganisationer i 
de tre undersökningsområdena 1883-1940 (5-års intervall). 
Siffrorna vid intervallen redovisar antalet kommuner. 

Ant. nwdL/kommun S9 

8000 

7000 

8ft 41 
/\ 

141 28_28_» 

1883-86-00 -06-00-06-10 -16-20 -26 -30-36-40 

Utvecklingen mätt i antal medlemmar per kommun (figur 6.6 samt 
appendix 3:8 där den genomsnittliga medlemsutvecklingen redo
visas år för år i de skilda områdena) uppvisar ett i stort sett 
likartat mönster; en ökning av antalet medlemmar per kommun fram 
t o m år 1915 och därefter en nedgång. Det är endast utveck
lingen i det instabila området som avviker något. Efter år 1915 
är nedgången i antal medlemmar per kommun inte lika dramatisk 
som för de övriga områdena. Jämfört med frikyrkorörelsen är 
resultatet förbluffande likt. Det genomsnittliga antalet med
lemmar i nykterhetsrörelsen är - oavsett område - ungefär lik
artad över tid med något under 100 medlemmar. Enda skillnaden är 
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att nykterhetsrörelsen i det instatila Älvsborgs-området har 
dubbelt så många medlemmar per kommun jämfört med frikyrko
rörelsen. 

Figur 6.6: Antal medlemmar i nykterhetsorganisationer per kommun 
i de tre undersökningsområdena 1883-1940 (5-års inter
vall). Siffrorna vid intervallen redovisar antalet 
kommuner. 

Arvt. medi./kommun 

• =starkt a-omr&de 
=svagt a-område 

»inatabilt a-område 

11 

i\ 
i \ 

1881 -85 -90 -95 -00 -05 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

I tabell 6.2 redovisas andelen anslutna till nykterhetsrörelsen 
i förhållande till antalet röstberättigade 1921-1940. Den 
utveckling som kan avläsas i tabellen sammanfaller med den 
tendens som är synlig i tabellerna ovan. Dvs andelen nykter
hetsanslutna är som störst år 1921 för att därefter sakta avta, 
men tillbakagången är inte på något sätt dramatisk, utom i det 
instabila området, där minskningen är mest markant - från 17,7% 
1921 till 9,4% 1940. I de båda övriga områdena är den relativa 
minskningen mycket måttlig. 
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Tabell 6.2: Procentuella andelen medlemmar i 
nykterhetsorganisationer av de röstberättigade 
i de tre undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 

1921 6,4 9,4 17,7 
1922 6,1 9,4 16,4 
1923 6,0 - 15,2 
1924 5,5 8,6 15,0 
1925 5,1 7,4 14,9 
1926 5,2 7,8 15,0 
1927 4,7 7,0 15,6 
1928 4,1 6,7 13,6 
1929 3,9 7,0 12,9 
1930 3,7 7,0 11,9 
1931 3,5 6,2 11,1 
1932 3,6 6,3 10,8 
1933 4,1 6,5 10,6 
1934 3,5 6,9 11,3 
1935 3,7 6,6 10,9 
1936 4,0 7,8 10,8 
1937 4,0 7,8 10,6 
1938 4,4 7,7 9,7 
1939 4,5 7,4 9,3 
1940 4,6 7,3 9,4 

Jämfört med frikyrkorörelsen är nykterhetsrörelsen - trots att 
den startar ett par år efter frikyrkorörelsen i samtliga områden 
- betydligt större och mer utbredd redan från starten i de tre 
områdena. Däremot är frikyrkorörelsen totalt sett (antal kommu
ner med frikyrkor och antal medlemmar) större i de svaga- och 
instabila områdena. Till skillnad från frikyrkan drabbas 
nykterhetsrörelsen av tillbakagång, både medlemsmässigt och i 
fråga om utbredning. Undantaget är det instabila Älvsborgs-
området där nykterhetsrörelsen visserligen gick tillbaka, men 
inte i samma omfattning som i de båda övriga områdena. Frikyrko
rörelsen kunde däremot kunde bibehålla de positioner som upp
nåtts i mitten av 1910-talet. I figur 6.7 nedan sammanfattas 
utvecklingen i de tre undersökningsområdena. I figuren är även 
organisations- och medlemsutvecklingen för fackföreningar och 
partiets lokala föreningar medtagna för att ge en överblick av 
samtliga undersökta organisationer i områdena. Vad som däremot 
ännu inte har klarlagts är vilka(-et) samband som råder mellan 
de olika folkrörelserna. En redovisning följer i nästa avsnitt 
varvid också sambanden mellan de olika folkrörelsernas storlek 
och utbredning och SAP:s väljarstöd att klarläggas.(21) 
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Schema  6 . 7 :  Sam man s t ä l l n ing  ö ve r  o rg a n i s a t i o n s -  och  med le msu tv ec k 

l i ng e n  f ö r  SA P: s  l ok a l a  p a r t io r g a n i s a t i o n e r ,  f a ck fö re 

n in g s r ö re l s en ,  f r iky rko rö re l s en  och  ny k t e rh e t s rö r e l s e n  

Starkt Svagt Instabilt 

s-område s-område s-område 

Lokala parti

organisationer 

Fackförenings

rörelsen 

Frikyrko

rörelsen 

Stor anslutning 

tidigt 

Många organisa

tioner tidigt 

Stor anslutning 

tidigt 

Många organisa-

tioner tidigt 

Liten 

anslutning 

Få organisa

tioner 

Liten 

anslutning 

Få organisa

tioner 

Relativt hög 

anslutning tidigt 

Få organisa

tioner 

Stor anslutning 

tidigt 

Många organisa* 

tioner tidigt 

Liten 

anslutning 

sent 

Få 

organisa

tioner 

sent 

Liten 

anslutning 

sent 

Få 

organisa

tioner 

sent 

Liten 

anslutning 

tidigt 

Få 

organisa

tioner 

Nykterhets

rörelsen 

Stor anslutning Stor anslutning Liten 

Många organisa» 

tioner tidigt 

tidigt 

Många organisa

tioner tidigt 

anslutning 

tidigt 

Få 

organisa

tioner 

Anm: Kriterierna för hög eller låg anslutning baseras på de 

tidigare redovisade tabellerna och bygger m a o på en jämförelse 

mellan områdena. 
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6.4 FÖRHÅLLANDET MELLAN FRIKYRKO- OCH NYKTERHETSRÖRELSERNA 
OCH SAP 

I tabellerna 6.3-6.5 nedan redovisas sambandskoefficienterna 
mellan de skilda folkrörelserna 1921-1940. De nästan genomgående 
positiva korrelationerna mellan frikyrko- och nykterhetsrörel
serna i samtliga områden tyder inte på något konkurrensförhål
lande dem emellan - där den ena rörelsen stod stark, hade också 
den andra en bra ställning. De överlag högre sambanden i det 
starka området antyder att båda rörelserna drar fördel av 
varandras existens dvs frikyrkor existerade nästan enbart i 
orter med nykterhetsföreningar (jmf även figur 6.1 och 
appendix 3:5). 

Tabell 6.3: Sammanställning över sambanden mellan de olika 
folkrörelserna i det starka s-området. 
Pearsons r. 

FRIK/NYK FRIK/FACK FRIK/SAP NYK/FACK NYCK/SAP SAP/FACK 

1921 .11 .27 -.05 .34 -.03 .58 
1922 .49 -.08 .28 -.20 -.17 .43 
1923 .57 .12 .21 -.14 -.13 .27 
1924 -.39 -.42 .59 -.13 -.07 .54 
1925 .38 .03 .19 -.12 -.10 .40 
1926 .38 -.05 .31 -.12 -.14 .39 
1927 -.47 -.39 .46 -.20 -.19 .55 
1928 .36 .08 - -.35 - -

1929 .22 .07 .25 -.08 -.23 .52 
1930 .44 .06 - .17 - -

1931 .70 .07 -.13 .19 -.25 .38 
1932 .69 .02 -.23 .01 -.22 .30 
1933 .52 -.00 —. 22 .10 -.14 .23 
1934 .48 .02 -.18 .06 -.16 .22 
1935 .37 -.05 .03 .37 -.11 .07 
1936 .38 -.07 -.12 .28 -.10 .05 
1937 .17 -.06 -.32 .18 -.18 .12 
1938 .29 -.11 -.24 .29 -.09 .07 
1939 -.07 -.38 -.51 .28 -.11 .08 
1940 .31 -.11 -.25 .30 -.14 .13 
Anm: FRIK« Andel medlemmar i frikyrkförsamlingår. 

NYK » Andel medlemmar i nykterhetsföreningar. 
FACK« Andel medlemmar i fackföreningar. 
SAP - Andel medlemmar i arbetarkommuner. 
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Tabell 6.4: Sammanställning över sambanden mellan de olika 
folkrörelserna i det svaga s-området. 
Pearsons r. 

FRIK/NYK FRI K/FACK FRIK/SAP NYK/FACK NYK/SAP SAP/FACK 

1921 .24 .04 .21 -.08 .24 .00 
1922 .20 .05 .12 .36 .20 .06 
1923 .01 .30 .12 .50 .31 .17 
1924 .08 -.06 .18 .44 .37 .17 
1925 .23 .34 .10 .44 .37 .18 
1926 .29 .15 .23 .29 .28 .80 
1927 .28 .06 .31 .54 .20 .22 
1928 .35 .28 .21 .52 .19 .25 
1929 .12 .21 .20 .65 -.13 .21 
1930 .31 .23 .20 .69 .15 .16 
1931 .31 .26 .20 .66 .01 .17 
1932 .23 .28 .14 .69 .03 .18 
1933 .28 .28 .13 .65 .01 .23 
1934 .25 .29 .14 .63 -.01 .35 
1935 .29 .32 .12 .63 -.05 .29 
1936 .24 .28 .03 .56 -.10 .17 
1937 .22 .27 .06 .49 -.10 .13 
1938 .28 .34 .03 .43 -.13 .23 
1939 .36 -.10 .02 .35 -.15 .21 
1940 .15 .18 .08 .31 -.18 .16 
Anm: För förklaring av förkortningar se tabell 6.3. 

Tabell 6.5: Sammanställning över sambanden mellan de olika 
folkrörelserna i det instabila s-omrédet. 
Pearsons r. 

FRIK/NYK 

1921 .04 
1922 -.09 
1923 -.06 
1924 .33 
1925 -.08 
1926 .32 
1927 .43 
1928 .40 
1929 .35 
1930 .28 
1931 .36 
1932 .27 
1933 .23 
1934 .11 
1935 .22 
1936 .19 
1937 .18 
1938 .08 
1939 .37 
1940 -.05 
Anm: För förklaringar av förkortningar se tabell 6.3. 

Däremot är sambandet mellan dessa folkrörelser i det svaga 
området svagare över tid. Att andelen nykterhet̂ anslutna i detta 
område samvarierar positivt med andelen fackföreningsanslutna 
och andelen partimedlemmar, tyder på att folkrörelsesfären 
utvecklar sig helt olika i de starka och svaga områdena. De 
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båda områdena uppvisar två likartade men samtidigt olika 
mönster. Likheten består i den nära kopplingen mellan nykter
hets- och frikyrkorörelserna. Olikheten består i den större 
spänningen mellan frikyrkorörelsen och fackföreningar liksom 
partiets lokalorganisationer i det svaga området. 

Om vi övergår till att granska sambanden mellan SAP:s väljar-
andel och andelen frikyrkoanslutna respektive nykterhets
anslutna inom de olika områdena finner man att de ovan konsta
terade sambanden till stor del bekräftas (tabell 6.6 och 6.7). 
Sambandet mellan frikyrkorörelsen och SAP:s väljarandel i det 
starka området visar att frikyrkan har svårt att göra sig 
gällande. I de båda övriga områdena är sambanden svaga - om inte 
obefintliga. Den viktigaste förklaringen till detta är SAP:s 
svaga väljarstöd samt att medlemsutvecklingen för frikyrko
rörelsen inte förändrades efter 1921 i någon större utsträck
ning. 

Tabell 6.6: Sambandet mellan andelen medlemmar i frikyrko
församlingar av de röstberättigade 
och andelen SAP-röster i de tre 
undersökningsområdena 1921-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 

1921 -.34 -.11 -.14 
1924 -.78 -.12 -

1928 -.33 -.00 -.07 
1932 -.19 .03 -.08 
1936 -.34 -.01 -.16 
1940 -.12 -.13 -.17 
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Tabell 6.7: Sambandet mellan andelen medlemmar i 
nykterhetsorganisationer och andelen 
SAP-röster i de tre undersökningsområdena 
1921-1940. Pearsons r. 

Starkt 
s-område 

Svagt 
s-område 

Instabilt 
s-område 

1921 
1924 
1928 
1932 
1936 
1940 

-.06 
.09 
-.06 
-.03 
-.10 
-.13 

.30 

.17 

.17 

.18 

.36 

.33 

-.21 
-.25 
-.24 
-.15 
-.15 
-.19 

Av tabell 6.7 framgår att partiet inte hade mycket att vinna där 
nykterhetsrörelsen hade ett visst inflytande. Detta skall emel
lertid ses mot bakgrund av att nykterhetsföreningarna i alla 
områden tappade mark under dessa två decennier (1920-1940), 
samtidigt som SAP ökade sitt väljarunderlag. Detta framgår 
tydligast vad gäller den senare perioden i det svaga området. I 
det starka området är det svårt att finna något större motsats
förhållande mellan SAP:s väljarstöd och nykterhetsrörelsen. 
Visserligen är sambanden negativa men på en mycket låg nivå. 
Detta passar väl in i tidigare beskrivningar av nykterhets
rörelsens ställning som icke-antagonistisk gentemot arbetar
rörelsen (22) . Nykterhetsrörelsen med sin oftast begränsade 
målsättning - nykterheten - kom att inta ett mellanläge mellan 
frikyrkorörelsen på den ena sidan och arbetarrörelsen på den 
andra. Nykterhetsfrågan var en sådan fråga att båda sidor 
helhjärtat kunde omsluta den. Nykterhetsrörelsens betydelse, 
förutom ett allmänt bidrag till skapandet av en "förenings-
kultur" , låg i att den kunde utnyttjas som "rekryteringsbas" 
av antingen frikyrkorörelsen eller partiets lokalföreningar 
beroende på vilken rörelse som var starkast i ett visst givet 
område (jmf sid. 141-143). 
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Frikyrko- och nykterhetsrörelserna uppstod före fackföreningar 
och partiets lokalföreningar i samtliga områden. I de svaga och 
instabila områdena bildades frikyrkliga organisationer ett par 
år före nykterhetsrörelsen. I det starka området uppstod däremot 
nykterhetsrörelsen före frikyrkorörelsen. Av betydelse är här
vidlag tidsaspekten; i det starka området uppstod det endast 
ett par år senare även fackföreningar och socialdemokratiska 
föreningar, medan arbetarrörelsens organisatoriska verksamhet 
lät vänta på sig i decennier innan den vann terräng i de båda 
övriga områdena. 

Kort sammanfattat får man då fram en bild där båda hypoteserna 
vinner stöd. Kumulativitetshypotesen kan verifieras - vad gäller 
föreningarnas tillblivelse. Samtidigt kan man hävda att kon
kurrenshypotesen också bekräftas, därigenom att arbetarrörelsens 
genombrott fördröjdes (se kap. 4) eller endast lyckades få en 
blygsam spridning i framförallt det svaga och det instabila 
området. Sammantaget leder detta till att konkurrenshypotesen är 
giltig i det svaga området, medan utvecklingen i det instabila 
området är mer svårtolkad. Begränsar man synfältet till utveck
lingen under 1920-och 1930-talet kan dock konkurrenshypotesen 
verifieras också i det instabila området. Även om utvecklingen i 
det starka området är delvis svårtolkad får kumulativitets
hypotesen stöd. Resultatet kan sammanfattas enligt figur 6.8 
nedan. 
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Schema 6.2: Sammanställning över hypotesernas giltighet i 

undersökningsområdena 

Starkt Svagt Instabilt 

s-område s-område s-område 

Lokala 

partiorganisationer Ja Nej Ja/Nej Kumulativitetshypotes 

Nej Ja Ja/Nej Konkurrenshypotes 

Lokala föreningar 

Frikyrko

organisationer 

Nykterhets

organisationer 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja/Nej Ja/Nej 

Ja/Nej Ja/Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja/Nej 

Ja/Nej 

Ja/Nej 

Ja/Nej 

Kumulativitetshypotes 

Konkurrenshypotes 

Kumulativitetshypotes 

Konkurrenshypotes 

Kumulativitetshypotes 

Konkurrenshypotes 

Anm: Sammanställningen utgår från både organisations-
och medlemsutvecklingen för dessa rörelser. 
Ja/Nej innebär att det är svårt att klassificera 
utvecklingen för någon folkrörelse i enlighet med 
någon av hypoteserna. 

6.6 SAMMANFATTNING 

I detta kapitel har ytterligare två aktörer inom den lokalorga
nisatoriska miljön ställts i fokus, nämligen frikyrko- och 
nykterhetsrörelserna. Utgångspunkten för den empiriska under
sökningen var två hypoteser; 1) en kumulativitetshypotes vilken 
innebar att frikyrko- och nykterhetsrörelserna skapade en 
föreningskultur som arbetarrörelsen kunde dra nytta av och 2) en 
konkurrenshypotes vilken innebar att där frikyrko- och nykter
hetsrörelserna hann först med att organisera sig på en ort/ 
samhälle misslyckades arbetarrörelsen i sina ansträngningar att 
organisera sig. För att testa dessa hypoteser utformades 
följande kriterier; tidpunkt för bildande av organisation, 
omfattningen och spridningen av dessa, antal organisationer och 
medlemsanslutning över tid, jämförelse med den fackliga/poli
tiska organiseringen. 
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Utfallet av analysen visar att frikyrko- och nykterhets
rörelserna var de första att organisera sig i samtliga områden 
och att de kronologiskt följdes av fackliga och därefter av 
socialdemokratiska lokalorganisationer. Om detta är den 
generella bilden av utvecklingen fanns det dock variationer 
mellan områdena. I det starka området uppstod visserligen 
nykterhetsrörelsen först, men tätt följd av fackliga och 
socialdemokratiska lokalorganisationer; i det svaga området var 
utvecklingen likartad, men med den skillnaden att socialdemo
kratiskt organisationsbildande i någon större utsträckning inte 
kom till stånd. I det instabila området existerade mycket få 
frikyrko- och nykterhetsrörelser under slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Den fackliga och politiska organiseringen 
var om möjligt mer hämmad. Det kom att dröja till 1920-talet 
innan någon organiserad verksamhet av större omfattning och 
utbredning kom till stånd. 

Inom samtliga områdena krävdes det dock att det existerade någon 
form av organiserad aktivitet innan partiet kunde vinna 
fotfäste. Detta talar till förmån för Lundkvists tes 
(kumulativitetshypotesen) att det krävs en "organisationskultur" 
som partiet kan dra nytta av i sitt eget organisationsbyggande. 

Samtidigt måste det påpekas att även om denna "organisations
kultur" är nödvändig för att en politisk organisering skall 
komma till stånd innebär det ju inte att den de facto gör det. 
Detta visas tydligast genom utvecklingen i det svaga området där 
det tidigt existerade frikyrko- och nykterhetsrörelser, men där 
arbetarrörelsens organisationer i stor utsträckning lyste med 
sin frånvaro. Trots att en viss facklig organisering så små
ningom kom till stånd åtföljdes denna inte av en likartad 
politisk organisering. Slutsatsen är given: den starka fri
kyrkorörelsen kunde "tillåta" arbetarna att organisera sig 
fackligt, men inte politiskt, ty partiet och dess ideologi -
socialismen - var emot Gud. 
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På ett grundläggande plan är Lundkvists tes - kumulativitets-
hypotesen - den riktiga dvs att det krävs en "organisations
kultur" för att facklig och politisk organisering skall uppstå. 
Men, för att förstå socialdemokratins varierande regionala 
inflytande är det betydligt troligare med konkurrenshypotesen 
som den riktiga beskrivningen för utvecklingen. I det svaga 
området försökte partiet att bryta igenom, men misslyckades på 
grund av en starkt organiserad frikyrkorörelse. Utvecklingen i 
det starka området visade att partiet relativt tidigt kunde 
organisera sig och därmed erhålla ett betydligt större väljar-
stöd. I det instabila området kom utvecklingen att ta ett 
liknande förlopp som i det starka området, men med den skill
naden att det dröjde fram till 1920-talet innan organisa
tionsbildandet - för samtliga rörelser - tog fart. 
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NOTER 
1 Rokkan 1966, 1967. 
2 Wald 1983. 
3 Se t ex Bibliografi över folkrörelseforskning 1930-1978, 
Svärd, 1987 för omfattande litteraturöversikter. 

4 Lundkvist 1974, 1977: 90, samt sammanfattningen. 
5 Wåhlin 1979: 150-151. 
6 Lundkvist 1974: 
7 Palm 1982: 62. 
8 Palm 1982. 
9 Ibid. sid 165. 
10 Lundkvist 1977, Palm 1982. 
11 Svärd 1987: 246. 
12 Ericsson, 1987: 206. 
13 Svärd 1954, Lundkvist 1974. 
14 Lundkvist 1974: 222-223. 
15 De ursprungliga hypoteserna har kortfattat diskuterats 

av Lindström 1983. Det kan tilläggas att båda hypoteserna är 
nationella, men i ett så homogent (kulturellt, etc) land som 
Sverige innebär det knappast något problem för här utförda 
testningar. 

16 Se kapitel 3 sid. 49-57. Tingsten 1937: 177, 230. 
17 Lundkvist 1974, Svärd 1987. 
18 Materialet om folkrörelserna som härstammar från folkrörelse

projektet omfattar antal föreningar, antal medlemmar, start-
och slutår för föreningarna samt antal år föreningarna har 
verkat. Folkrörelseprojektets uppläggning av materialet 
innebär att det är den enskilda föreningen (frikyrka, 
nykterhetsorganisation, fackförening, arbetarkommun) som 
utgör analysenhet. För att kunna göra jämförelser med SAP:s 
elektorala utveckling har det varit nödvändigt att aggregera 
folkrörelsedata till kommunnivå och detta innebär att t ex 
antalet medlemmar för de olika år som en förening har 
existerat har lagts samman och därför redovisas totalsumman 
av antalet medlemmar under varje år för varje kommun. 
Folkrörelsedata har välvilligt ställts till förfogande genom 
förmedling av Carl-Göran Andrae vid historiska institutionen 
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i Uppsala. Vare sig historiska institutionen eller folkrörel
seprojektet bär något ansvar för de bearbetningar eller 
tolkningar som presenteras i detta kapitel. 

19 Vid en genomgång av tabellerna upptäcker man snart att 
antalet medlemmar varierar kraftigt mellan vissa år och 
orsakerna till detta är flerfaldiga. Uppgifterna om antalet 
medlemmar i olika församlingar är många gånger bristfälliga 
beroende på förkomna protokoll, bristfällig bokföring, eller 
att en organisation kan ha upphört ett år för att några år 
senare återuppstå, etc. 

20 Lundkvist 1977: 50-53. Samma förbehåll som gällde för 
frikyrkorörelserna gäller även här och det innebär att 
antalet redovisade medlemmar kan skifta över åren och att 
orsakerna till detta är likartade: bokföringen kan ha varit 
bristfällig, uppgifter saknas, en organisation kan ha upphört 
ett år för att ett par år senare återuppstå, etc. 

21 Möjligheten att utnyttja multippel regressionsanalys för att 
undersöka den relativa betydelsen av de olika förklarings
faktorerna är mycket liten, beroende på att datatillgången är 
relativt begränsad. Nedan redovisas därför endast en samman
ställning över vilken vikt (standardiserade regressions-
koefficienter) olika förklaringsfaktorer har för att förklara 
variationen i SAP:s väljarstöd 1921-1940. 
Vid analysen har en kombinerad modell inkluderande samtliga 
områden prövats där andel partimedlemmar, andel fackföre
ningsmedlemmar, andel frikyrko- och nykterhetsanslutna, samt 
valdeltagande utgjort oberoende variabler. 
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1 -.63 -.50 - -.20 -.03 
VD .07 -.37 -.30 .06 -.15 .13 .39 .27 .11 .05 .18 
R2 .28 .50 .44 .47 .54 .63 .39 .68 .65 .74 .60 
Anm: - betyder att data saknas. 
PM= andel partimedlemmar. 
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FM= andel fackföreningsanslutna. 
FR= andel medlemmar i frikyrkorörelser. 
NY= andel medlemmar i nykterhetsföreningar. 
VD= valdeltagande. 
De tolkningar av sambandsprövningarna som tidigare har 
redovisats i föregående kapitel bekräftas i tabellen ovan. Av 
tabellen framgår att andel partimedlemmar och fackförenings
medlemmar över tid har en klar betydelse för SAP:s 
väljarstöd. Andelen frikyrkoanslutna och nykterhetsanslutna 
uppvisar på motsvarande sätt en lika klar negativ betydelse 
Betydelsen av valdeltagandet förändras till att bli positivt 
från början av 1920-talet. 

22 Hedenskog 1973: 83-84, 173 ff. Palm 1982. 
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KAPITEL 7: SAMMANFATTNING 

Avhandlingen avser att belysa och söka förklara de regionala 
styrkevariationerna i SAP:s väljarstöd under åren 1921-1940. Det 
grundläggande antagandet är att partiets skiftande väljarstöd 
grundläggs i samspelet/konkurrensen mellan olika sociala och 
politiska rörelser i den lokala miljön. Utgångsmodellen innehåller 
tre olika grupper av faktorer, som påverkar partiets väljarstöd. 
Dessa är: socioekonomisk struktur, lokalorganisatorisk miljö samt 
lokala partiorganisationseffekter. 

Beskrivningen och kartläggningen av SAP:s väljarstöd har gjorts med 
avseende på två dimensioner - styrka och stabilitet. För att belysa 
partistyrkan har en enkel regressionsanalys tillämpats med SAP:s 
väljarstöd som beroende variabel och med socioekonomisk struktur 
som förklarande variabel. Genom regressionsanalysen och kontrollen 
för socioekonomisk struktur kunde SAP:s styrkefästen och svaga 
områden identifieras. Beskrivningen av den andra dimensionen har 
tillgått så, att kommuner med det mest instabila väljarstödet över 
tid har utskiljts från övriga kommuner. 

De starka respektive svaga socialdemokratiska områdena, som 
avtecknade sig enligt styrkedimensionen, skiljer sig inte 
nämnvärt från tidigare utförda régionaliseringår av SAP:s 
väljarstöd, trots att dessa är gjorda under andra tidsperioder 
(1944-1960 och 1960-1970) och på högre aggregeringsnivåer. SAP:s 
regionala stödjepunkter och svaga områden är med andra ord mycket 
stabila över tid. 

Uppläggningen av studien har också gett en möjlighet att testa 
Tingstens "law of the social centre of gravity". Enligt 
Tingstens teori är den relativa överrepresentationen av en social 
klass i ett område tillräcklig för att påverka väljarbeteendet 
även hos den övriga befolkningen i samma område. Enligt Tingsten 
skulle detta vara orsakat av ett socialt grupptryck. Vid en närmare 
kontroll visar det sig, att detta inte är fallet. Eller för att 
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vara mer exakt, kommuner med ett starkare röststöd för SAP, än vad 
man kunde förvänta med hänsyn till den sociala sammansättningen, ä r  

inte dominerade av en relativ övervikt av andelen sysselsatta inom 
industrinäringar. I de kommuner där SAP:s väljarandel är 
underskattad dominerar däremot andra näringar. 

Det sociala grupptryck, som Tingsten framhåller som förklaring 
till att ett parti blir överrepresenterat i ett område, orsakat 
av att en social klass är dominerande inom regionen, räcker 
uppenbarligen inte som förklaring. Däremot kan detta sociala 
grupptryck naturligtvis existera till följd av påverkan via andra 
faktorer. För att kunna belysa variationerna av väljarbeteendet i 
olika regioner har tre områden utvalts: ett starkt-, ett svagt- och 
ett instabilt socialdemokratiskt område. De två förstnämnda har 
definierats utifrån kartläggningen av SAP:s skiftande väljarstöd i 
landet. Det instabila området kännetecknas av ett starkt varierande 
röststöd över tid. Som representant för det starka socialdemokra
tiska röstandet har valts ett område, vilket omfattar så gott som 
hela Malmöhus län. Området med ett svagt socialdemokratiskt 
röstande innefattar Jönköpings län samt ett fåtal kommuner i 
de omkringliggande länen. Det instabila området täcker ett litet 
område i Älvsborgs län. 

Ett av de grundläggande antagandena är att den lokala miljön 
innehåller faktorer, vilka påverkar partiets möjligheter att nå 
framgång vid valen. Som ett led i bekräftelsen av detta antagande 
har prövats partiets egen förmåga att forma sin framtid genom ett 
tidigt och aktivt partiorganisatoriskt arbete. Det nära samarbetet 
mellan SAP och fackföreningsrörelsen, framför allt vid utvecklingen 
och framväxten av dessa rörelser, har motiverat att undersökningen 
utsträckts till att omfatta även fackföreningars uppkomst och 
utveckling i de tre undersökningsområdena. 

Uppkomsten och utbredningen av de lokala partiorganisationerna 
och fackföreningarna i de tre områdena följer en bestämd ordning; 
i Malmöhus-området bildas fackföreningar och lokala partiorga
nisationer först; därefter följer i ordning Smålands- och 
Älvsborgs-området. Även spridningen av nya fackföreningar/ 
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arbetarkommuner liksom medlemstillströmningen följer denna 
rangordning. 1 samtliga områden uppstår först fackföreningar 
Efterhand bildas arbetarkommuner och dessa är ofta lokaliserade 
till samma kommuner. 

Utbredningen av fackföreningar och lokala partiorganisationer 
sker inte enligt något förväntat diffusionsmönster, dvs den 
geografiska spridningen utgår inte i första hand från ett antal 
centra. Diffusionen av fackföreningar/arbetarkommuner sker enligt 
ett annat mönster. 

I ett första skede bildas fackföreningar och arbetarkommuner på 
ett antal orter inom områdena - oftast städer. Därefter tillkom-I 
mer nya lokala organisationer, men mera sällan i närheten av redan 
tidigare existerande organisationer. Under 1920- och 1930-talen 
förändras emellertid spridningen på så vis att nya fack- och 
partiorganisationer bildas i kommuner gränsande till dem med redan 
etablerade lokalorganisationer. Skillnaderna i antal kommuner 
med arbetarkommuner/fackföreningar, medlemstal och utbredning, 
minskar över tid mellan de starka och svaga områdena. Utveck
lingen i det instabila området går i här berörda avseenden mycket 
långsamt under tiden fram till cirka år 1930 för att därefter öka 
markant. 

Vilken betydelse kan man då tillmäta de lokala partiorganisa
tionerna för variationerna av SAP:s väljarstöd? Bilden är inte 
entydig. Organiseringsgraden ser inte ut att vara särskilt 
viktig, om man begränsar synfältet till att omfatta tiden efter 
den allmänna rösträttens införande (1921). Vidgar man däremot 
perspektivet till att även omfatta den längre tidsperioden, från 
den tidpunkt då de första fackföreningarnas och partiorganisa
tionernas tillkomst, förändras bilden. Där den fackliga och 
politiska organiseringen tidigt var utvecklad, tycks förutsätt
ningar ha funnits för att partiet skulle lyckas. Tidig organisering 
förefaller m a o ha skapat förutsättningar för att partiet senare 
kunde tillgodoräkna sig ett starkt väljarstöd. Hönan kommer alltså 
före ägget eller politisk tradition behöver tid för att etableras. 
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Betydelsen av en tidig organisering och ett väl utbyggt nät av 
organisationer verkar borga för att SAP skall lyckas vid 
riksdagsvalen. Mot Tingstens antagande att modet att rösta 
socialistiskt stärks av den egna klassens tillväxt är det 
frestande att hävda, att detta mod istället kom av att klassens 
organisationer ökade i storlek och utbredning över tid. Trots att 
den partimässiga och fackliga organiseringen följs åt i både tid 
och rum inom de tre områdena, existerar det en viktig 
skillnad. I Smålands-området motsvaras inte den fackliga 
mobiliseringen av en socialdemokratisk väljarmobilisering över tid. 
Partiet lyckades inte få något genombrott, trots en stark fack
föreningsrörelse och en relativt välutbyggd partiorganisation. 
Det räcker således inte med att studera enbart de lokala 
partiorganisationerna/fackföreningarna för att förklara partiets 
skiftande regionala väljarinflytande. 

I kapitel 5 och 6 har därför perspektivet vidgats till att även 
omfatta andra aktörer inom den lokalorganisatoriska miljön. I denna 
undersökning har intresset koncentrerats till övriga politiska 
partier, framförallt andra vänsterpartier, samt frikyrko- och 
nykterhetsrörelserna. Den politiska mobiliseringen har granskats ur 
två perspektiv, dels den politiska mobiliseringens betydelse för 
SAP, dels partikonkurrensens effekt på den politiska mobiliseringen 
och partiets utveckling. De skiftningar i den politiska mobilise
ringen - här mätt som valdeltagande - som har kunnat konstateras är 
små och utvecklingen av valdeltagandet är ungefär likartad i de tre 
områdena. Sambandsprövningarna mellan valdeltagande och partiets 
väljarstöd har visat att partiet drar fördel av ett högt valdel
tagande. Detta gäller i både det starka och svaga området, däremot 
inte i det instabila området. Partikonkurrensen från vänster är 
inte i något område av någon avgörande betydelse för partiet. 
Sambanden tyder istället på att själva existensen av övriga 
vänsterpartier i varje fall inte tycks medföra någon tillbakagång i  

väljarstödet för SAP. 

Undersökningen av den lokalorganisatoriska miljön har också 
omfattat frikyrko- och nykterhetsrörelserna. De har valts på grund 
av det inflytande de genom sin omfattning och utbredning utövade, 
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samt att de ansetts vara förebilder och ibland föregångare till de 
senare bildade partierna. Folkrörelsernas verksamhet/organisering 
kan uppfattas på två olika sätt vilka kan formuleras som hypoteser; 
dels en kumulativitetshypotes vilken innebär att frikyrko- och 
nykterhetsrörelserna skapade en föreningskultur som arbetarrörelsen 
kunde dra nytta av, dels en konkurrenshypotes innebärande att där 
frikyrko- och nykterhetsrörelserna hann först med att organisera 
sig på en ort/samhälle misslyckades arbetarrörelsen i sina 
ansträngningar att organisera sig. Utfallet av hypotestestningen 
skiftar från område till område och kan bäst beskrivas genom en 
beskrivning av varje område för sig. 

I det instabila området saknas en "organisationskultur" dvs alla 
rörelser/organisationer hade mycket svårt att bildas/stanna kvar, 
vilket ledde till att hela processen med organisationsbildande 
dröjde och när den väl kom igång tycks det inte ha funnits någon 
organiserad motkraft mot socialdemokratin. Följden blev att när 
partiet lyckades få igång en fungerande organisering på 1930-talet 
kom framgångarna snabbt. Om man begränsar synfältet till 1920- och 
1930-talet kan man hävda att konkurrenshypotesen får stöd. 

I det svaga området fanns det tidigt en väl utvecklad "organisa
tionskultur" med frikyrkan i spetsen. Fackföreningsrörelsen kom 
relativt tidigt att bli välorganiserad. Detta verkar emellertid 
inte ha kunnat utnyttjas av socialdemokratin. En starkt organiserad 
frikyrkorörelse, förefaller i sin tur ha medfört att SAP väljar-
mässigt inte lyckades bryta igenom. Konkurrenshypotesen får stöd. 
I det starka området kom fackföreningsrörelsen att bildas nästan 
samtidigt med övriga rörelser vilket innebar att en grogrund för 
SAP hade lagts. Dessutom bildas socaldemokratiska lokalorganisa
tioner mycket tidigt i detta område vilket medförde att de tidigt 
kunde ta upp kampen om själarna med frikyrkan. Denna synes därför 
aldrig blivit någon maktfaktor i detta område. 
Kumulativitetshypotesen får stöd. 

Sammanfattningsvis kan man på basis av denna undersökning 
sammanfatta SAP:s möjligheter att nå framgång på följande sätt, 
efter det att inflytandet av näringsstrukturen har kontrollerats: 
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Partiet behöver (1) en "organisationskultur" för att uppstå, (2) en 
lokal organisering av partiet och (3) frånvaro av en kraftig lokal 
opinion mot partiets verksamhet/organiseringsförsök. Partiet synes 
dessutom gynnas av (4) en hög politisk mobiliseringsgrad, medan (5) 
partikonkurrens från vänster inte verkar ha någon betydelse för 
partiets möjligheter att nå framgång. 

* 

Kännetecknande för samtliga partier i Sverige (möjligtvis undan
taget Miljöpartiet) är den regionala variationen i väljarstödet. De 
regionala variationerna går decennier tillbaka och har för de 
flesta av dagens partier existerat allt sedan partierna tillkom. 
Regionala styrkefästen eller svaga områden för partierna har också 
motstått samhällsförändringar såsom övergången från jordbrukssam
hälle till industrisamhälle, emigration, urbanisering, etc. Varför? 
Och vad orsakar att ett visst begränsat geografiskt område 
utvecklar en politisk tradition som skiljer sig från omkring-
liggande områden? Här finns ett helt spektrum av ansatser till 
förklaringar, men där man kan urskilja två dominerande huvud
riktningar. En som betonar olika strukturella egenskaper som t ex 
näringssysselsättning och en annan riktning som lägger huvudvikten 
vid individuella egenskaper som brukar sammanfattas under beteck
ningen politisk kultur vari ingår t ex politisk socialisation. Få 
försök har gjorts att använda båda perspektiven. För att undersöka 
hur partierna lyckades/misslyckades i sitt arbete bör båda per
spektiven användas dvs både strukturella och individuella egen
skaper bör undersökas. Grundbulten i detta resonemang är två 
nyckelbegrepp: social organisering (frivilliga organisationer, 
sammanslutningar) och politisk kultur (uppfattningar/tradition och 
värderingar). Det problematiska är att det inom forskningen ofta är 
vattentäta skott mellan dessa båda begrepp. Istället bör man enligt 
min mening beakta båda perspektiven samtidigt, ty mellan dem 
förekom (och förekommer) en interaktion som påverkar det politiska 
beteendet. I det perspektivet bör detta arbete ses. Det represen
terar ett försök att visa betydelsen av interaktionen mellan 
strukturella och individuella egenskaper för utvecklingen av 
socialdemokratin i Sverige. Det viktiga här är att partierna inte 
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kom till en bygd eller ort som saknade människor med kunskap och 
värderingar om hur olika problem skulle lösas. Runt om i landet 
fanns det olika typer av en politisk kultur (traditioner) i vilka 
människor i många fall redan hade organiserat sig socialt. 
Organisatoriskt tog sig detta uttryck på många olika sätt i skilda 
delar av landet. Beroende på vilka rörelser som var verksamma och 
vilken inställningen var till partierna hade dessa vid sitt 
uppdykande på de lokala scenerna olika stor eller liten framgång i 
sitt arbete. Genom att klarlägga interaktionsmönstren mellan den 
sociala organiseringen och den politiska kultur som är rådande kan 
man troligtvis följa och lättare förstå både varför politiska 
partier grundlägger och lyckas behålla sina styrkefästen. Samtidigt 
kan man även lättare upptäcka och förstå var nya politiska 
organisationer växer fram. 
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SUMMARY 

This study addresses itself to the variance in the regional 
distribution of the social democratic (SAP) vote between 1921 
and 1940. As a theoretical point of departure, it is argued that 
differences in the party1s electoral support spring from 
interaction and/or confrontation among various social forces and 
political movements in the local environment. The initial model 
on which the subsequent analyses of the party's vote are based 
comprises three different categories of factors: socio-economic 
structure, the position and strength of voluntary associations 
in the local contexts, and the effect of the local strength of 
the party's own organizational efforts. 

The electoral position of the SAP is identified along two 
dimensions, strength and stability. Party strength is defined 
according to a bivariate regression analysis with the SAP vote 
as the dependent variable and social class as the explanatory 
variable. This analysis, party vote controlled for social class, 
allowed for the identification of the SAP's strong and weak 
geographical areas. As for the second dimension, stability, 
those local governments (operationalized according to Swedish 
kommuner! that showed a high level of instability in their 
support of the §AP were separated from the other local 
governments. 

The strong as well as the weak social democratic regions that 
emerged on the basis of this dimension of strength do not differ 
much from earlier regionalizations of the SAP's vote, even 
though these pertain to other time periods (1944-1960 and 1960-
1970) and were based on higher levels of aggregation. Thus, the 
SAP's regional centers of strength and weakness are basically 
the same over time. 

The design of the study allows also for a test of Tingsten's 
'law of the social centre of gravity'. His theorem says that the 
relative överrepresentation of one social class in a given space 
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is also likely to influence the electoral behavior of citizens ' 
outside this class in the said space. 

Tingsten interprets this as evidence of social group pressure. 
However, a closer analysis refutes this conclusion. In fact, 
local governments giving the SAP a disproportionally high 
proportion of the vote are, in terms of social composition are 
not dominated by a relative överrepresentation of people 
employed in industry. In local governments where the SAP gets 
less than the theorem predicts, the economy is, however, 
dominated by non-industrial branches. 

The social group-pressure that Tingsten refers to as accounting 
for the spatial överrepresentation of one party, a group-
pressure which stems from one social class having a dominant 
position, is obviously insufficient as an explanation of party 
strength. However, this group-pressure may well exert an oblique 
impact (via other factors) on voting behavior. In order to 
unravel the sources of deviant electoral patterns in different 
areas three regions were selected: one strong, one weak and one 
unstable area in terms of the social democratic vote. The first 
two are defined according to the initial survey of the 
nationwide variance in the SAP vote. The unstable area is 
characterized by a markedly fluctuating vote over time. 
Representing the social democratic stronghold is the region 
which practically overlaps with the constituency of Malmöhus. 
The area where the social democratiac share of the vote is low 
includes the constituency of Jönköping and a small number of 
local governments in bordering constituencies. The unstable area 
covers a small part of the constituency of Älvsborg. 

This study is based on the conviction that the local environment 
contains factors that influence the chances of the party 
gaining strong electoral support. In trying to confirm this 
assumption, the party's own capability to shape its future 
through organizational activity was tested. The close 
cooperation between the SAP and the trade unions, especially at 
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the time of the forming and growth of the unions, calls for a 
widening of the scope of this study to also include the founding 
and development of local branches of the trade unions in the 
three areas under investigation. 

The rise and diffusion of local party organizations as well as 
union branches in the three areas form a distinct pattern: the 
first ones are to be found in Malmöhus, followed by the regions 
of Jönköping and Älvsborg. ALso the spread of new local union 
affiliations and party branches as well as the increase in their 
membership are ranked in the same order. Invariably, the local 
union preceed the founding of party branches. Party branches 
follow and are often to be found in the same local government 
areas. 

The spread of local unions and party branches do not comply with 
a straightforward diffusion pattern in the sense that the 
spatial extention does not originate in a few centern. The 
diffusion of local unions and party branches follow different 
patterns. 

In the initial phase, local unions and party branches are 
founded in a number of localities, mostly cities. The subsequent 
establishment of new local organizations is seldom near the 
areas in which there are already existing local organizations. 
However, during the twenties and thirties the pattern of 
diffusion changes in so far as new organizations emerge in local 
governments where both union and party aré already represented. 
The discrepancy among local governments with or without local 
unions and party branches, as well as the difference in 
membership and coverage, is reduced, over time, between the 
strong and weak social democratic areas. As for the unstable 
region, this process of equalization runs quite slowly up to 
1940. 
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To what extent can the SAP vote be accounted for by the 
existence and strength of the party1s local organization? There 
is no clear-cut answer to this question. With regard to the 
period after the introduction of universal suffrage (in effect 
1921), the effect of party organization is not very pronounced. 
If the time period is extended, however, fanning the date from 
the founding of the first local unions and party branches, the 
message is different. Wherever the local unions and party 
branches were early on the scene, the prospects of electoral 
success for the SAP were comparatively good. Early organization 
thus tends to create conditions on which the party may 
capitalize in mobilizing the electorate. The chicken is there 
before the egg, i.e., political tradition needs time before it 
is rooted in the local milieu. 

Early organization and the existence of a network of local 
branches well entrenched in the environment, seem to pave the 
way for a successful showing of the SAP in the parliamentary 
elections. While Tingsten argues that the courage to vote 
socialist among the individual workers increases with the growth 
of the working class, this analysis sees this courage as a 
result of the growth and spread, over time, of organized labor. 
Despite the fact that the organizational profileration of the 
party and the trade unions intimately covaries, both in time and 
space, in the three areas of investigation one important 
difference remains. In the constituency of Jönköping, 
unionization is not accomppanied, over time, by a political 
mobilization. The party is unable to make a breakthrough, even 
though it may draw on aid for mobilization of vote from a strong 
trade union organization and a relatively well developed party 
organization. Thus, in order to account for the variance in the 
party's regional response in the elections, it is necessary to 
go beyond controls for the presence and strength of local union 
and party organizations. 
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Consequently, in Chapters 5 and 6 the perspective is broadened 
to include other actors of relevance for the local organization 
environment. In particular, this study focuses on the impact of 
other political parties, especially those on the left, and of 
the non-conformist and teetotalist movements. The political 
mobilization that stems fromthe existence and activities of 
these actors is believed to exert a general influence on the 
prospects of the SAP's vote. In addition, it is possible to 
analyze the social democratic vote within a conceptual framework 
of party competition which is also the source of an over-all 
level of political mobilization. As for political mobilization, 
as measured by the turnout level, the variance is small and 
remains so across the areas of investigation. Tests of 
covariance between turnout and the SAP vote show that party 
profits from a high level of turnout. This is true both for the 
strong and weak areas, but not for the area of unstable SAP 
vote. 

In none of the areas investigated is competition from the left-
wing parties of significant importance. What correlations there 
are indicate that the mere existence of other left-wing parties 
does not detract from the support for the SAP, or for the left-
wing parties themselves. 

The analysis of the local organizational environment also 
includes the non-conformist and teetotalist movements. These 
movements have been brought into the study because they have 
been regarded as pathbreakers, and, indeed, models setting the 
standards for the subsequently formed political parties. Also, 
the voluntary associations are relevant because of the political 
influence they exerted on the basis of their geographic 
diffusion and strength in terms of membership. The activities 
and organizational growth of the voluntary associations may be 
interpreted from two perspectives. These can be formulated as 
hypotheses: (i) the cumulativity hypothesis, meaning that a the 
non-conformist and teetotalist movements contributed towards the 
growth of an association culture that later came to be used by 
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organized labor; (ii) the competition hypothesis, meaning that 
wherever the non-conformist and teetotalist movements were 
organized before the labor movement, organized labor failed to 
make inroads. The findings of these tests deviate area by area 
and may best be reported separately region for region. 

In the unstable region there is no organizational culture at 
all, i.e., all movements and organizations experienced severe 
difficulties in trying to found themselves and later to survive. 
The entire process of organization was slow and, when eventually 
it picked up, there was nothing to indicate any organized 
counterforce to the SAP. As a result of which, the party did 
comparatively well at the polls once it had succeeded in putting 
its party apparatus into work. At least for the twenties and 
thirties, this is in accord with the competition hypothesis. 

A well developed culture of collective organization, lead by the 
non-conformists, was established quite early in the weak social 
democratic region. The trade unions were relatively fast to be 
organized. However, there is little to indicate that the SAP 
took advantage of this. A well organized non-conformist movement 
appears to have precluded an electoral breakthrough by the SAP. 
This verifies the competition hypothesis. 

In the strong social democratic region the trade unions were 
organized more or less at the same time as the other voluntary 
associations and this laid the land open for the SAP. In 
addition, the party itself was early on the scene to form its 
own local branches and was thus in a position to compete with 
the non-conformists for popular support. In fact, the non
conformist movement never acquired a position of strength i this 
area. This goes to support the cumulativity hypothesis. 

By way of conclusion, this study lends support to the following 
conclusions of the prospects of the SAP mobilizing the 
electorate: to get established in the local setting the party 
was in need of (i) an organizational culture, (ii) a local 
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organization, and (iii) the absence of strong local opinion 
against the party's activities and organizational efforts. There 
is also data showing that the party was favoread by (iv) a high 
level of political mobilization, whereas there is nothing that 
says that the party's prospects of becoming successful were 
hampered by (v) competition from the Left. 
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APPENDIX 2: Sammanställning över kommuner som ingår i de olika 
undersökningsområdena. 

STARKT SOCIALDEMOKRATISKT OMRÅDE - MALMÖHUS-OMRÅDET 

GEOKOD KOMMUNNAMN GEOKOD KOMMUNNAMN 

1201010 Västra Ingelstad 1203150 Fleninge 
1201020 Östra Grevie 1203240 Välinge 
1201030 Mellan-Grevie 1203250 Kattarp 
1201040 Södra Àkarp 1203260 Södra Vram 
1201050 Gässie 1203270 Norra Vram 
1201070 Arrie 1203300 Bjuv 
1201100 Hököpinge 1203310 Kågeröd 
1201110 Tygelsjö 1203320 Halmstad 
1201120 Västra Klagstorp 1203330 Ottarp 
1201130 Bunkeflo 1203340 Kvistofta 
1201150 Lockarp 1204010 Silvåkra 
1201170 Särslöv 1204020 Revinge 
1201190 Svedala 1204030 Hardeberga 
1201200 Södra Sallerup 1204040 Södra Sandby 
1201210 Oxie 1204050 Igelösa och Västra O 
1201220 Törringe 1204060 Stävie 
1201230 Västra Kärrstorp 1204070 Lackalänga 
1201240 Glostorp 1204110 Norra Nöbbelöv 
1201250 Svedala 1204120 Västra Hoby 
1202010 Hammarlöv 1204130 Håstad 
1202020 Västra Vemmerlöv 1204140 Borgeby 
1202030 Maglarp 1204150 Stångby 
1202040 Västra Tommarp 1204160 Vallkärra 
1202050 Skegrie 1204170 Hällestad 
1202060 Räng 1204200 Dalby 
1202070 Stora Hammar 1204210 Bonderup 
1202100 Håslöv 1204240 Lunds lk 
1202110 Bodarp 1204250 Stora Råby 
1202120 Vällinge 1204260 Bjällerup 
1202130 Fuglie 1204270 Everlöv 
1202160 Anderslöv 1204300 Veberöd 
1202200 Gylle 1204310 Blentarp 
1202210 Kyrkoköpinge 1204320 Godelöv 
1202220 Stora Slågarp 1205010 Lyngby 
1202230 Lilla Slågarp 1205020 Genarp 
1202240 Dalköpinge 1205030 Skabersjö 
1202250 Gislöv 1205040 Knästorp 
1203010 Välluv 1205050 Tottarp 
1203040 Bårslöv 1205060 Kyrkheddinge 
1203050 Fjärestad 1205070 Esarp 
1203060 Frillestad 1205100 Bara 
1203070 Ekeby 1205110 Mölleberga 
1203100 Hesslunda 1205120 Görslöv 
1203110 Risekatslösa 1205130 Burlöv 
1203120 Kropp 1205150 Flackarp 
1203130 Mörarp 1205160 Brågarp 



1205170 Nevishög 1210100 
1205200 Hyby 1210110 
1205210 Bj ärshög 1210120 
1205220 Lomma 1210130 
1206070 Högseröd 1210160 
1206140 Bosjökloster 1210170 
1206150 Harlösa 1210200 
1206160 Hammarlunda 1210210 
1206170 östra Strö 1210220 
1206200 Skarhult 1210230 
1206210 Gudmuntorp 1210240 
1206220 Hurva 1210250 
1206230 Gårdstånga 1210260 
1206240 Holmby 1210370 
1206250 Borrlunda 1211010 
1206260 Skeglinge 1211030 
1207010 Brandstad 1211040 
1207020 Södra Åsum 1211050 
1207040 öved 1211060 
1207070 Ilstorp 1211070 
1207100 Björka 1211100 
1207110 Våmb 1211110 
1207120 Rödinge 1211120 
1207130 Ramsåsa 1211130 
1207220 Sövde 1211140 
1208010 Villie 1211160 
1208020 Västra Nöbbelöv 1211170 
1208030 Sjörup 1212010 
1208040 Katslösa 1212020 
1208050 Balkåkra 1212030 
1208060 Snårestad 1212040 
1208070 Skårby 1212050 
1209010 Stora Köpinge 1212060 
1209020 Stora Herrestad 1212070 
1209030 Borrie 1212100 
1209040 öja 1212110 
1209050 Hedeskog 1212120 
1209060 Sövestad 1212130 
1209070 Bromma 1212140 
1209100 Högestad 1212160 
1209110 Baldringe 1212200 
1209120 Bjäresjö 1213020 
1210010 Simiinge 1213030 
1210020 Hemmingsdynge 1213040 
1210030 Södra Åby 1213050 
1210040 östra Torp 1213060 
1210050 Lilla Isie 1213070 
1210060 ÄSpÖ 1213100 
1210070 Östra Klagstorp 1213110 
1210090 Skurup 1213120 

Källstorp 
Lilla Bedinge 
Gärdslöv 
önnarp 
östra Vemmenhög 
Västra Vemmenhög 
Skivarp 
örsjö 
Solberga 
Hassle-Bösarp 
SIimminge 
Skurup 
Grönby 
Börringe 
Sankt Ibb 
Glumslöv 
Herslöv 
Säby 
Vadensjö 
örja 
Asmundtorp 
Tofta 
Billeberga 
Tirup 
Felestad 
Sireköpinge 
Svalöv 
Annelöv 
Norrvidinge 
Kells-Nöbbelöv 
Torrlösa 
Norra Skrevlinge 
Reslöv 
östra Karleby 
Trollenäs 
Bosarp 
Västra Strö 
Konga 
Ask 
Röstånga 
Stehag 
Västra Sallerup 
Remmarlöv 
örtofta 
Lilla Harrie 
Stora Harrie 
Virke 
Hög 
Kävlinge 
Västra Karleby 



1213130 Saxtorp 
1213140 Södervidinge 
1213160 Dagstorp 
1213170 Barsebäck 
1213200 Hofterup 
1213210 Löddeköpinge 
1214080 Malmö 
1215080 Lund 
1216080 Landskrona 
1218080 Eslöv 
1219080 Ystad 
1220080 Trelleborg 
1221080 Skanör med Falsterbo 
1101010 Riseberga 
1102060 Västra Broby 
1109010 Glemminge 
1109020 Tosterup 
1109060 Ingelstorp 
1109070 Valleberga 
1109110 Hörup 
1109220 Övraby 
1109230 Benestad 



SVAGT SOCIALDEMOKRATISKT OMRÅDE - SMÅLANDS-OMRÅDET 

GEOKOD KOMMUNNAMN 

0517050 Stora Aby 
0601010 Svarttorp 
0601020 Lekeryd 
0601030 Järsnäs 
0601040 Forserum 
0601050 Barkeryd 
0601070 Järstorp 
0601100 Bankeryd 
0601110 Rogberga 
0601120 öggestorp 
0601130 Barnarp 
0601140 Månsarp 
0601150 Sanderyd 
0601160 Hakarp 
0601260 Nässjö 
0602010 Visingsö 
0602020 Gränna lk 
0602030 Skärstad 
0602040 ölmestad 
0603010 Bottnaryd 
0603020 Mulseryd 
0603030 Angerdshestra 
0603050 Norra Unnaryd 
0603060 Valdshult 
0603070 öreryd 
0603100 Norra Hestra 
0603110 Bonstorp 
0603120 Åsenhöga 
0603130 Källeryd 
0604010 Lommaryd 
0604020 Bälaryd 
0604030 Frinnaryd 
0604040 Adelöv 
0604050 Vireda 
0604060 Haurida 
0604070 Askeryd 
0604100 Bredestad 
0604110 Marbäck 
0604120 Linderås 
0604130 Säby 
0605010 Ingatorp 
0605020 Bellö 
0605030 Hässleby 
0605040 Hult 
0605050 Edshult 
0605060 Höreda 

GEOKOD KOMMUNNAMN 

0605070 Mellby 
0605100 Eksjö lk 
0605110 Flisby 
0605120 Norra Solberga 
0606010 Vetlanda 
0606020 Björkö 
0606030 Nävelsjö 
0606040 Karlstorp 
0606050 Kråkshult 
0606060 Alseda 
0606070 Skede 
0606100 ökna 
0606110 Skirö 
0606120 Nye 
0606130 Näshult 
0606140 Stenberga 
0606150 Korsberga 
0606160 Lemnhult 
0606170 Bäckseda 
0606200 Näsby 
0606210 Myresjö 
0606220 Lannaskede 
0607010 Norra Sandsjö 
0607020 Vallsjö 
0607030 Fröryd 
0607040 Bäckaby 
0607050 Ramkvilla 
0607060 Södra Solberga 
0607070 Hultsjö 
0607100 Skepperstad 
0607110 Hjärtlanda 
0607120 Hjälmseryd 
0607130 Stockaryd 
0607140 Vrigstad 
0607150 Nydala 
0607160 Svennarum 
0607170 Malmbäck 
0607200 ödestuga 
0607210 Almesåkra 
0607220 Bringetofta 
0607230 Norra Ljunga 
0607240 Hylletofta 
0608010 Tofteryd 
0608020 Byarum 
0608030 Fryele 
0608040 Hagshult 



0608050 Rydaholm 0705150 Mistelås 
0608060 Gällaryd 0706010 Vittaryd 
0608100 Våxtorp 0706020 Berga 
0608110 Tånnö 0706030 Dörarp 
0608120 Kärda 0706040 Ryssby 
0608130 Hånger 0706050 Tutaryd 
0608140 Åker 0706060 Agunnaryd 
0608150 Kävsjö 0706140 Hinneryd 
0608270 Värnamo 0706160 Lidhult 
0609010 Sunnaryd 0706170 Vrå 
0609020 Jälluntofta 0706200 Annerstad 
0609030 Femsjö 0706210 Torpa 
0609040 Långaryd 0706220 Nöttja 
0609050 Färgaryd 0706240 Angelstad 
0609060 Södra Hestra 0706250 Kånna 
0609070 Gryteryd 0706260 Södra Ljunga 
0609100 Burseryd 0706270 Hamneda 
0609110 Sandvik 0708080 Ljungby 
0609120 Bosebo 0805060 Virserum 
0609130 Villstad 1604250 Habo 
0609140 Båraryd 1604260 Gustav Adolf 
0609150 Våthult 
0609160 Reftele 
0609170 Anderstorp 
0609200 Kulltorp 
0609210 Gnosjö 
0609220 Forsheda 
0609230 Bredaryd 
0609240 Torskinge 
0609250 ÂS 
0609260 Kållerstad 
0609270 Bolmsö 
0609300 Dannäs 
0609310 Tannåker 
0605090 Mariannelund 
0607090 Bodafors 
0608090 Värnamo 
0610080 Jönköping 
0611080 Eksjö 
0612080 Huskvarna 
0613080 Gränna 
0614080 Tranås 
0615080 Nässjö 
0616080 Värnamo 
0618080 Vetlanda 
0702120 Drev 
0702130 Hornaryd 
0705120 Hjortsberga 
0705130 Kvenneberga 
0705140 Slätthög 



INSTABILT SOCIALDEMOKRATISKT OMRÅDE - ÄLVSBORGS-OMRÅDET 

GEOKOD KOMMUNNAMN GEOKOD KOMMUNNAMN 

1506010 Herrljunga 1511040 Bredared 
1506020 Tarsied 1511050 Tämta 
1506030 Remmene 1512010 Norra Åsarp 
1506040 Fölene 1512020 Kölaby 
1506050 Eggvena 1512030 Solberga 
1506150 Horla 1512040 Smula 
1506160 Skogsbygden 1512050 Blidsberg 
1506250 ödenäs 1512060 Dalum 
1507010 Södra Björke 1512070 Humla 
1507020 Vesene 1512100 Timmele 
1507030 Grude 1512130 Böne 
1507040 Jällby 1512140 Knatte 
1507050 Hudene 1512150 Liared 
1507070 Skölvene 1512160 Kölingared 
1507100 Hov 1512170 Fivlered 
1507110 Norra Säm 1512200 Hössna 
1507120 Källunga 1512210 Gullered 
1507130 Eriksberg 1512220 Strängsered 
1507140 Broddarp 1513220 Dannike 
1507150 Mjäldrunga 1513250 Gällstad 
1507160 Od 1513260 Grönahög 
1507170 öra 1513270 Södra Säm 
1507200 Alboga 1513300 Finnekumla 
1507210 Molla 1513310 Tvärred 
1507220 Nårunga 1513320 Marbäck 
1507230 Ljur 1513330 Dalstorp 
1507240 Ornunga 1513340 Hulared 
1507250 Kvinnestad 1513350 ölsremma 
1507260 Asklanda 1522080 Ulricehamn 
1508010 Rångedala 1605030 Börstig 
1508020 Toarp 1605040 Brismene 
1508030 Äspered 1612060 Västerbitterna 
1508040 Tärby 
1508050 Varnum 
1508060 Brämhult 
1508070 Gingri 
1508100 Södra Ving 
1508120 Fänneslunda 
1508130 Grovare 
1508150 Murum 
1508170 Möne 
1508200 Kärråkra 
1510030 Töllsjö 
1511010 Fristad 
1511020 Borgstena 



APPENDIX 3.1: Totala antalet SAP-medlemmar i de tre 
undersökningsområdena 1894-1940. 

Starkt Svagt Instabili 
s-omrèd< t s-omrftde s-område 

Antal SAP- Antal ! SAP- Antal SAP 
Ar medl. H medi. N medi M 

1894 2361 < 4) 
1895 3175 ( 4) 
1896 3717 ( 5) 
1897 5120 ( 5) 
1898 8251 ( 8) 
1899 8735 < 9) 
1900 9154 ( 9) 30 ( 1) 
1901 11969 < 9) 448 ( 3) 
1902 11826 ( 10) 563 ( 4) 
1903 13769 ( 10) 689 ( 6) 
1904 
1905 16404 ( 11) 856 ( 10) 
1906 13140 < 15) 963 ( 11) 
1907 16733 ( 18) 1315 ( 14) 
1908 12558 ( 22) 1284 ( 14) 
1909 11508 ( 22) 1000 ( 14) 
1910 10849 ( 22) 763 ( 13) 
1911 9946 ( 24) 1096 ( 18) 
1912 10735 ( 26) 1049 ( 17) 32 ( 2) 
1913 11669 ( 27) 1128 ( 19) 71 ( 3) 
1914 11890 ( 36) 1439 ( 27) 59 ( 3) 
1915 
1916 1829 ( 29) 56 ( 3) 
1917 1672 ( 28) 115 ( 4) 
1918 42 ( 1) 
1919 19472 ( 85) 2387 ( 36) 65 ( 2) 
1920 20515 ( 89) 1737 ( 30) 56 ( 2) 
1921 16169 ( 94) 1410 ( 28) 11 ( 1) 
1922 17012 ( 96) 1295 ( 28) 
1923 18796 ( 86) 1578 ( 34) 14 ( 1) 
1924 21273 < 87) 1755 ( 36) 99 ( 4) 
1925 22862 ( 87) 1933 ( 38) 95 ( 3) 
1926 13735 ( 92) 2614 ( 41) 97 ( 3) 
1927 15322 ( 98) 2943 ( 42) 305 ( 4) 
1928 3099 ( 41) 581 ( 5) 
1929 20748 (102) 3415 ( 40) 1055 ( 5) 
1930 3928 ( 43) 684 ( 5) 
1931 24698 (121) 4162 ( 45) 803 ( 7) 
1932 26257 (127) 4459 ( 47) 907 ( 11) 
1933 27614 (132) 4982 ( 55) 9 77 ( 11) 
1934 31108 (140) 5259 ( 64) 1015 ( 12) 
1935 30998 (146) 5692 ( 67) 1065 ( 12) 
1936 26503 (150) 5622 ( 56) 1095 ( 13) 
1937 30123 (151) 6225 ( 61) 1257 ( 16) 
1938 34198 (154) 8252 ( 71) 1461 ( 20) 
1939 36551 (155) 8461 ( 73) 1603 ( 20) 
1940 31508 (154) 9655 ( 74) 1726 ( 20) 



APPENDIX 3.2: Antal SAP-medlemmar per kommun i de tre 
undersökningsområden 1894-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-omréde s-omréde 

Antal Antal Antal 
Ar medi. N medi, . N medi. . N 

1894 590 ( 4) 
1895 794 ( 4) 
1896 743 ( 5) 
1897 1024 ( 5) 
1898 1031 ( 8) 
1899 971 ( 9) 
1900 1017 ( 9) 30 ( 1) 
1901 1330 ( 9) 149 ( 3) 
1902 1183 < 10) 141 ( 4) 
1903 1377 ( 10) 115 ( 6) 
1904 
1905 1491 < 11) 86 (10) 
1906 876 ( 15) 88 (11) 
1907 930 < 18) 94 (14) 
1908 571 < 22) 92 (14) 
1909 523 ( 22) 71 (14) 
1910 493 ( 22) 59 (13) 
1911 415 ( 24) 61 (18) 
1912 413 ( 26) 62 (17) 16 ( 2 
1913 432 ( 27) 59 (19) 24 ( 3 
1914 330 < 36) 53 (27) 20 ( 3 
1915 
1916 63 (29) 19 ( 3 
1917 60 (28) 29 ( 4 
1918 42 ( 1 
1919 229 ( 85) 66 (36) 33 ( 2 
1920 231 < 89) 58 (30) 28 ( 2 
1921 173 < 96) 50 (28) 11 ( 1 
1922 177 < 96) 46 (28) 
1923 219 ( 86) 46 (34) 14 ( 1 
1924 245 ( 87) 49 (36) 25 ( 4 
1925 263 ( 87) 51 (38) 32 ( 3 
1926 149 ( 92) 64 (41) 32 ( 3 
1927 156 < 98) 70 (42) 76 ( 4 
1928 76 (41) 116 ( 5 
1929 203 (102) 85 (40) 211 ( 5 
1930 91 (43) 137 ( 5 
1931 204 (121) 93 (45) 115 ( 7 
1932 207 (127) 95 (47) 83 (11 
1933 209 (132) 91 (55) 89 (11 
1934 222 (140) 82 (64) 85 (12 
1935 212 (146) 85 (67) 89 (12 
1936 177 (150) 100 (56) 84 (13 
1937 200 (151) 102 (61) 79 (16 
1938 222 (154) 116 (71) 73 (20 
1939 236 (155) 116 (73) 80 (20 
1940 205 (154) 131 (74) 86 (20 



APPENDIX 3.3: Totala antalet medlemmar i fackföreningar i de 
tre undersökningsområdena 1886-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-omràde s-omréde s-område 

Antal Antal Antal 
Ar fack.m N fackm. N fackm. N 

1886 1053 ( 2) 
1887 58 ( 1) 18 1) 
1888 453 ( 3) 21 1) 
1889 603 < 4) 22 1) 
1890 525 ( 5) 30 1) 
1891 579 < 4) 32 1) 
1892 734 ( 4) 31 1) 
1893 810 < 5) 48 1) 
1894 1020 < 5) 109 1) 
1895 1496 ( 5) 192 4) 
1896 1596 ( 6) 330 5) 
1897 5021 ( 12) 271 6) 
1898 5544 ( 17) 406 7) 41 1) 
1899 6921 ( 19) 280 7) 28 1) 
1900 5856 < 19) 248 7) 4 1) 
1901 9151 ( 22) 475 7) 
1902 12121 ( 31) 781 10) 
1903 14355 ( 32) 1144 11) 4 1) 
1904 17940 ( 38) 1350 12) 4 1) 
1905 17036 ( 39) 1293 14) 4 1) 
1906 24965 < 42) 1744 18) 19 2) 
1907 27307 < 47) 2889 23) 19 1) 
1908 26620 < 47) 3557 25) 166 3) 
1909 18963 ( 49) 2627 22) 137 3) 
1910 15379 < 47) 1780 22) 72 2) 
1911 14669 ( 43) 1804 22) 64 2) 
1912 15655 ( 43) 1863 18) 70 2) 
1913 16919 < 41) 2118 23) 113 2) 
1914 16846 < 41) 2457 23) 87 2) 
1915 17238 ( 39) 2689 17) 185 4) 
1916 21307 < 38) 4119 24) 206 4) 
1917 26439 ( 40) 6941 27) 508 5) 
1918 30879 ( 45) 8819 39) 445 5) 
1919 37323 ( 49) 9868 42) 856 6) 
1920 40817 ( 54) 10290 43) 859 6) 
1921 35997 ( 53) 10122 43) 333 4) 
1922 35722 ( 53) 9160 48) 592 6) 
1923 37316 ( 50) 8676 45) 661 6) 
1924 38440 ( 51) 10158 43) 982 6) 
1925 40061 ( 50) 10859 45) 1099 6) 
1926 39085 ( 51) 19611 47) 1083 6) 
1927 41256 ( 54) 11726 47) 1164 7) 
1928 44014 ( 56) 12578 49) 1259 8) 
1929 46366 < 56) 13990 51) 1336 10) 
1930 57740 ( 66) 15515 53) 1650 10) 
1931 51862 ( 68) 16868 55) 1711 9) 
1932 53480 < 74) 17738 56) 1951 10) 
1933 53997 < 79) 18101 60) 1902 10) 
1934 57484 ( 85) 19031 60) 1882 10) 
1935 60518 ( 90) 20221 64) 2102 12) 
1936 65580 (101) 22350 67) 2187 12) 
1937 70766 < 98) 25268 74) 2120 12) 
1938 75213 < 99) 27080 78) 2123 13) 
1939 79527 ( 98) 29246 80) 2259 12) 
1940 79274 < 99) 29181 82) 2332 12) 



APPENDIX 3.4: Antal medlemmar i fackföreningar per kommun 
i de tre undersökningsområdena 1886-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-område s-område s-område 

Antal Antal Antal 
Ar medi. N medi. N medi. N 

1886 527 2) 
1887 58 1) 18 1) 
1888 151 3) 21 1) 
1889 151 4) 22 1) 
1890 105 5) 30 1) 
1891 145 4) 32 1) 
1892 184 4) 31 1) 
1893 162 5) 48 1) 
1894 204 5) 109 1) 
1895 299 5) 48 4) 
1896 266 6) 66 5) 
1897 418 12) 45 6) 
1898 326 17) 58 7) 41 1) 
1899 364 19) 40 7) 28 1) 
1900 308 19) 35 7) 4 1) 
1901 416 22) 68 7) 
1902 391 31) 78 10) 
1903 449 32) 104 11) 4 1) 
1904 472 38) 113 12) 4 1) 
1905 437 39) 92 14) 4 1) 
1906 594 42) 97 18) 10 2) 
1907 581 47) 126 23) 19 1) 
1908 566 47) 142 25) 55 3) 
1909 387 49) 119 22) 46 3) 
1910 327 47) 81 22) 36 2) 
1911 341 43) 82 22) 32 2) 
1912 364 43) 104 18) 35 2) 
1913 413 41) 92 23) 57 2) 
1914 411 41) 107 23) 44 2) 
1915 442 39) 158 17) 46 4) 
1916 561 38) 172 24) 52 4) 
1917 661 40) 257 27) 102 5) 
1918 686 45) 226 39) 89 5) 
1919 762 49) 235 42) 143 6) 
1920 756 54) 239 43) 143 6) 
1921 679 53) 235 43) 83 4) 
1922 674 53) 191 48) 99 6) 
1923 746 50) 193 45) 110 6) 
1924 754 51) 236 43) 164 6) 
1925 801 50) 241 45) 183 6) 
1926 766 51) 417 47) 181 6) 
1927 764 54) 250 47) 166 7) 
1928 786 56) 257 49) 157 8) 
1929 828 56) 274 51) 134 10) 
1930 875 66) 293 53) 165 10) 
1931 763 68) 307 55) 190 9) 
1932 723 74) 317 56) 195 10) 
1933 684 79) 302 60) 190 10) 
1934 676 85) 317 60) 188 10) 
1935 672 90) 316 64) 175 12) 
1936 649 101) 334 67) 182 12) 
1937 722 98) 342 74) 177 12) 
1938 760 99) 347 78) 163 13) 
1939 812 98) 366 80) 188 12) 
1940 801 99) 356 82) 194 12) 



APPENDIX 3.5: Totala antalet medlemmar f frikyrkoförsamlingar i 
de tre undersökningsområdena 1881-1940. 

Starkt 
s-omr&de 

Antal 
medi, i 

Ar frik.förs.N 

1881 198 4) 
1882 375 6) 
1883 170 4) 
1884 245 5) 
1885 487 6) 
1886 1109 9) 
1887 1164 11) 
1888 1550 14) 
1889 1782 17) 
1890 1999 19) 
1891 2130 19) 
1892 2119 19) 
1893 1673 21) 
1894 1644 20) 
1895 1684 19) 
1896 1982 21) 
1897 889 9) 
1898 668 8) 
1899 1160 12) 
1900 1228 14) 
1901 1979 19) 
1902 748 7) 
1903 778 7) 
1904 811 7) 
1905 1329 13) 
1906 2689 27) 
1907 1417 13) 
1908 1448 12) 
1909 1520 12) 
1910 1539 12) 
1911 2905 27) 
1912 1697 12) 
1913 1842 12) 
1914 1955 12) 
1915 3650 30) 
1916 3839 30) 
1917 3405 23) 
1918 2145 12) 
1919 2212 12) 
1920 3531 23) 
1921 4125 29) 
1922 4107 30) 
1923 4061 31) 
1924 2062 12) 
1925 4497 31) 
1926 4579 32) 
1927 2274 13) 
1928 4512 32) 
1929 4507 33) 
1930 4358 32) 
1931 4391 32) 
1932 4428 33) 
1933 4588 32) 
1934 4284 32) 
1935 4276 32) 
1936 4193 32) 
1937 4111 32) 
1938 4085 32) 
1939 2058 12) 
1940 3881 32) 

Instabil t 
s-område 

Antal 
medi, i 

frik.förs.N 

59 2) 
58 2) 
65 2) 
81 4) 
91 4) 

173 6) 
176 7) 
237 8) 
325 9) 
427 10) 
992 14) 

1100 16) 
1181 17) 
1305 17) 
1448 18) 
1538 19) 

134 6) 
132 6) 
115 6) 
102 6) 

1444 21) 
116 6) 
120 6) 
147 7) 
148 7) 

1721 22) 
140 9) 
181 9) 
174 9) 
185 9) 

1749 26) 
181 9) 
240 9) 
256 9) 

2479 34) 
2464 33) 
1944 29) 
308 9) 
270 8) 

2006 28) 
2896 39) 
3110 42) 
3142 43) 
340 8) 

3230 43) 
3237 44) 
400 9) 

3289 43) 
3239 43) 
3365 42) 
3381 43) 
3250 43) 
3409 42) 
3420 42) 
3495 44) 
3503 44) 
3538 44) 
3496 44) 
312 7) 

3432 44) 

Svagt 
s-område 

Antal 
medi, i 

frik.förs.N 

135 ( 4 
292 ( 7 
293 ( 6 
242 ( 8 

1635 ( 15 
2636 ( 25 
3082 ( 30 
3147 ( 32 
3452 ( 38 
3560 ( 44 
1700 ( 28 
4084 < 49 
4289 < 49 
4480 ( 49 
4614 ( 52 
4758 ( 53 
1348 ( 19 
1422 ( 21 
1886 ( 24 
2939 ( 25 
4787 ( 63 
1545 ( 21 
1478 ( 21 
1466 ( 22 
2223 ( 31 
7513 ( 75 
2279 ( 30 
2374 ( 30 
2474 ( 30 
2662 ( 31 
9417 ( 81 
3204 ( 34 
3470 < 35 
3661 ( 36 

11190 ( 86 
11623 ( 91 
8700 ( 68 
4533 ( 38 
4609 ( 39 
9487 ( 67 

16163 ( 91 
13268 ( 91 
14113 (100 
8580 ( 41 

14273 (100 
14508 (103 
4907 ( 38 

14828 (101 
14926 (100 
15048 (101 
15060 (100 
15137 (101 
15759 (102 
16281 (102 
16477 (102 
16520 (102 
16574 (100 
15736 ( 97 
5071 ( 31 

15563 ( 98 



APPENDIX 3.6: Antal medlemmar i frikyrkoförsamlingar per 
kommun i de tre undersökningsområdena 1881-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-omrède s-område s-område 

Antal Antal Antal 
Ar medi. N medi. N medi. N 

1881 50 4) 34 4) 30 2) 
1882 63 6) 42 7) 29 2) 
1883 43 4) 49 6) 33 2) 
1884 49 5) 30 8) 20 4) 
1885 81 6) 109 15) 23 4) 
1886 123 9) 105 25) 29 6) 
1887 106 11) 103 30) 25 7) 
1888 111 14) 98 32) 30 8) 
1889 105 17) 91 38) 36 9) 
1890 105 19) 81 44) 43 10) 
1891 112 19) 61 28) 71 14) 
1892 112 19) 83 49) 69 16) 
1893 80 21) 88 49) 70 17) 
1894 82 20) 91 49) 77 17) 
1895 89 19) 89 52) 80 18) 
1896 94 21) 90 53) 81 19) 
1897 99 9) 71 19) 22 6) 
1898 84 8) 68 21) 22 6) 
1899 97 12) 79 24) 19 6) 
1900 88 14) 118 25) 17 6) 
1901 104 19) 76 63) 69 21) 
1902 107 7) 74 21) 19 6) 
1903 111 7) 70 21) 20 6) 
1904 116 7) 67 22) 21 7) 
1905 102 13) 72 31) 21 7) 
1906 100 27) 100 75) 78 22) 
1907 109 13) 76 30) 16 9) 
1908 121 12) 79 30) 20 9) 
1909 127 12) 83 30) 19 9) 
1910 128 12) 86 31) 21 9) 
1911 108 27) 116 81) 67 26) 
1912 141 12) 94 34) 20 9) 
1913 154 12) 99 35) 27 9) 
1914 163 12) 102 36) 28 9) 
1915 122 30) 130 86) 73 34) 
1916 128 30) 128 91) 75 33) 
1917 149 23) 128 68) 67 29) 
1918 179 12) 119 38) 34 9) 
1919 184 12) 118 39) 34 8) 
1920 154 23) 142 67) 72 28) 
1921 142 29) 178 91) 74 39) 
1922 137 30) 146 91) 74 42) 
1923 131 31) 141 100) 73 43) 
1924 172 12) 209 41) 43 8) 
1925 145 31) 143 100) 75 43) 
1926 143 32) 141 103) 74 44) 
1927 175 13) 129 38) 44 9) 
1928 141 32) 147 101) 77 43) 
1929 137 33) 149 100) 75 43) 
1930 136 32) 149 101) 80 42) 
1931 137 32) 151 100) 79 43) 
1932 134 33) 150 101) 76 43) 
1933 143 32) 155 102) 81 42) 
1934 134 32) 160 102) 81 42) 
1935 134 32) 162 102) 79 44) 
1936 131 32) 162 102) 80 44) 
1937 129 32) 166 100) 80 44) 
1938 128 32) 162 97) 80 44) 
1939 172 12) 164 31) 45 7) 
1940 121 32) 159 98) 78 44) 



APPENDIX 3.7: Totala antalet medlemmar i nykterhets-
organisationer i de tre undersökningsområdena 
1883-1940. 

Starkt Svagt Instabilt 
s-omréde s-omréde s-omréde 

Antal Antal Antal 
medi, i medi, i medi, i 
nykt.org. nykt.org. nykt.org. 

Ar N I M N 

1883 1377 ( 19) 
1884 1540 ( 22) 98 ( 5) 199 ( 6) 
1885 2050 ( 25) 206 < 8) 214 < 6) 
1886 2012 ( 28) 115 ( 6) 181 ( 7) 
1887 2354 ( 32) 50 < 3) 218 ( 7) 
1888 1907 ( 32) 7 ( 1) 140 < 5) 
1889 1694 < 30) 92 < 4) 222 < 7) 
1890 1841 < 29) 499 ( 8) 221 < 6 ) 
1891 2040 ( 28) 1287 < 15) 282 < 7) 
1892 3103 ( 30) 2154 ( 17) 287 ( 6) 
1893 2654 ( 29) 2171 ( 14) 177 ( 6) 
1894 2614 ( 32) 2069 ( 15) 409 < 7) 
1895 2900 ( 33) 1597 ( 14) 400 ( 6) 
1896 9653 ( 39) 1475 < 16) 321 ( 6) 
1897 4222 ( 46) 1723 < 14) 374 ( 6) 
1898 4464 ( 52) 1410 < 15) 228 C 7 ) 
1899 4705 < 51) 366 < 2) 170 ( 2) 
1900 5053 ( 52) 1113 ( 9) 683 (11) 
1901 4995 ( 61) 1694 ( 16) 795 (12) 
1902 5292 ( 52) 1972 ( 19) 5005 (17) 
1903 5468 ( 52) 2094 ( 25) 1249 (18) 
1904 5852 ( 58) 3511 ( 35) 1544 (24) 
1905 6169 ( 57) 5185 < 46) 1948 (28) 
1906 6900 ( 55) 5480 < 49) 2145 (31) 
1907 4513 ( 53) 5700 ( 55) 2603 (34) 
1908 7928 ( 66) 6632 < 64) 2986 (39) 
1909 8521 ( 72) 8764 < 82) 3811 (43) 
1910 8332 ( 76) 8957 ( 89) 3558 (41) 
1911 8077 ( 77) 8693 ( 90) 3565 (42) 
1912 8064 ( 80) 8587 < 88) 3545 (43) 
1913 8032 ( 80) 8539 < 85) 3274 (40) 
1914 6795 ( 70) 9901 ( 88) 3143 (37) 
1915 6012 ( 64) 7827 ( 83) 3189 (37) 
1916 5967 ( 63) 7892 < 82) 3023 (36) 
1917 5182 ( 58) 7663 ( 81) 3194 (36) 
1918 4658 ( 56) 6858 ( 76) 3039 (36) 
1919 4103 ( 55) 6270 < 72) 2610 (35) 
1920 4338 ( 54) 6078 < 72) 2290 (33) 
1921 4609 ( 53) 5248 < 60) 2005 (30) 
1922 4893 ( 53) 6236 < 74) 2392 (33) 
1923 4574 ( 50) 10971 ( 75) 2109 (32) 
1924 4343 ( 50) 6014 < 76) 2162 (32) 
1925 4127 ( 52) 5942 ( 83) 1998 (30) 
1926 4145 ( 50) 6223 < 84) 1976 (29) 
1927 3977 ( 52) 5638 ( 85) 1962 (27) 
1928 3525 ( 50) 5198 ( 83) 1714 (26) 
1929 3506 < 52) 5256 ( 82) 1630 (26) 
1930 3505 ( 53) 5508 < 88) 1612 (28) 
1931 3366 ( 50) 5106 ( 90) 1553 (28) 
1932 3318 ( 50) 5027 < 87) 1490 (27) 
1933 3510 ( 50) 4916 < 84) 1453 (26) 
1934 3464 ( 55) 5003 ( 85) 1489 (25) 
1935 3573 < 55) 4833 < 86) 1521 (25) 
1936 3612 < 53) 5262 ( 87) 1482 (24) 
1937 3607 ( 50) 5203 ( 82) 1502 (25) 
1938 3445 ( 47) 5050 < 80) 1508 (25) 
1939 3406 ( 46) 5029 < 81) 1516 (26) 
1940 3353 ( 45) 5079 ( 82) 1546 (26) 



APPENDIX 3.8: Antal medlemmar i nykterhetsorganisationer per 
kommun i de tre undersökningsområdena 1883-1940. 

Starkt 
s-område 

Antal 
Ar medi. N 

1883 73 19) 
1884 70 22) 
1885 82 25) 
1886 72 28) 
1887 74 32) 
1888 60 32) 
1889 57 30) 
1890 64 29) 
1891 73 28) 
1892 103 30) 
1893 92 29) 
1894 82 32) 
1895 88 33) 
1896 248 39) 
1897 92 46) 
1898 86 52) 
1899 92 51) 
1900 97 52) 
1901 82 61) 
1902 102 52) 
1903 105 52) 
1904 101 58) 
1905 109 57) 
1906 126 55) 
1907 85 53) 
1908 120 66) 
1909 118 72) 
1910 110 76) 
1911 105 77) 
1912 101 80) 
1913 100 80) 
1914 97 70) 
1915 94 64) 
1916 95 63) 
1917 89 58) 
1918 83 56) 
1919 75 55) 
1920 80 54) 
1921 87 53) 
1922 92 53) 
1923 92 50) 
1924 87 50) 
1925 79 52) 
1926 83 50) 
1927 77 52) 
1928 71 50) 
1929 67 52) 
1930 66 53) 
1931 67 50) 
1932 66 50) 
1933 70 50) 
1934 63 55) 
1935 65 55) 
1936 68 53) 
1937 72 50) 
1938 73 47) 
1939 75 46) 
1940 75 45) 

Instabi It 
s-område 

Antal 
medi. N 

33 ( 6) 
36 ( 6) 
26 ( 7) 
31 ( 7) 
28 ( 5) 
32 ( 7) 
37 ( 6) 
40 ( 7) 
48 ( 6) 
30 ( 6) 
58 ( 7) 
67 ( 6) 
54 ( 6) 
62 ( 6) 
33 ( 7) 
85 ( 2) 
62 (11) 
66 (12) 

294 (17) 
69 (18) 
64 (24) 
70 (28) 
69 (31) 
77 (34) 
77 (39) 
89 (43) 
87 (41) 
85 (42) 
82 (43) 
82 (40) 
85 (37) 
86 (37) 
84 (36) 
89 (36) 
84 (36) 
75 (35) 
69 (33) 
67 (30) 
73 (33) 
66 (32) 
68 (32) 
67 (30) 
68 (29) 
73 (27) 
66 (26) 
63 (26) 
58 (28) 
56 (28) 
55 (27) 
56 (26) 
60 (25) 
61 (25) 
62 (24) 
60 (25) 
60 (25) 
58 (26) 
60 (26) 

Svagt 
s-område 

Antal 
medi. N 

20 ( 5) 
26 ( 8) 
19 < 6) 
17 ( 3) 
7 ( 1) 

23 ( 4) 
62 ( 8) 
86 (15) 

127 (17) 
155 (14) 
138 (15) 
114 (14) 
92 (16) 

123 (14) 
94 (15) 

183 ( 2) 
124 ( 9) 
106 (16) 
104 (19) 
84 (25) 

100 (35) 
113 (46) 
112 (49) 
104 (55) 
104 (64) 
107 (82) 
101 (89) 
97 (90) 
98 (88) 

101 (85) 
113 (88) 
94 (83) 
96 (82) 
95 (81) 
90 (76) 
87 (72) 
84 (72) 
88 (60) 
84 (74) 

146 (75) 
79 (76) 
72 (83) 
74 (84) 
66 (85) 
63 (83) 
64 (82) 
63 (88) 
57 (90) 
58 (87) 
59 (84) 
59 (85) 
56 (86) 
61 (87) 
64 (82) 
63 (80) 
62 (81) 
62 (82) 






