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1 INLEDNING 

1.1 Undersökningens syfte 

Denna rapport är en delrapport i forskningsprojektet "Universitetsmiljö, 

studieeffektivitet och politisk aktivitet". Syftet med denna undersökning^ 

är att undersöka vad som händer med undersökningsgruppen och vilka för

ändringar denna genomgår under de två första studieåren vid universitet 

och högskola. Undersökningen är en totalundersökning i den meningen att 

samtliga nyinskrivna studenter, utom utlänningar och studerande födda 

före 191+0, vid Umeå universitet och högskolor hösten 1970 blev föremål 

för den första datainsamlingen. Uppläggningen var alltså i form av en 

panelundersökning med tre undersökningstillfällen. Första panelvågen 

genomfördes i samband med inskrivningen till universitet och högskola 

höstterminen 1970, andra panelvågen efter två terminer (vårterminen 1971) 

och tredje panelvågen i slutet av fjärde terminen (vårterminen 1972). 

Undersökningsuppläggningen begränsade därmed ytterligare undersöknings

gruppen till att gälla dem som fortfarande läste vid universitet eller 

högskola i Umeå vårterminen 1972. 

I syftet ingår att dels beskriva studenternas sociala och ekonomiska 

situation och de förändringar i detta avseende som studenterna genom

gick under de två första studieåren samt dels att söka förklara attityder 

och handlingar med hänsyn till deras sociala och ekonomiska situation, 

universitetsmiljön och förhållanden på makronivå. (Se vidare om detta i 

kapitel 5'). 

1.2 Bortfall 

I rena bruttotermer har undersökningen drabbats av ett stort bortfall 

varför det kan vara lämpligt att inledningsvis säga något om detta. 

Ursprungligen delades 1285 formulär ut i samband med inskrivningen till 

1) En närmare beskrivning av undersökningen finns i Cigéhn- Karlsson, 
Umeåstudent 1970. 
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universitet och högskolor höstterminen 1970. Av de individer som erhöll 

formulär befanns 44 st vara utlänningar» 58 st födda före 1940 och 3 st 

hade läst tidigare. Dessa tillhörde alltså defi ni t ionsmäs s igt inte 

undersökningsgruppen. ̂  

I sista panelomgången svarade 588 personer varför vi har ett ackumulerat 
2) 

bruttobortfall på 592 personer eller 50,2%. Detta är alltså brutto

siffror. En stor del av bruttobortfallet hade dock avbrutit sina studier 

eller bytt studieort före tredje panelvågen och tillhörde alltså inte 

undersökningsgruppen i slutet av den studerade perioden. 

Utifrån en preliminär granskning av bruttobortfallet kan vi med stor 

sannolikhet säga att ca 390 personer avbrutit sina studier eller bytt 

studi îort före tredje panelvågen. Detta innebär att undersökningsgruppen 

i slutet av undersökningsperioden skulle ha bestått av ca 790 personer. 

Nettobortfallet (panelraortaliteten) består då i sin tur av ca 202 

personer, dvs vi har ett nettobortfall på drygt 25%. Detta är naturligtvis 

en hög siffra» men en ytterligare granskning av bortfallet skulle 

säkerligen visa att bland dessa 202 också fanns sådana som före vårterminen 

1972 bytt studieort eller avbrutit studierna. Hed relativt stor säker

het kan vi säga att det faktiska .värdet för nettobortfallet inte överstiger 25%, 

Ett 25 %-igt bortfall är som sagt ett stort bortfall. Efter omständig

heterna (tre enkäter inom en tidsrymd av mindre än två år) och svårig-
3) 

heterna att minimera bortfallet är dock den höga siffran åtminstone 

förklarlig (om inte acceptabel). Under den aktuella undersökningsperioden 

började också debatten om personlig integritet i s amband med data

insamlingar (främst föranledd av folk- och bostadsräkningen 1970) och 

statistiska undersökningar anta uppmärksammade former. Den i detta 

sammanhang mest kritiska gruppen utgjordes av studenter och om man även 

1) I första panelomgångens svarandegrupp på 1 098 personer rörande vilka 
data redovisats i Cigéhn-Karlsson, û a, ingår 47 personer födda före 
1940. Dessa rensades ut i samband med andra panelvågen. 

2) Bruttobortfall i respektive panelvåg: 1 = 129, 2 = 237, 3 = 226. 
Ackumulerade procenttal: 10,9, 31,0, 50,2. 

3) Många av dessa studenters oförmåga att meddela adressförändring i samband 
med flyttning ledde till oanade svårigheter vid utskickningen av enkäter 
i panelvåg 2 och 3 och oväntat stora svårigheter för att såväl minska 
bortfallet som ta reda på orsaker till bortfall. 
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beaktar detta så är jag närmast benägen att bedöma svarsfrekvensen på 

75 % som en bra siffra. Den utveckling vi ser idag, när datalagens in

förande tycks ha fått den oväntade konsekvensen att göra folk ännu mer 

misstänksamma mot vetenskapliga undersökningar, kommer antagligen att 

innebära att en svarsfrekvens på 75 % för en trippelpanel betraktas som 

en hög siffra. 

En viktig fråga, kanske särskilt för frågeställningarna i denna rapport 

(se nedan) är om bortfallet förändrat panelens sociala sammansättning 

i förhållande till undersökningsgruppen "samtliga nyinskrivna vid Umeå 

universitet och högskolor höstterminen 1970". Om bortfallet orsakat att 

panelens sociala sammansättning avvek alltför kraftigt från den sociala 

sammansättningen i den ursprungliga svarandegruppen (dvs de som svarade 

i panelvåg 1) så indikerar detta bl a att panelen inte var representativ 

i förhållande till baspopulationen. Tyvärr kan inte den adekvata jäm

förelsen göras, dvs med de ca 790 personer i den ursprungliga gruppen 

som med stor sannolikhet fortfarande läste i Umeå i slutet av våren 1972.^ 

Jämförelsen måste alltså baseras på dem som svarade vid panelvåg 1 (allt

så även inkluderande de som var födda före 1940) men den jämförelsen är 

bättre än ingen alls. 

Tabell 1:1 Social sammansättning i panelen samt i ursprungliga svarande

gruppen (inkluderande personer födda före 1940) och ett oredu

cerat bruttobortfall. Relativa frekvenser. 

Panelen Urspr svarande- Bruttobortfall 
grupp 

Socialgr I 13,8 14,9 16,3 

Socialgr II 40,8 39,5 38,0 

Socialgr III 43,9 43,8 43,7 

Uppg sakn 1,5 1,7 2,0 

Summa 100,0 99,9 100,0 

(n) 588 1098 510 

1) Detta skulle kräva samköming mellan två personregister. Datainspektionen 
har ännu inte (sept 1975) behandlat vår ansökan scan rör panelmaterialet 
(vilket innebär att vi omfattas av den generella dispensen att tills 
beslut kommer bruka register som lagts upp före 1 juli 1974), vilket 
också gjort att vi velat vänta dels med att ansöka om att få lägga upp 
bortfallet som ett personregister för databehandling och dels med att 
ansöka om samköming. 
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Skillnaderna är som synes små mellan panelen och den ursprungliga svarande

gruppen och den skillnad som finns vill jag i första hand tolka som ett 

utslag av att de äldsta med stor sannolikhet oftare kom ur socialgrupp I, 

än de som kom att konstitutera panelen. Med beaktande av vad som sagts 

om att jämförelsen inte är helt adekvat bör man kanske vara försiktig i 

utvärderingen av siffrorna i tabellen ovan, men jag är nog ändå beredd 

att utgå frän att undersökningsgruppens sociala karaktär inte förändrades 

på något avgörande sätt genom bortfallet. 

En lika viktig jämförelse gäller de partipolitiska sympatierna vid första 

mättillfället. En av orsakerna till bortfall i den här typen av undersök

ningar har nog ibland hängt samman med politiska sympatier. Så har t ex 

de socialistiska organisationerna ofta framfört oro för att datainsamlingar 

av det här slaget skulle kunna användas för att ta fram uppgifter om med

lemmar och användas av andra än forskarna och i helt andra syften än de 

ursprungliga. (Detta var också ett av skälen till att vi t ex uteslöt frågor 

om aktuell organisationstillhörighet ur frågeformulären). En av de goda 

sidorna med datalagen är att sådant obehörigt utnyttjande om inte omöj

liggjorts men dock försvårats. (Oe negativa sidorna av datalagens utform

ning för samhällsvetenskaplig forskning kan vi för tillfället bortse ifrån). 

Med hjälp av Tabell 1:2 kan vi också se att andelen Vpk:are och KFML:are 

hösten 1970 var något lägre i panelen än i den ursprungliga svarandegruppen. 

Samtidigt ser vi också att förhållandet var det motsatta när det gällde an

delen socialdemokrater. I bruttobortfallet var det mer än H % fler sympati

sörer med KFML än i panelen och dessa skillnader kan naturligtvis tolkas 

som ett stöd för att politiska skäl varit en bidragande orsak till bortfall. 
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Tabell 1:2 Partipolitiska sympatier hösten 1970 i panelen, ursprungliga 

svarandegruppen samt bruttobortfallet. Relativa frekvenser. 

Panelen Urspr svarande- Bruttobortfallet 
grupp 

M 3,6 4,0 4,5 

Fp 9,0 8,5 

O
 A

 
00 

C 13,6 13,2 12,7 

KDS 2,6 2,3 2,0 

S »*3,3 40,5 37,2 

Vpk 3,8 4,5 5,3 

KFML 6,6 00
 

v»
 cn
 

10,8 

övr 0,5 0,3 0,0 

Vet ej 17,1 18,1 19,4 

Summa 100,1 99,9 99,9 

(n) 580 1069 489 

Man bör dock komma ihåg att dessa siffror inte skiljer mellan sådana i bort

fallet som hade slutat läsa i Umeå före våren 1972 och sådana som fortfarande 

läste och alltså tillhörde undersökningsgruppen. Viktigare ändå är kanske att 

inte ens i ett rensat nettobortfall kan man få fram förändringar i de parti

politiska sympatierna. Även om fördelningarna hösten 1970 varit lika så kan 

man ju ändå misstänka att bortfallet genomgått en annorlunda förändring och 

att detta var skälet till att man inte fortsatte sitt deltagande i vår under

sökning . 

När man dessutom studerar sociala processer, vilket alltså är fallet här, 

så är ett bortfalls snedvridande effekt mindre allvarlig än i 'representa

tiva' undersökningar där frekvenser och fördelningar och gruppens utseende 

är viktiga och där man både vill generalisera till en population och jämföra 

med andra grupper. Man kan på goda grunder anta att (de teoretiska) samban

den mellan variabler i processen som studeras är starkare än de empiriska 

fördelningar och resultat som återfinns i en undersökt grupp. Detta sagt 

inte för att negligera betydelsen av bortfallet utan för att man ofta på 

ett ganska mekaniskt sätt betraktar bortfall som olustiga och besvärande 

problem oberoende av undersökningens karaktär och det slags analys man utför. 
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1.3 Rapportens syfte 

1.3.1 Stabilitet i partipolitiska sympatier 

Hos många kanske problemställningen 'stabilitet i politiska sympatier' 

väcker intresse, hos andra kanske den bara orsakar en axelryckning. Själv 

tillhör jag naturligtvis dem som anser problemställningen intressant, 

men detta räcker naturligtvis inte som motivering vare sig infor mig själv 

eller inför andra. Varför ett problem är intressant måste kunna klargöras 

och självklart kan en undersökning av stabilitet i politiska sympatier 

hos en grupp studenter motiveras ur en rad aspekter, såväl vetenskapliga 

som "praktiska", och mer eller mindre starkt. Låt oss se på ett omedelbart 

och näraliggande motiv. Studenter är rörliga i flera avseenden och detta 

gäller inte minst i fråga om politiska uppfattningar. I den deskriptiva 

analysen i rapporten om förändringar i partipolitiska sympatier"*"^ visade 

sig också studenterna i vår panel vara i hög grad rörliga i sina politiska 

uppfattningar under de två första studieåren. Den mest allmänna (och där

med oprecisa) förklaring man kan ge till detta är att den intellektuella 

miljön vid universitetet ger grunden till och befrämjar en mera genomtänkt 

och övervägd politisk ståndpunkt och detta kommer naturligtvis i första 

hand att gå ut över det slags ställningstagande som en gång gjordes 

slentrianmässig via tradition, hem, kamrater etc. En mera precis för

klaring har att göra med den socialt uppåtmobila situation som studenten 

befinner sig i. Nu har det ju dock visat sig att studenterna inte 'för

borgerligas' i den utsträckning som var vanligt förr. Att så inte sker är 

följden av en rad faktorer och samvarierar : 

a) andelen studenter från arbetarhem har ökat både absolut och relativt 

b) den politiska miljön vid universiteten har förändrats ('radikaliserats') 

c) studenterna har en annan utbildningsbakgrund ('det nya gymnasiet') 

d) utbildningen ger inte längre automatiskt ett välavlönat yrke 

1) Cigehn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata 
från Umeå, Research Reports from the Department of Sociology, 
University of Umeå, no 27, 1975. 
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Dessa faktorer år inte de enda verkande, men får anses ha stor betydelse. 

När det gäller relationerna mellan dessa faktorer och en eventuell kausal 

ordning får man ha i minnet att t ex det försämrade arbetsmarknadsläget 

visserligen började skönjas redan i mitten av 60-talet men att den 

kraftiga förändringen av den politiska scenbilden yid universiteten kom 

före de mera påtagliga förändringarna på den svenska arbetsmarknaden. 

Om förändringarna på arbetsmarknaden haft betydelse för den tidiga 

radikaliseringen vid universiteten (1965-66) så ligger detta säkerligen 

på ett mera indirekt piai genom de förskjutningar och förändringar som 

skedde inom ekonomi, politik och ideologi i samhället som helhet under 

60-talet. Mera påtaglig betydelse för uppsvinget i de socialistiska 

rörelserna vid universiteten hade naturligtvis USA:s angreppskrig på 

Vietnam som öppnade ögonen för många och visade att liberalismen inte 

var borta trots förskjutningarna från 50-talets 'kalla krig' till en s k 

fredlig samexistensideologi. 'Upptäckten' av den 'krigiska* imperalismen 

ledde för många snart till insikt om imperalismen som ekonomisk före

teelse och därifrån var steget inte långt till att intressera sig för 

och ta ställning emot kapitalismen på hemmaplan. 

Den ökade andelen studenter från arbetarhem, vilken stor del var en 

följd av reformer inom lägre skolformer (grundskolan framför allt) och 

mindre en följd av det studieekonomiska stödet för eftergymnasial ut

bildning, innebar att de socialistiska organisationerna vid universiteten 

fick en betydligt bredare (och 'naturligare') rekryteringsbas. För

skjutningarna i utbildningsideologi från en individualistisk allmäm-

bildande utbildning till en saraarbetsinriktad och yrkesinriktad ut

bildning fick inte sin reella motsvarighet i utbildningen vid universiteten 

och när studenterna började ställa krav i ideologins riktning mötte de 

motstånd vilket också bidrog till radikaliseringen. 

Med detta som bakgrund, rörligheten i politiska sympatier i allmänhet bland 

studenter, den politiska radiakliseringen i socialistisk riktning under 

det sena sextiotalet (istället för ökad konservatism) och det faktum 

att studenterna i vårt material under sina två första studieår både 

minskade sina borgerliga och socialdemokratiska sympatier men ökade sina 

sympatier för partier/organisationer till vänster om socialdemokratin, 

blir den allmänna frågan om stabilitet intressant och särskilt om den 

1) Liknande resonemang för också bl a Fleming-Åberg, Studentrörelsen 
i Sverige, Zenit, nr 20, 1970. Se dessutom vidare nedan, avsnittet 
"Reproduktion av politiska och klassmässiga förhållanden". 
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specificeras till att gälla: vilka faktorer är viktigast när det gäller att 

förklara stabilitet eller instabilitet i politiska sympatier? I teorier 

om politisk socialisation brukar man tala om socialisationsagenter, av 

vilka hemmet har en tidig och avgörande betydelse. (Så småningom minskar 

hemmet i betydelse och skolan, kamratgrupper samt senare arbetslivet får 

en allt större betydelse). Nu är dock hemmets inflytande inte bara i form 

av en direktpåverkan av attityder från föräldrarna utan också en indirekt 

påverkan via den sociala situationen som framför allt bestäms av familjeför

sörjarens (oftast fadern) yrke, dvs socialgruppstillhörigheten. 

Socialgruppstillhörigheten påverkar föräldrarnas politiska uppfattning 

direkt och alltså barnen indirekt via föräldrarna, men så småningom torde 

faderna socialgrupp och klasstillhörighet*^ även få en mera direkt påverkan 

på barnens politiska uppfattning. När frigörelsen från hemmet börjar och 

föräldrarnas påverkan via direkt kontakt minskar kommer ändå samhörigheten 

med uppväxtmiljön att fortsätta och därmed påverka den politiska uppfatt

ningen. Klasstillhörigheten får en vidare innebörd och samhörigheten kommer 

snarare att gälla den sociala situation man vuxit upp i än den konkreta 

familjen. 

1.3.2 Utvärdering av den sociala bakgrundens betydelse 

De förändringar i politiska sympatier som sker under universitetstiden 

är självklart påverkade av den politiska miljön vid universitetet och bland 

studenterna, men denna påverkan sker inte på en passiv, nollställd 

individ utan förmedlas hos individen via hans egna erfarenheter och hans 

egen politiska uppfattning före universitetsstudierna. Hos vissa kommer 

universitetstiden att innebära en fullständig politisk omvälvning medan 

den hos andra kommer att gå till synes spårlöst förbi i politiskt hänseende. 

En del kommer att få sin tidigare politiska uppfattning förstärkt medan 

andra kommer att ändra sin partisympati till ett 'näraliggande' parti. 

Det behöver alltså inte vara så att en förändring i politisk uppfattning 

endast innebär byte av partisympati, men ett byte av partisympati är hos 

individen själv ett vanligt sätt att markera sin ändrade ståndpunkt och 

är dessutom (i en undersökning av politiska sympatier) ett enkelt och 

1) Socialgrupp är en deskriptiv kategori medan klass är ett teoretiskt 
begrepp och en analytisk kategori. Dessa båda bör inte sammanblandas. 
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påtagligt mått på foräftdtfihg i politiskâ sympatiét». Î föreliggande rapport 

kommer som mått, på f&r|ln^ingay frQljtiskÉ, sympätiéfr uteslutande att an

vändas byte av . Det huvudsakliga syftet med rapporten är 

dessutom, utifrån vad som t id igår fe hâîf sagts, att utvärdera déti sociala 

bakgrundens (i första hätid mätt tiled faderns socialgfruppstillhörighet) 

betydelse för att behålla eller ändra partisympati i den studerade panelen. 

Det enklaste sättet att utvärdera den sociala bakgrundens betydelse för 

förändringar i partisympatierna är helt enkelt att korstabulera social

grupp (mätt med faderns yrke) mot stabilitet/instabilitet i partisympatier. 

Eftersom vi har mått på partisympatier vid tre tillfällen (vid inskrivningen, 

efter ett års studier och efter två års studier) så innebär en iakttagen för

ändring att denna med säkerhet till viss del är en följd av faktorer ver

kande i universitetsmiljön. Skiljer sig studerande med olika social bak

grund inte åt med avseende på iakttagna förändringar så är det närmast 

till hands att anta att den sociala bakgrunden inte längre har någon be

t y d e l s e  f ö r  d e s s a  f ö r ä n d r i n g a r  o c h  a t t  f a k t o r e r  i  u n i v e r s i t e t s m i l j ö n  s a s  

'konkurrerat ut' den sociala bakgrundens inflytande.^ Om däremot studerande 

med olika social bakgrund skiljer sig åt med avseende på iakttagna föränd

ringar, så finns det anledning att anta att de faktorer i universitets

miljön som verkar förändrande dels gör det olika och dels olika starkt 

för studerande från olika uppväxtmiljöer, dvs att den sociala bakgrunden 

fortsätter att sätta sin prägel på politiska ställningstaganden. 

Nu kan emellertid skillnader försvinna ('skensamband') och icke-skillnader 

visa sig vara falska när man tar hänsyn till flera variabler och bl a 

av detta skäl kommer multivariat analys (enligt Coleman) att användas. 

I första hand kommer följande variabler och indikatorer på dessa att 

användas för att kontrollera styrkan i den sociala bakgrundens betydelse: 

1) Politisk bakgrund och relationer till föräldrarna (även här baserat 
2) 

på faderns politiska sympati och gemensamma intressen med fadern. 

1) Denna formulering får inte tolkas så att den skulle innebära att den 
sociala bakgrundens inflytande helt försvunnit. 

2) Att faderns sympati används har inget att göra med någon teori om 'faders-
dominans' i politiska frågor utan snarare praktisk då dels faderns och 
modems uppfattning samvarierar starkt och dels faderns oftare är känd. 
Vissa data tyder dock på att då föräldrarna har olika uppfattning barnen 
oftare följer modern, se Hyman, Political Socialization, New York 1969, 
s 64. 
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2) Den egna politiska utvecklingen före universitetstiden. 

3) Politiskt intresse och aktivitet under studietiden (som också skall 

utgöra indikatorer på universitetsmiljöns inverkan). 

På vad sätt skulle nu denna anlys vara av intresse» har inte undersökningar 

av politisk socialisation redan konstaterat att familjen och hemmet är en 

viktig faktor för politiska ställningstaganden? I detta avseende kommer 

denna rapport inte att innebära någon "ny" kunskap, men det bör 

observeras att denna rapport i första hand behandlar stabilitet och för

ändring i de politiska sympatierna under de två första studieåren vid 

universitet och högskola oberoende av riktning och innehåll i de politiska 

sympatierna. Analysen i denna rapport går alltså mera ut på att försöka 

få fram vilka faktorer som förklarar mest av variationen i de iakttagna 

förändringarna i politiska sympatier i den studerade panelen. Detta 

innebär också att t ex skillnader mellan studerande fr*-a olika upp

växtmiljöer får en bestämd betydelse i förhållande till det faktum att 

rörligheten i politiska sympatier i panelen var stor (62% bytte parti-

sympati under de två första studieåren, en del bytte tom flera gånger). 

Vi ska vara medvetna om att universiteten inte bara förmedlar kunskap 

utan också är en miljö i vilken politik och ideologi utgör ett betydande 

inslag, kanske tom viktigare än själva kunskapsförmedlingen. Universitetet 

kommer att furgera som en av de viktigars politiska socialisationsagenterna 

för en rad framtida tjänstemän, utredare mm i privat och offentlig tjänst 

och för blivande lärare i skolorna. I ljuset av detta är det naturligtvis 

inte oväsentligt att få kunskap om denna politiska miljö fungerar olika 

för olika kategorier av studerande eller om universitetet helt förtar 

effekten av den politiska fostran som i hem och uppväxtmiljö skett i nära 

relation till vardagsproblem och konkreta erfarenheter av hur samhället 

fungerar. Till universitetet kommer studerande från olika samhällsklasser -

med olika ideologier: frän universitetet går utbildade (?) individer som 

på olika sätt politiskt-ideologiskt påverkats av universitetsvistelsen - en 

del har kanske fått sina från hemmet grundlagda politiska värderingar 

förstärkta, medan andra via den politiska miljön fått helt andra värderingar 

än de som förekom i hemmet och som inte heller "stämmer" med föräldra-

1) Mera koncentrerad till denna frågeställning är den deskriptiva analysen 
av den sociala bakgrundens betydelse för innehållet i de politiska 
sympatiska sympatierna och förändringar i dessa i rapporten om för
ändringar i partisympatier, Cigéhn, G.s Social bakgrund» studier och 
politik - några paneldata från Umeå, a a. 
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hemmets sociala situation. Universitet är på sätt och vis en politisk och 

social smältdegel som inbjuder till en betydligt "tätare" och intensivare 

kontakt mellan individer ur olika samhällsklasser än vad samhället utanför 

universitetet gör. 

Det finns en tendens idag att bedöma forskningens betydelse enbart utifrån 

dess 'åtgärdsrelevans'. 'Åtgärdsrelevant' forskning sysslar inte gärna med 

sociala bakgrundsfaktorers betydelse (eller underskattar dessa, med- eller 

omedvetet må vara osagt) eftersom de åtgärder som då skulle komma ifråga 

blir av sådan genomgripande karaktär att de berör hela det nuvarande sam

hället . De forskningsresultat som framkommer i denna rapport är knappast 

'åtgärdsrelevanta' (i den meningen att de pekar på fakta och förhållanden 

som är direkt manipulerbara), utan har ett annat värde som förhoppningsvis 

består i att öka kunskapen om och förståelsen för sociala processer. Den 

forskning som presenteras här borde alltså kunna vara användbar för den som 

önskar få ett bidrag till förståelsen av hur utbildningssystemet fungerar 

i ett bestämt avseende i en bestämd samhällsformation. 

1.3.3 Reproduktion av politiska och klassmässiga förhållanden 

Ett begrepp som kanske förmår vidga det hittills sagda och den teoretiska 

ramen för analysen av den sociala bakgrundens betydelse i denna rapport är 

begreppet reproduktion. Detta begrepp avser att täcka det faktum att sociala 

systems existens inte bara är beroende av produktion utan också av att be

tingelserna för denna produktion återskapas (reproduceras). 

Nu menar t ex Bourdieu att utbildningssociologins viktigaste uppgift är 

att studera utbildning, utbildningssystem och social selektion inom ut

bildningen utifrån hur detta reproducerar de rådande klassförhållandena: 

"The specific role of the sociology of education is assumed once it has 

established itself as the science of the relations between cultural repro

duction and social reproduction... to determine the contribution of the 

structure of power relationships between classes..Själv uppfattar 

1) Bourdieu, P., Cultural Reproduction and Social Reproduction, i Brown, R., 
(ed), Knowledge, Education and Cultural Change, London 1973, s 71-112. 
Se också Bourdieu, P. och Passeron, J-C., La reproduction: elements pour 
une théorie du système d"enseignement, Paris 1970. 
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jag också dét pepspektiv Bourdieu anlägger som nödvändigt för en bättre 

förståelse av den typ av data och analyser söm presenteras i denha rapport. 

Det bör dock sägas att Bourdieu inte explicit låter ret&oduktionèbegreppet 

omfatta politisk reproduktion» vilket är min tanke, utail häri avser framför 

allt hur de härskande klasserna via innehav och konsumtion äv kulturellt 

kapital reproducerar sin klassmässigt dominerande ställtling. När jag i det 

här sammanhanget för iii begreppet reproduktion så innebär det alltså både 

en utvidgning och en delvis annorlunda användning i förhållande till hur 

Bourdieu använt begreppet . ̂ ̂ Min målsättning är dock inte någon teoretisk 

vidareföring Utan mera att fullt legitimt spekulera något inom det teore

tiska perspektiv Bourdieu presenterar. 

Man måste ha klart för sig att reproduktionsbegreppet blir tveksamt om 
2) 

det inte ingår i eller kopplas ihop med en teori om social förändring. 

Reproduktionen av klasser och klassers inbördes förhållanden sker naturligt

vis inom ramen för en samhällelig förändring som bl a tar sig uttryck i 

förskjutning av maktförhållanden vilket i sin tur bl a är betingat av för

ändringar i den materiella produktionen och kapitalismens utveckling. När 

en samhällsklass'' levnadsbetingelser reproduceras så sker detta som en 

huvudtendens utifrån tidigare förhållanden och måste sättas i relation 

till reproduktionen av andra klassers levnadsbetingelser. Någon mekaniskt 

exakt reproduktion av tidigare förhållanden kan det självklart inte vara 

fråga om; detta skulle ju innebära ett oföränderligt samhälle. 

På en viss samhällelig nivå 'återspeglas' samhällsklassernas inbördes för

hållanden delvis av de politiska partiernas storlek och mandatinflytande 

i politiska institutioner. På en annan nivå 'återspeglas' de olika klassernas 

makt genom den grundläggande ekonomiska politik som förs. Den svenska arbetar

1) Bourdieu (och Passeron) intresserar sig alltså i första hand för en 
begränsad aspekt på reproduktionen av de härskande klasserna via skol
systemet, inte hela klasstrukturen och de behärskade klasserna. 

2) Bourdieu och Passeron har bl a kritiserats för determinism och för att 
bortse från social förändring och förändring av rekryteringen till olika 
nivåer inom skolsystemet. Eftersom mitt syfte inte är att gå i polemik 
mot eller försvara Bourdieu och Passeron, utan att på en begränsad am
bitionsnivå söka sätta in min analys i ett vidare perspektiv, så går 
jag heller inte in på detta i och för sig intressanta spörsmål. Denna 
fråga behandlas dock av Cottino, A., 'La Reproduction', Sociologisk 
forskning, nr 4, 1973, s 43-H9. 
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klassens och delar av mellanskiktens stöd till det socialdemokratiska partiet 

har lett till ett socialdemokratiskt regeringsinnehav, men däremot inte till 

något mer än marginellt inflytande på den avgörande ekonomiska politik som 

utövas i bolagsstyrelser och från direktionsrum i det svenska näringslivet. 

Denna senare makt är ett uttryck för den makt som ges via ägande och kon

troll av produktionsmedel - ett maktmedel som den svenska arbetarklassen 

ännu inte är i besittning av. 

Universiteten har i relation till såväl politisk som ekonomisk makt vissa 

klassmässigt reproducerande funktioner. Dels har universiteten en socialt 

reproducerande funktion och dels en ideologiskt. Samhällsklassernas inbör

des förhållanden reproduceras bl a genom rekryteringen och den sociala 

selektionen till den högre utbildningen. Genom den sneda rekryteringen till 

högre utbildning vidmakthålls relationerna mellan klasserna. De högre sociala 

skikten kan via den högre utbildningen fortsätta sitt dominerande inflytande 

genom att delvis monopolisera innehav av kunskaper och högre privata och 

offentliga tjänster. Universiteten producerar också kunskaper och bidrar 

till att både konservera rådande ideologi och producera samhälleligt nöd

vändiga förändringar i denna ideologi. Dessa kunskaper och denna ideologi 

fungerar konserverande eller begränsat förändrande via bärarna (studenterna/ 

akademikerna) och deras inflytande ute i samhället efter universitetstiden. 

I grova drag kan detta sägas vara det sätt på vilket universiteten, dels 

via den sociala snedrekryteringen och dels via förmedlingen av kunskaper och 

rådande ideologi, bidrar till reproducerandet av samhällets klassmässiga re

lationer. 

Den förändring av den dominerande ideologin som universiteten bidrar till 

sker inte utan konflikter. En del teorier (bl a marxismen och Ogburns cul

tural lag - teori) har visat att sociala förändringar sker långsammare än 

tekniska förändringar, att ideologier och värderingar ändras långsammare 

än materiella sociala villkor osv och detta återspeglas också vid universi

teten. Dominerande vetenskapliga skolor och riktningar (paradigmer) är svåra 

att förändra vilket lägger hinder i vägen för vetenskapliga innovatörer och 

awikare.1^ Universiteten har också länge präglats av en hierarkisk struktur 

och med tydliga auktoritetsrelationer (*professorsvälde') vilket i sin tur 

1) Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1968. 
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är ett uttryck för en bestämd ideologi och vissa klassmässiga förhållanden. 

I den konflikt som uppstår mellan tendensen att bevara den dominerande 

ideologin och att förändra den intar studenterna ibland en pådrivande roll. 

I en tid då allt fler studenter från arbetarklassen kommer till universi

tetet så kommer också nya och andra erfarenheter och värderingar - arbetar

klassens erfarenheter och värderingar - att tränga in i studentmiljön och 

i undervisningslokaler och fungera som en kraft till stöd för de samhälle

ligt nödvändiga förändringarna av ideologin. Om denna förändring av rekry

teringen sammanfaller med en förändring av den politiska miljön i student

kollektivet blir studenternas pådrivande roll särskilt påtaglig, vilket 

t ex var fallet i slutet av 196 O-talet. En förändring av den politiska 

miljön i studentkollektivet behöver inte vara ett mekaniskt resultat av 

en förändrad social rekrytering, vilket ibland görs gällande, utan är ofta 

ett resultat av yttre förändringar och händelser som slår igenom via dis

kussioner och analyser i den intellektuella miljö studentkollektivet vistas 

i. Akademiker och intellektuella har trots allt utgjort den mest liberala 

och *främstegsvänliga' delen av överklassen och de högre sociala skikten 

och studietiden vid universiteten har alltid lämnat tid över för diskussioner 

av kultur och samhälle som inte behandlats i undervisningen. USA:s angrepps

krig i Vietnam kom också för många intellektuella både som en chock och en 

uppmaning till studier av förhållanden som man tidigare inte ägnat en tanke. 

På det sättet kom Vietnamkriget att fungera politiskt radikaliserande och 

när detta dessutom sammanföll med en påtaglig ökning av antalet arbetar-

studenter vid universiteten var jordmånen god för socialistiska idéer vid 

universiteten och i studentkollektiven. Detta blev ju också resultatet av 

händelseutvecklingen under andra hälften sv 1960-talet. 

I ljuset av det hittills sagda: kan man nu tala om någon politisk reproduk

tion av samhällsklassernas inbördes förhållanden via universitetet? Utifrån 

vårt material och med en ytlig betraktelse skulle man kanske säga nej efter

som det både förekom en påtaglig ökning av vänstersympatierna och att social

grupp I och II- studenterna oftare än dem från socialgrupp III övergick till 

sådana vänstersympatier.*^ Men detta nej innebär att man uppfattar reproduk

tionen ur dess 'mekaniska' aspekt. Visserligen fanns det även sådana ten-

1) Se Cigéhn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata 
från Umeå, a a. 
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denser i materialet (socialgrupp I-studenterna oftast borgerliga, social

grupp III-studenterna oftast socialister både i början och i slutet av 

den studerade perioden*?), men det intressanta i detta sammanhang är dock 

akademikernas samhälleliga och politiska roll som en del av samhällets högre 

sociala skikt. Som tidigare påpekats har akademikerna alltid varit en li

beral del av över- och övre medelklass och omfattat vissa liberala idéer 

- t ex yttrandefrihet och forskningens frihet - och den 'vänsterorientering * 

medelklasstudenterna uppvisade i vår undersökning kan mycket väl tolkas som 

en återspegling av det faktum att liberalismen som politisk företeelse uppen

barligen spelat ut sin roll i samhället. Socialistiska organisationer till 

vänster om socialdemokratin kan ha övertagit liberalismens roll som före

trädare för de frihetsideal (demokratiska fri- och rättigheter), som libe

ralismen stått för och som länge attraherat akademiker och intellektuella, 

men nu insatta i ett helt annat socialt perspektiv. De förändringar i den 

dominerande ideologin som betingats av samhälleliga och ekonomiska föränd

ringar tenderar att gå mot socialt samarbete och här passar varken höger-

idéer eller liberala idéer in utan hellre ett radikalt alternativ till 

vänster om det dominerande politiska partiet. Detta särskilt som det social

demokratiska partiets politik kommit att stå för negativa aspekter på socialt 

samarbete: social teknologi, anpassning till det rådande samhällssystemet, 

överskylande av klassmotsättningar osv. 

Resonemanget kan säkert förtydligas men den huvudsakliga innebörden är 

alltså att över- och medelklasstudenternas vänsterorientering under uni

versi t et st iden alls inte utgör någon 'brytning' med utbildningssystemets 

roll att bidra till reproduktionen av ideologiska, klassmässiga och po

litiska förhållanden. Denna vänsterorientering är istället ett uttryck 

för vissa samhälleliga och ideologiska förändringar och att akademikerna 

i denna situation 'reproducerar' sin roll som en 'progressiv' del av över-

och medelklassen. 

Den kraftiga politiska rörligheten bland framför allt studenterna ur social

grupp I och II kan i det här perspektivet då också ses som ett uttryck för 

en ideologisk och politisk osäkerhet beroende på att dessa förändringar 

1) Se Cigéhn, 6., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata 
från Umeå, a a. 
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samtidigt skapar oklarhet i fråga om var mari klassriiässigt hör eller 

kommer att höra hentttta efter studietiden. Deti dubbla insikten hös individen 

att akademikern både häller på att förlora sih traditionellt privilegierade 

ställning och ändå samtidigt kommer att fortsätta att besätta betydelse

fulla samhälleliga positioner kan utgöra en möjlig förbindelselänk mellan 

individens politiska handlande och den klassmässigt reproduktiva process 

som jag försökt ge en bild av. 

Även om de resonemang jag fört har spekulativ karaktär och är något oprecisa 

genom att den komprimerade framställningen inte gjort det möjligt att rik

tigt göra reda för de komplicerade sammanhang det är fråga om, så före

faller det ändå riktigt att lägga ett sådant här perspektiv över de resultat 

som presenteras i denna rapport och försöka sätta in dem i ett mera gene

rellt sammanhang.1^ Den politiska instabilitet studenterna ur socialgrupp 

I och II uppvisat får därigenom en mera makrobetonad tolkningsmöjlighet än 

de mikrobetonade, delvis socialpsykologiska tolkningar som förekommer i nära 

anslutning till analysen av data. 

1.3.1 Analysmodellen 

I rapporten "Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos en grupp 
2) 

studenter" presenterades en analysmodell vars kausala form jag även kommer 

att använda i denna rapport. En av de viktigaste karakteristika hos denna 

analysmodell är att den är irreversibel, dvs påverkan går bara i en riktning 

fram mot den huvudsakliga beroende variabeln, vilket gör det lättare att 

behandla den i kausala termer. 

Figur 1:1 Analysmodellens allmänna form 

1) Vilket naturligtvis även gäller för rapporten "Social bakgrund, studier 
och politik", Cigéhn, G., a a. 

2) Cigéhn, G., Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos en grupp 
studenter, sociologiska institutionen, Umeå universitet 1975. 
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Irreversibilitäten har i första hand att göra med den tidsmässiga rela

tionen mellan variablerna X - X , i andra hand att viss påverkan är 
1) 

"omöjlig" . Ytterligare ett väsentligt drag hos modellen Mr att den 

innehåller direkta och indirekta relationer (X^ påverkar direkt men 

också indirekt över X^ och Xq). Som synes innebär"modellen också att 

det i sista hand bara finns en beroende variabel (X., ) och i relation 

till denna tre oberoende (X,, X^ och Xg). Syftet är alltså att med 

hjälp av denna analysmodell med kausal form sortera ut vilka {eller 

vilken) variabler som i kombination med varandra förklarar mest av va

riansen i stabilitet med avseende på partisympatier {= X^). 

Modellen kommer att varieras till sitt innehåll, men bara ifråga om 

Xg och Xg. kommer hela tiden att vara socialgruppstillhörighet (mätt 

med faderns yrke enligt SCB:s socialgruppsindelning för valstatistiken) 

och X^ kommer hela tiden att vara stabilitet i partisympatier. 

Med hjälp av modellens form och innehållsliga variation kan följande 

frågeställningar belysas: 

1) Vilka variabler som tillsammans med socialgrupp förklarar mest av 

variationen i stabilitet i partisympatier. Detta innebär också en 

test på förklaringsvärdet hos de i modellen ingående variablerna. 

Det bör dock genast påpekas att den variabelkomination som visar 

sig ha det största förklaringsvärdet (= förklarar mest av variatio

nen) inte därmed är den variabelkombination som sas 'slutgiltigt* 

förklarar varför den undersökta panelen ändrat {eller inte ändrat) 

sina politiska sympatier. Resultacet kommer bara att säga att av 

de i denna rapport undersökta variabelkombinationerna ar det en som 

förklarar mest. 

2) Den relativa styrkan hos socialgruppstillhörigheten visavi de andra 

i modellen ingående variablerna för stabiliteten i partisympatierna. 

Här bör påpekas att den relativa styrkan hos socialgrupp bara gäller 

i kombination med de här undersökta variablerna. (Tillsammans med 

andra variabler kan socialgrupp få en helt annan vikt.) 

,) Ett måhända övertydligt exempel på en sådan "omöjlig" påverkan är 
t ex t partipreferens —»kön. 
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2 UPPVÄXTMILJÖ OCH STABILITET I POLITISKA SYMPATIER 

2.1 Social bakgrund 

I den deskriptiva analysen av den sociala bakgrundens betydelse för för

ändringar av politiska sympatier i den studerade panelen i rapporten om 

förändringar i de partipolitiska sympatierna^ visade det sig att den 

sociala bakgrunden fortsatte att sätta sin prägel på de politiska sympa

tierna även under studietiden vid universitet och högskola, men att detta 

inflytande försvagades något och att de studerande med olika social bak

grund blev mera lika varandra i fråga om andelen borgerliga och socialister. 

Skälet till detta står bl a att finna i att den allmänna tendensen i panelen 

var en minskning av såväl borgerliga som socialdemokratiska sympatier men en 

ökning av sympatierna för övriga socialistiska partier eller organisationer 

och att studenterna från socialgrupp I och II både ändrade sina politiska 

sympatier oftare och oftare gick till något parti till vänster om social

demokratin än studenterna från socialgrupp III. Den tydliga skillnaden i 
2) 

politisk rörlighet för studenter med olika socialt ursprung kan vi se i 

Tabell 2:1. 

Tabell 2:1 Stabila och instabila med avseende på partipolitiska sympatier 

efter socialgruppstillhörighet mätt med faderns yrke. Relativa 

frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III Alla 

Stabila 29,9 31,7 46,5 38,1 

Instabila 70,1 68,3 53,5 61,9 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 77 224 245 546 

1) Cigêhn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata från 
Umeå, a a. 

2) Måttet på politisk rörlighet (stabila/instabila) är ett enkelt index 
skapat av svaret på frågan om partipolitiska sympatier vid de tre olika 
panelomgångama. På grund av osäkerhet rörande placeringen i de två 
kategorierna har vissa med saknade värden uteslutits ur tabellen och det 
gäller dem som t ex var stabila mellan panelomgång 1 och 2 och ej svarade 
vid panelomgång 3. Däremot har ej uteslutits ur tabellen de som var in
stabila mellan t ex panelomgång 1 och 2 och saknas vid 3. Internbortfallet 
i Tabell 2:1 är 7,1 % räknat på totalen. 
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Finns det något som talar för eller skulle kunna förklara att studenterna 

med en far i socialgrupp III minst ofta ändrade politisk uppfattning under 

de två första studieåren vid universitet eller högskola? Den närmast till 

hands liggande förklaringen är kanske att studenterna vir socialgrupp III 

är mindre rörliga i allmänhet*^ och att de på grund av tidigare erfaren

heter med mindre kontakter med studentmiljöer och akademiska miljöer inte 

på samma sätt är förberedda för och låter sig påverkas av studèntmiljon. 

Detta får också ett visst stöd i vårt material. I Tabell 2:2 kan vi se att 

även de instabila skilde sig åt efter social bakgrund. De instabila ur 

socialgrupp III ändrade nämligen uppfattning under första året i mindre 

utsträckning och under andra året i större utsträckning än de andra, dvs 

deras politiska rörlighet inträffade senare än de andras. Detta innebär 

att även de politiskt instabila ur socialgrupp III var 'trögrörligare• 

vilket ju också är en indikator på att studerande ur socialgrupp III inte 

lika snabbt och omedelbart anpassade sig till och lät sig påverkas av den 

nya miljön. Ju mera bekant man i förväg är inför en ny miljö desto lättare 

är det att uppfatta och omfatta de huvudströmmar av idéer som råder i denna 

miljö. Detta är en socialt betingad perception av verkligheten som otvivel

aktigt verkar ha spelat en viss roll i den studerade gruppen. 

Tabell 2:2 Fördelning av de politiskt instabila över de två första 

studieåren efter social bakgrund. Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Inst end första året 38,9 31,4 28,2 

Inst end andra året 35,2 38,6 45,8 

Inst båda åren 25,9 30,1 26,0 

Summa 100,0 100,1 100,0 

(n) 54 153 131 

1) Ytterligare ett tecken på detta är att studenterna från socialgrupp III 
bytte utbildning mindre ofta än de andra och att socialgruppstillhörig
heten förklarade mer av variationen i stabilitet i utbildningsvalet än 
såväl tidigare studieerfarenheter och studieerfarenheter vid universitet 
och högskola, se Cigehn, G., Stabilitet och instabilitet vid val av ut
bildning hos en grupp studenter. 



20 

Det kan också vara så, att då studenterna från socialgrupp III, vilka 

oftast är socialister, utgör en stor och nästan dominerande grupp i stu

dentkollektivet i Umeå också kommer att bli en 'referensgrupp' för stu

denterna från de andra socialgrupperna vilka 'anpassar' sig till den (de) 

politiska uppfattning (ar) som dominerar bland studentkollektivet som hel

het och speciellt bland studenterna i socialgrupp III. Enligt denna tolk

ning skulle de studerande från socialgrupp III så att säga inte behöva ändra 

politisk uppfattning lika ofta som de studerande från socialgrupp I och II. 

Nu dominerades dock inte den politiska bilden bland studenterna i Umeå 

under åren 1970-72 på något påtagligt sätt av någon politisk organisation 

varför förändringen i politiska sympatier inte enbart kan tolkas som en 

anpassning till rådande förhållanden och att därför de som kom från social

grupp III p g a sin sociala och politiska bakgrund skulle ha haft mindre 

behov av en anpassningsrörelse än de andra. Tvärtom förefaller det som om 

det var ett större motstånd från socialgrupp III-studenterna, och särskilt 

bland dem som ursprungligen var socialdemokrater, att röra sig i den rikt

ning som var vanligast nämligen till något parti till vänster om social

demokratin (främst Vpk)."*"^ 

Det finns alltså all anledning att både anta och pröva andra uppväxtmiljö-

faktorers betydelse för rörligheten i politiska sympatier under studie

tiden, dvs att i det här sammanhanget närma sig angreppssättet som består 

i att söka förklara varför socialgruppstillhörigheten ger det utslag som 

den gör. 

2.2 Politisk bakgrund 

Utifrån det faktum att den grundläggande politiska socialisationen sker 

i hemmet och att hemmets inflytande enligt en rad politiska socialisations-
2) s 

studier fortsätter långt upp i vuxen ålder så är det på sin plats att 

undersöka i vad mån den politiska bakgrunden förklarar skillnader i politisk 

rörlighet under studietiden vid universitet och högskola. 

1) Cigéhn, 6., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata från 
Umeå, a a. 

2) Se t ex Hyman, Political socialization och Dennis (ed), Socialization 
to Politics. A Reader. 
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Med politisk bakgrund avser jag här motsvarigheten till social bakgrund, 

dvs de politiska förhållandena i hemmet och föräldrarnas politiska upp

fattning, intresse och aktivitet. Det allmänna antagande man kan göra i 

detta sammanhang är att studenter från hem med politiskt intresserade och 

aktiva föräldrar blivit mera politiskt påverkade och alltså mindre ofta 

ändrat politisk uppfattning under studietiden. (Â andra sidan kan natur

ligtvis motantagandet också göras, dvs att en alltför stark påverkan i 

hemmet leder till avståndstagande från barnets sida). 

Även om denna analys i liten utsträckning kommer att behandla innehållet 

i den politiska uppfattningen så är ändå en naturlig startpunkt för gransk

ningen av den politiska bakgrunden att studera till vilken grad faderns 

och moderns politiska uppfattning stämde överens, vilket kan ses i Tabell 2:3. 

Tabell 2:3 Moderns politiska uppfattning efter faderns politiska upp

fattning. Relativa frekvenser. 

Fadern Fadern Faderns uppf Alla 
borgerlig socialist ej känd 

Modern 
borgerlig 75,7 8,9 12,4 31,8 

Modern 
socialist 9,0 79,9 

CO C
O
 

*1,1 

Moderns uppf 
ej känd 15,3 11,2 79,3 27,1 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 189 259 121 569 

Som synes är det en påtaglig och kraftig överensstämmelse mellan föräld

rarnas politiska uppfattning. Notervärt är att de med en borgerlig far 

oftare ej kände till moderns politiska uppfattning, vilket sannolikt för

klarar den något mindre höga överensstämmelsen mellan föräldrarna i det 

fall där fadern var borgerlig än i det fall där fadern var socialist. På 

grund av denna höga överensstämmelse mellan föräldrarna med avseende på 

politisk uppfattning och att faderns politiska uppfattning oftare var känd 

(78,7 % kände till faderns part i sympati medan 72,9 % kände till modems) 

kommer faderns politiska uppfattning att få stå för det politiska inne

hållet i den politiska bakgrunden. 
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En viktig aspekt, förutom överensstämmelsen mellan föräldrarnas politiska 

uppfattning, är naturligtvis till vilken grad föräldrar och barn har samma 

politiska uppfattning. I Tabell 2:4 kan vi se att det var betydligt van

ligare att barnen till socialister också blev socialister än att barnen 

till fäder med borgerlig politisk uppfattning blev borgerliga. Endast 10 % 

av dem med en socialistisk far uppgav något borgerligt parti vid frågan 

om vilket politiskt parti de först började sympatisera med jämfört med att 

23,4 % av dem med en borgerlig far uppgav något socialistiskt parti. Efter

som de allra flesta i panelen gick i gymnasiet under senare delen av 60-

talet är detta bara ytterligare en bekräftelse på den vänsterorientering 

som den studerande ungdomen (såväl i gymnasier som vid universitet och 

högskolor) genomgick under senare delen av 60-talet. Om dessa siffror 

överhuvudtaget skulle kunna tolkas i termer av någon föräldrarevolt så 

gäller detta endast för vissa med en borgerlig far. 

Tabell 2:4 Panelens första politiska uppfattning efter faderns politiska 

uppfattning. Relativa frekvenser. 

Fadern Fadern Faderns uppf 
borgerlig socialist ej känd 

Borgerlig 64,9 10,0 36,8 

Socialist 23,4 83,0 39,5 

Vet ej 11,7 6,9 23,7 

Summa 100,0 99,9 100,0 

(n) 188 259 114 

Även när det gällde den egna första politiska uppfattningen var barnen 

till borgerliga fäder mindre säkra på vilken politisk uppfattning de hade 

än barnen till socialistiska fäder precis som i fallet med modern. Intres

sant är också att överensstämmelsen var större mellan far och barn än 

mellan far och mor för dem med en socialistisk far (jfr Tabell 2:3). 

Eftersom överensstämmelsen var mycket stark mellan faderns och barnets 

politiska uppfattning när det gällde barnets första partisympati så skall 

vi se om detta gällde även vid inskrivningen vid universitet och högskola. 

I Tabell 2:5 kan vi se att den politiska förändringen mellan generationerna 

än så länge i huvudsak bara gällde för dem med en borgerlig far, men obser-
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vera att avvikelsen i förhållande till fadern och den egna politiska upp

fattningen i föregående tabell (Tabell 2:4) nu främst gällde övergång till 

en indifferent hållning. Sven bland dem med socialistisk far gällde detta, 

men som en mycket svag tendens. 

Tabell 2:5 Andel borgerliga och socialister vid inskrivningen hösten 

1970 efter faderns politiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Eftersom avvikelsen mellan faderns och den egna politiska uppfattningen 

både varit större och dessutom ökat från den första partisympatin fram 

till inskrivningen vid universitet/högskola bland dem med en borgerlig 

far än bland dem med en socialistisk far, så är det naturligt att förvänta 

sig att denna tendens skulle ha fortsatt under universitetstiden, dvs att 

de med en borgerlig far skulle ha varit mera politiskt rörliga under tiden 

1970-72 än de med en socialistisk far. Så är emellertid inte fallet, om 

man inte vill tolka skillnaderna i Tabell 2:6 som en tendens eller en möj

lig tendens. 

Tabell 2:6 Stabila och instabila med avseende på partipolitiska sympatier 

efter faderns politiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Fadern 
borgerlig 

Fadern 
socialist 

Borgerlig 53,5 

Socialist 26,7 

Vet ej 19,8 

Summa 100,0 

(n) 187 

10,9 

81,0 

8,1 

100,0 

258 

Fadern 
borgerlig 

Fadern 
socialist 

Faderns uppf 
okänd 

Stabila 38,4 

Instabila 61,6 

Summa 100,0 100,0 

177 

39.5 

60.6 

100,1 

251 

33,3 

66,7 

100,0 

114 (n) 
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Emellertid visar Tabell 2:6 en annan sak, nämligen att de som inte visste 

eller inte kom ihåg faderns politiska uppfattning i störst utsträckning 

ändrat politisk uppfattning under studietiden, dvs de som inte hade någon 

politisk "belastning" från hemmet (eller åtminstone från fadern) uppvisade 

den största politiska rörligheten. 

En faktor som skulle kunna ha ett fortsatt och förlängt inflytande på 

barnens politiska stabilitet är det politiska intresset i hemmet. Det mest 

troliga antagandet är att de vars föräldrar var mera politiskt intresserade 

också var mindre politiskt rörliga under studietiden än de vars föräldrar 

var mindre politiskt intresserade. Detta antagande är helt i linje med 

övriga antaganden om hemmets politiskt socialiserande effekt. Om den 

politiska socialisationen i hemmet fortsätter att ha något inflytande 

även under universitetstiden (och detta är en utgångspunkt för denna 

analys) så torde de vars färäldrar var politiskt intresserade ha blivit 

mera påverkade (eller ha tagit större intryck) och därmed också vara mindre 

benägna att ändra politisk uppfattning. Först skall vi emellertid se till 

vilken grad politiskt intresse och politisk uppfattning samvarierade hos 

fadern. Tabellen (2:7) är uppställd utifrån antagandet att det politiska 

intresset bestäms av politisk uppfattning.1^ 

2) 
Tabell 2:7 Faderns politiska intresse efter faderns politiska uppfatt-

ning. Relativa frekvenser. 

Fadern Fadern Faderns uppf 
borgerlig socialist okänd 

Svagt intresse 29,0 25,4 41,8 

Starkt intresse 71,0 74,6 58,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 183 260 98 

1) Detta antagande behöver naturligtvis inte vara riktigt. Vilken politisk 
ståndpunkt man intar kan vara resultat av politiskt intresse. Om detta 
hade gällt för dessa fäder så var det lika vanligt bland fäder med högt 
respektive lågt intresse att bli borgerliga medan det var betydligt van
ligare att bli socialist med ett högt intresse. Bland fäder med högt 
intresse var 50,9 % socialister medan 41,3 % av fäder med lågt intresse 
var socialister. 

2) Variabeln efterhand dikotomiserad i naturlig snittpunkt. Ursprungliga vär
den: "Inte alls intresserad", "Inte särskilt intresserad", "Ganska intres
serad", "Mycket intresserad". Prefixet "inte" har fått bestämma snittpunkt. 
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Vi ser att de socialistiska fäderna var något mera politisk intresserade 

än de borgerliga fäderna och att det svagaste intresset inte oväntat åter

fanns hos de fäder vars politiska uppfattning var okänd för barnen. 

Låt oss nu efter denna kontroll se om faderns intresse haft någon betydelse 

för den politiska rörligheten under universitetstiden, dvs om data stämmer 

med antagandet. 

Tabell 2:8 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter 

faderns politiska intresse. Relativa frekvenser. 

Fadern svagt Fadern starkt 
intresse intresse 

Stabila 36,8 38,2 

Instabila 63,2 61,8 

Summa 100,0 100,0 

(n) 193 368 

Vi ser återigen att ett antagande om orsaker till politisk rörlighet inte 

stämmer för den studerade panelen annat än möjligen som en mycket svag 

tendens. Inte ens om vi lägger till moderns intresse och skapar ett index 

på det politiska intresset i hemmet går resultaten i förväntad riktning 

(Tabell 2:9). 

Tabell 2:9 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter poli

tiskt intresse i hemmet.1^ Relativa frekvenser. 

Svagt Medel Starkt 

Stabila 38,5 38,3 37,6 

Instabila 61,5 61,7 62,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 148 240 149 

1) Index skapat av faderns och modems politiska intresse, vilken dikoto-
miserats (se föregående not). "Medel" innebär då att den ena av föräld 
rarna har starkt intresse, den andra svagt. 
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Som indikator på den tredje aspekten på den politiska bakgrunden, poli

tisk aktivitet, har jag valt faderns mötesaktivitet, dvs hur ofta fadern 

brukade gå på politiska möten eller föredrag när respondenten var i ton

åren (Tabell 2:10). 

Tabell 2:10 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter faderns 

politiska aktivitet mätt med mötesaktivitet. Relativa frekvenser. 

Sällan Ofta 

Stabila 38,0 39,7 

Instabila 62,0 60,3 

Summa 100,0 100,0 

(n) 426 68 

Även i fråga om politisk aktivitet ser vi att resultaten inte går i för

väntad riktning annat än som en svag tendens. Den förväntade riktningen 

borde, i enlighet med tidigare resonemang och antaganden, ha varit att 

de vars fäder var politiskt aktiva skulle ha varit mindre politiskt rör

liga under studietiden. 

Resultaten rörande den politiska bakgrundens betydelse för den egna poli

tiska rörligheten är naturligtvis intressanta så tillvida att de förväntade 

skillnaderna endast går att utläsa som tendenser (visserligen i 'rätt' 

riktning) men föga mera. Vad vi hittills sett är alltså att den sociala 

bakgrunden är viktigare än den politiska och detta innebär att ett mått 

på den totala uppväxtmiljön (vilket faderns socialgruppstillhörighet får 

sägas utgöra) differentierar mera än vad specificeringar och konkretise

ringar av denna miljö gör i fråga om politisk stabilitet och instabilitet 

under studietiden, och detta till och med när det gäller konkretiseringar 

av uppväxtmiljön som har direkt anknytning till faktorer som med stor sanno

likhet är viktiga för den politiska socialisation3n. 

2.3 Uppväxtmiljö och relationer till föräldrarna 

Tidigare har jag sagt att jag skulle försöka närma mig ett angreppssätt 

där avsikten är att söka förklara varför faderns socialgruppstillhörighet 

differentierar i fråga om politisk rörlighet under studietiden. När det 
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gällde politisk bakgrund såg vi att vare sig uppfattning, intresse eller 

aktivitet differentierade annat än som en tendens, men det finns ju andra 

förhållanden i uppväxtmiljön som kan ha, och också har, betydelse för be

teendet som vuxen. Det som ligger nära till hands gäller de relationer 

man hade till föräldrarna, eller åtminstone hur man som vuxen upplevde 

vissa relationer vilket naturligtvis till stor del återspeglar hur det 

faktiskt förhöll sig.^^ 

De relationsaspekter jag kommer att undersöka här gäller huruvida man hade 

gemensamma intressen med föräldrarna och vilket slags uppfostran man ansåg 

sig ha fått. Sådana relationer avgör till stor del hur starkt föräldrar

nas med- eller omedvetna politiska påverkan slår igenom hos barnen. San

nolikheten att barnen tar intryck av föräldrarna ökar naturligtvis om 

barnen haft många gemensamma intressen med föräldrarna och sluppit för-

äldradespoti. 

De som i tonåren hade många intressen gemensamma med föräldrarna hade 

sannolikt även under universitetstiden en starkare bindning till föräld

rarna än de som hade få intressen gemensamma med föräldrarna och därmed 

också en starkare samhörighet politiskt vilket skulle innebära att de 

mindre ofta ändrat politisk uppfattning under studietiden. (Vi skall komma 

ihåg att samstämmigheten i politiska sympatier mellan barn och far ännu 

vid inskrivningen vid universitetet var stor, se Tabell 2:5. En viktig 

förutsättning för hela resonemanget om uppväxtmiljöns betydelse för po

litisk rörlighet är ju just detta att färäldrarna faktiskt överfört sina 

politiska sympatier på barnen, vilket alltså var fallet. Om så inte vore 

skulle ju denna del av analysen vara föga på sin plats). Även om intresse

gemenskap med föräldrarna ofta är könsbuaden, dvs att pojkar oftare har 

gemensamma intressen med fäderna och flickor med mödrarna, så kommer jag 

att använda gemensamma intressen med fadern som indikator på intressege

menskap med föräldrarna och detta av två skäl. Dels därför att egenskaper 

hos fadern tidigare använts (se avsnittet om politisk bakgrund) och dels 

1) Att det är fråga om minnesfrågor gör att många frågor är belastade med 
ett stort internbortfall, både i fråga om "Minns ej"-svar och vanligt 
internbortfall (ej svar), v5_lket i sin tur ställer till med såväl 
tolkningsproblem som användningsproblem vid ytterligare uppdelningar 
av materialet vilket vi skall se senare. 
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därför att panelen oftare har många gemensamma intressen med fadern än 

med modern.^ I Tabell 2:11 ser vi också att resultaten går i förväntad 

riktning (även om skillnaderna inte är stora) dvs att de som hade många 

intressen gemensamma med fadern när de var i tonåren också hade varit po

litiskt stabilare under studietiden. 

Tabell 2:11 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter 

gemensamma intressen med fadern i tonåren. Relativa frekvenser. 

Få eller inga gemensamma Många gemensamma 
intressen med fadern intressen med fadern 

Stabila 36,2 40,6 

Instabila 63,8 59,H 

Summa 100,0 100,0 

(n) 392 133 

Vid första panelvågen ställdes två frågor till panelen som rörde vilket 

slag av uppfostran de hade fått. Den ena av frågorna gällde hur mycket 

man fått bestämma över sig själv i tonåren medan den andra gällde karak

tären på deras uppfostran på det hela taget. Eftersom den förra enbart 

gällde tonåren då frigörelseprocessen tar fart och därför ganska få upp

gett sig ha haft lite att säga till om rörande sig själva kommer jag att 

använda den andra indikatorn på uppfostran som är mera allmän till sin 

karaktär. (De två indikatorerna samvarierar för övrigt starkt och kan sägas 

"mäta samma sak". Hela 86 % av dem som hade fått bestämma mycket över sig 

själva i tonåren ansåg också att de på det hela taget fått en mild upp

fostran, medan 77 % av dem som hade fått bestämma litet över sig själva 

i tonåren ansåg sig ha fått en på det hela taget sträng uppfostran). 

I Tabell 2:12 ser vi också att de som hade fått en sträng uppfostran oftare 

hade ändrat politisk uppfattning under studietiden än de som hade fått en 

mild uppfostran. Detta indikerar ju att de som fitt (eller ansåg sig ha 

1) Tjugofyra procent hade många gemensamma intressen med fadern, medan 
15 % hade många gemensamma intressen med modern. En fortsatt uppdel
ning av materialet leder till problem (små bastal, nollceller) om 
gemensamma intressen med modern används. 
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fått) en mild uppfostran också var mindre benägna till att avvika från 

sin 'politiska uppfostran'. Däremot visar det sig intressant nog att liten 

eller ingen skillnad i politisk rörlighet förelåg mellan dem som ofta dis

kuterade politik med föräldrarna i tonåren och dem som gjorde det sällan 

(Tabell 2:13). 

Tabell 2:12 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter huru

vida man fått en mild eller sträng uppfostran. Relativa frek

venser. 

Sträng Mild 
uppfostran uppfostran 

Stabila 34,2 38,6 

Instabila 65,8 61,4 

Suirana 100,0 100,0 

(n) 114 420 

Tabell 2:13 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter hur 

ofta man diskuterade politik med föräldrarna när man var'i 

tonåren. Relativa frekvenser. 

Sällan Ofta 

Stabila 37,7 38. ,8 

Instabila 62,3 61, ,2 

Summa 100,0 100. ,0 

(n) 409 134 

Det finns dock en möjlig tendens i Tabell 2:13 att de som mera sällan 

diskuterade politik med föräldrarna var politiskt instabilare under studie

tiden, vilket skulle kunna indikera att de som oftare diskuterade poli

tik med föräldrarna också påverkades mera eller åtminstone hade gemensam 

politisk uppfattning med föräldrarna vilket gjorde diskussionen till en 

förstärkning av den egna uppfattningen. För att fullständiga bilden av 

betydelsen av de politiska diskussionerna med föräldrarna kan det vara 

på sin plats att se på en något aktuellare indikator, nämligen de diskus

sioner som förekom det sista året före inskrivningen vid universitet 

och högskola. I Tabell 2:1«+, där jag har låtit bli den hittillsvarande 
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dikotomiseringen eftersom en sådan skulle ha dolt de intressanta skill

nader som finns, kan vi se en tendens som skulle kunna tolkas på följande 

sätt: De som oftast diskuterade med föräldrarna året före universitets

studierna började hade ett större politiskt intresse och flera avvikande 

meningar gentemot föräldrarna vilket såväl förklarar mängden av diskus

sioner som att de oftast ändrade politisk uppfattning under studietiden. 

Tendensen till stigande stabilitet i politiska sympatier från dem som 

överhuvud inte diskuterade politik med föräldrarna fram till gruppen som 

under det ifrågavarande året diskuterade två gånger med föräldrarna skulle 

i så fall på liknande sätt kunna förklaras med en kombination av faktorerna 

politiskt ointresse, ökande samstämmighet med föräldrarna (sett från 

'lägsta' diskussionsnivån) vilket minskade behovet av politiska diskus

sioner samt ökande samhörighet med föräldrarna (återigen sett från 'lägsta' 

diskussionsnivå fram till 'högsta'). Faran med ovanstående resonemang är 

naturligtvis att data övertolkas (dvs att man läser ut för mycket ur de 

tendenser som finns i Tabell 2:14), men jag tror ändå att resonemanget 

fyller syftet att påpeka vilka olika innebörder politiska diskussioner 

kan ha haft för olika kategorier i panelen och därmed också varför denna 

aspekt på relationer till föräldrarna inte differentierar med avseende 

på politisk rörlighet under studietiden. För en del kan politiska diskus

sioner ha inneburit politiska gräl, för andra uppbyggelse och samförstånd. 

Frånvaron av politiska diskussioner med föräldrarna kan ha inneburit såväl 

politiskt ointresse som frånvaro av gemensamma intressen med föräldrarna 

osv. 

Tabell 2:14 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter hur 

ofta man diskuterade politik med föräldrarna sista året före 

inskrivningen till universitet och högskola. Relativa frek

venser. 

Ingen gång En gång Två gånger Tre el fler Vet ej 

Stabila 37,5 36,4 45,5 36,1 45,6 

Instabila 62,5 63,4 45,6 36,1 54,4 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 56 22 33 382 57 
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Vi skall också observera att vi vid konstruktionen av frågeformuläret under

skattade mängden av politiska diskussioner som eventuellt skulle ha kunnat 

förekomma under ett år för undersökningsgruppen och deras föräldrar. Hela 

70 % av panelen hade ju diskuterat tre eller fler gånger med föräldrarna 

vilket innebär att svarsalternativen diskriminerat dåligt. 

Bortsett från det längre resonemanget ovan om problem vid datatolkning så 

är det ändå så, att faktorer smm har direkt med politik att göra i uppväxt

miljön i de enkla variabelrelationema samvarierar mindre starkt med poli

tisk rörlighet under studietiden vid universitet och högskola än faktorer 

som social bakgrund och andra relationer till föräldrarna än politiska i 

den studerade gruppen. 

2.^ Kombinerade effekter av olika faktorer i uppväxtmiljön 

För att framställningen inte skall glida över i en råempirisk, redovis

ningshysterisk deskription där analysen riskerar att drunkna i mängden av 

möjliga (och ev omöjliga) korstabeller skall jag övergå till att undersöka 

kombinerade effekter av olika faktorer i uppväxtmiljön på stabiliteten i 

politiska sympatier under de två första studieåren vid universitet och hög

skola. 

Jag vill dock på en gång säga att en analys av det här slaget aldrig kan göra 

anspråk på att vara fullständig. Det allmänna syftet med föreliggande rap

port är ju att studera och analysera en politisk socialisationsprocess som 

sas har tre steg enligt nedanstående skiss: 

Politisk utveck
ling vid univer
sitet och hög
skola 

Den egna politiska 
utvecklingen i skolan 
åren före universitet 
och högskola 

Uppväxtmiljö: 
social bakgrund; 
politisk bakgrund; 
relationer till föräldr 

Figur 2:1 

Det som i denna analys betraktas som 'utfall1 av denna process är den hand

ling (i universitetsmiljön) som består i att ändra (eller hålla fast vid) 

den politiska uppfattning man hade vid inskrivningen vid universitet och 

högskola höstterminen 1970. Undersökningsuppläggningen (=panelundersökning 
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med första vågen innan universitetsmiljön hunnit påverka) möjliggör först 

och främst att man kan undersöka den relativa styrkan hos faktorer före 

universitetstiden jämfört med styrkan hos de faktorer som verkan i^ uni

versitetsmiljön. Den politiska uppfattning man hade 1970 vid höstterminens 

början kan rimligtvis inte ha påverkats av universitetsmiljön (panelen består 

alltså av sådana som aldrig tidigare läst vid universitet eller högskola) 

medan den politiska uppfattning man hade vårterminen 1971 respektive vår

terminen 1972 med stor säkerhet påverkats av faktorer som verkat och funnits 

i universitetsmiljön (särskilt gällande för dem som ändrade politisk upp

fattning) . Men eftersom det är fråga om en social process så kommer även de 

erfarenheter man gjort före universitetstiden att verka i^ universitets

miljön och sålunda ingå i den uppsättning samverkande faktorer som med

verkar till en ändrad (eller fasthållen) politisk uppfattning. 

Hur man än vrider och vänder sig så kommer man aldrig att kunna analysera 

samtliga de faktorer som förklarar denna process"utveckling och förändring. 

Dessutom kommer ett sådant fullständighetsanspråk på en analys av individ

data att leda rakt in i psykologisk reduktionism av snårigaste slag efter

som det trots allt finns en rad tillfälligheter och specifika händelser i 

den enskilde individens liv som tillsammans med andra mer generella fak

torer ger den 'fullständiga' förklaringen av ett handlingsmönster. Det 

viktiga är naturligtvis att med hjälp av någon teori eller referensram 

sortera fram de variabler som sed tanke på den analys man skall göra före

faller rimliga, troliga och relevanta. (Tyvärr begränsas även ett sådant 

urval av teoretiskt rimliga faktorer, vilket mindre har att göra med det 

teoretiska resonemanget och mera ined lämplighet p g a de beräkningar som 

skall göras. Vid extremt sneda fördelningar försvåras t ex en multivariat-

analys p g a små bastal eller nollceller för vissa kombinationer av variabel-

värden). Syftet måste ändå vara att finna r^gelbundenheter och tendenser 

hos den studerade gruppen eller ännu hellre, i det här fallet, tendenser 

i den process som studeras. 

Eftersom den politiska socialisationsprocess jag har för avsikt att ana

lysera i denna rapport inte bara är en följd av händelser utan också kau

sal till sin karaktär (dvs jag utgår från att verkligheten karakteriseras 

av orsakssammanhang) så bör också analysen vara kausal åtminstone till 
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formen.^ I inledningen presenterades den analysmodell som jag, steg för 

steg, kommer att tillämpa i denna rapport. I detta kapitel kommer analys

modellen att användas för att utvärdera den relativa styrkan hos olika fak

torer i uppväxtmiljön när det gäller att förklara variationen i politisk 

rörlighet under studietiden hos den studerade gruppen (panelen). För be

räkningar av den relativa betydelsen hos dessa olika faktorer kommer jag 
2) 

att använda mig av Colemans variant av multivariatanalys, som dels är 

enkel och handfast att använda och dels är lämplig med tanke pä de data 

vi har och karaktären på de variabler jag använder i denna analys. Metoden 

går ju ut på b eräkningar av genomsnittliga procentdifferenser och eftersom 

detta är ett totalurval (och jag har ingen anledning att behandla det på 

annat sätt så länge som bortfallet inte förändrat panelens utseende i de 

centrala avseenden) så är procentjämförelser lämpliga och fullt tillräck

liga som metod för att fastställa skillnader. Skalnivån på de variabler 

jag använder uppfyller heller inte kraven som t ex en regressionsanalys 
3) 

ställer. Metoden förutsätter också att man har eller kan skapa dikoto-

mier (ev trikotomier) vilket passar utmärkt med detta material. Nu kan ju 

skapandet av dikotomier vara ett riskabelt företag, men knappast så länge 

dikotomiseringen inte döljer eller uppförstorar skillnader och snittningen 

görs i en 'naturlig' snittpunkt. 

Den begränsning med Colemans metod som gör den en smula problematisk löses 

inte heller så lätt med andra metoder. Begränsningen gäller att beräkningarna 

sker under antaganden om att den bakomliggande modellen är additiv, dvs att 

1) Kausalresonemang i samband med analyser av individdata görs tyvärr ofta 
alltför slentrianmässigt, men lika ofta undviks sådana helt p g a de 
stora krav som ställs på såväl data som analysmetoder av statistiker i 
sådana sammanhang. Min framställning och mina resonemang kommer att ka
rakteriseras av en försiktig (knappast gyllene) kompromiss därför att 
jag dels inte vill utesluta möjligheterna till kausal tolkning av data 
och dels är osäker på karaktären av den analys jag gör. 

2) Coleman, J., Introduction to Mathematical Sociology, s 189-201. 

3) Med hjälp av dummyvariabler kan detta problem lösas, men dels kan procent
differenser tolkas som regressionskoefficienter (se t ex Blalock, H., 
Causal Inferences in Non-experimental Research, s 120-121) och dels är 
de effektparametervärden man fär fram med Colemans metod också i grunden 
baserade på minsta kvadratmetoden. Det finns alltså ingen anledning att 
göra någon mera sofistikerad analys än vad som är nödvändigt. 
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de oberoende variablerna i sin samtidiga påverkan på den beroende variabeln 

gor detta oberoende av varandra. I många fall har man emellertid att göra 

med multiplikativa (interaktions-) effekter vilket gör att vissa variabler 

inte bara ökar eller minskar tendensen att (i det här fallet) ändra politisk 

uppfattning utan intensifierar denna tendens.Ett av problemen i detta 

sammanhang är att beräkna de s a s "riktiga" effektparametervärdena när man 
2) 

har att görä med multiplikativa effekter. Mindre problematiskt är det att 

avgöra förekomsten av eventuélla multiplikativa effekter, vkl medveten om 
problemet kommer jag i denna framställning emellertid inte att försöka 

med alternativa beräkningar ens då det är uppenbart att det är fråga om 

multiplikativa effekter. Jag kommer att begränsa mig till att påpeka före

komsten av interaktionseffekeer (i vissa fall med hjälp av beräkningar av 

estimerade värden, dvs de värden vi skulle ha haft under förutsättning att 

antagandet om additivitet är riktigt) och försöka tolka innebörden av detta 

för de framkomna resultaten. Huvudskälet till denna strategi från min sida 

är inte att jag tar problemet för lätt utan att framställningen redan msd 

de begränsningar jag infört hau? en teknisk och metodisk slagsida som jag 

inte vill accentuera ytterligare. 

Låt oss nu efter denna längre inledning rekapitulera den analysmodell med 

kausal form som jag har för avsikt att arbeta med: 

Figur 2:2 

Som vi ser går påverkan i några steg fram till den beroende variabeln, X^, 

som genomgående kommer att vara stabilitet i partipolitiska sympatier under 

de två första studieåren vid universitet och högskola. För varje relation 

1) Se Coleman, J., a a, s 224-229. 

2) Coleman gör själv ett försök, loc cit, men löser det inte. Goodman, L.A., 
A Modified Multiple Regression Approach to the Analysis of Dichotomus 
Variablers, American Sociological Review, 1972, Vol 37, s 28-46, är 
ytterligare ett försök att lösa problemet. Goodman anser sig ha gjort 
det och han har dessutom använt samma material som Coleman. 
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kommei? jag ätt beräktia effektparatoetervärden, även om jag i huvudsak är 

intresserad av de värden som representerar X1: s, Xgis óch X^ S s påverkan 

på X^. Dessa värden representerar ju deh säintidiga och direkta påverkan på 

X^, dvs värden som är de mest intressanta i analysen och med Vars hjälp 

man kan utvärdera dels vilken variabelkombination som är relativt starkast 

när det gäller att förklara variationen i politisk rörlighet och dels vilken 

variabel i en viss kombination som är relativt starkast. Anledningen till 

att samtliga värden presenteras är främst för att fullständiga bilden och 

se om modellen sas 'hänger ihop'. Dessutom kan man med hjälp av samtliga 

värden beräkna indirekta effekter eftersom X^ inte endast påverkar X^ 

direkt utan också indirekt över X^ och X^, men detta kommer jag att undvika 

då det ofta visar sig att de indirekta effekterna lägger föga till de direkta 

effekterna 

I syfte att göra framställningen mindre tung och svårgenomtränglig kommer 

jag dock att så långt som möjligt reducera presentationen av möjliga indi

kator- och variabelkombinationer. Hela den statistiska sök- och prövnings

process som föregått denna rapport kan av naturliga skäl inte presenteras. 

Även om huvuddragen i analysen var bestämd i ett relativt tidigt skede av 

arbetet har jag kört fram en mängd kors- och trevägstabeller samt ca 150 

fyrvägstabeller för att kontrollera stabiliteten i de tendenser som ganska 

snart kom fram. I huvudsak kommer jag.att presentera och gå igenom de kombi

nationer som uppvisar de starkaste totala förklaringsvärdena med avseende 

på förklaringen av den politiska instabiliteten. (Vissa avvikelser från 

detta kommer dock att ske). Detta innebär också att flera intressanta del

resultat inte redovisas. Dessa skulle dock inte ge någon ytterligare in

formation eftersom det till sist inte är detaljresultaten som är de viktiga 

utan huvudtendenserna i materialet. Framställningen kommer ändå att inne

hålla en rad detaljresultat och vara behäftad med en viss monotoni genom 

uppläggningen av analysen. 

En viss extra utförlig redovisning har jag dock ansett nödvändig i detta 

kapitel på grund av det specifika syftet med detta kapitel: att söka 

närma mig ett angreppssätt som består i att med hjälp av andra uppväxt-

miljövariabler försöka förklara varför socialgruppsvariabeln differen

tierar så kraftigt. 

1) Se Cigêhn, G., Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos 
en grupp studenter, a a, del II, sid 45. 



36 

2.1.1 Effekter av social bakgrund, faderns politiska uppfattning och 

faderns politiska intresse 

Som jag har påpekat ett flertal gånger är ett av mina huvudsyften att ut

värdera den sociala bakgrundens betydelse, varför denna variabel ständigt 

kommer att vara med vid beräkningar av de kombinerade effekterna och hela 

tiden inta position som X^, dvs den kausalt sett längst bak liggande varia

beln. I den genomgång som nu följer kommer X^ att utgöras av faderns poli

tiska uppfattning och X^ att utgöras av faderns politiska intresse. I Tabell 

2:6 och Tabell 2:8 såg vi att ingep av dessa två indikatorer på politisk 

bakgrund differentierade med avseende på politisk rörlighet annat än som 

en svag och möjlig tendens. Som alla vet behöver detta dock inte innebära 

att de saknar betydelse tillsammans med andra variabler och det kan dess

utom vara lämpligt att studera just dessa indikatorers betydelse eftersom 

det snarast verkar märkligt att faderns politiska uppfattning och faderns 

politiska intresse skulle sakna betydelse för de studerade individernas 

politiska rörlighet under studietiden. 

Till att börja med skall vi dock studera effekten av faderns socialgrupps-

tillhörighet på hans politiska uppfattning, vilket vi kan se i Tabell 2:15. 

Tabell 2:15 Faderns politiska uppfattning efter faderns socialgrupp.*^ 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III Alla 

Borgerlig 52,1 29,8 41,8 

Socialist 47,9 70,2 58,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 242 208 450 

1) I denna tabell och fortsättningsvis kommer alla "vet ej"-svar att utsorteras. 
Dessa svar utgör ett problem vid behandlingen av resultaten och är en av 
anledningarna till att jag är osäker på hur jag skall behandla analysen med 
avseende på kausalitetsproblemet. 
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Sammanslagningen av socialgrupp I och II är inte motiverad enbart utifrån 

en önskan att skapa en lämplig dikotomi utan utifrån det faktum att social

grupp I i detta material med några få undantag utgörs av vad man skulle 

kunna kalla övre medelklass (vilket naturligtvis till stor del har att 

göra med den regionala rekryteringen i undersökningsgruppen) och att de 

största skillnaderna går mellan socialgrupp III och de två andra i de allra 

flesta fall. 

Som vi ser är skillnaderna klara, men vi skall också observera att det är 

långt ifrån nagra vattentäta skott i politiskt avseende mellan socialgrupper

na* Hela 48 % av fäderna i socialgrupp I och II sympatiserade med något 

socialistiskt parti. (För övrigt är ju också den totala andelen socialister 

högt, vilket jämfört med andelen i riket är mycket högt. Detta har antag

ligen också att göra med den regionala rekryteringen). 

Ur Tabell 2:35 får vi fram effektparametervärdet för X.:s påverkan på X 
1 «I \ 2 

(vilket helt enkelt är den enkla procentdifferensen) =0,223 (uttryckt 

i termer av kausalitet : socialgruppstillhörigheten förklarar 22 % av varia

tionen i politiska sympatier). Första byggstenen i analysmodellen ser allt

så ut sålunda: 

0,223 

Figur 2:3 

Nästa steg blir alltså att undersöka betydelsen av faderns socialgrupp och 

faderns politiska uppfattning för faderns politiska intresse vilket vi kan 
se i Tabell 2:16. 

Tabell 2:16 Faderns politiska intresse efter faderns socialgrupp och 

faderns politiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialist Borgerlig Socialist 

9 ) ' 
Svagt intresse 29,1 20,7 28,8 29,H 

(n) 110 111 59 136 

1) Effektparametervärdet kommer att uttryckas som en proportion, vilket också 
cellvärdena i tabellerna skulle kunna göras. I tabellerna kommer jag emel
lertid att uttrycka cellfrekvenserna i procent av konvenansskäl. 

2) Se nästa sida. 
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Tabell 2:16 ger följande effektparametervärden:^^ 

Xn:s påverkan på X„ = 0,042 X O 
X2:s påverkan på Xg = 0,039 

Som vi ser är förklaringsvärdet av respektive socialgrupp coh politisk 

uppfattning mycket lågt när det gäller att förklara faderns politiska 

intresse. Tillsammans förklarar de bara 8 % av variationen i politiskt 

intresse och var och en bara 4 %. Skall man förklara faderns politiska 

intresse får man alltså intressant nog söka sig andra vägar. 

I vilket fall som helst kan vi bygga vidare på modellen: 

0,223 

Figur 2:4 

Sista steget blir alltså att undersöka X^, X^ och : s kombinerade effekt 

på X^ vilket vi får fram ur Tabell 2:17. 

Tabell 2:17 Stabilitet i politiska sympatier under studietiden efter 

social bakgrund (faderns socialgrupp), faderns politiska 

uppfattning och faderns politiska intresse. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Högt Lågt Högt Lågt Högt Lågt Högt Lågt 

Stabila 28,4 30,4 32,1 37,5 51,0 42,5 52,4 47,1 

(n) 88 23 78 32 96 40 42 17 

(Fotnot 2 från föregående sida) 
I tabeller med fler än två ingångar kommer i fortsättningen endast ett 
värde på den beroende variabeln att presenteras då det dels oftast är 
fråga om en dikotomi och man dels bara behöver ett värde på den beroende 
variabeln för beräkning av effektparametervärden. 

1) Den som är närmare intresserad av modellen bakom beräkningarna kan 
vända sig till Coleman, J.S., a a, s 189 ff. När det gäller det konkreta 
förfaringssättet hänvisar jag till bilaga 1. I princip går beräkningarna 
ut på konstanthållning av X när X^: s påverkan på X^ skall beräknas och 
konstanthållning av när X :s påverkan skall beräknas. 
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Beräkning av effektparametervärden ger: 

= 0,137 (= effekt av faderns socialgrupp) 

a2 = 0,042 (= effekt av faderns politiska uppfattning) 

a„ = 0,016 (= effekt av faderns politiska intresse) 
O 

Total effekt på stabilitet = 0, 195 

Notationen för effektparametervärdena (a^ osv) ansluter sig till Coleman 

och indexet hänför sig till vilken parameter det är fråga om, dvs a^ är 

värdet för X^:s påverkan på X^. 

Som vi ser är det enbart socialgrupp som i denna kombination förklarar 

något av variationen i politisk stabilitet (rörlighet). Faderns politiska 

intresse tycks inte förklara någonting, men, som vi också ser så går denna 

indikators påverkan på stabiliteten i olika riktning i socialgrupp I+II 

respektive socialgrupp III. I socialgrupp III, både bland dem med borger

liga och socialistiska fäder, innebar ett högt intresse hos fadern tendens 

till stabilitet, medan det i socialgrupp I+II, både bland borgerliga och 

socialister, innebar en tendens till rörlighet. Utan tvekan är det fråga 

om interaktionseffekter som kan tolkas så att ett högt politiskt intresse 

hos fadern har olika innebörder i olika socialgrupper. (Detta innebär ju 

också att den bakomliggande modellens antagande om additivitet inte är 

riktig, vilket i sin tur förklarar det låga värdet för betydelsen av fa

derns politiska intresse). 

Dessa värden innebär att vi kan lägga de sista byggstenarna till analys

modellen : 

0,223 

^ 0,137 

0,016 
Faderns politiska 

intresse (X0) 

Social bakgrund 

tiska sympatier (X ) 

Faderns politiska 

uppfattning (X ) 

Figur 2:5 

Den totala effekten av dessa tre faktorers samtidiga påverkan på den po

litiska rörligheten är låg, mindre än 20 % av variationen i politisk 

rörlighet under studietiden förklaras av dessa tre tillsammans, varav 
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socialgrupp svarar för närmare 14 %. Det är alltså så, att två faktorer 

i uppväxtmiljön som rimligtvis borde vara mer direkt relaterade till po

litisk socialisation och rörlighet än faderns socialgruppstillhörighet 

vare sig förmår rucka på denna senare faktors betydelse eller bidra till 

något större förklaringsvärde. 

2.4.2 Effekter av social bakgrund, uppfostran och gemensamma intressen med 

fadern 

Det märkliga faktum att faderns politiska uppfattning och politiska intresse 

i kombination med faderns socialgrupp i så ringa utsträckning bidrar till 

förklaringen av den politiska rörligheten under studietiden kan ha att göra 

med att dessa uppväxtmiljöfaktorer spelat ut sin roll i den politiska so-

cialisationen och att andra faktorer i uppväxtmiljön är betydelsefullare. 

En bärande tanke bakom denna analys är ju att den sociala bakgrundens be

tydelse för den politiska rörligheten förklaras av andra faktorer i bakgrunds

miljön. Om det förhåller sig på det viset bör samvariationen mellan faderns 

socialgrupp (som alltså i denna analys utgör indikator på d'en sociala bak

grunden) och den egna politiska rörligheten under studietiden försvinna 

(eller minska avsevärt) vid konstanthållning av andra bakgrundsfaktorer. 

Utifrån antagandet att det finns faktorer i uppväxtmiljön som har infly

tande på det fortsatta politiska beteendet efter det att man i huvudsak 

lämnat föräldrahemmet och dess direkta inflytande, så är det bara att gå 

vidare eftersom vi hittills "kammat noll". En naturlig fortsättning är då 

att undersöka betydelsen av de relationer man hade till föräldrarna, 

som här får representeras av uppfostran (sträng/mild) =X^, och gemensamma 

intressen med fadern (Som vanligt utgörs X^ av social bakgrund = 

faderns socialgrupp). Den antagna kausala ordningen mellan X(uppfostran) 

och Xg (gemensamma intressen med fadern) får anses rimlig; det mest sanno

lika är naturligtvis att den uppfostran man fått påverkar förekomsten av 

gemensamma intressen med föräldrarna (här representerade av fadern) och 

inte tvärtom. 

I Tabell 2:18 ser vi att de som hade en far i socialgrupp III hade en mindre 

sträng uppfostran än dem med en far i socialgrupp I och II. Till vilken grad 

detta tyder på att den undersökta gruppen avviker från förhållanden i gemen 

är svårt att avgöra, men det brukar ofta framhållas att uppfostringsmeto-
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derna är liberalare i socialt och ekonomiskt bättre situerade hem.^ Nu är 

ju heller inte denna frågeställning den viktiga, utan den betydelse upp

fostran haft för den politiska rörligheten. Redan nu kan vi dock konsta

tera vissa tendenser i materialet om vi återkallar i minnet (Tabell 2:12) 

att de med en mild uppfostran mindre ofta ändrat politisk uppfattning. 

Tabell 2:18 Sträng eller mild uppfostran efter faderns socialgrupp. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Sträng 24,3 18,0 

Mild 75,7 62,0 

Summa 100,0 100,0 

(n) 309 250 

Utifrån Tabell 2:18 får vi fram effektparametervärdet för socialgruppstill

hörighetens betydelse för uppfostringsideologi = 0,063. (Dvs socialgrupps

tillhörigheten förklarar 6,3 % av variationen i uppfostringsideologi). 

Nästa steg i framtagandet av värden för inplacering i analysmodellen är 

att beräkna betydelsen av socialgruppstillhörighet och uppfostringsideo

logi för gemensamma intressen med fadern, vilket vi får fram ur Tabell 2:19. 

Tabell 2:19 Få gemensamma intressen med fadern efter faderns socialgrupp 

och karaktär av uppfostran i hemmet. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Sträng Mild Sträng Mild 

Få gem intr 77,6 69,7 79,1 78,0 

(n) 67 208 43 186 

1) Ibland talar man om att arbetarfamiljen ofta uppvisar en positions-
orienterad struktur där familjemedlemmarna spelar fixa roller och 
där föräldrarna försöker att direkt styra bai ..ens beteende (beteende
lydnad) till skillnad från medelklassfamiljen där föräldrarna söker 
överföra ett system av inställningar som ska styra barnens beteende 
(inställningslydnad). Se t ex Teleman, U., Arbetarbarnen, medelklass
språket - och skolan, Dagens Nyheter, tisdagen den 23 september 1975. 
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Det intressanta med Tabell 2:19 ovan är att bland dem med en far i social

grupp III var skillnaden liten mellan dem som hade fått en sträng respek

tive mild uppfostran när det gäller hur ofta de hade uppgett sig ha få 

gemensamma intressen med fadern medan skillnaden var tydligare bland dem 

från socialgrupp I ochll. Värdet för socialgruppstillhörighetens betydelse 

för gemensamma intressen med fadern =0,049 och värdet för betydelsen av 

uppfostran =0,045. Det förefaller som om förklaringen till förekomsten av 

gemensamma intressen med fadern får sökas i andra faktorer än i dessa. 

Till slut skall vi se vilken betydelse de i Tabell 2:19 ingående faktorerna 

hade för den politiska rörligheten under de två första studieåren vid uni

versitet och högskola. 

Tabell 2:20 Stabilitet i politiska sympatier efter gemensamma intressen 

med fadern (få/många), karaktären hos uppfostran i hemmet 

(sträng/mild) och faderns socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Sträng Mild Sträng Mild 
Få Många Få Många Få Många Få Många 

Stabila 21,2 33,3 31,0 34,9 50,0 55,6 44,1 48,8 

(n) 52 15 145 63 34 9 145 41 

Beräkning av effektparametervärden ger: 

a^ = 0,195 (= effekt av socialgrupp) 

a2 ="0,003 (= effekt av uppfostran) 

a. = 0,006 (= effekt av gemensamma intressen med fadern) 
w 

Total effekt på stabiliteten = 0,198 

Som vi ser är det återigen enbart socialgrupp som förklarar något av varia

tionen i politisk rörlighet. Det intressanta är att i jämförelse med den 

tidigare variabelkombinationen så har den sociala bakgrundens relativa 

betydelse ökat. Precis som fallet var i den tidigare undersökta kombina

tionen så har vi med stor sannolikhet åter att göra med interaktionseffek-

ter, vilket kan förklara det låga värdet för uppfostrans betydelse. I grup

pen som hade en far i socialgrupp III innebar en sträng uppfortran större 

stabilitet i politiska sympatier än en mild uppfostran medan förhållandet 

var det motsatta bland dem med en far i socialgrupp I och II. Detta är ju 
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dessutom ett resultat som inte stämmer med det förväntade. Utifrån tidigare 

tabeller hade man kunnat förvänta sig att återfinna de allra stabilaste 

bland dem i socialgrupp III som hade fått en mild uppfostran och med många 

gemensamma intressen med fadern. Ett problem med Tabell 2:20 är dock att 

vissa cellfrekvenser är baserade på låga bastal, särskilt den cell där vi 

återfinner den högsta andelen stabila, vilket gör att enstaka individer 

g e r  k r a f t i g a  u t s l a g  i  d e  r e l a t i v a  t a l e n ,  E f f e k t e n  a v  e x t r e m a  u t f a l l  p g a  

enstaka individer minskar dock något genom att värdena är baserade på fyra 

parvisa jämförelser.*^ 

Analysmodellen konkretiserad med de här undersökta faktorerna kan nu pre

senteras med samtliga effektparametervärden: 

0,063 

-0,003 0,195 

0,066 

Social bakgrund 

Gemensamma in
tressen med 
fadern (X ) 

Uppfostran 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 2:6 

Även om den kombinerade totala effekten av dessa tre faktorer är låg 

(ca 26 % av variationen i politisk stabilitet förklaras av dessa tre) 

och den enskilda effekten av uppfostran obefintlig, så vore det i högsta 

grad olyckligt om detta skulle få till konsekvens att denna variabelkom

binations förklaringsvärde helt förkastas. Vi skall komma ihåg att beräk

ningarna är gjorda under antagande om additiva effekter och linjära sam-
2) 

band och att det är i relation till dessa premisser som värderingen av 

1) I det här fallet skulle effektparametervärdena ha fått följande utseende 
(om ytterligare en individ av de 9 ändrat politisk uppfattning bland dem 
som hade en far i socialgrupp III, hade fått sträng uppfostran och hade 
många gemensamma intressen med fadern): a^ = 0,167; a. = 0,038; a. = 0,025. 
Faktorernas relativa styrka inbördes skulle ha kvarstått och fortfarande 
skulle socialgrupp ha varit den enda faktorn av betydelse i kombinationen. 

2) Vilket oftast också gäller för såväl konventionell multipel regressions
analys och dummyvariabelanalys. Colemans multivariatanalys är ju för 
övrigt i princip multipel regressionsanalys. 
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effektparametervärdena görs, dels jämförelser om relativ styrka inom 

variabelkombinationen och dels jämförelser med andra variabelkombinationer 

rörande det totala förklaringsvärdet. Det är en problematisk begränsning 

med analysen att för varje variabelkombination med misstänkaa interaktions-

effekter och icke-linjära samband vara tvungen föra ett resonemang som inne

bär osäkerhet rörande tolkningen av resultaten och svårighet att jämföra 

dess förklaringsvärde med andra variabelkombinationer.^ ̂ Trots detta vill 

jag framhärda och genomföra resonemangen utifrån den relativa styrka som 

de olika faktorerna visar sig ha via mina beräkningar (men alltså även 

påpeka sannolika och misstänkta avvikelser från modellantagandena). 

2.4.3 Kombinerade effekter av social bakgrund, politisk bakgrund och rela

tioner till föräldrarna 

Den hittillsvarande genomgången av variabelkombinationer har visat dels 

relativt låga förklaringsvärden totalt och dels att den sociala bakgrunden 

har haft det största enskilda relativa förklaringsvärdet. I den första va

riabelkombinationen användes två indikatorer på politisk bakgrund, i den 

andra två indikatorer på relationer med föräldrarna. Valet.av dessa gjordes 

dels utifrån ett antagande om betydelse för den studerade frågeställningen 

och dels utifrån att de uppvisade tendenser (i några fall mera än så) till 

att differentiera med avseende på politisk rörlighet i de enkla relationerna. 

Trots att jag tidigare sagt att jag här skall vara relativt utförlig så 

finns det ingen anledning att driva denna utförlighet till sin spets. Med de 

hittills använda faktorerna/indikatorerna skulle det bli ytterligare 4 kom

binationer att pröva med hjälp av analysmodellen utifrån principen att 

och X^ genomgående är samma. Istället för en fullständig genomgång enligt 

den hittillsvarande proceduren av samtliga dessa 4 kommer jag att enbart 

redovisa effektparametervärden för tre av dessa och göra en fullständig 

genomgång för den variabelkombination som uppvisar det största totala för

klaringsvärdet . 

1) Dilemmat uppstår tyvärr även med andra analysmetoder. 

I 
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Låt oss börja med effektparametervärdena för de svagare kombinationerna. 

Först den kombination där X = faderns politiska intresse och X = upp-
Z. g 

fostran. I denna kombination erhålls följande värden: 

a^ = 0,167 (= effekt av socialgrupp på politisk stabilitet) 

aj =-0,002 (= effekt av faderns politiska intresse) 

a3 = 0,013 (= effekt av uppfostran) 

Total effekt på stabiliteten = 0,178 

Det totala förklaringsvärdet blir här så lågt som 0,178 (dvs ca 18 % av 

variationen i politisk stabilitet förklaras av dessa tre tillsammans). 

De två indikatorerna på respektive politisk bakgrund och relationer till 

föräldrarna förklarar som synes ingenting och indikatorn på social bak

grund (= faderns socialgruppstillhörighet) förklarar återigeji så gott som 

hela variationen. (Även i denna variabelkombination finns skäl att miss

tänka interaktionseffekter). 

Om vi byter ut indikatorn faderns politiska intresse mot faderns politiska 

uppfattning börjar det emellertid hända saker och ting med såväl det totala 

värdet som de enskilda värdena: 

a^ = 0,206 (= effekt av socialgrupp på politisk stabilitet) 

a^ = 0,031 (= effekt av faderns politiska uppfattning) 

a^ = 0,065 (= effekt av uppfostran) 

Total effekt på stabiliteten = 0,302 

Det totala förklaringsvärdet blir nu = 0,302 och för första gången börjar 

vi närma oss acceptabla totala förklaringsvärden. Fortfarande är dock värdet 

för indikatorn på den politiska bakgrunden lågt. (Och återigen finns skäl 

att misstänka interaktionseffekter: Bland dem med sträng uppfostran var 

de med en socialistisk far stabilare, men bland dem med en mild uppfostran 

var de med en borgerlig far stabilare oberoende av social bakgrund). Den 

sociala bakgrunden uppvisar genomgående i alla kombinationer en stadigt 

hög förklaringsnivå. 

0m vi byter bägge dessa indikatorer på politisk bakgrund och relationer 

till föräldrarna får vi ytterligare ökning av det totala förklaringsvärdet: 

a^ = 0,200 (= effekt av socialgrupp på politisk stabilitet) 

a^ = 0,057 (= effekt av faderns politiska intresse) 

a^ = 0,090 (= effekt av gemensamma intressen med fadern) 

Total effekt på stabiliteten = 0,347 
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Denna kombination förklarar närmare 35 % av variationen i politisk stabi

litet under studietiden och som synes är ingen av de enskilda effekterna 

så låga som hittills varit fallet. Vi ser att vårt antagande om att gemen

samma intressen med fadern som en inte oväsentlig faktor inte motsägs av 

resultaten. Det bör dock genast framhållas att betydelsen av!denna faktor 

inte alls går i någon entydig riktning trots det relativt hö|;a effektpara

metervärdet. Antagandet gick ju ut på att de med många gemensamma intressen 

med fadern skulle ha varit stabilare än de med få gemensamma intressen med 

fadern. Nu stämmer detta bara för två av de fyra möjliga jämförelserna. 

(I socialgrupp I och II för dem med politiskt intresserade fäder och i 

socialgrupp III för dem med politiskt ointresserade fäder). Vi har åter-

ingen att göra med interaktionseffekter som innebär att vissa variabelkombi

nationer har olika (tenderar åt olika håll) effekt i de olikaj socialgrupperna. 

Slutligen skall vi gå igenom den kombination som dels har det största för

klaringsvärdet totalt och som dessutom avviker minst från additivitets-

och linearitetsantagandena bakom modellen. I förhållande till den före

gående kombinationen skall faderns politiska intresse ersättafe med faderns 

politiska uppfattning. Från Tabell 1:14 får vi det värde som skall mot

svara X^:s påverkan på i analysmodellen, dvs socialgruppstjlllhörighetens 

påverkan på den politiska uppfattningen = 0,223. Nästa steg är alltså att 

undersöka socialgruppstillhörighetens och faderns politiska uppfattnings 

betydelse för gemensamma intressen med fadern, vilket framgår av Tabell 2:21. 

Tabell 2:21 Få gemensamma intressen med fadern efter faderns socialgrupp 

och faderns politiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialist Borgerlig Socialist 

—— S— 
Få gem intr 69,4 73,5 77,4 77,5 i 

(n) 121 113 62 142 

Detta ger följande resultat: 

Effekt av faderns socialgruppstillhörighet för gemensamma intr 

fadern = 0,06 

Effekt av faderns politiska uppfattning för gemensamma intress 

essen med 

en med 

fadern = 0,021 
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Som synes får vi leta oss till andra förklaringar när det gäller gemensamma 

intressen med fadern. Vi ser dock att socialgruppstillhörigheten är något 

starkare än faderns politiska uppfattning, vilket inte är förvånande i 

detta material. De med en far i socialgrupp III hade oftare färre intressen 

med fadern, och detta oberoende av faderns politiska uppfattning, vilket 

rimligtvis har att göra med det faktum att dessa i utbildningshänseende 

stod längre ifrån fadern än dem i socialgrupp I och II. 

Tabell 2:22 ger oss så betydelsen av de i Tabell 2:21 ingåenjde faktorerna 

för den politiska stabiliteten under studietiden. 

Tabell 2:22 Stabilitet i politiska sympatier efter faderns socialgrupp, 

faderns politiska sympatier (borgerlig/sociallsjt) och gemen

samma intressen med fadern (få/många). Relatival frekvenser. 

Socialgr I+II Soeialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Få Många Få Många Få Många Få Många 

•  '  1 1  i  "  

Stabila 27,5 28,6 31,6 41,2 47,1 46,9 43,5 71,4 

(n) 80 28 76 34 104 32 46 14 

Beräkning av effektparametervärden ger: 

a^ = 0,200 (= effekt av faderns socialgrtjpp på politisk stabilitet) 

a^ = 0,094 (= effekt av faderns politiska uppfattning) 

ag s 0,096 (- effekt av gemensamma intressen med fadern) 

r = 0,227 (= slumpeffekt i riktning mot stabilitet) 

Total effekt på stabiliteten =0,39 

Värdet r (= slumpeffekt i riktning mot stabilitet, dvs den del av förkla

ringen till stabilitet som andra än de undersökta variablerna svarar för) 

kommer jag så småningom att använda för att beräkna estimerade värden. 

I 
Det totala förklaringsvärdet av dessa tre faktorer är 0,39, dlvs 39 % av 

variationen i politisk stabilitet under studietiden förklaras av faderns 

socialgrupp (som ensam svarar för över hälften), faderns politiska upp

fattning och gemensamma intressen med fadern (vilka båda senaire vardera 

svarar för nära 10 % av variationen). Men, stämmer nu dessa résultat med 
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antaganden och förväntade utfall? Ja, med undantag for betydelsen av faderns 

politiska uppfattning. I samband med resonemangen kring Tabell 2:5 och 

Tabell 2:6 antogs att de med en borgerlig far skulle ha varit mera politiskt 

rörliga än de med en socialistisk far, vilket alltså inte stämmer med Tabell 

2:22. Antagandet att de som hade haft många intressen gemensamma med fadern 

skulle ha varit mera politiskt stabila får däremot stöd. Observera dock 

att de i socialgrupp III med en socialistisk far var lika stabila oberoende 

av mängden gemensamma intressen med fadern. 

Ett problem som ständigt har återkommit i samband med de tid 

terade variabelkombinationerna har varit misstanken om inter« 

ter och att sambanden varit ickelinjära. Även med dessa tre 

misstanken om interaktionseffekter, men här är det inte frågc; 

tagliga avvikelser från en linjär modell som fallet varit tic 

gare presen-

aktionseffek-

faktorer finns 

om lika på-

igare. 

I Tabell 2:23, där observerade cellfrekvenser jämförs med estimerade, kan 

vi se att avvikelserna mellan det faktiska utfallet och det utfall vi skulle 

ha haft om modellantagandena varit riktiga i de flesta fall inte är särskilt 

stora. Metoden att räkna fram de estimerade värdena görs med ihjälp av slump

effekten r plus olika kombinationer av effektparametervärdena.* ̂ Små av

vikelser mellan observerade och estimerade värden får tolkas isom ett stöd 

för att antagandena om additivitet ochHnearitet är riktiga, medan stora 
2) 

avvikelser kan innebära att dessa antaganden är felaktiga. 

1) Om man lägger till ytterligare en indikator - faderns intrjesse för 
politik - stiger det totala förklaringsvärdet med ytterligare 10 pro
centenheter till 0,494. Den ytterligare tillförda indikatorn förklarar 
dock bara 4 % medan de andras relativa betydelse ökar i förhållande till 
den redovisade kombinationen. 

2) I bilaga nr 1 redovisas det konkreta tillvägagångssättet vid beräkning av 
estimerade värden. 
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Tabell 2:23 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade 

värden för de politiskt stabila efter social ba 

politiska uppfattning och gemensamma intressen 

Proportioner. 

kgrund, faderns 

ined fadern. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Få Många Få Många Få Många Få Många 

p.obs 0,275 0,286 0,316 0,412 0,471 0,469 0,435 0,714 

P^est 0,227 0,323 0,321 0,417 0,427 0,523 0,521 0,617 

diff 0,048 -0,037 -0,005 -=0,005 0,044 -0,054 • -0,086 0,097 

(p.est) 

Om man som godtycklig gräns för vad som skall räknas som en acceptabel av

vikelse sätter 5 %, så ser vi att tre värden avviker från de förväntade 

på ett sätt som gör att misstanken om interaktionseffekter kvarstår. Man 

kan naturligtvis även välja ett formuleringssätt som består i att man endast 

pekar ut dessa som intressanta avvikelser från de förväntadeî de med en far 

i socialgrupp III som var borgerlig och som hade få gemensamnia intressen 

med fadern var betydligt mindre stabila än förväntat medan de med många 

intressen gemensamma med fadern var betydligt mera stabila än förväntat. 

Som totalbedömning är jag dock benägen att i det här fallet utgå från att 

modellantagandena är riktiga och därför acceptera analysmodellen med dessa 

tre faktorer som de som bäst förklarar vilka faktorer i uppväxtmiljön som 

varit mest betydelsefulla för den politiska stabiliteten/rörlj 

studietiden. 

igheten under 

Innan jag nu till sist presenterar analysmodellen med värdena insatta vill 

jag bara påpela det faktum att faderns socialgruppstillhörighet i samtliga 

variabelkombinationer (eller kanske riktigare: kombinationer av faktorer/ 

indikatorer) inte bara varit den relativt starkaste utan också betydligt 

starkare än de andra. Hur skall nu detta tolkas, att socialgrapp som indi

kator på uppväxtmiljön är så oerhört mycket starkare än alla andra (här 

undersökta) faktorer i uppväxtmiljön? Det är ju ändå inte så itt social

grupp kan ersätta alla andra uppväxtmiljöfaktorer och utgöra pågon slutlig 

indikator på uppväxtmiljön som helhet. Trots detta så är det uppenbart att 

socialgruppstillhörigheten måste ha en vidare innebörd och representera 

en hel rad erfarenheter, vilket gör att enskilda andra faktorer inte förmår 
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rucka på dess styrka som förklaringsvariabel. Det förefaller som om följande 

slutsats är rimlig i detta sammanhang: faderns socialgruppstillhörighet 

är det bästa indexet på skilda uppväxterfarenheter. 

Social bakgrund 
0,223 x 

(xx) / 

0,060 
\ 

O7O2T " 
' <r-

Gemensamma in
tressen med 0,096^ 
fadern (x3> * y 

Faderns politiska 
uppfattning (X2> 

0,094 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X^) 

Figur 2:7 
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EXKURS: Kon eller socialgrupp? 

Eftersom den sociala bakgrundsvariabeln kon inte ingår i paketet av bak

grundsvariabler i denna analys, trots att den i andra sammanhang visat sig 

betydelsefull,1^ så är det väl på sin plats att ändå redovisa något av dess 

betydelse. Lämpligt i det här sammanhanget är då att studera vilken av 

variablerna kön eller socialgrupp som varit betydelsefullast för stabili

teten i de partipolitiska sympatierna i panelen. Ur Tabell 2:24 får vi fram 

den relativa betydelsen av dessa två variabler. Som vi kan sé var den so

ciala bakgrundsvariabeln socialgrupp viktigare än den socialc| bakgrunds

variabeln kon for stabiliteten i de partipolitiska sympatierna. Vi kan ock

så se att kvinnorna var instabilare än männen, men att skillnaden var liten 

mellan männen och kvinnorna ur socialgrupp I och II. Mellan männen och 

kvinnorna ur socialgrupp III var dock skillnaden i politisk stabilitet mar

kerad och det var också denna skillnad som gjorde att effektparametervärdet 

för kön blev någotsånär stort (0,084). 

Med visst fog kan man säga att det gick en skiljelinje i politisk stabilitet 

mellan å ena sidan kvinnorna samt männen ur socialgrupp I och II och å andra 

sidan männen ur socialgrupp III. Samtidigt skall vi dock observera att 

kvinnorna vir socialgrupp III var stabilare än männen ur socialgrupp I och II. 

Tabell 2:24 Stabilitet och instabilitet i de partipolitiska sympatierna 

efter faderns socialgrupp och kön. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Kvinnor Män Kvinnor Män 

Stabila 30,1 32,3 37,8 52,4 

Instabila 69,9 67,7 62,2 47,6 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 143 158 98 147 

Effekt av kön = 0,084 Effekt av socialgrupp = 0,139 

1) Kvinnorna var instabilare än männen i sitt utbildningsval och kön var 
dessutom viktigare än socialgrupp i fråga om val av fakultet, men däre
mot inte i fråga om val av utbildningslinje vid de filosofiska fakulteterna. 
(De Cigihn, G., Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos en 
grupp studenter, a a). 
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For den fortsatta framställningen kan det vara bra att ha de här resul

taten i åtanke. Även om den sociala bakgrundsvariabeln kon i sammanhang 

med politiska sympatier icke är någon oväsentlig variabel, tvärtom, så var 

kön mindre betydelsefull i den studerade panelen än socialgrùppstillhorig-

heten under uppväxten. En del kontroller med kon, socialgrupp och en tredje 

oberoende variabel har också visat att socialgrupp fortsatt £tt vara be

tydelsefullare än kön. I den analysmodell jag arbetar med skulle dessutom 

kön ha fått spela roll av längst bak liggande social bakgrundsvariabel, 

varför den inte skulle förändra analysens huvudinriktning utan endast 

precisdonsgraden och detaljrikedomen. Det är möjligt att jag genom att 

utesluta kön ur analysen missar en del intressanta resultat,i men den ris

ken tar jag i beaktande av det sagda. 
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3 POLITISK UTVECKLING FÖRE UNIVERSITETSTIDEN OCH STABILITET I POLITISKA 

SYMPATIER 

3.1 Politisk utveckling före universitetsticjen 

För större delen av den här studerade gruppen innebar troligen tiden när

mast före universitet och högskola att man fortfarande stod i intim och 

kanske daglig kontakt med den familj man vuxit upp i och att man fortfarande 

var i tonåren. Därför kommer också det ganska oprecisa uttrycket 'före uni

versitet st iden' att täcka in en tidsperiod som i många stycken sammanfaller 

med den som behandlades i det föregående kapitlet. I stort kommer dock 

tiden 'före universitetstiden1 att utgöras av de 4 sista åren före inskriv

ningen. För de yngsta i panelen innebar detta de fyra sista tonåren, för 

de äldsta de fyra sista tjugoåren. Detta är naturligtvis en ålders- och 

tidsfaktor som är något besvärande om man bl a är intresserad av en viktig 

fas i frigörelsen från beroendet av hemmet över skolan till vuxenlivet 

(här representerat av universitetstiden). 

Med en annan utgångspunkt, nämligen att den politiska förändringen i den 

studerade gruppen satte fart på allvar först under universitetstiden 

(vilket alltså var fallet), blir dock avsaknaden av konstanthållning av 

ålders- och tidsfaktorn mindre problematisk. Om vi återkallar i minnet 

resultaten i Tabell 2:4 och Tabell 2:5 så är det ju uppenbart att huvud

inriktningen på inflytandet från hemmet i politiskt avseende var relativt 

stark och bestående fram till universitetstiden, framför allt bland dem 

med en socialistisk far, och de förändringar som kunde konstateras låg i 

linje med den allmänna politiska förändringen hos den studerade ungdomen 

under senare delen av sextiotalet. 

Oberoende av var dessa förändringar i politisk uppfattning ägde rum så 

är det uppenbart att föräldrainflytandet fortfarande var starkt när man 

började vid universitet aller högskola och våra data är bara ytterligare en 

bekräftelse på Hymans sammanfattning av en rad politiska socialisations-

studier: "These studies must imply that the influence while a non-adult 

has persisted and influenced the child on into his adult life." 

1) Hyman, H.H., a a, s 72. 
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Men, det hade skett en förändring i dessa individers uppfattning från 

faderns uppfattning fram till den uppfattning man själv hade vid inskriv

ningen till universitet och högskola och den var naturligtvis baserad på 

andra inflytandekällor än föräldrahemmet. Vilka dessa inflytandekällor var 

tänker jag inte behandla här utan endast de manifesta uttryck för politisk 

uppfattning, politiskt intresse och politisk aktivitet och förändringen i 

dessa som föregick universitetsåren. Dessa faktorer får i någon mening 

här alltså återspegla den politiska utveckling individerna genomgick som 

en följd av troligtvis i huvudsak andra inflytandekällor än föräldrahemmet. 

Den påverkan som kom via skola, lärare, kamrater samt samhällets politiska, 

ekonomiska och sociala utveckling registrerar jag alltså här med hjälp av 

indikatorer på resultaten av denna påverkan i termer av aktivitet, intresse 

och politisk uppfattning. Huvudsyftet med denna analys är ju att utvärdera 

den relativa betydelsen av olika faser i dessa individers politiska historia 

för den politiska stabiliteten vid universitet och högskola och då kan ak

tivitet, intresse osv antas vara nog så goda indikatorer på en specifik fas 

i denna utveckling. 

I det föregående kapitlet visade det sig alltså att den första politiska 

uppfattning"^ som panelen började omfatta i stor utsträckning samvarierade 

med (uttryckt annorlunda: var påverkad av) faderns politiska uppfattning 

(Tabell 2:4), men det visade sig också att faderns politiska uppfattning 

föga påverkade (annat än som en möjlig tendens) den egna politiska stabi

liteten under universitetstiden. (Detta gällde alltså den enkla relationen. 

I kombination med socialgrupp och gemensamma intressen med fadern var ju för

hållandet annorlunda). Därför är också resultaten i Tabell 3:1 snarast de 

förväntade. 

1) Om det inte framgått tidigare så avser jag oftast (framför allt i samband 
med presentation av tabeller) med uttrycket 'politisk uppfattning' reducer
ingen av partisympatier till blocken 'borgerliga'och 'socialister*. Denna 
abstraktion av verkligheten anser jag vara fullt acceptabel när det gäller 
faderns partisympatier och panelens partisympatier före tillträdet till 
universitetet men inte längre. Därefter börjar en politisk utveckling 
i panelen som innebär att 'socialist' är föga homogent och entydigt jäm
fört med tiden före universitetet. 



55 

Tabell 3:1 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier under de två 

första studieåren vid universitet och högskola efter den första 

politiska uppfattningen. Relativa frekvenser. 

Borgerlig Socialist 

Stabila 37,5 38,0 

Instabila 62,5 62,0 

Summa 100,0 100,0 

(n) 184 295 

Skälet till att den första politiska uppfattningen inte differentierar har 

naturligtvis delvis att göra med att den här redovisade politiska uppfatt

ningen ligger långt tillbaka i tiden och att en del förändringar skett fram 

till universitetstiden med avseende på politiska sympatier. I Tabell 3:2 

ser vi att det visserligen var stark samvariation (annat skulle ha varit 

förvånande) mellan den första politiska uppfattningen och den politiska 

uppfattning man hade när man kom till universitetet, men vi ser också en 

påtaglig skillnad mellan de borgerliga och socialisterna. De som tidigt 

var borgerliga hade betydligt oftare ändrat uppfattning och resultaten i 

Tabell 3:2 bekräftar ytterligare det vi redan kunnat utläsa ur tabellerna 

2:4 och 2:5, nämligen att den vänsterorientering som skedde bland den 

studerande ungdomen under senare delen av 60-talet också gällde för den 

studerade panelen. 

Tabell 3:2 Politisk uppfattning (borgerlig/socialist) vid inskrivningen 

till universitet/högskola hösten 1970 efter första politiska 

uppfattning. Relativa frekvenser. 

Borgerlig Socialist 

Borgerlig 66,5 8,7 

Socialist 18,0 83,6 

Vet ej 15,5 7,7 

Summa 100,0 100,0 

(n) 194 310 
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Om vi går till Tabell 3:3 ser vi att det intressant nog var socialisterna 

hosten 1970 (alltså de som var socialister vid universitetstidens början) 

som hade varit politiskt mest rörliga under universitetstiden. Resultatet 

skulle kunna tolkas så att före universitetstiden (Tabell 3:2) var det de 

borgerliga som orienterade sig till vänster i politiken, men under univer

sitetstiden var det socialisterna som genomgick en sådan politisk positions

förändring. Från rapporten om förändringar i part i sympatier^ vet vi att 

den största förändringen bestod i övergångar till något parti till vänster 

om socialdemokratin (i huvudsak Vpk) och att de flesta som genomgick denna 

förändring var socialdemokrater hösten 1970. 

Tabell 3:3 Stabila och instabila med avseende på politiska sympatier 

under de två första studieåren vid universitet och högskola 

efter politisk uppfattning vid inskrivningen till universitet 

och högskola hösten 1970. Relativa frekvenser. 

Borgerlig Socialist 

Stabila 44,4 36,1 

Instabila 55,6 63,9 

Summa 100,0 100,0 

(n) 162 296 

3:2 Politiskt intresse och politisk aktivitet 

En rimlig hypotes är att för att en förändring av de politiska preferenserna 

överhuvud skall komma till stånd krävs en viss närhet till 'det politiska 

livet1, kännedom om den politiska debatten och den politiska utvecklingen 

i samhället. Den som inte är 'intresserad av politik' intar sannolikt 

oftare en indifferent hållning gentemot de politiska partierna eller 

redovisar en partipreferens mera av slentrian och gammal vana än av över

tygelse. Därför finns det också skäl att anta att de vars intresse för 

politik ökade före universitetsstudierna och de som ansåg sig vara poli

tiskt aktiva och aktivare än andra också skulle ha ändrat sina partisym

patier oftare under universitetstiden. I Tabell 3:4 ser vi också att de 

vars intresse ökade under de fyra närmaste åren före universitetstiden 

oftare ändrat partisympati än de vars intresse minskat eller varit oför

ändrat . 

1) Cigéhn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata från 
Umeå, a a. 
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Tabell 3:4 Stabila och instabila med avseende på politiska sympatier 

under de två första studieåren vid universitet och högskola 

efter huruvida det politiska intresset ökat eller inte de 

fyra närmaste åren före universitetet. Relativa frekvenser. 

Minskat eller oför- ökat intresse 
ändrat intresse 

Stabila 46,7 36,7 

Instabila 53,3 64,3 

Summa 100,0 100,0 

(n) 122 417 

En annan aspekt på det politiska intresset är hur snabbt detta intresse 

kom. I Tabell 3:5 kan vi se att de vars intresse kom snabbt var något mera 

rörliga i politiskt avseende än de vars intresse ökade gradvis, vilket 

skulle kunna tyda på att det snabbt kommande intresset också innebar ett 

mindre genomtänkt politiskt val som man senare under universitetstiden 

reviderade. (Detta är kanske den närmast till hands liggande tolkningen, 

men låt oss inte dra alltför stora växlar på den skillnad som återfinns 

i tabellen). Det viktigaste i Tabell 3:5 är kanske dock att de som uppgav 

sig vara politiskt ointresserade när de började läsa vid universitet och 

högskola också var de klart stabilaste i fråga om partipolitiska sympatier 

under de två första studieåren. Detta är ett klart stöd till antagandet 

att politiskt ointresse leder till lägre politisk rörlighet än politiskt 

intresse. 

Tabell 3:5 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter huru

vida det politiska intresset kom snabbt eller gradvis eller 

om man var politiskt ointresserad. 

Snabbt Gradvis Politiskt ointresserad 

Stabila 32,6 36,4 50,0 

Instabila 67,4 63,6 50,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 86 365 68 
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När det gäller den politiska aktiviteten i sjuttonårsåldern finner vi 

inget entydigt stöd för att hypotesen om att ju aktivare man varit desto 

oftare skulle man ha ändrat partisympati under universitetstiden. I Tabell 

3:6 och Tabell 3:7, där två olika indikatorer på politisk aktivitet i 

sjuttonårsåldern är korstabulerade mot politisk stabilitet, finner vi 

högre stabilitet mot extremerna varför indikatorerna inte dikotomiserats 

på sedvanligt sätt. Anledningen till att de två indikatorerna (huruvida 

man diskuterade politik mer eller mindre än andra skolelever i sjutton

årsåldern respektive huruvida man följde med i den politiska debatten mer 

eller mindre än andra skolelever när man var i sjuttonårsåldern) inte 

samvarierar med politisk stabilitet i förväntad riktning kan ha att göra 

med att de mest aktiva också var de mest partipolitiskt övertygade, var

f ö r  d e  i n t e  k o m  a t t  ä n d r a  p a r t i s y m p a t i  i  f ö r v ä n t a d  u t s t r ä c k n i n g .  D e n  s a s  

'andra sidan' av antagandet, dvs att de minst aktiva också varit stabila, 

tycks dock gälla för panelen. Tendensen i de två tabellerna är emellertid 

att de instabilaste varit de som ansåg sig ha varit lika politiskt aktiva 

som andra. 

Tabell 3:6 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida man diskuterade politik mer eller mindre än andra 

skolelever i sjuttonårsåldern. Relativa frekvenser. 

Mycket mer Något mer Som andra Något mindre Mycket ":mindre 

Stabila 40,5 38,4 34,1 45,9 40,0 

Instabila 59,5 61,6 65,9 54,1 60,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 37 86 267 85 55 
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Tabell 3:7 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida man följde med i den politiska debatten mer eller 

mindre än andra skolelever i sjuttonårsåldern. Relativa frek

venser . 

Mycket mer Något mer Som andra Något mindre Mycket mindre 

Stabila 43,9 36,4 36,9 35,4 58,8 

Instabila 56,1 63,6 63,1 64,6 41,2 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 41 107 274 79 17 

Den mer allmänna frågan "händer det att Du diskuterar politik" ger ett 

resultat vars tendens emellertid är ett stöd för antagandet att de som 

var politiskt aktiva (i någon bemärkelse) före universitetstiden också 

kom att ändra partisympatier oftare under universitetstiden, vilket vi 

kan se i Tabell 3:8.1) 

Tabell 3:8 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

hur ofta man diskuterade politik före universitetsstudiernas 

början. Relativa frekvenser. 

Sällan Ofta 

Stabila 39,8 37,0 

Instabila 60,2 63,0 

Summa 100,0 100,0 

(n) 261 284 

1) Dikotomin "sällan"/"ofta" är gjord i en, som jag ser det, 'naturlig* 
snittpunkt. Kategorierna "nästan aldrig" och "ett par gånger i månaden" 
har fått bilda kategorin "sällan" och kategorierna "någon gång i veckan" 
respektive "nästan varje dag" har fått bilda kategorin "ofta". Jag ser 
skillnaden mellan att diskutera politik ett par gånger i månaden och att 
diskutera någon gång i veckan som en kvalitativ skillnad, vilket också 
har fått styra min dikotomisering. Om jag istället valt snittpunkt efter 
frekvensfördelningen skulle skillnaderna ha blivit större. De som nästan 
aldrig diskuterade politik var nämligen betydligt stabilare än de övriga 
och om dessa ensamma skulle ha fått utgöra kategorin "sällan" skulle vi 
ha fått följande resultat: "sällan" = *+6,7 % stabila, "ofta" = 36,4 % 
stabila. Eftersom jag i fortsättningen kommer att använda mig av denna 
indikator (lämplighetsval p g a cellantal och tendens) vill jag emeller
tid inte använda mig av en teoretiskt "skum" dikotomi, vilket skulle bli 
fallet om kategorin aktiva ("ofta") skulle innehålla sådana som faktiskt 
var inaktiva. 
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Ytterligare en indikator på politisk aktivitet utgörs av hur ofta man för

söker påverka andra i politisk frågor. Även denna indikator pppvisar ett 

icke-linjärt samband med politisk stabilitet vilket gör att skillnaderna 

försvinner vid dikotomisering i en naturlig snittpunkt. Emellertid visar 

det sig också här (se Tabell 3:9) att antagandet politisk aktivitet—opo

litisk rörlighet får ett visst stöd. De allra mest aktiva i försöken att 

påverka andra i politiska frågor är också de klart rörligaste. 

Tabell 3:9 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

hur ofta man försökt övertyga andra i politiska frågor. Rela

tiva frekvenser. 

Mycket ofta Ganska ofta Någon gång Nästan aldrig 

Stabila 31,3 40,5 36,0 41,5 

Instabila 68,8 59,5 64,0 58,5 

Summa 100,1 100,0 100,0 100,0 

(n) 32 79 261 164 

Uppenbart är att den politiska intresseökningen (eller minskningen) varit 

viktigare för politisk rörlighet (eller stabilitet) än olika indikatorer 

på politisk aktivitet före universitetstiden i panelen. Vissa tendenser 

tyder dock på att den politiska aktiviteten spelat en viss roll och därför 

finns det skäl att återkomma till betydelsen av den politiska aktiviteten. 

3.3 Inställning till det politiska parti man sympatiserade mest med vid 

inskrivningen till universitet och högskola 

Ganska självklart förefaller det vara att de som inte är övertygade om 

att det parti man sympatiserar mest med för en riktig politik eller inte 

tycker att det är viktigt att detta parti skall klara sig bra vid allmänna 

val också ganska snart kommer att ändra sin partisympati. Det förefaller 

närmast trivialt att peka på att det också verkligen förhöll sig så i den 

studerade panelen. Det som egentligen är intressantare med Tabell 3:10 är 

att t o m de som var mycket övertygade om att det parti man sympatiserade 

mest med förde en riktig politik i så pass stor utsträckning ändå kom 

att ändra partisympati under de två första åren vid universitet/högskola. 

Detta är ju faktiskt en indikator på universitets- och studentmiljöns stora 

betydelse för politiska attitydförändringar. 
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Tabell 3:10 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

grad av övertygelse att det parti man sympatiserade mest med 

förde en riktig politik. Relativa frekvenser. 

Inte alls/ Ganska Mycket Vet ej 
inte särskilt övertygad övertygad 
övertygad 

Stabila 30,0 36,8 55,6 31,7 

Instabila 70,0 63,2 44,4 68,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 130 234 99 60 

Som väntad var också de som uppgav sig ej veta huruvida man var övertygad 

eller ej också rörligare än de som uppgav sig vara övertygade om att partiet 

förde en riktig politik. Anledningen till att jag i Tabell 3:10 inte pre

senterar indikatorn "grad av övertygelse" som en dikotomi trots att det 

i det här fallet är både lämpligt och befogat1^ beror helt enkelt på att 

jag ville visa det intressanta faktum att t-o m de allra mest övertygade 

ändrat partisympati så pass ofta som i 4-4 fall av hundra. Att de som sva

rade "vet ej" ändrat partisympati i så stor utsträckning indikerar att 

svaret faktiskt innebar att man inte var övertygad, men tolkningen av 

vet ej-svar är alltid problematisk varför jag i fortsättningen kommer att 

låta dessa utgå ur bearbetningarna när jag använder en dikotomiserad va-
2 )  

riant av "övertygelse"-indikatorn. 

Den andra indikatorn på inställning till det parti man sympatiserade mest 

med, nämligen hur viktigt det var att partiet skulle klara sig bra vid 

riksdagsmannavalet hösten 1970, slår inte på samma entydiga sätt som 

'övertygelse'-indikatorn. I Tabell 3:11 ser vi att de som tyckte att det 

var minst viktigt att partiet skulle klara sig bra också var allra sta

bilast i sina politiska sympatier. Nu var dessa få i absoluta tal och dess

1) Slår man samman de båda kategorierna som var övertygade får vi en andel 
stabila som är 42,3 %. 

2) I samtliga dikotomier som används i denna rapport har vet ej-svaren fått 
utgå utom i det politiska stabilitetsindexet eftersom t ex en övergång 
från en indifferent hållning ("vet ej") till sympatier med något parti 
faktiskt innebär en förändring av politiska sympatier och alltså bör 
registreras. 
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utom är svaret antagligen mera ett uttryck for ointresse, varför man inte 

bor övervärdera resultatet. I övrigt följer svaren det förväntade mönstpet 

att ju viktigare det var att partiet skulle klara sig bra desto stabilare 

hade man varit i sina partipreferenser. 

Tabell 3:11 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

hur viktigt man tyckte det var att det parti man gillade bäst 

skulle klara sig bra i riksdagsmannavalen hösten 1970. Rela

tiva frekvenser. 

Inte alls Inte sär- Ganska Mycket Vet ej 
viktigt skilt viktigt viktigt viktigt 

Stabila 63,6 31,3 34,2 42,6 35,7 

Instabila 36,4 68,7 65,8 57,4 64,3 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 11 67 184 223 56 

Det närmast triviala antagandet att en positiv inställning till det parti 

man gillade bäst hösten 1970 också skulle innebära en lägre politisk rör

lighet än en negativ inställning stämde alltså i hög grad för den studerade 

panelen. 

3.4 Kombinerade effekter av social bakgrund och olika aspekter på den po-

litiska utvecklingen före universitetstiden 

Genomgången hittills i detta kapitel har mest haft karaktär av deskription. 

I många sammanhang kan en deskription göras meningsfull, särskilt om man 

gör analytiskt intressanta uppdelningar av materialet på undergrupper. 

(Intressanta resultat den vägen finns i rapporten om förändringar i parti-

sympatier).1^ Ambitionen i denna rapport är emellertid att gå utöver detta 

och försöka utvärdera olika faktorers betydelse i samtidig påverkan på den 

politiska rörligheten genom att få fram olika mått på relativ styrka. I 

denna ambition ingår också att hela tiden hålla en faktor konstant - den 

sociala bakgrunden - och resultaten i kapitel 2 är också ett stöd för 

1) Ciglhn, G., Social bakgrund, studier och politik - några paneldata från 
ÜTO63 9 cl cl • 
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denna ambition. I inledningen presenterades den analysmodell med kausal 

form som jag genomgående använder med olika innehåll for denna utvärdering 

och i avsnitt 2:4 i kapitel 2 motiverades närmare val av metod och analysens 

primära syfte varför jag inte upprepar detta här. 

I kapitel 1 gick analysen ut på att undersöka olika faktorer i uppväxt

miljön och här blir det alltså fråga om att gå vidare i panelens politiska 

socialisation och undersöka kombinerade efeekter av olika faktorer i den 

egna politiska utvecklingen före universitetstiden. Ett utgångsantagande 

här är att den samlade sociala och politiska erfarenheten före universitets

tiden på något sätt kommer att manifesteras i det politiska beteendet under 

universitetstiden. Det politiska beteende som här i första hand avses är 

alltså fasthållande eller inte av den partipolitiska sympati man hade vid 

inskrivningen vid universitet eller högskola hösten 1970. 

3.4.1 Effekter av social bakgrund, politisk uppfattning hösten 1970, 

politiskt intresse och politisk aktivitet 

Den politiska utvecklingen panelen genomgick fram till universitetstidens 

början resulterade bl a i den politiska uppfattning man redovisade vid första 

mättillfället i denna undersökning. Därför förefaller det också rimligt 

att starta genomgången av olika kombinerade effekter med att låta politisk 

uppfattning ingå som en av faktorerna som antas påverka den politiska sta

biliteten. En annan viktig indikator på den politiska utvecklingen är det 

politiska intressets utveckling under de fyra år som föregick unwersitets-

studiernas början. Båda dessa (framför allt den politiska intresseökningen) 

visade en tydlig samvariation med den politiska stabiliteten (se Tabell 

3:3 och Tabell 3:4). Åtminstone i fallet med den politiska intresseökningen 

gick sambandet i förväntad riktning. 

Som vanligt kommer i analysmodellen att utgöras av faderns socialgrupp. 

På grund av den tidsmässiga relationen kommer X^ att utgöras av den poli

tiska intresseökningen/minskningen och Xg av den politiska uppfattningen. 

(Det politiska intressets ökning eller minskning omfattade de fyra åren 

närmast före universitetstiden medan den politiska uppfattningen var den 

man hade i slutet av denna fyraårsperiod). 
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Den stegvisa presentationsform jag valt för att komplettera analysmodellen 

innebär då att som första steg undersöka den sociala bakgrundens betydelse 

för den politiska intresseökningen. Detta kan vi se i Tabell 3:12. 

Tabell 3:12 Politiskt intresse (ökning/minskning) de fyra närmaste åren 

före universitetstidens början efter social bakgrund. Relativa 

frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Minskat/oför
ändrat intresse 17,7 24,5 

ökat intresse 82,3 75,5 

Summa 100,0 100,0 

(n) 231 212 

Som vi ser var det studenterna ur socialgrupp I och II som oftast hade ökat 

sitt politiska intresse åren före universitetsstudierna. Detta innebär också 

att vi får en relation mellan ochX^ i modellen som ser ut sålunda: 

0,068 
Xi ' 2 

Figur 2:1 

Den sociala bakgrundens och intresseutvecklingens kombinerade effekt på 

den politiska uppfattningen hösten 1970 framgår av Tabell 3:13. 

Tabell 3:13 Andel socialister vid inskrivningen till universitet och 

högskola höstterminen 1970 efter faderns socialgrupp och det 

politiska intresset (ökning/minskning) de fyra närmaste åren 

före universitetstiden. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II 
Minskat/oför- ökat 
ändrat intresse intresse 

Socialgr III 
Minskat/oför- ökat 
ändrat intresse intresse 

Socialist 39,0 

(n) «H 

62,6 

190 

73,1 

52 

70,0 

160 
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Återigen ser vi ett delresultat som är intressant eftersom sambanden går i 

olika riktning i de olika socialgrupperna. Bland dem som kom ur social

grupp III var det mindre vanligt att uppge en socialistisk uppfattning om 

det politiska intresset hade ökat än om det hade minskat eller varit oför

ändrat medan förhållandet var påtagligt det motsatta bland dem som kom ur 

socialgrupp I eller II. Resultatet innebär också stora effektparameter

värden: 

X^:s påverkan på Xg = 0,208 

XgJS påverkan på Xg = 0,103 

Detta innebär att den sociala bakgrunden och det politiska intressets ut

veckling före universitetstiden förklarar ca 31 % av den politiska upp

fattning man hade vid inskrivningen till universitet och högskola höst

terminen 1970 och att den sociala bakgrunden svarade för två tredjedelar 

av detta totala förklaringsvärde. Även om man nogsamt bör undvika alla 

övertolkningar och framför allt försökt till "absolutifieringar" av effekt

parametervärdenas storlek, så är nog detta resultat värt ett extra på

pekande. Det ger ett påtagligt belägg för att den sociala bakgrunden inte 

hade spelat ut sin roll för den politiska uppfattningen trots de föränd

ringar som ägde rum i panelen före universitetstiden. Det politiska intressets 

utveckling fungerar närmast som en intensifierande faktor (trots sambandens 

olika riktning i de olika socialgrupperna) eftersom den sociala bakgrundens 

förklaringsvärde stiger från ca 13 % utan konstanthållning av intresseut

vecklingen till ca 21 % med konstanthållning. 

Vilken betydelse har nu dessa tre faktorer för den politiska stabiliteten 

under de två första åren vid universitet och högskola? 

Tabell 3:14 Stabilitet i politiska sympatier efter social bakgrund, 

politisk intresseutveckling och politisk uppfattning hösten 

1970. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II 
Ökat 
intresse 
Social Borg 

Minskat/oför- ökat 
ändrat intresse intresse 
Social Borg Social Borg 

Socialgr III 
Minskat/oför
ändrat intresse 
Social Borg 

Stabila 

(n) 

26,1 35,2 43,8 44,0 45,5 58,3 42,1 50,0 

119 71 16 25 112 48 38 14 
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Effektparametervärden: 

a^ = 0,117 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

a2 = 0,037 (= effekt av det politiska intressets utveckling) 

ag = 0 ,075 (= effekt av politisk uppfattning ht -70) 

Total effekt på politisk stabilitet = 0,229 

Den totala kombinerade effekten av dessa tre faktorer på den politiska sta

biliteten är lägre än förväntat. Med tanke på vilka faktorerna är, så borde 

man rimligtvis ha kunnat förvänta sig ett betydligt större förklarings

värde än ca 23 % av variationen i politisk stabilitet under studietiden 

vid universitet och högskola. Jämfört med de olika utfallen i kapitel 2 

är t o m effektparametervärdet för den sociala bakgrundens inverkan lågt, 

även om det "som vanligt" är högst. Skälet till detta är också "som van

ligt" att det säkerligen är interaktionseffekter som åstadkommit de i 

Tabell 3:14 visuellt synliga icke-linjära sambanden. Vi ser t ex att i 

socialgrupp III var andelen stabila högre bland dem vars intresse ökade 

än bland dem vars intresse minskade eller var oförändrat, vilket också 

förklarar det låga förklaringsvärdet hos det politiska intressets ut-

vekkling. Anledningen till det relativt låga värdet för den sociala 

bakgrundens betydelse står att finna i den relativt höga nivå på andelen 

stabila bland dem i socialgrupp I och II vars intresse minskade eller var 

oförändrat. Den politiska intresseutvecklingen hade alltså olika inne

börd i de olika socialgrupperna: i socialgrupp I och II innebar ett 

oförändrat eller minskat intresse en större stabilitet än förväntat, 

medan förhållandet inte bara var det motsatta i socialgrupp III utan ock

så innebar en tendens till instabilitet om vi jämför med dem vars intresse 

hade ökat under fyraårsperioden före universitetstiden. 

0,068 

0,208 0,103 0,117 0,037 

0,075 

Social bakgrund Intresseökn/minskn 
före univ (X.) 

Politisk upp
fattning ht -70 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 3:2 
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Om den föregående variabelkombinationens X^, dvs politisk uppfattning, 

ersätts med hur ofta man diskuterade politik före universitetstiden sker 

en intressant förändring. Den relativa styrkan hos social bakgrund blir 

lägre än den relativa styrkan hos den politiska intresseutvecklingen, 

men det totala förklaringsvärdet stiger inte varför jag endast redovisar 

effektparametervärden. 

Effekt på X^ = politisk stabilitet under universitetstiden av: 

social bakgrund = 0,094 

politiskt intresse = 0,100 

hur ofta man diskuterade politik = 0,034 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,228 

Det viktigaste skälet till att den sociala bakgrunden i denna kombination 

inte längre uppvisade det relativt starkaste förklaringsvärdet var den be

tydligt kraftigare tendens till stabilitet än förväntat bland dem i 

socialgrupp I och II vars politiska intresse hade minskat eller varit 

oförändrat. (Vilket i sin tur också förklarar det politiska intressets 

styrka). Det låga förklaringsvärdet hos den politiska diskussionsbenägen

heten (som här alltså är en indikator på politisk aktivitet) är säker

ligen en följd av interaktionseffekter. Så t ex går sambandet ej i förväntad 

riktning bland dem i socialgrupp III som hade minskat sitt politiska intresse 

före studietiden. 

Kven om huvudtendensen i analysen visar att den sociala bakgrunden 

är den i särklass starkaste faktorn, så bör man ändå ha klart för sig att 

den sociala bakgrunden i vissa variabelkombinationer inte intar denna po

sition. 

I den senast undersökta variabelkombinationen visade sig alltså den poli

tiska aktiviteten (mätt med hur ofta man diskuterade politik före universi-

tetstiden) ha ett mycket lågt förklaringsvärde. I den variabelkombination 

där den politiska intresseutvecklingen ersätts med politisk uppfattning 

hösten 1970 har den politiska aktiviteten mätt på detta sätt inte något 

förklaringsvärde alls. 
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Effekt på = politisk stabilitet under universitetstiden av: 

social bakgrund = 0 ,181 

politisk uppfattning ht -70 = 0,112 

hur ofta man diskuterade politik före universitetstiden = 0,000 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,293 

0m man jämför med föregående kombination så ser vi att den sociala bak

grunden återtar sin position som viktigaste förklaringsvariabel medan den 

politiska aktiviteten helt förlorar sitt förklaringsvärde.*^ 

I de fall sambanden för vissa faktorer inte gått i förväntad riktning när 

det gäller den politiska rörligheten har det tidigare oftast varit fråga 

om skillnader mellan socialgrupperna. Här däremot visade det sig att be

tydelsen av hur ofta nan diskuterade politik för den politiska stabili

teten hade olika innebörd beroende av politisk uppfattning och oberoende 

av socialgruppstillhörighet. Bland dem som var socialister var det en 

tendens till stabilitet att ofta ha diskuterat politik medan det bland 

dem som var borgerliga var en tendens till stabilitet att sällan ha dis

kuterat politik. Dessa olika tendenser beroende på politisk uppfattning 

tar s a s ut varandra och leder till ett effektparametervärde för den 

politiska aktiviteten som är noll. När effektparametervärdet = 0 bör det 

rimligtvis vara fråga om ett s k skensamband, men inte med bästa vilja 

i världen kan dessa resultat tolkas som ett konventionellt skensamband, 

därtill var skillnaderna alltför stora. Â andra sidan, och detta oberoende 

av om vi har att göra med interaktionseffekter, går ju analysen ut på att 

finna tendenser och regelbundenheter i den ena eller andra riktningen, 

vilket alltså visar sig genom att effektparametervärden t 0, och då dessa 

tendenser tar ut varandra och vi inte har någon entydig riktning så är det 

också rimligt att låta ett effektparametervärde = 0 stå för innebörden 

1) På sätt och vis ställer detta faran med den typ av analys, analysmodell 
och val av metod som jag använder mig i en klar belysning när det gäller 
formuleringar av slutsatser. 0m man utan tillägget "av de här under
sökta variablerna" säger att en viss variabel förklarar mest när det 
fäller en viss företeelse så kan man göra sig skyldig till ett (omed
vetet) falsarium. Ett sådant uttalande kan tolkas (och användas) som 
om det innebar en generell slutsats om kausalitet oberoende av vilka 
andra variabler man håller under kontroll. 
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"inget förklaringsvärde". Beräkningen av procentdifferenser ger ju ett tolk

ningstillskott till sådana motstridande tendenser. Man bör dock alltid vara 

uppmärksam på motstridande tendenser som är regelbundna på ett eller annat 

sätt. 

3.4.2 Effekter av social bakgrund, politiskt intresse och aktivitet och 

inställning till det politiska parti man sympatiserade mest med 

Vi har tidigare stött på en variabelkombination (X^ = politiskt intresse; 

Xg = politisk aktivitet mätt med hur ofta man diskuterade politik) i 

vilken den sociala bakgrunden inte förklarade mest av variationen i po

litisk rörlighet. I denna kombination intog den sociala bakgrunden 'rang 

nr 2', men i det fall där X^ = politiskt intresse och X^ = övertygelse 

om att det parti man sympatiserade mest med hösten 1970 förde en riktig 

politik visar det sig att den sociala bakgrunden intar positionen att för

klara minst i fråga om politisk rörlighet. 

Effekt på den politiska stabiliteten av: 

social bakgrund = 0 ,066 

politiskt intresse = 0,096 

övertygelse att partiet förde en riktig politik = 0,086 

Total effekt på politisk stabilitet = 0, 248 

Kanske man kunde ha förväntat sig att tilltron till det politiska parti 

man gillade bäst skulle ha förklarat mest i denna kombination, men det var 

alltså utvecklingen av det politiska intresset före universitetstiden som 

var relativt starkast. Interaktionseffekter spelar förmodligen åter in 

eftersom t ex c'è i socialgrupp I och II vars politiska intresse hade 

minskat eller varit oförändrat var betydligt stabilare än förväntat. 

Det totala förklaringsvärdet stiger något om vi sätter X^ = övertygelse 

att partiet förde en riktig politik och X^ = hur ofta man diskuterade 

politik. 

Effekt på den politiska stabiliteten av: 

social bakgrund =0,130 

övertygelse att partiet förde en riktig politik = 0,130 

politisk aktivitet = 0 ,024 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,284 
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Som synes är den sociala bakgrunden öch tilltron till partiet lika starka 

medân den politiska aktiviteten förklarar ytterst lite. tendenserna går 

i huvudsak i förväntad riktning, dvs de med större tilltro till partiet 

var stabilare än de med lägre tilltro, socialgrupp III Var stabilare än 

socialgrupp I och II och de som sällah diskuterade politik var stabilare 

än dem som ofta diskuterade politik. Ï det sista fallet var emellertid 

skillnaderna genomgående små vilket också återspeglar sig i det låga 

êffektparametervärdet. 

Den variabelkombination som i sin samtidiga påverkan förklarade mest av 

variationen i politisk stabilitet var emellertid den i vilken Xutgörs 

av politisk uppfattning hösten 1970 och X^ av övertygelse att det parti 

man gillade bäst hösten 1970 förde en riktig politik. (Den kausala prio

riteten av politisk uppfattning över tilltron till partiet förefaller 

självklar varför jag inte går in på någon närmare motivering). Ur Tabell 

3:15 erhåller vi värdet för X^:s påverkan på i denna variabelkombina

tion (dvs den sociala bakgrundens påverkan på den politiska uppfattningen) 

= 0,127. Tabell 3:16 ger så den kombinerade effekten av den sociala bak

grunden och den politiska uppfattningen på tilltron till det parti man 

gillade bäst hösten 1970. 

Tabell 3:15 Politisk uppfattning hösten 1970 efter faderns socialgrupp. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Borgerlig 41,0 28,3 

Socialist 59,0 71,7 

Summa 100,0 100,0 

(n) 249 226 

Tabell 3:16 Övertygelse att det parti man gillade bäst hösten 1970 förde 

en riktig politik efter faderns socialgrupp och politisk 

uppfattning. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialist Borgerlig Socialist 

övertygad 64,9 71,3 72,1 80,1 

(n) 94 140 61 146 
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Effekt på tilltro till det parti man gillade bäst: 

social bakgrund s 0,065 

politisk uppfattning ht -70 = 0,087 

Den politiska uppfattningen var alltså något viktigare for tilltron till 

det parti man gillade bäst än den sociala bakgrunden. Socialisterna hade 

större tilltro till de partier de gillade bäst liksom socialgrupp III. 

Ur tabell 3:17 får vi så slutligen fram den samtidiga påverkan på den 

politiska stabiliteten av de i Tabell 3:16 ingående faktorerna. 

Tabell 3:17 Stabilitet i politiska sympatier efter faderns socialgrupp, 

politisk uppfattning hösten 1970 och övertygelse att det 

parti man gillade bäst hösten 1970 förde en riktig politik. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II 
Socialist 
Ej över- över
tygad tygad 

Borgerlig 
Ej över- över
tygad tygad 

Socialgr III 
Socialist 
Ej över- över
tygad tygad 

Borgerlig 
Ej över- över
tygad tygad 

Stabila 22,2 29,8 36,1 39,3 

(n) 36 104 33 61 

31,0 49,6 47,1 61,4 

29 117 17 44 

Effektparametervärden: 

a^ = 0,154 (= effekt av social bakgrund på den politiska stabiliteten) 

- 0,129 (= effekt av politisk uppfattning ht -70) 

a3 = 0,109 (= effekt av övertygelse att partiet förde en riktig politik) 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,392 

r = 0,201 (slumpeffekt i riktning mot stabilitet) 

Något förvånande är kanske trots allt att tilltron till det parti man gillade 

bäst vid inskrivningen till universitet och högskola var den faktor som rela

tivt sett förklarade minst av dessa tre. Intuitivt förefaller detta vara en 

tung faktor, vilket den också är om man ser till det faktum att den förklarar 

ca 11 % av variationen i politisk stabilitet, som därmed också borde ha ett 

betydligt större förklaringsvärde än det något diffusa och oprecisa index 

över uppväxtmiljö som faderns socialgrupp utgör. 
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Skillnaden i relativ styrka mellan de tre faktorerna är heller inte stor och 

i den här variabelkombinationen tycks det heller inte vara fråga om några 

interaktionseffekter, vilket understryks av Tabell 3:18. 

Tabell 3:18 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p^est) 

värden för de politiskt stabila efter social bakgrund, poli

tisk uppfattning och övertygelse att det parti man gillade 

bäst förde en riktig politik. Proportioner. 

Socialgr I+II Socialer III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Ej över- över- Ej Över- över- Ej över- över- Ej över- över
tygad tygad tygad tygad tygad tygad tygad tygad 

i  i  i  .  ' . i '  
p^obs 0,222 0,298 0,364 0,393 0,310 0,496 0,471 0,614 

p^est 0,201 0,310 0,330 0,439 0,355 0,464 0,484 0,593 

diff 0,021 -0,012 0,034 -0,046 -0,045 0,032 -0,013 0,021 

De estimerade värdena» vilka uttrycker den fördelning vi skulle ha haft om 

modellantagandena varit korrekta, avviker inte någonstans på ett sätt som 

gör skäl för någon starkare misstanke om multif>likativa effekter. Tvärt

om ansluter sig fördelningen av de estimerade värdena väl till de obser

verade. Det bör dock påpekas att i två fall var avvikelserna större än för

väntat. Både bland dem i socialgrupp I och II med borgerliga sympatier och 

stark tilltro till det parti man gillade bäst samt bland dem i social

grupp III med socialistiska sympatier och en svag tilltro till det parti 

man gillade bäst var tendensen till politisk rörlighet större än den för

väntade . 

Det är alltså återigen så att den sociala bakgrunden förklarar mest av 

variationen i politisk rörlighet i den variabelkombination som totalt sett 

förklarar mest och detta tomi kombination med faktorer som borde vara 

hårt knutna till det politiska beteendet och handlandet vid universitet 

och högskola. Det är uppenbart att för den här undersökta gruppen var den 

sociala bakgrunden mycket betydelsefull för hur man kom att uppfatta den 

sociala och politiska verkligheten under universitetstiden. 
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4 POLITISK UTVECKLING UNDER FÖRSTA ÅRET VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 

OCH STABILITET I POLITISKA SYMPATIER 

4.1 Universitetsmiljons betydelse för politisk rörlighet 

När en så pass stor andel som 62 % av en specifik grupp individer ändrat 

sina politiska sympatier under en tvåårsperiod så kan man anta att den 

miljö de levt och verkat i under denna tid haft ett visst inflytande på 

denna rörlighet. Förutsättningen för att ett sådant resonemang skall hålla 

är naturligtvis i första haud att den politiska rörligheten i en normal-

population är betydligt mindre under en motsvarande tidsperiod. När det 

gäller en sådan jämförelse är kanske valmanskåren lämplig som jämförelse

objekt med vår panel, men för valmanskåren är det emellertid svårt att 

få fram data rörande rörlighet på samma sätt som för panelen. En jämfö

relse får alltså göras utifrån det minst olämpliga materialet. 

I Tabell 4:1 jämförs valmanskårens förändring från valet 1970 till november 

1972^ med panelens förändring från en tidpunkt i närheten av valet 1970 

till maj 1972 med hjälp av hur stor andel som sympatiserade med samma 

parti vid de två tidpunkterna. När det gäller dem i valmanskåren för vilka 

uppgift om partisympati saknades har SCB räknat fram en röstningssanno-
o 2) 

likhet som jag inte på motsvarande sätt kan göra för panelen. För panelen 

har jag uteslutit 'uppgift saknas* och 'vet ej', medan dessa kategorier 

sannolikhetsmässigt har placerats ut på partisympatier för valmanskåren. 

Denna skillnad mellan de båda materialen bör man ha i åtanke vid jämförelsen. 

1) Uppgifterna om valmanskåren kommer från part i sympatiundersökningen 
november 1972 vilken finns redovisad i ett statistiskt meddelande 
från Statistiska centralbyrån, Statistiskt meddelande nr Be 1972:14, 
tabell 6 A, sid 15. 

2) 'Vet-ej1-svaren skulle teoretiskt kunna placeras ut med hjälp av frågan 
om vilket parti man gillade näst bäst våren 1972, men hela 87,5 % 
av dem som svarade 'vet ej' på frågan om bästa parti svarade också 
•vet ej' på frågan om näst bästa parti varför en sådan operation är 
praktiskt omöjlig. 
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Tabell 4:1 Andel som hade samma partisympati i valmanskåren vid valet 

1970 och november 1972 samt i panelen vid panelvåg I (aug-

sept 1970) och panelvåg III (maj 1972). 

M Fp C KDS S Vpk KFML Övr1) 

Valmanskåren 86,8 81,2 96,5 88,1 88,5 81,1 

Panelen 64,7 39,5 77,4 64,3 44,2 52,9 66,7 

Källa för uppgift om valmanskåren: Statistiska centralbyrån, Statistiskt 

meddelande nr Be 1972:14, Tabell 6 A, sid 15. 

Även i beaktande av vad jag påpekat angående skillnaderna mellan de båda 

materialen är det uppenbart att valmanskåren hade betydligt stabilare par-

tisympatier än panelen under ungefär samma tidsperiod. (Det är inte omöj

ligt att panelen t o m ändrade sig ytterligare fram till november 1972). 

Nu kan man naturligtvis resa den invändningen mot jämförelsen att valmans

kåren som helhet inte är den mest relevanta jämförelsegruppen. Det finns 

också fog för antagandet att politisk rörlighet är ett åldersfenomen, 

varför en mera relevant jämförelsegrupp borde vara ett riksurval 19-30-

åringar (= det åldersintervall panelen befann sig i vid inskrivningen 

hösten 1970). Problemet är emellertid att SCB i sina rutinrapporteringar 

över partisympatiundersökningarna inte redovisar förändringar i partisym

patier efter ålder, varför jag inte har tillgång till det mest relevanta 

jämförelsematerialet. 

Vore dock politisk rörlighet i huvudsak ett åldersfenomen, så borde detta 

också visa sig i panelen på så sätt att den politiska rörligheten skulle ha 

avtagit med stigande ålder. I Tabell 4:2 kan vi dock inte se någon entydig 

tendens till stöd för detta. 

1) I kategorin 'övriga' återfinns sympatisörerna med KDS och KFML i val
manskåren . 



76 

Tabell 1:2 Stabilitet i politiska sympatier efter ålder vid inskrivningen 

till universitet och högskola hösten 1970. Relativa frekvenser. 

-19 20 21 22 23 24 25 26+ Alla 

Stabila 38,6 34,6 31,8 44,7 55,6 14,3 54,5 45,7 37,7 

Instabila 61,4 65,4 68,2 55,3 44,4 85,7 45,5 54,3 62,3 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(n) 220 130 88 38 18 14 11 35 554 

Det bör dock understrykas att resultaten i Tabell 4:2 är svårtolkade. Om 

man bortser från den i rörlighetsavseende extrema gruppen som var 24 år 

vid inskrivningen så kan resultaten, om man så vill, tolkas som en tendens 

till stigande stabilitet med stigande ålder. Den ökande rörligheten med 

ålder i åldersintervallet 19-21 år vid inskrivningen skulle då kunna tol

kas som ett utslag av minskat beroende av hemmet. De som var yngst vid 

inskrivningen kom sannolikt ofta direkt från att ha bott hemma hos för

äldrarna, medan de som vår 21 år vid inskrivningen sannolikt gjorde det 

i mindre utsträckning och dessutom oftare frigjort sig från hemmets på

verkan vilket i sin tur kan ha lett till att man i större utsträckning 

kom att politiskt påverkas av universitets- och studentmiljön. 

Tabell 4:2 kan knappast användas för att tillbakavisa ett antagande 

om att den stora politiska rörligheten i panelen skulle vara ett ungdoms

fenomen, men tabellen ger heller inget stöd för ett sådant antagande. 

(Åldersdifferensen i panelen kan dessutom vara för liten). 

Sannolikt skulle en åldersuppdelning av valmanskåren ge det förväntade 

utslaget att den politiska rörligheten minskar med stigande ålder, men 

jag är ändå benägen att trots avsaknad av verkliga belägg hålla fast vid 

uppfattningen att rörligheten i den studerade gruppen var ovanligt stor. 

Det mest sannolika är att universitets- och studentmiljön förstärkt 

det eventuella sambandet mellan ålder och rörlighet i panelen, dvs panel

medlemmarna skulle ha ändrat sina partisympatier även i andra miljöer 

under åren 1970-72 men inte i lika stor utsträckning. 
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Det hittills förda resonemanget är delvis ett stickspår i förhållande 

till analysen i denna rapport, men jag har ändå velat ta upp frågan om 

nivån på den politiska rörligheten i panelen eftersom jag vid ett flertal 

tillfällen sagt eller låtit antyda att den är ovanligt stor. Dessutom 

har analysen nu kommit till ett av de mer centrala avsnitten: genomgång 

av faktorer som har att göra med universitetsmiljöns inverkan på den po

litiska stabiliteten. Utifrån antagandet att universitetsmiljöns påverkan 

på det politiska beteendet är stort och leder till påtagliga förändringar 

i de politiska sympatierna är jämförelsedata i högsta grad relevanta; 

mindre relevanta är kanske jämförelsedata i relation till analysen som 

bl a går ut på att utvärdera betydelsen av den politiska socialisationen 

före vistelsen i universitetsmiljön kontra den politiska socialisationen 

i_ universitetsmiljön för den politiska rörligheten. Kärnan i analysen är 

alltså betydelsen av olika faktorer i en process som en viss grupp genom

gått, inte hur denna grupp ser ut i förhållande till andra grupper. 

När det gäller erfarenheter och upplevelser av universitetsmiljön är jag 

tyvärr tvungen att begränsa dessa till att gälla första studieåret. Det 

främsta skälet till detta ligger i analysmodellens krav på irreversibi-

litet. Eftersom den politiska stabiliteten är den slutliga beroende 

variabeln får den inte misstänkas vara orsak till någon oberoende variabel 

tidigare i orsakskedjan. Politiska erfarenheter och upplevelser under det 

andra studieåret kan i hög grad vara beroende av en förändrad partisympati 

under första året. Däremot kan inte en förändrad partisympati under andra 

året ha påverkat erfarenheter under första året. Nu finns det dock skäl 

att misstänka att en viss del av förändringarna i partisympatier under 

första året kan ha påverkat erfarenheter under första året, vilket skulle 

innebära att modellen till en viss del inte är irreversibel, men jag ut

går ifrån (dvs gör antagandet) att den politiska förändringen inte skedde 

omedelbart det första studieåret utan var resultat av en längre process 

och därmed av ackumulerade politiska erfarenheter under första året. Detta 

antagande uppfattar jag som i högsta grad rimligt varför jag också anser 

att modellens irreversibilitetskrav är uppfyllt med användande av erfaren

heter under första studieåret. 

Ett större problem än ovanstående är emellertid till vilken grad olika 

indikatorer på politiska erfarenheter och upplevelser samt politisk ut

veckling under första studieåret kan sägas ha återspeglat universitets
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miljon. Om man skall utvärdera universitetsmiljöns betydelse käms det 

naturligtvis otillfredsställande att använda sig av indikatorer som i 

huvudsak bara är tidsmässigt relaterade till vistelsen vid universitetet. 

Â andra sidan är det ofrånkomligt att dessa tidsmässigt specificerade in

dikatorer på politiska erfarenheter var mer eller mindre starkt förankrade 

i det liv man ledde under första studieåret vid universitet och högskola. 

Valet av indikatorer har här i första hand bestämts av att dé ökall vara 

direkt relaterade till den egna politiska utvecklj-ngeh undefr det första 

läsåret.1^ Här uppstår det gamla vanliga problemet som består i avväg

ningen mellan att å ena sidan täcka av så många faktorer som möjligt (det 

deskriptiva fullständighetssyndromet) och att å andra sidan välja de 

'teoretiskt' mest relevanta faktorerna. En blandning av induktion och 

hypotesprövning kan sägas ligga bakom den reducering av antalet indika

torer som presenteras i det följande. Det innebär också att både 'teore

tiska' och praktiska överväganden legat till grund för urvalet. 

4.2 Politiskt intresse och stabilitet i politiska sympatier 

Av flera skäl, vilka redan påpekats i kapitel 2, är det i hög grad rimligt 

att anta att politiska intressen är en viktig förutsättning för att man 

skall ändra sina partisympatier. Den politiskt helt indifferente har ingen 

anledning att vare sig uppge någon uppfattning eller ändra någon medan den 

svagt intresserade sannolikt uppger samma uppfattning gång efter annan 

mest som ett uttryck för slentrian. Utifrån detta antagande följer också 

antagandet att de vars politiska intresse ökar också oftare är politiskt 

rörliga än de vars intresse minskar eller är oförändrat. 

I Tabell 4:3 ser vi också att de vars politiska intresse ökade under 

första studieåret också var mer politiskt rörliga under studietiden än 

de andra. Samma förhållande rådde ju också när det gällde förändringen 

av det politiska intresset före studietiden (Tabell 3:4). 

1) Detta innebär en stark reducering av antalet faktorer som hypotetiskt 
skulle kunna förklara politisk rörlighet. Tanken bakom denna reducering 
är dock att dessa till den politiska utvecklingen direkt relaterade 
faktorerna utgör sas 'sista ledet' före en politisk sympatiförändring. 
Om man t ex tänker sig att boendeformen spelar roll så antar man också 
att dess betydelse ligger i t ex frekvensen kamratkontakter som i sin 
tur har betydelse för frekvensen politiska diskussioner och utveckling av 
det politiska intresset. 
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Tabell 4:3 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida det politiska intresset ökade eller inte under första 

studieåret vid universitet och högskola. Relativa frekvenser. 

ökat Minskat/oförändrat 
intresse intresse 

Stabila 33,7 41,5 

Instabila 66,3 58,5 

Summa 100,0 100,0 

(n) 261 287 

Ytterligare en indikator på politiskt intresse kan sägas vara att följa 

med i den politiska debatten i massmedia. Frågan ställdes till panelmed

lemmarna på så sätt att de skulle uppskatta hur ofta de följde med i de

batten i relation till dem som började läsa vid universitet och högskola 

samtidigt. Här visade det sig att resultaten inte entydigt gick i för

väntad riktning. I Tabell 4:4 ser vi nämligen att de som ansåg sig följa 

med i debatten mera än andra var något stabilare än de som ansåg sig följa 

med i debatten lika mycket som andra. De som ansåg sig följa med mindre 

i debatten än andra var däremot som förväntat stabilast. 

Tabell 4:4 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida man ansåg följa med i den politiska debatten mera än 

andra studenter, som andra eller mindre än andra. Relativa 

frekvenser. 

Mer än andra Som andra Mindre än andra 

Stabila 37,2 35,2 47,3 

Instabila 62,8 64,8 52,7 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 121 298 110 

Anledningen till att jag inte på sedvanligt sätt dikotomiserat den oberoende 

variabeln i Tabell 4:4 beror alltså på den icke entydiga tendensen. 
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En indikator på politiskt intresse som differentierar mera entydigt är 

däremot om man hade varit intresserad av det kårval som gick av stapeln 

i april 1971 (dvs några veckor före utsändandet av formuläret for panel

våg II). Detta kan vi se i Tabell 4:5. 

Tabell 4:5 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida man var intresserad eller ointresserad av kårvalet 

i april 1971. Relativa frekvenser. 

Intresserad Ointresserad 

Stabila 32,3 43,7 

Instabila 67,6 56,3 

Summa 100,0 100,0 

(n) 293 254 

Tabell 4:3-5 visar att den politiska intresseutvecklingen under första läs

året hade ett visst samband med den politiska rörligheten. Differenserna 

gick också i förväntad riktning och annat hade snarast varit förvånande. 

Begränsningen i detta konstaterande ligger emellertid i att jaginte ger 

svar på frågan vilka faktorer i universitetsmiljön som medverkande till 

forändringarna i politiskt intresse, men denna begränsning är betingad av 

analysuppläggningen. 

4.3 Politisk aktivitet och stabilitet i politiska sympatier 

På samma sätt som i fråga om intresse kan man anta att en större politisk 

aktivitet leder till större politisk rörlighet. Aktiviteten kan dock ha 

något olika innebörder, alltifrån en individuell aktivitet som består i 

att diskutera politik, rösta i kårval och gå på politiska möten till en 

kollektiv aktivitet som består i att arbeta politiskt i någon politisk 

organisation. Man kan därför också anta att de allra mest aktiva som ut

för sin aktivitet i och för någon politisk organisation är stabilare än 

de som inte bedriver sådan kollektiv aktivitet. Att detta senare också 

gällde för panelen kan vi se i Tabell 4:6. 
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Tabell 4:6 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

huruvida man under första läsåret gick med i någon politisk 

organisation eller inte eller redan var medlem före studiemas 

början. Relativa frekvenser. 

Var medlem Blev medlem Ej medlem 
före studierna under läsåret 

Stabila 46,5 39,3 36,7 

Instabila 53,5 60,7 63,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 43 28 482 

Även om resultaten i Tabell 4:6 är de förväntade, så är de ändå på sätt 

och vis märkliga. Över hälften av dem som var medlemmar i någon politisk 

organisation före studiernas början kom att någon gång under de två första 

studieåren ändra politisk uppfattning. Även om dessa som kom att ändra sin 

uppfattning ur organisationens synvinkel var passiva medlemmar så är det 

naturligtvis ett stort steg för individen att från att ha varit medlem 

överge organisationens politik (jag utgår här ifrån att den organisation 

man var medlem i vid inskrivningen var knuten till det parti man sympati

serade mest med vid inskrivningen). När det gäller dem som blev medlemmar 

under läsåret skulle resultaten kunna tolkas så att den organisation man 

gick med under läsåret var knuten till det nya parti man kom att sympatisera 

med. Även om det var ganska få individer i de två medlemskategorierna så är 

det naturligtvis tankeväckande att organisationerna (vilka de nu än var) 

var så svaga r.är det gällde att kooptera medlemmar (vilket resultaten del

vis indikerar). 

Medlemsskap säger nu tyvärr föga om aktivitetsgraden. En mera relevant 

indikator på den egna organisationsaktiviteten är hur mycket man arbetat 

för någon organisation. Trots små bastal kan vi i Tabell 4:7 se att de i 

denna mening mest aktiva var de mest stabila, men även här ändrade över 

hälften sina politiska sympatier under de två första studieåren. 
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Tabell 4:7 Stabilitet och instabilitet i politiska sympatier efter hur 

aktivt man hade arbetat inom eller för^ någon politisk orga

nisation under första läsåret. Relativa frekvenser. 

Inte alls I någon mån Ganska mycket Mycket 

Stabila 37,8 32,4 36,4 44,4 

Instabila 62,2 67,6 63,6 55,6 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 487 37 11 18 

Vi ser i Tabell 4:7 också att det allmänna antagandet om aktivitetens be

tydelse för den politiska rörligheten får ett visst stöd. De som i någon 

mån arbetat aktivt för någon organisation var de mest rörliga. Jag tolkar 

detta som ett uttryck för att de var på väg från en viss partisympati till 

en annan. 

Den enklaste formen av politisk aktivitet kan sägas vara politisk diskus

sionsaktivitet. Kär det gäller hur ofta man diskuterade politik under 

första läsåret finner vi också ett mera entydigt samband varför jag dikoto-
2) 

miserat indikatorn "händer det att Du diskuterar politik" i Tabell 4:8. 

Resultaten stöder som synes antagandet att de aktiva också var politiskt 

rörligare. 

Tabell 4:8 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

hur ofta man diskuterade politik under första läsåret. Relativa 

frekvenser. 

Ofta Sällan 

Stabila 35,1 40,0 

Instabila 64,9 60,0 

Summa 100,0 100,0 

(n) 268 280 

1) En del politiska organisationer kräver för medlemsskap att man ett tag 
arbetat aktivt till stöd för organisationen. Formuleringen "inom eller 
för" innebar ett försök från vår sida att därigenom inte utesluta dem 
som utan att vara medlemmar ändå aktivt arbetar för någon organisation. 

2) Dikotomiseringsprincipen för denna indikator diskuterades utförligt i 
samband med Tabell 3:8 (i en not). 
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En aktivitet som består i att delta i debatter, studiecirklar etc som 

behandlar politik och samhällsförhållanden är något mera avancerad än att 

i allmänhet och kanske oftast i mindre ambitiösa sammanhang diskutera po

litik. I Tabell 1:9 ser vi att de som aldrig deltog i sådan aktivitet under 

första läsåret var mindre politiskt rörliga än de som deltog. (Dikotomi-

seringen döljer dock det faktum att några få med hög sådan aktivitet var 

minst rörliga. Detta stöder dock återigen antagandet att de med den högsta 

politiska aktiviteten var stabilast). 

Tabell 4:9 Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier efter 

deltagande i debatter, studiecirklar etc som behandlade sam

hällsfrågor (a) samt huruvida man röstade i kårvalet våren 

1971 eller ej (b). Relativa frekvenser. 

a) b) 

Deltog Deltog ej Deltog Deltog ej 

Stabila 34,6 39,0 36,4 39,2 

Instabila 65,4 61,0 63,6 60,8 

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 

(n) 153 400 313 240 

I andra sammanhang kanske röstande i politiska val inte kan ses som annat 

än en låg grad av politisk aktivitet, men, främst med tanke på det ofta 

låga valdeltagandet, att rösta i kårpolitiska val är antagligen ett ut

tryck för politisk aktivitet. I Tabell 4:9 kan vi se ytterligare en ten

dens till stöd för antagandet att de som var mera politiskt aktiva också 

var mera politiskt rörliga. De som röstade i kårvalet i april 1971 var 

nämligen något mindre stabila i sina partipolitiska sympatier under de 

två första studieåren än dem som inte röstade i detta kårval.^ 

1) Panelen som helhet tycks också ha varit något politiskt aktivare än kåren 
som helhet. Vid valet -71 röstade 53 % av de röstberättigade i Umeå stu
dentkår (ett högt valdeltagande jämfört med andra kårorter) jämfört med 
56,6 % av panelen. När det gällde den kårpolitik som bedrevs detta år, 
se rapporten Cigehn-Karlsson, Projekt: "Universitetsmiljö, studie
effektivitet och politisk aktivitet", sociologiska institutionen, 
Umeå universitet, januari 1972 (stencil). 
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Kombinerade effekter av politiskt intresse och politisk aktivitet 

under första studieåret samt social bakgrund 

Det är på sätt och vis ändå något förvånande att de indikatorer på poli

tiskt intresse och pòlitisk aktivitet som presenterats inte differentierar 

mera när det gäller politisk rörlighet. Dessa mått på intresse och aktivi

tet får ändå aiises återspegla något av hur panelen reagerade på universitets-

och studentmiljön i politiskt avseende och borde därför samvariera starkare 

med den politiska rörlighet som panelen faktiskt genomgick under de två 

första studieåren. Â andra sidan kan detta vara ett första indicium på 

att upplevelser under universitetstiden inte har den stora betydelse för 

det politiska beteende som består i att hålla fast vid eller ändra sina 

politiska sympatier som man kanske har skäl att tro. 

Det är givet att det inte är enbart erfarenheter av universitetsmiljön 

som verkar i förändrande riktning. Eftersom de studenter som kommer till 

universitetet har olika erfarenheter och bär på olika egenskaper när de 

kommer till universitet och högskola så kommer de också att uppleva uni

versitetsmiljön på olika sätt, dvs deras erfarenheter av universitets

miljön kommer att vara beroende av deras tidigare erfarenheter. Detta 

innebär också att det förmodligen är vissa kombinationer av tidigare er

farenheter och erfarenheter vid universitet och högskola som verkar i 

riktning mot förändring medan andra kombinationer av erfarenheter verkar 

i riktning mot stabilitet. Hela analysen i denna rapport är baserad på 

detta generella antagande och det är också på grund av detta antagande 

som varje kapitel inleds med korstabuleringar som visar effekten av en

skilda faktorer på den politiska rörligheten. Dessa korstabuleringar ger 

därigenom en bakgrund till genomgången av kombinerade effekter. 

Problemet med en analys av det här slaget är kanske mindre av téoretisk 

än av praktisk art. De teoretiska antaganden som undersöks med hjälp 

av olika indikatorer kan bli otillfredsställande prövade inte på grund 

av antagandena utan på grund av: 

i) felaktigt indikatorval 

ii) ofullständig genomgång av olika kombinationer 
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Båda dessa •felkällor* har jag sökt undvika genom en rad kontroller, men 

trots detta omfattande och tidsödande kontrollarbete kan jag inte garantera 

att de indikatorer på politisk utveckling hös panelen under dess första 
' ' * 

stxidieår som här presenteräs ger den 'sanha' bilden av betydelsen av den 

politiska utvecklingen för den politiska rörligheten i panelen. Det enda 

jag är beredd att garantera är att de här undersökta indikatorerna prövats 

på så många olika sätt att de tendenser som redovisas ger en 'sann' bild 

av vilka faktorer som bidrog till att panelen förändrade sig på det sätt 

den gjorde under åren 1970 till 1972 i Umeå. 

1.U.1 Effekter av politiskt intresse och politisk aktivitet under första 

läsåret samt social bakgrund 

Den kommande genomgången kommer att behandla effekterna av en av indikato

rerna på politiskt intresse och av en av indikatorerna på politisk aktivi

tet. Valet av den kombination (av 4 möjliga) som presenteras är dels ba

serat på det totala förklaringsvärdet och dels på att avvikelserna mellan 

observerade och estimerade effekter inte är så stora. De andra möjliga 

kombinationerna har dels lägre totala värden och delvis också större 

avvikelser mellan observerade och estimerade värden. Indikator på politiskt 

intresse utgörs av förändring av det politiska intresset första läsåret 

(Xg) och indikator på politisk aktivitet huruvida man hade deltagit i 

politiska debatter, studiecirklar etc (Xg). 

Visserligen kan aktivitet i studiecirklar etc leda till att det politiska 

intresset ökar (vilket det förmodligen gör), men jag antar här att föränd

ringen av det politiska intresset har kausal prioritet över cirkelaktivitet 

etc. Detta gör jag eftersom jag utgår från att en viss ökning av det poli

tiska intresset är en förutsättning för att man skall söka sig till sådana 

aktiviteter. Därför startar jag också med att undersöka den sociala bak

grundens effekt på det politiska intresset under första studieåret vid 

universitet och högskola. 
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Tabell 4:10 ökat eller oförändrat/minskat politiskt intresse första stu

dieåret efter social bakgrund. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

ökat intresse 51,2 43,3 

Minskat/oför
ändrat intresse 48,8 56,7 

Summa 100,0 100,0 

(n) 299 240 

Vi ser att de med en far i socialgrupp I eller II oftare fick ett ökat po

litiskt intresse under första läsåret än dem med en far i socialgrupp III. 

Procentdifferensen är 7,9 vilket ger ett effektparametervärde = 0,079 för 

den sociala bakgrundens inverkan på förändringen av det politiska intresset 

under första studieåret. 

I Tabell 4:11 ser vi att de vars politiska intresse ökade oftare deltog i 

politiska debatter, studiecirklar etc, vilket var väntat. Men vi ser också 

att skillnaden mellan dem vars intresse ökat och dem vars intresse inte 

ökat var obetydlig bland dem med en far i socialgrupp III medan skill

naden var markerad bland dem med en far i socialgrupp I och II. 

Tabell 4:11 Deltagande i politiska debatter, studiecirklar etc efter 

faderns socialgrupp och förändring av det politiska intresset 

under första studieåret. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
ökat Minskat/oför- ökat Minskat/oför-
intresse ändrat intresse intresse ändrat intresse 

Deltagit 37,9 18,5 28,8 26,5 

(n) 153 146 104 136 

Effekt på deltagande i debatter, studiecirklar etc av: 

Social bakgrund = 0,006 

Förändring av det politiska intresset = 0,109 

Den sociala bakgrunden förklarar alltså ingenting av variationen i del

tagande i politiska debatter etc medan förändringen av det politiska 

intresset förklarar ca 11 %. 
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Tabell 1:12 ger så slutligen dessa tre faktorers betydelse for den poli

tiska stabiliteten. Vi ser där att sambandet mellan politisk aktivitet 

(deltagande i debatter etc) gick i förväntad riktning både bland dem 

vars politiska intresse ökade respektive inte ökade i socialgrupp I och 

II medan det inte gjorde det i socialgrupp III. 

Tabell 1:12 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter delgagande i 

politiska debatter etc, förändring av det politiska intresset 

första året och faderns socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Ökat intresse Minskat/oför ökat intresse Minskat/oför 
Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt 

Stabila 17,2 35,8 29,6 31,5 16,7 10,5 55,6 19,0 

(n) 58 95 27 119 30 71 36 100 

Effektparametervärden : 

a^ = 0,187 (= effekt av social bakgrund på politisk stabilitet) 

a2 = 0,071 (= effekt av förändring av det politiska intresset) 

a^ = 0,027 (= effekt av deltagande i politiska debatter etc) 

Total effekt på politisk stabilitet = 0 ,285 

Sambandens olika riktning för dem med olika social bakgrund när det gällde 

den politiska aktivitetens betydelse för den politiska stabiliteten för

klarar det låga effektparametervärdet. Detta indikerar också interaktions-

effekter. Den politiska aktiviteten hade uppenbarligen olika innebörder 

beroende på social bakgrund. Bland dem i socialgrupp I och II ledde en högre 

politisk aktivitet till det förväntade utfallet - större politisk rörlig

het - men bland dem i socialgrupp III innebar större aktivitet ochså lägre 

rörlighet vilket indikerar större solidaritet med det politiska parti man 

sympatiserade mest med vid studiernas början. Den sociala bakgrundens be

tydelse är också påtaglig i denna kombination. 
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Figur 4:2 

H.H.2 Effekter av politisk aktivitet och social bakgrund 

I avsnittet ovan kombinerades en indikator på politiskt intresse med 

en indikator på politiskt aktivitetHär är avsikten att göra en 

fullständig genomgång utifrån analysmodellen med hjälp av de två indika

torerna på politisk aktivitet, dvs hur ofta man diskuterade politik 

respektive deltog i politiska debatter. Den kausala ordningen dem emellan 

är svår att avgöra varför jag för enkelhetens skull antar att diskussions

aktiviteten går före. Första steget blir alltså att undersöka den sociala 

bakgrundens inverkan på den politiska diskussionsaktiviteten under första 

studieåret, vilket framgår av Tabell 4:13. 

Tabell 4:13 Hur ofta man diskuterade politik under första studieåret 

efter faderns socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Ofta 51,2 47,5 

Sällan 48,8 52,5 

Summa 100,0 100,0 

(n) 301 240 

1) Politiskt intresse: intresseförändring under första studieåret respek
tive intresse för kårvalet; politisk aktivitet: diskussionsaktivitet 
respektive deltagande i politiska debatter etc. 
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De med en far i socialgrupp I och II diskuterade alltså något oftare 

politik under första studieåret än dem med en far i socialgrupp III. 

Detta ger ett effektparametervärde för den sociala bakgrundens betydelse 

för diskussionsaktiviteten = 0,037. 

Vi såg tidigare att den sociala bakgrunden inte hade någon inverkan på 

deltagande i politiska debatter etc vid konstanthållning av förändring 

av det politiska intresset (Tabell Hill). Denna tendens markeras ytter

ligare vid konstanthållning av hur ofta man diskuterade politik, vilket 

kan ses i Tabell 4:14. 

Tabell 4:14 Deltagande i politiska debatter etc efter hur ofta man disku

terade politik och faderns socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Ofta Sällan Ofta Sällan 

Deltagit 44,7 11,6 43,9 11,9 

(n) 152 147 114 126 

Effekt på deltagande i politiska debatter etc av: 

Social bakgrund = 0,003 

Hur ofta man diskuterade politik = 0,326 

Det stora effektparametervärdet för diskussionsaktivitetens inverkan på 

deltagande i politiska debatter etc är ju egentligen bara ett uttryck för 

att de båda indikatorerna på politisk aktivitet delvis mäter samma sak -

förhoppningsvis just politisk aktivitet. I Tabell 4:15 kan vi också se 

att den förmodade interaktionseffekten mellan social bakgrund och politisk 

aktivitet också är mera markerad än vad den var i Tabell 4:12. 

Tabell 4:15 Stabilitet i politiska sympatier efter deltagande i politiska 

debatter etc, hur ofta man diskuterade politik och faderns 

socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Ofta Sällan Ofta Sällan 
Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt 

Stabila 22,1 35,7 17,6 34,6 48,0 39,1 60,0 48,6 

(n) 68 84 17 130 50 64 15 111 
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Effektparametervärden: 

a^ = 0,214 (= effekt av socialgrupp på politisk stabilitet) 

a^ = 0,010 (= effekt av hur ofta man diskuterade politik) 

a^ = 0,026 (= effekt av deltagande i politiska debatter) 

Total effekt på politisk stabilitet = 0, 280 

Konsekvensen av att ofta diskutera politik och att ofta delta i politiska 

möten är ju att man ofta exponerar sina politiska sympatier och détta gör 

det också svårare att ändra sina politiska synipatier. Varför detta sedati 

i huvudsak bara gällde för dem med en far i socialgrupp III är svårare 

att förklara. En förklaring skulle kunna vara att den politiska socialisa-

tionen i arbetarklassen är mera förankrad i sociala levnadsförhållanden 

och att ett partibyte därför upplevs som ett större svek än i familjer 

där den politiska uppfattningen varit mindre betingad av sociala faktorer. 

Samtidigt skall vi också komma ihåg att de med en borgerlig far eller med 

egen borgerlig uppfattning i socialgrupp III var stabilast. För den i 

socialgrupp III som redan tagit ett steg som avviker från det politiska 

mönstret i socialgrupp III kan det naturligtvis vara lika svårt att ändra 

uppfattning som för dem som öppet deklarerar sin ståndpunkt i olika samman

hang. Det torde i alla fall stå klart att den politiska socialisationen i 

panelen fungerat så pass olika att politisk aktivitet under studietiden gav 

helt skilda resultat i fråga om politisk rörlighet beroende på social bak

grund . 

0,037 

0,003 0,326 
s/ 

0,026 

Social bakgrund Diskuterade politik 
första studieåret 

Deltagit i poli
tiska debatter 
etc första stu
dieåret (X-) 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 4:3 
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4.H.3 Effekter av politiskt intresse och social bakgrund 

Den kombination av faktorer insatta i modellen som är bäst anpassad till 

modellantagandena om additivitet och linearitet är den där X^ utgörs av 

forändring av det politiste intresset under första studieåret och Xg av 

intresse för kårvalet våren 1971, dvs två indikatorer på politiskt intresse. 

Ur Tabell 4:10 får vi värdet för den sociala bakkrundens påverkan på för

ändringen av det politiska intresset under det första studieåret = 0,079 

varför vi kan gå direkt över till att undersöka den sociala bakgrundens 

och intresseförändringens samtidiga påverkan på intresset for kårvalet. 

Tabell 4:16 Intresse för kårvalet våren 1971 efter huruvida det politiska 

intresset ökat eller inte under första studieåret och faderns 

socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Ökat Minskat/oför- Ökat Minskat/oför-
intresse ändrat intresse intresse ändrat intresse 

Intresserad 
av kårvalet 67,1 42,4 67,6 38,8 

(n) 152 144 10 134 

Effekt på intresse för kårvalet av: 

Social bakgrund = 0,016 

Förändring av det politiska intresset = 0,268 

Det höga effektparametervärdet för förändringen av det politiska intresset 

är både väntat och en konfirmering av att de båda indikatorerna på politiskt 

intresse inte är oavhängiga varandra. Precis som i fallet med indikatorerna 

på politisk aktivitet visar det sig att den sociala bakgrunden betydde föga 

för intresset för kårvalet. De med en far i socialgrupp I eller II var 

dock något mera intresserade av kårvalet än de med en far i socialgrupp 

III. Delvis förvånande är det att social bakgrund differentierar så föga 

i fråga om dessa upplevelser och erfarenheter som har med det politiska 

beteendet att göra när den differentierar så påtagligt i fråga om politisk 

rörlighet. 
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Tabell H:17 ger också uttryck för de tendenser som varit genomgående i 

denha analys av faktorefr söm påverkat politiska stabiliteten i panelen. 

Stabilast i sina partipolitiska sympatier var de med en far i socialgrupp 

IÏÎ vårs politiska intresse minskade under första året och som var ointres

serade av kårvalet; rörligast de med en far i socialgrupp I eller II vars 

intresse ökade och som var intresserade av kårvalet. Samvariationerna gick 

också genomgående i förväntad riktning. 

Tabell 4:17 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter intresse för kår

valet våren 1971, huruvida det politiska intresset ökat eller 

inte samt faderns socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Okat Minskat/oför ökat Minskat/oför
intresse ändrat intresse intresse ändrat intresse 
Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr 

Stabila 25,5 36,0 27,9 37,3 39,4 47,1 44,2 54,9 

(n) 102 50 61 83 71 34 52 82 

Effektparametervärden: 

a^ = 0,147 (= effekt av socialgrupp på politisk stabilitet) 

= 0,041 (= effekt av förändring av det politiska intresset) 

a = 0,096 (= effekt av intresse för kårvalet) 
O 

Total effekt på politisk stabilitet = 0,284 

De interaktionseffekter som tydligen spelade in i fråga om politisk aktivi

tet gör sig inte alls gällande här. I Tabell 4:18 kan vi också se att av

vikelserna mellan förväntade och observerade värden genomgående är mycket 

små, vilket alltså innebär att modellantagandena tycks vara uppfyllda. 
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Tabell 4:18 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p^est) 

värden för de politiskt stabila efter intresse för kårvalet 

våren 1971, huruvida det politiska intresset ökat eller inte 

samt faderns socialgrupp. Relativa frekvenser uttryckta i 

proportioner. 

Socialgr I+II 
ökat 
intresse 
Intr Ointr 

Socialgr III 
Minskat/oför- ökat 
ändrat intresse intresse 
Intr Ointr Intr Ointr 

Minskat/oför
ändrat intresse 
Intr Ointr 

p.obs 

p.est 

diff 

0,255 0,360 0,279 0,373 0,394 0,471 

0,249 0,345 0,290 0,386 0,396 0,492 

0,006 0,015 -0,011 -0,013 -0,002 -0,021 

0,442 0,549 

0,437 0,533 

0,005 0,016 

Den största differensen är 2 % i riktning mot lägre stabilitet än förväntat, 

en mycket god anpassning till såväl de teoretiska antagandena som till mo

dellantagandena. 

Ett intressant faktum med denna kombination (och andra i detta kapitel) 

är att det totala förklaringsvärdet är lägre än för de bäst anpassade kom-

bitionerna i både kapitel 2 och kapitel 3. Dvs, av de i denna analys under

sökta faktorerna tycks alltså upplevelser gjorda före universitetstiden 

vara viktigare än upplevelser under första studieåret, både i beaktande av 

totalvärdet och det faktum att socialgrupp i jämförelse med olika indikatorer 

på politiska erfarenheter under första studieåret genomgående varit en star

kare förklaringsvariabel. 

Det är möjligt, och även troligt, att det finns faktorer i universitets

miljön som har större förklaringsvärden, men en sak är ofrånkomlig och 

det är att jämfört med faderns socialgrupp gav de av panelen redovisade 

politiska erfarenheterna av första studieåret vid universitet och högskola 

lägre utslag i fråga om att 'förklara' deras politiska rörlighet under de 

två första studieåren. 
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EXKURS Effekt av politiska erfarenheter under första studieåret utan 

inverkan av social bakgrund 

Många läsare kanske med fog undrar vad som händer om man utan konstant

hållning av faderns socialgrupp låter olika kombinationer av indikatorer 

på politiska erfarenheter påverka den politiska stabiliteten. Därför kan 

det vara på sin plats att redovisa en sådan kombinations inverkan. Genom

gående blir de totala förklaringsvärdena betydligt lägre utan socialgrupps 

inverkan. En av de högsta förklaringsvärdena har kombinationen förändring 

av det politiska intresset (X^), hur ofta man diskuterade politik (X^) 

och intresse för kårvalet (Xg). (Den antagna kausala ordningen mellan 

indikatorerna är baserad på tidigare resonemang). 

Tabell 4:19 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter intresse för kår-

valet våren 1971, hur ofta man diskuterade politik samt huru

vida det politiska intresset ökat eller inte. Relativa frek

venser . 

ökat politiskt intresse Minskat/oförändrat politiskt intr 
Disk ofta Disk sällan Disk ofta Disk sällan 
Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr 

Stabila 29,8 24,3 32,1 52,1 43,1 50,0 25,5 44,4 

(n) 121 37 53 48 65 40 51 124 

Effektparametervärden: 

a^ = 0,062 (= effekt av förändring av politiskt intresse på stabilitet) 

a^ - 0,017 (= effekt av hur ofta man diskuterade politik) 

a^ = 0,101 (= effekt av intresse för kårvalet) 

Total effekt på politisk stabilitet = 0,180 

Intresse för kårvalet var alltså den indikator som i denna kombination för

klarade mest av variationen i politisk rörlighet. Indikatorn på politisk 

aktivitet förklarade ingenting, vilket återigen har att göra med troliga 

interaktionseffekter beroende på det icke-linjära samband med politisk 

rörlighet som jag har diskuterat tidigare. (Påpekas bör också att avvikel

serna mellan estimerade och observerade värden i många fall är mycket stora, 

vilket man kan ana sig till redan av fördelningen av cellvärdena i Tabell 

4:19). Jag har också velat redovisa detta för att få påpeka en klar och tydlig 

tendens: i de allra flesta fall siunker det totala förklaringsvärdet så snart 

socialgrupp ersätts med någon annan förklaringsvariabel. 
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5 UPPVÄXTMILJÖ» POLITISKA ERFARENHETER FÖRE UNIVERSITETSTIDEN, POLITISKA 

ERFARENHETER UNDER FÖRSTA STUDIEÅRET OCH STABILITET I PARTIPOLITISKA 

SYMPATIER 

5-1 Teoretisk ram - allmänt 

När denna undersökning lades upp presenterades en teoretisk ram som utgångs-
1) 

punkt for de analyser av materialet som skulle köerna att göras. Denna 

teoretiska ram, som kan sammanfattas på det sätt som görs i Figur 5:1* 

är ett exempel på s k 'handlingssituationsanalys' och var nog mera ett ganska 

anspråkslöst sätt att fånga stämningar i tiden än något allvarligt menat 

försök till teoretisk förnyelse. 

Studentens 
(allmänna) 
situation 

Systemegen-

jskaper 

systemegen

skaper I 
i 

i 

f 
Handlings-

situation 

Omedelbart 

socialt 

fält 

Handling I 

I 
« 

11 j 
I Individ-

I egenskaper 

Figur 5:1 

jlndivid-

jegenskaper 

Alla de faktorer som direkt och indirekt berör individen och som därigenom 

verkar bestämmande på hennes levnadsförhållanden och handlande utgör vad 

som i den teoretiska ramen kallas studentens (allmänna) situation. Dessa 

faktorer återfinns på både makro- och mikronivå. På makronivå är det i 

1) Cigéhn-Karlsson, Universitetsstudier och politik, PM nr 1, sociologiska 
institutionen, Umeå universitet, april 1970 (stencil). 
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första hand fråga om vissa strukturella egenskaper hos det sociala system 

i vilket individen ingår. (En strategisk sådan egenskap hos det sociala 

systemet är dess klasstruktur, vilken spelar en stor roll för yrkestill

hörighetens sociala betydelse och innebörd). På mikronivå är det fråga 

om både individegenskaper och egenskaper i det omedelbara sociala fält 

so m  d i r e k t  b e r ö r  i n d i v i d e n  ( a r b e t s p l a t s ,  b o s t a d ,  s o c i a l a  r e l a t i o n e r  m m ) .  

Det omedelbara sociala fältet har dessutom en förmedlande funktion mellan 

makro- och mikronivå. 

Individens närvaro i ett bestämt, avgränsat socialt fält vid en viss tid

punkt får ses som ett resultat av egenskaper i det sociala systemet, in

dividegenskaper samt egenskaper i ett tidigare omedelbart socialt fält. 

I det förhandenvarande omedelbara sociala fältet konkretiseras individens 

levnadsvillkor och det är också i detta fält som individen utför sina hand

lingar. Handlingssituationen är en given, specificerad situation som är 

direkt handlingsbestämmande.1^ 

Pilarna i den del av figuren som representerar studentens allmänna situa

tion får inte tolkas så att det omedelbara sociala fältet inte påverkar 

individegenskapema. Snarare får man betrakta det så att system- och in

dividegenskaper i vilket tidssnitt som helst ger oss karaktären på det 

omedelbara sociala fältet. Det sociala förloppet med antagna kausala rela

tioner representeras i figurens högra del 'efter' en handling. 

Handlingssituationen är alltså en specificering av den allmänna situa

tionen i vilken individen ställs inför ett eller flera handlingsalter

nativ. I denna givna handlingssituation samverkar olika faktorer bestämda 

av den allmänna situationen. Resultatet, handlingen, kommer att verka till

baka (tidsmässigt framåt) på den allmänna situationen och förändra denna 

i större eller mindre utsträckning. 

1) Hur och varför individen handlar bestäms av situationens opportunitet s-
struktur. Opportunitetsstrukturen förklarar varför individer handlar 
olika i en ytligt sett lika handlingssituation. De faktorer som bestämmer 
denna strukturs olika utseende för olika individer utgörs av: a) individ
egenskaper i b) resurser som individen förfogar över; c) yttre omständig
heter vilka bestämmer möjligheterna att utnyttja givna resurser i en given 
situation. 
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I en delvis självkritisk artikel^ har jag berört en del problem med 

såväl handlihgssituationsanalysen i allniänhet söm handlingsbegreppet. 

Ett av syftena med hahdlingsäituationsattalysen var att söka föra in det 

intentIpnala handlafadet i afcalyser av mänskligt beteende. Handlingssitua-

tionsänaiysen var alltså ett försök att ge en motvikt till en mekähisk 

förklaringsmodell där det mänskliga beteendet sågs som helt och hållet 

styrt av yttre faktorer (stimulus - respons). 

Det lovvärda syftet till trots kvarstår ëtoellertid faran med ett mekaniskt 

betraktelsesätt, då en huvudtanke bakort handlingsanaiyseri också vät» att 

den skulle vara anti-idealistisk och ett uttryck för en dialektiskt ma

terialistisk vetenskapssyni Ï försöken ätt undvika kritik mot ätt fiand-

lingsanalysen tara äb en ny èorm av idealism (och dar skillnaelfen i för** 

hållände till den partia bafca var den att man på ett tydligare satt pla

cerat idéerna hos individen istället för utanför och gett idéerna hos 

den enskilde en mera aktiv och oberoende roll) är det lätt att hamna i 

ett mekaniskt förhållningssätt och enbart söka finna yttre materiella 

villkor som förklaring till individens handlande. Balansgången mellan 

'idealism' och 'materialism' är naturligtvis svår» vilket också återspeglas 

i denna rapport. 

I den omnämnda artikeln sökte jag också formulera en lämplig definition 

av begreppet handling. För att en begreppsbestämning inte skall bli udd

lös och meningslöst tänjbar bör den förutom att implicera intentionalitet 

också innefatta något om handlingens betydelse. Utifrån den teoretiska 

ramen måste en handling på något sätt avse en förändring av situationen 

och en förändring som för individen i högsta grad är av betydelse är en 

förändring av levnadsvillkoren. Den begreppsbestämning som blev resultatet 

av detta resonemang ser ut som följer: 

Def handling: Faktiskt val av ett handlingsalternativ (där alltid minst 

två står till buds) vilket syftar till att förändra en 

situation som har med levnadsvillkor att göra. 

1) Cigehn, Några aspekter på handlingsbegreppet och studiet av förändring, 
Sociologisk forskning, nr 1, 1973, s 1-12. 
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5.2 Teoretisk ram och analys av politisk stabilitet 

Syftet med analysen i denna rapport är ju att med vissa specificerade 

förbehåll och begränsningar undersöka vilka faktorer som förklarar sta

bilitet i partipolitiska sympatier hos den undersökta panelen under de 

två första studieåren vid Umeå universitet och högskolor. Självklart måste 

man då också fråga sig till vilken grad denna analys kan sägas vara ett 

uttryck för den teoretiska ram som en gång låg till grund för uppläggningen 

av denna undersökning. 

Risken med den teoretiska ramen är å ena sidan att den i sin allmänna 

form är så tänjbar att nästan alla slags analyser går att fånga in och 

å andra sidan att den i en specificerad form (se t ex tidigare not om 

begreppet opportunitetsstruktur) är så snäv och med sådana preciserade 

krav att det inte går att analysera det slags datamaterial vi har med 

dess hjälp. 

Framför allt är två frågor av vikt när det gäller tänjbarhet respektive 

specificering : 

a) på vilket sätt kan uttalad partisympati vara ett uttryck för en hand

ling enligt den presenterade definitionen? 

b) hur kan de individegenskaper som behandlas i denna rapport ses som 

Uttryck för systemegenskaper respektive omedelbart socialt fält? 

Det kan i första hand tyckas som ett krystat försök att tänja på defini

tionen av begreppet handling att även låta det omfatta en partisympati 

uttalad i en enkätundersökning. Vi skall dock komma ihåg att valet av 

partipolitisk ståndpunkt också är ett val av hur man vill att samhället 

skall vara organiserat och alltså även hur man vill förändra sina egna och 

andras levnadsvillkor både på kort och på lång sikt. (Även om vissa poli

tiska alternativ innebär förändring först på lång sikt och alltså inte 

kan ses som uttryck för att man förväntar sig omedelbara resultat så inne

bär det ändock att man inte vill leva på det sätt man själv och andra gör 

just nu). Mätförfarandet vid en panelundersökning innebär också att exempel

vis en förändrad ståndpunkt är baserad på ett val av alternativ där valet 

inträffat någon gång i tiden mellan mättillfällena. Den som ändrar sina 

partisympatier och väljer ett av flera faktiskt föreliggande alternativ 

inser säkerligen också att inan måste handla annorlunda, aptingen det nu 
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gäller vid allmänna val, vid namnliste- och bössinsamlingar» vid diskus

sioner med vänner och bekanta, vid val av politiska tidskrifter etc. 

Att ändra eller hålla fast vid sin politiska uppfattning innebär att 

välja ett av många handlingsalternativ vilket syftar till en förändring 

av levnadsvillkoren för en själv och andra. 

När det gäller frågan om de faktorer som leder till en handlingssituation 

i vilken individen handlar (Här: byter eller håller fast vid en parti

politisk sympati) ss är det uppenbart svårare att finna direkt överens

stämmelse mellan den modell den teoretiska ramen utgör och den analys

modell som tillämpats i denna rapport. Analysmodellens form ger möjlighet 

till kausala tolkningar i termer av relativ styrka hos de oberoende variab

lerna; analysmodellens innehåll har här i första hand bestämts av 

i) antaganden om tänkbara förklaringar till politisk stabilitet utifrån 

verksamma faktorer i en politisk socialisâtionsprocess; 

ii) datamaterialets begränsningar 

Datamaterialet som jag arbetar med här består enbart av individdata och 

dessa individdata utgörs dessutom i de flesta fall av det som i den teo

retiska ramen benämns individegenskaper. Dock - för att kunna göra en ana

lys i den teoretiska ramens mening av mänskligt handlande och utifrån de 

antagna relationerna mellan variabler på olika nivåer så måste man finna 

variabler på individnivå som på ett meningsfullt sätt går att återföra 

till egenskaper i det sociala systemet och till ett bestämt omedelbart 

socialt fält. Den ideala analysen är att koppla data från olika nivåer 

till varandra, men detta är mera av varde när man jämför olika populationer 

med varandra. Î en undersökning av studenter på olika un ivers it et sort er 

blir det av vikt att söka finna särskiljande eller likartade egenskaper 

i det omedelbara sociala fält som karakteriserar respektive ort."^ När 

man undersöker studenter på en ort blir det i första hand nödvändigt att 

1) Den' teoretiska ramen implicerar dock att det sociala systemet producerar 
universitetsmiljöer som i sina huvuddrag är lika oberoende av ort. Likaså 
antas det sociala systemet producera en viss uppsättning av strategiskt 
viktiga individegenskaper. Skillnaden mellan olika universitetsorter 
i detta avseende blir sammansättningen och fördelningen av individegen
skaper. Den teoretiska ramen innebär alltså att man i princip skall 
kunna dra inferenser från den sociala process den studerade panelen 
genomgått till sociala processer som andra likartade grupper, t ex 
studenter vid andra orter, genomgått. 
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undersöka den studerade gruppens erfarenheter av detta omedelbara sociala 

fält som för olika individer upplevs olika. Jag vill alltså hävda att det 

är helt och hållet pä sin plats att låta vissa data insamlade på individ

nivå utgöra indikatorer på egenskaper på såväl makronivå som förhållanden 

i det omedelbara sociala fältet. 

Sven om socialgrupp, som här används som en indikator på det svenska sam

hällets klasstruktur, inte på något entydigt sätt kan sägas mäta denna 

klasstruktur eller ange karaktären på hur klassamhället gestaltar sig idag 

så har ändock yrket bestämda relationer till klasstrukturen. Klasstrukturen 

(och den ekonomiska produktionsordningen) innebär ojämna maktförhållanden 

och ekonomiska belöningar som är både direkt och indirekt relaterade 

till yrkesinnehav vilket i sin tur innebär en rad sociala konsekvenser. 

Utifrån detta bör det också vara möjligt att kombinera ihop den teoretiska 

ramen (eg specificera den) med analysen i denna rapport på ungefär det sätt 

som illustreras i Figur 5:2. 

{Klasstruktur 

Socialgrupp 
Uppväxtmiljö 

Omedelbart socialt 
fält före univ 

Politiska erfa
renheter' 

Indivi degenskaperTl 
politisk uppfattn/sr 
aktivitet/intresse 
etc 

Figur 5:2 

Omedelbart socialt 
fält första univ året 

X 
Politiska erfa 
ehheter F k 

"TT 

Handling: 
byte/fast-
hållning av 
politiska sym
patier 

Fortsättningsvis kommer jag att utgå från att läsaren är bekant med hur jag 

tänkt mig kopplingen mellan analysen i denna rapport och den teoretiska 

ram som ligger till grund för denna undersökning, varför jag enbart kommer 
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att koncentrera mina resonemang rörande resultaten i termer av analysmo

dellen. 

5.3 Kombinerade effekter av uppväxtmiljö och politisk utveckling före 

universitetstiden 

I kapitel 2, som behandlade olika uppväxtförhållandens betydelse för den 

politiska stabiliteten under universitetstiden, visade det sig att de två 

faktorer som tillsammans med faderns socialgrupp förklarade mest av varia

tionen i politisk rörlighet var gemensamma intressen med fadern och faderns 

politiska uppfattning. Kapitel 3, som behandlade den politiska rörligheten 

i relation till den politiska utvecklingen före universitetstiden, visade 

att politisk uppfattning ht -70 och grad av övertygelse att det parti man 

gillade bäst förde en riktig politik tillsammans med faderns socialgrupp 

förklarade mest av variationen i politisk rörlighet. 

Mitt syfte är nu att undersöka betydelsen av olika kombinationer av dessa 

faktorer från kapitel 2 och 3, dvs undersöka de kombinerade effekterna 

i enlighet med rubriken ovan. Även om det finns betydligt fler kombina

tionsmöjligheter än dessa när det gäller uppväxtmiljö och politisk utveck

ling före universitetstiden som uppvisar intressanta resultat så finns 

det flera skäl som talar for denna begränsning av analysen. Det främsta 

skälet är helt enkelt att arbeta med samma variabler som tidigare visat 

sig vara betydelsefulla: kvarstår deras betydelse även i andra kombina

tioner? Ett annat nog så viktigt skäl är att få andra indikatorer upp

visar lika starka totala förklaringsvärden och i de flesta fall som de 

totala förklaringsvärdena når samtna nivå är avvikelserna från lineari-

tets- och additivitetsantagandena mycket påtagliga. Det inte minst viktiga 

skälet har jag varit inne på ett flertal gånger tidigare: att begränsa 

redovisningen av data. De tendenser som redan framkommer i denna redovis

ning skulle i och för sig understrykas ytterligare, men istället göra 

framställningen ännu otympligare och svåröverskådligare än vad den redan 

är. 

Resultaten visar också att en av dessa möjliga kombinationer tom upp

visar det starkaste relativa förklaringsvärdet i hela denna analys. Innan 

jag presenterar denna kombination skall jag dock redovisa de övriga, för 

vilka jag dock inte gör någon fullständig genomgång. 
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I kapitel 1. framkom en tendens att de med en borgerlig far hade varit 

stabilare i sina partipolitiska sympatier. Enl igt resultaten i kapitel 3 

var också de som själva var borgerliga vid inskrivningen ht -70 stabilare 

än dem med socialistiska sympatier. Utifrån detta skulle man förvänta si g 

en förstärkning av dessa tendenser vid konstanthållning av såväl faderns 

politiska uppfattning som den egna ht -70 uppdelat pä socialgrupp. Emeller

tid visar sig en tendens i motsat t riktning, vilket gör att faderns poli

tiska uppfattning förklarar nästan ingenting av variationein i politisk 

stabilitet. Följande e ff ek t pa r am e t er va r d en erhölls med hjälp av Colemans 

metod : 

a^ = 0,162 (- effekt av faderns socialgrupp pä politisk stabilitet) 

a2 effekt av faderns politiska uppfattning) 

a ~ 0*080 O effekt av politisk uppfattning ht -70) 
O 

Total effekt pä politisk stabi litet r 0,226 

I Tabell 4:1 kan vi se var avvikelserna mellan observerade och förväntade 

värden var störst. 

Tabell 5:1 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p^est) 

värden för de politiskt stabila efter social bakg rund, faderns 

politiska uppfattning och politisk uppfattning h t -70.. Relativa 

frekvenser (proportioner). 

Socialgr I+11 Socialgr III 
Socialistisk Borgerlig Socialistisk Borgerlig 
far far far far 
So c Borg Soc Borg So c Borg Soc Borg 

p^obs 0,284 0,389 0,242 0,351 

O
 

i/) 0
 

i 

0,444 0,400 0,564 „ 

p.est 
1 

0,265 0,365 0,26 S 0,349 0,447 0,527 0,431 0,511 

diff -0,001 0,024 -0,027 0,002 0,057 -0,083 -0,031 0,053 . 

Bland dem med en far i socialgrupp I och II gick resultaten i stort i för

väntad riktning medan de i mindre utsträckning gjorde det bland dem med en 

far i socialgrupp III. Vi ser att t ex de med en socialistisk far i soc ial

grupp III och som själva var borgerliga var bety dligt rörligare an förväntat. 

(Denna delgrupp var dock väldigt liten - bara 9 st - varför enskilda individer 

ger stora utslag i de relativa talen)* Nu kan det ju vara så att det år fel 

att dela upp materialet på detta sätt. 1 Tabell 5:2 ser vi vad som. händer 

vid en komprimering av data bakom Tabell 5:1, dvs en uppdelning där man inte 
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tar hänsyn tili innehållet i den politiska uppfattningen utan sammanför 

fäder och barn med lika respektive olika politisk uppfattning, 

TabellS :2 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter social bakgrund 

och huruvida fäder och barn hade lika eller olika politisk 

uppfattning. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr XII 
Far o barn Far o barn Far o barn Far o barn 
olika lika olika lika 

Stabila 29,4 31,2 41,7 51,9 

(n) 51 138 24 158 

Effektparametervärden : 

= 0,165 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

a2 = 0,060 (= effekt av huruvida fäder och barn hade lika politisk upp

fattning) 

Antagandet att olika uppfattning skulle leda till större rörlighet (vilket 

också kunde ses redan i Tabell 5:1) visade sig också vara riktigt, men den 

nykonstruerade variabeln visade sig inte ha något större förklaringsvärde 

än vad de två som d en Mr- konstruerad av tillsammans hade (vilket i och 

för sig är en logisk följd av konstruktionen). 

Om man i förhållande till denna kombination ersätter politisk uppfattning 

ht -70 med 'övertygelse att det parti man gillade bäst ht -70 förde en 

riktig politik' stiger det totala relativa förklaringsvärdet och anpass

ningen till antagandena blir också något bättre. 

a^ = 0,186 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

a^ = 0,041 (= effekt av faderns politiska uppfattning) 

= 0,062 (= effekt av tilltro till det parti man gillade bäst) 

Total effekt på politisk stabilitet ~ 0,289 

Tabell 5:3 visar en relativt god anpassning mellan observerade och förvän

tade värden för dessa tre variablers samtidiga påverkan på den politiska 

rörligheten under de två första studieåren. 
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TabellS ;3 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p^est) 

värden for de politiskt stabila efter social bakgrund, faderns 

politiska uppfattning och övertygelse att det parti man gillade 

bäst ht -70 förde en riktig politik. Relativa frekvenser 

(proportioner). 

Socialgr I+11 
Socialistisk 
far 
Ej öv Övert 

Borgerlig 
far 
Ej öv övert 

Socialgr III 
Socialistisk 
far 
Ej öv övert 

Borgerlig 
far 
Ej öv övert 

p.obs 

p.est 
i 

diff 

0,273 0,308 

0,250 0,312 

-0,017 -0,00^ 

0,303 0,322 

0,291 0,353 

0,012 -0,031 

0,379 0,536 

0,436 0,4-98 

-0,057 0,038 

0,500 0,535 

0,539 

0,023 -0,004 

0,477 

Resultaten gick som synes i huvudsak i förväntad riktning utom för de över

tygade från socialgrupp III som var lika stabila oberoende av faderns po

litiska uppfattning. Återigen var det också bland dem ur socialgrupp III 

som de största avvikelserna mellan observerade och estimerade värden åter

fanns. Detta gäller i ännu högre grad för den kombination i vilken 'gemen

samma intressen med fadern' får ersätta faderns politiska uppfattning i 

förhållande till ovanstående. 

Först effektparametervärdena : 

a^ = 0 ,117 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

= 0,007 (= effekt av gemensamma intressen med fadern) 

a = 0,158 (= effekt av tilltro till det parti man gillade bäst) o 
Total effekt på politisk stabilitet = 0,2 82 

Vid dessa tre faktorers samtidiga påverkan på den politiska stabiliteten 

var alltså inte faderns socialgrupp den relativt starkaste förklarings

variabeln, utan tilltron till det parti man gillade bäst vid inskrivningen 

till universitet och högskola. Samtidigt ser vi också att gemensamma intres

sen med fadern inte förklarade någonting av variationen i politisk stabi

litet. Att tilltron till partiet förklarar så pass mycket som ca 16 % av 

variationen i politisk stabilitet är in te förvånande. Snarast är det val 

förvånande att den inte i fler kombinationer intar rollen som den starkaste 

förklaringsvariabeln."^ Samtidigt kan vi dock konstatera (Tabell 5:4) att 

1) Se sammanfattningen av vissa resultat i B ilaga 2. 
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det uppenbart var fråga om vissa interactionseffekter mellan tilltro till 

partiet och gemensamma intressen med fadern. 

Tabell 5:4 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p.est) 

värden för de politiskt stabila efter social bakgrund, ge

mensamma intressen med fadern och övertygelse att det parti 

man gillade bast förde en riktig politik. Relativa frekvenser 

(proportioner). 

Socialgr I+II Socialgr III 
Få gem intr Många gem intr Få gem intr Många gem intr 
Ej öv Övert Ej öv övert Ej öv övert Ej öv övert 

0,264 0,311 0,278 0,333 0,341 0,491 0,222 0,600 

0,215 0,373 0,222 0,380 0,332 0,490 0,339 0,497 

0,049 -C,062 0,056 -0,047 0,009 C,001 -0,117 0,103 

Den extrema skillnaden i politisk stabilitet mellan dem som var övertygade 

och som inte var övertygade om partiets riktiga politik bland dem i social

grupp III som hade många gemensamma intressen med fadern är särskilt värd 

att notera. Om gemensamma intressen med fadern i denna variabelkombination 

inte hade haft någon inverkan på den politiska stabiliteten (vilket effekt

parametervärdet indikerar) så skulle de övertygade ha varit betydligt 

mindre stabila än de i verkligheten var och de ej övertygade betydligt 

stabilare. Här tycks dock det faktum att man hade haft många gemensamma 

intressen med fadern ha intensifierat tendenserna till rörlighet respektive 

stabilitet beroende på tilltro till det parti man gillade bland dem med , 

en far i socialgrupp III. Vilken den bakomliggande orsaken till detta än 

var, så leder resultaten i Tabell 5:4 andå till slutsatsen att gemensamma 

intressen med fadern inte var en helt betydelselös faktor tillsammans med 

socialgrupp och tilltro till partiet. Troligtvis kan man också säga att 

dessa interaktionseffekter leder till en överskattning av tilltron till 

partiet och underskattning av socialgrupp som förklaringsvariabler. 

Den trevariabelkombination som förklarar mest av variationen i politisk 

stabilitet är den där utgörs av gemensamma intressen med fadern och X„ 

av politisk uppfattning hösten 1970. För att få fram den fullständiga 

analys-/förklaringsmodellen börjar vi med att undersöka betydelsen av 

den sociala bakgrunden för gemensamma intressen med fadern (dvs i modellen 

p.obs 

p.est 11 
diff 
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Xj-— >X2). Sora vi kan se av Tabell 5 :5 hade de med en far i socialgrupp 

I eller II oftare många gemensamma intressen med fadern när de var i ton

åren, vilket man också kunde förvänta sig. En stor del av dessa studenters 

tonåriga liv präglades av teoretiska studier, varfc-r det också är rimligt 

att oftare finna många gemensamma intressen med fadern bland dem med en 

far i socialgrupp I och II, som oftare än dem i socialgrupp III själva 

hade bedrivit teoretiska studier. 

Tabell 5:5 Gemensamma intressen med fadern efter faderns socialgrupp. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Få gem intr 69,8 77,3 

Många gem intr 30,2 22,7 

Summa 100,0 100,0 

(n) 222 207 

Detta ger ett effektparametervärde = 0,075 for socialgrupps inverkan på 

gemensamma intressen med fadern. 

Betydelse av social bakgrund och gemensamma intressen med fadern för den 

egna politiska uppfattningen ht -70 erhålls ur Tabell 5:6. Vi ser där en 

svag med dock tendens till att de som hade få gemensamma intressen med 

fadern, oberoende av socialgrupp, oftare var socialister. 

Tabell 5:6 Andel socialister vid inskrivningen ht -70 efter faderns 

socialgrupp och gemensamma intressen med fadern. Relativa 

frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Många gem intr Få gem intr Många gem intr Få gem intr 

Socialister 56,7 59,4 70,2 71,9 

(n) 67 155 t7 160 

Effekt på politisk uppfattning ht -70: 

Social bakgrund = 0,130 

Gemensamma intressen med fadern = 0,022 
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Gemensamma intressen med fadern hade alltså liten betydelse för politisk 

uppfattning ht -70 medan den sociala bakgrunden förklarade praktiskt taget 

hela variationen i politisk uppfattning. 

De resultat som tidigare framkommit och de antaganden om samband som tidi

gare gjorts bekräftas ytterligare i Tabell 5:7. Att de med en far i social

grupp III var politiskt stabilare än de andra är vid det här laget klart 

konfirmerat. Vi får också bekräftelse på att de med månpa gemensamma intres

sen var stabilare liksom de med en borgerlig politisk uppfattning vid in

skrivningen till universitet och högskola höstterminen 1970. 

Tabell 5:7 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter social bakgrund» 

gemensamma intressen med fadern samt egen politisk uppfattning 

ht -70. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Få gem intr Många gem intr Få gem intr Många gem intr 
Social Borg Social Borg Social Borg Social Borg 

Stabila 28,3 31,7 21,1 48,3 41,7 51,1 51,5 64,3 

(n) 92 63 38 29 115 45 33 14 

Effektparametervärden: 

a^ = 0,198 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

a2 = 0,081 (= effekt av gemensamma intressen med fadern) 

ag = 0,132 (= effekt av politisk uppfattning ht -70) 

r = 0,217 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på p olitisk stabilitet = 0 ,411 

Social bakgrund, gemensamma intressen med fadern (när man själv var i ton

åren) och politisk uppfattning vid inskrivningen till universitet och hög

skola förklarar alltså ca 41 % av variationen i politisk rörlighet under de 

två första studieåren. 

Detta totala relativa förklaringsvärde är alltså det största som hittills 

förekommit i alla de innehållsligt olika variationer som prövats med hjälp 

av analysmodellen. Ett av kraven för ett accepterande av en trevariabel-

kombination är ju ett högt totalt värde med avseende på förklaringen av den 

politiska rörligheten. Men, kraven på att sambanden skall vara linjära och 
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additiva bör också vara uppfyllda. I det här fallet finns det anledning 

att uppmärksamma att det kan vara fråga om vissa interaktionseffekter som 

gör att dessa antaganden inte stämmer med resultaten. I Tabell 5:8 ser 

vi en relativt stor avvikelse mellan förväntat och observerat värde först 

och främst för dem som kom ur socialgrupp I eller II, hade haft många ge

mensamma intressen med fadern och som var socialister vid inskrivningen 

vid universitetet. Avvikelsen var något större än acceptabelt (om vi sätter 

5 % som en acceptabel gräns) också for de övriga socialisterna ur social

grupp I och II. Samtidigt ser vi dock genomgående små avvikelser för samt

liga undergrupper ur socialgrupp III. 

Med viss tveksamhet kan denna trippelkombination accepteras, kanske främst 

för att de troliga interaktionseffekterna inte fått till konsekvens att 

betydelsen av gemensamma intressen med fadern alltför kraftigt underskattats 

eller försvunnit."^ Samtidigt bör man då också komma ihåg att bland socia

listerna i socialgrupp I och II innebar många gemensamma intressen med 

fadern en betydligt starkare tendens till politisk rörlighet än förväntat 

och få gemensamma intressen med fadern en starkare tendens till stabilitet 

än förväntat. 

Tabell 5:8 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p.est) 
i i 

värden för de politiskt stabila efter social bakgrund, gemen

samma intressen med fadern och politisk uppfattning vid in

skrivningen till universitet och högskola hösten 1970. Rela

tiva frekvenser (proportioner). 

Socialgr I+II Socialgr III 
Få gem intr Många gem intr Få gem intr Många gem intr 
Social Borg Social Borg Social Borg Social Borg 

PjObs 0,283 0,317 0,211 0,483 0,417 0,511 0,515 0,643 

p^est 0,217 0,349 0,298 0,430 0,415 0,547 0,496 0,628 

diff 0,066 -0,032 -0,087 0,053 0,002 -0,036 0,019 0,015 

1) Om t ex de två cellvärdena för socialisterna i socialgrupp I och II 
"bytt plats" skulle vi ha fått ett: effektparametervärde för betydelsen 
av gemensamma intressen med fadern = 0,117. Vi skulle då också ha haft 
en nästan perfekt överensstämmelse mellan förväntade och observerade 
värden och en totaleffekt = 0,447. Som synes skiljer sig inte det fak
tiska utfallet särskilt mycket från denna konstruktion. 
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Figur 5:3 ger oss till sist den fullständiga modellen över dessa faktorers 

relationer till varandra, tänkta som kausala relationer: 

0,075 

0,081 0,130 0,022 0,198 

0,132 

Gemensamma 
intressen roed 
fadern (X.) 

Social bakgrund 

Stabilitet i 
politiska sym
patier < X ) 

Politisk upp
fattning ht -70 

Figur 5:3 

5.4 Kombinerade effekter av uppväxtmiljö och politiska erfarenheter av 

första studieåret 

Syftet med detta avsnitt Sr att undersöka betydelsen av vissa uppväxt-

miljöfaktorer och politiska erfarenheter av första studieåret. Jämfört 

med föregående avsnitt kommer jag alltså har att ersätta viktiga faktorer 

från kapitel 3 med liknande ur kapitel . I detta senare kapitel visade 

det sig att de två faktorer scan tillsammans med socialgrupp förklarade mest 

av variationen i politisk rörlighet var ökning/minskning av det politiska 

intresset första studieåret och intresse för kårvalet 1971. 

I föregående avsnitt visade sig endast en av trevariabelkombinationerna 

ha ett någorlunda högt förklaringsvärde - och i gengäld ett mycket högt 

sådant - men å andra sidan en mindre god anpassning till antagandena om 

linearitet och additivitet. Av kombinationsmöjligheterna som innefattas 

i rubriken ovan uppvisar ingen ett så högt värde och de flesta har också 

en relativt dålig anpassning mellan observerade och förväntade värden. 

Jag kommer därför endast att redovisa de två kombinationsmöjligheter som 

uppvisar den bästa anpassningen mellan observerade och förväntade värden. 

(Värdena för vissa av de övriga kombinationsmöjligheterna finns redovisade 

i bilaga nr 2). 
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5.4.1 Effekt av social bakgrund, gemensamma intressen med fadern och för

ändring av det politiska intresset företa studieåret 

För den första av dessa två kombinationer går resultaten i förväntad 

riktning, men det totala förklaringsvärdet är relativt litet varför jag 

inte bygger upp hela den tänkta kausalkedjan utan nöjer tnig med att redo

visa effektparametervärden och jämförelsen mellan observerade och esti

merade värden. 

Först effektparametervärden : 

a^ = 0,150 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

~ 0,059 (= effekt av gemensamma intressen med fadern) 

a,, = 0 ,053 (= effekt av förändringar av det politiska intresset första 
u 

året) 

r = 0,365 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på politisk stabilitet = 0,262 

Sambanden gick som sagt alla i förväntad riktning, dvs de stabilaste kom 

ur socialgrupp III, hade haft många gemensamma intressen med fadern och 

hade haft ett minskat eller oförändrat politiskt intresse under första 

studieåret medan de rörligaste kom ur socialgrupp I eller II hade haft 

få gemensamma intressen med fadern och hade Ökat sitt politiska intresse 

under första studieåret. I Tabell 5:9 ser vi också att överensstämmelsen 

mellan observerade och förväntade värden var mycket god. Resultaten stämmer 

alltså väl med så v.r. 1 de teoretiska antagandena som modellantagandena. 

"Felet" är bara det relativt låga totala förklaringsvärdet. 

Tabell 5:9 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p^est) 

värden för de politiskt stabila efter faderns socialgrupp, 

gemensamma intressen med fadern och förändring av det poli

tiska intresset under första studieåret. Relativa frekvenser 

(proportioner). 

Socialgr I+ÏI Socialgr III 
Få gem intr Många gen intr Få gem intr Många gem intr 
Ökat Minsk/ ökat Minsk/ ökat Minsk/ ökat Minsk/ 

oför oför oför oför 

p.obs 0,269 0,305 0,341 0,368 0,392 0,500 0,476 0,516 
1 
piest 0,265 0,318 0,324 0.377 0,415 0,468 0,474 0,527 

diff 0,004 -0,013 0,017 -0,009 -0,023 0,032 0,002 -0,011 
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5.4.2 Effekt av social bakgrund, faderns politiska uppfattning och intresse 

för kårvalet våren 1971 

Något högre förklaringsvärde, men fortfarande inte särskilt högt, och 

ännu något bättre anpassning mellan observerade och estimerade värden 

uppvisar kombinationen faderns socialgrupp, faderns politiska uppfattning 

samt intresse för kårvalet våren 1971. 

Från Tabell 5:10 erhåller vi effektparametervärdet för betydelsen av fa

derns socialgrupp för faderns politiska uppfattning."*^ 

Tabell 5:10 Faderns politiska uppfattning efter faderns socialgrupp.^ 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Borgerlig 50,4 30,6 

Socialist 49,6 69,4 

Summa 100,0 100,0 

<n) 224 196 

Faderns socialgrupp förklarar alltså 19,8 % av variationen i faderns po

litiska uppfattning i denna tabell. Betydelsen av faderns socialgrupp 

och faderns politiska uppfattning för intresset för kårvalet 1971 erhålls 

ur Tabell 5 ; n. 

Tabell 5:11 Intresse för kårvalet 1971 efter faderns socialgrupp och 

faderns politiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialistisk Borgerlig Socialistisk 
far far far. far 

Intresserad 54,0 59,5 46,7 57,4 

(n) 113 111 60 136 

1) Detta samband har i och för sig redan redovisats (Tabell 2:15 ), men de 
skiljer sig åt med avseende på intembortfall som också ger utslag i 
resultaten. Det bör kanske påpekas att de korstabeller som presenteras 
i samband med redovisningen av den tänkta kausalkedjan fram till poli
tisk rörlighet baseras på den slutliga fyrvägstabellen, varför "samma" 
tabell kan skilja sig åt beroende på internbortfall på andra variabler. 
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Effekt på intresse för kårvalet av: 

Faderns socialgrupp = 0,047 

Faderns politiska uppfattning = 0,081 

De med en socialistisk far var alltså mera intresserade av kårvalet liksom 

de som kom ur socialgrupp I eller II. Ds minst intresserade var alltså de 

med en b orgerlig far i socialgrupp III. Faderns politiska uppfattning for-

klarade också mera av variationen i intresse för kårvalet än faderns so

cialgrupp» som uppvisade ett relativt svagt förklaringsvärde. Kanske 

skulle man ha kunnat förvänta sig ett större inflytande av faderns social

grupp på intresset för kårvalet, då ju socialgrupp genomgående betytt så 

mycket för den politiska stabiliteten samtidigt med att intresse för kår

valet också gjort det. Detta sista kan vi också återigen konstatera i 

Tabell 5:12. 

Tabell 5:12 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter faderns social

grupp, faderns politiska uppfattning och intresse för kår

valet 1971. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+11 Socialgr III 
Socialistisk Borgerlig Socialistisk Borgerlig 
far far far far 
Intr Ointr Intr Cintr Intr Ointr Intr Ointr 

Stabila 24,2 35,6 26,2 40,4 43,6 53,4 42,9 56,3 

(n) 66 45 61 52 78 58 28 32 

Effektparametervärden : 

a^ = 0,175 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

= 0,023 (= effekt av faderns politiska uppfattning) 

3g = 0 ,122 (= effekt av intresse för kårvalet 1971) 

r = 0,244 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,320 

Intresse för kårvalet förklarade alltså hela 12 % av variationen i politisk 

stabilitet i denna kombination. Faderns politiska uppfattning däremot för

klarade bara 2 %, men tendensen var densamma som i många andra fall: de 

med borgerliga fäder var politiskt stabilare. Slumpeffekten r, dvs inverkan 

av andra än de bär verkande variablerna i riktning mot politisk stabilitet, 
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var 0,244 och kring detta värde har slumpeffekten oftast befunnit sig. 

Detta betyder också att betydelsen av faderns socialgrupp i en del fall 

varit lika stor som inverkan av andra än de undersökta variablerna. Det 

bör kanske påpekas att om man byter ut faderns politiska uppfattning mot 

gemensamma intressen med fadern så sjunker betydelsen av såväl faderns 

socialgrupp som intresse för kårvalet. Samtidigt innebär en sådan föränd

ring av trevariabelkombinationen storre avvikelser me]lan observerade och 

estimerade värden beroende på de troliga int =?raktionseffekter som diskute-

rats tidigare i samband med denna faktor. 

I Tabell 5:13 åskådliggörs den goda anpassningen mellan observerade och 

förväntade värden för dessa tre faktorers samtidiga påverkan på den po

litiska stabiliteten. 

Tabell 5:13 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p^est) 

för de politiskt stabila efter faderns socialgrupp, faderns 

politiska uppfattning och intresse för kårvalet 1971. Relativa 

frekvenser (proportioner). 

Socialgr I+II 
Socialistisk 
far 
Intr Ointr 

Borgerlig 
far 
Intr Ointr 

Socialgr III 
Socialistisk 
far 
Intr Ointr 

Borgerlig 
far 
Intr Ointr 

p.obs 11 
p.est 

diff 

0,242 0,356 

0,244 0,366 

-0,002 -0,001 

0,262 0,404 

0,267 0,389 

-0,005 0,015 

0,436 0,534 

0,419 0,541 

0,017 -0,007 

0,429 0,563 

0,442 0,564 

-0,013 -0,001 

Vi har nu sett flera exempel på samband som uppvisat relativt god anpass

ning till modellantagandena men med inte särskilt höga totala förklarings- -

värden. Det är kanske så att utifrån de krav som Colemans multivariatanalys 

ställer angående additivitet och linearitet man med detta material får sänka 

kraven på hur stor del av variationen i politisk rörlighet som skall vara 

förklarad. Trettio procent får kanske anses som en fullt acceptabel nivå. 

Å andra sidan är det också uppenbart att den politiska stabiliteten bland 

dessa studenter i många fall varit resultatet av interagerande faktorer 

som gör att modellantagandena inte stämmer med hur det verkligen förhöll 

sig. Detta förkastar dock inte tendenserna i de funna resultaten - huvud-
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tendensen att den sociala bakgrunden var en viktig faktor för förklaringen 

av den politiska stabiliteten i panelen får ändå anses som väl konfirmerad. 

0.198 

0,0f7 0,081 0,175 0,023 

0,122 

Social bakgrund 

Intresse för 
kårvalet 1971 

Faderns politiska 

uppfattning (X2> 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 5:1 

5.5 Kombinerade effekter av social bakgrund, politisk utveckling före 

universitetstiden och politiska erfarenheter av första studieåret 

Den kanske intressantaste trevariabelkombinationen är den där man låter 

indikatorer på de tre viktigaste urskiljbara stegen i den sociala och 

politiska process panelen genomgått (se kapitel 2.4) inverka på den poli

tiska stabiliteten. Här får man direkt en måttstock på den relativa bety

delsen av universitetsmiljön visavi de andra viktiga miljöerna som panelen 

vistats i: uppväxtmiljön och studiemiljön före universitetstiden. Det bör 

dock beaktas att indikatorerna först och främst avser den politiska sociali

sât jonen i dessa urskiljbara miljöer och faser i den sociala processen. Jag 

kommer här att använda enbart faderns socialgrupp som indikator på upp

växtmiljö eftersom detta mått på den sociala bakgrunden visat sig vara det 

mest kvalificerade måttet på uppväxtmiljöns betydelse (och då dessutom 

ett av huvudsyftena med analysen är att utvärdera den sociala bakgrunden som 

förklaringsvariabel). När det gäller den politiska utvecklingen före univer

sitet st iden kommer som vanligt de två indikatorer som tillsammans med social

grupp i kapitel 2 förklarade mest, dvs politisk uppfattning ht -70 och 

övertygelse att det parti man gillade bäst ht -70 förde en riktig politik 

(•tilltro till partiet'). För universitetsmiljön kommer jag att använda 

de indikatorer som prövades i trevariabelkombinationer i kapitel 2, dvs 

indikatorerna på politiskt intresse samt indikatorerna på politisk aktivitet. 
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För de tre starkaste av dessa 8 möjliga kombinationer kommer jag att göra 

en fullständig genomgång i enlighet med tillämpningen av analysmodellen, 

oberoende av hur väl de observerade och förväntade värdena stämmer över-

5.5.1 Effekt av social bakgrund, politisk uppfattning hösten 1970 och 

förändring av det politiska intresset under första året 

Den första av dessa tre utgörs av kombinationen socialgrupp (X^), politisk 

uppfattning ht -70 (Xj) och förändring av det politiska intresset under 

första året (X^)• Därför börjar jag också med att presentera betydelsen 

av faderns socialgrupp för den egna politiska uppfattningen hösten 1970 

(jfr med Tabell 3:15?) vilket vi kan se i Tabell 5:14. 

Tabell 5:14- Politisk uppfattning hösten 1970 efter faderns socialgrupp. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

Socialist 59,1 71,2 

Borgerlig 40,9 28,8 

Summa 100,0 100,0 

(n) 237 2.12 

Detta ger ett effektparametervärde = 0,121 för betydelsen av faderns so

cialgrupp på den egna politiska uppfattningen vid inskrivningen till uni

versitet och högskola (socialgrupp III oftare socialister). 

I Tabell 5 :15 ser vi att de som kom ur socialgrupp I och II samt hade en 

socialistisk uppfattning vid inskrivningen till universitetet och högskola 

oftast ansåg att deras politiska intresse hade ökat under första studie

året. Men, vi ser också intressant nog att de vars intresse minst ofta 

hade ökat var socialisterna i socialgrupp III. 

1) I fyra av de fem kombinationer jag inte går igenom var socialgrupp den 
starkaste förklaringsvariabeln; i den femte starkast tillsammans med 
'tilltro det parti man sympatiserade mest med hösten 1970'. I samtliga 
dessa fem hade indikatorerna på politisk aktivitet och politiskt intresse 
under första studieåret de lägsta effektparametervärdena. Detta sagt för 
att ytterligare understryka huvudtendensen i analysen. 
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Tabell 5:15 Andel vars politiska intresse okade under första studieåret 

efter faderns socialgrupp och politisk uppfattning ht-70. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialist Borgerlig Socialist 

ökat pol intr 12,3 57,1 44,3 40,t 

(n) 97 110 61 151 

Effelet på förändringen av det politiska intresset av: 

Faderns socialgrupp = 0,074 

Politisk uppfattning hösten 1970 = 0,055 

Faderns socialgrupp var alltså något viktigare för förändringen av det 

politiska intresset under första studieåret än den politiska uppfattningen 

man hade när man började läsa vid universitet och högskola. 

Utifrån det vi sett ett flertal gånger om sambandet mellan social bakgrund 

respektive politisk uppfattning och politisk rörlighet samt antagandet 

att de vars intresse ökade under första året var mera rörliga är det ock

så rimligt att anta att de politiskt mest rörliga kom ur socialgrupp I eller 

II, var socialister hösten 1970 och hade ökat sitt politiska intresse under 

första studieåret. I Tabell 5:16 ser vi emellertid att just denna precise

ring av sambandet inte gällde för panelen. Däremot var tendensen i materia

let ett ytterligare stöd till tidigare samband och antaganden. Mest extremt 

gällde detta för de borgerliga studenterna ur socialgrupp III. Det är allt

så uppenbart att de extremt stabilaste var de politiskt ointresserade 

borgerliga studenterna ur socialgrupp III. 

Tabell 5:16 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter faderns social

grupp, politisk uppfattning hösten 1970 och förändring av 

det politiska intresset första studieåret. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
ökat Ej ökat ökat Ej ökat ökat Ej ökat ökat Ej ökat 

Stabila 30,0 23,3 31,1 39,3 11,3 11,1 10,7 70,6 

(n) 80 60 11 56 61 90 27 31 
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Effektparametervärden: 

= 0,183 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

- 0,107 (= effekt av politisk uppfattning hösten 1970) 

a^ = 0,071 (= effekt av förändring av det politiska intresset första året) 

r = 0,228 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,361 

Den stora skillnaden i politisk rörlighet bland de borgerliga studenterna 

i socialgrupp III med olika politiskt intresse samt den 'felaktiga* rikt-

riingeii på sambandet mellan intresseförändring och politisk rörlighet bland 

socialisterna i socialgrupp I och II ger dock skäl att misstänka interak-

tionsëffëkter till mefi för antagandena om additivitet och linearitet. I 

Tabell 5:17 ser vi också stora avvikelser mellan observerade och estimerade 

värden för just dessa undergrupper i panelen. 

Tabell 5:17 Jämförelse mellan observerade (p^obs) och estimerade (p^est) 

värden för de politiskt stabila efter faderns socialgrupp, 

politisk uppfattning ht -70 och förändring av det politiska 

intresset första studieåret. Relativa frekvenser (proportioner). 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Ökat Ej ökat Ökat Ej ökat Ökat Ej ökat ökat Ej ökat 

0,300 0,233 0,3m 0,393 0,443 0,444 0,407 0,706 

0,228 0,299 0,335 0,406 0,411 0,482 0,518 0,589 

0,072 -0,066 0,006 -0,013 0,032 -0,038 -0,111 0,117 

I många fall har förmodade interaktionseffekter mellan vissa av de oberoende 

variablerna lett till underskattningar av betydelsen av vissa variabler. 

Här ser vi emellertid att de intensifierade tendenserna till politisk rör

lighet respektive stabilitet sas "tar ut varandra" så att vare sig be

tydelsen av social bakgrund eller politisk uppfattning kommer att under

skattas utifrån antagandet om additiva effekter, dvs de multiplikativa 

effekterna i denna kombination förefaller inte förändra den relativa styrkan 

hos två av effektparametrarna. Detta betyder nu inte att man kan bortse 

från de troliga interaktionseffekterna i detta sammanhang, bara att deras 

betydelse mildrats genom det sätt på vilket de inverkat. 

p.obs 

p^est 

diff 
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Figur 5:5 

5.5.2 Effekt av social bakgrund, politisk uppfattning hösten 1970 och 

deltagande i politiska debatter, studiecirklar etc 

0m Xj i den föregående trevariabelkombinationen byts ut mot en av indika

torerna på politisk aktivitet = deltagande i politiska debatter, studie

cirklar etc ökar det totala förklaringsvärdet något och vi får ett mycket 

högt värde för den sociala bakgrundens relativa betydelse, men vi får sam

tidigt också påtagliga interaktionseffekter. Interaktionseffekterna inne

bär i första hand att den politiska aktiviteten har olika innebörder i 

socialgrupp I och II respektive socialgrupp III oberoende av politisk upp

fattning. 

På grund av ett lite annorlunda internt bortfall i denna trevariabel-

kombination sjunker värdet för betydelsen av faderns socialgrupp för den 

egna politiska uppfattningen med 0,3 procent till 0,118. (Jag nöjer mig med 

detta konstaterande och redovisar därför ingen tabell). I Tabell 5:18 

ser vi att de som var socialister hösten 1970 oftare kom att delta i de

batter, studiecirklar etc än dem som var borgerliga under första studie

året, vilket snarast var förväntat. Däremot ser vi att den sociala bak

grunden här inte hade någon inverkan. (Den eventuella tendens som kan 

utläsas via effektparametervärdet säger i så fall att de som kom ur.so

cialgrupp I eller II var aktivare). 
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Tabell 5:18 Deltagande i politiska debatter, studiecirklar etc efter 

faderns socialgrupp och politisk uppfattning ht -70. Rela

tiva frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Borgerlig Socialist Borgerlig Socialist 

Deltog 18,6 36,9 22,6 30,3 

(n) 97 141 62 152 

Effekt på deltagande i debatter, studiecirklar etc av: 

Faderns socialgrupp = 0,013 

Politisk uppfattning hösten 1970 = 0,130 

Det är naturligtvis intressant som tendens att faderns socialgrupp är så 

pass svag som förklaringsvariabel när det gäller politiska erfarenheter 

under första studieåret. Det var ju snarast ett undantag i Tabell 5:15 

att socialgrupp var den relativt starkare variabeln. 

I Tabell 5:19 får vi visserligen återigen en bekräftelse på att de bor

gerliga studenterna respektive de som kom ur socialgrupp III var politiskt 

stabilare, men vi får alltså inget stöd för antagandet att de politiskt 

aktiva skulle ha varit mera rörliga än de inaktiva. Antagandet gäller 

bara för dem som kom ur socialgrupp I och II; bland dem som kom ur social

grupp III innebar istället denna form av politisk aktivitet en stark ten

dens till politisk stabilitet. Tidigare har jag framfört en spekulation 

att den politiska uppfattningen hos dem i socialgrupp III skulle ha varit 

starkare förankrad i egna sociala erfarenheter och därvid också antytt 

att detta främst skulle ha gällt dem med en socialistisk uppfattning samt 

att de aktiva bland dessa därför skulle ha varit politiskt stabila. Nu 

ser vi emellertid att stabiliteten bland de aktiva i socialgrupp III 

främst gällde de borgerliga studenterna. 
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Tabell 5:19 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter faderns socialgrupp, 

politisk uppfattning ht -70 och deltagande i debatter, studie

cirklar etc. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt 

Stabila 21,2 31,5 16,7 41,8 52,2 11,5 71,4 52,1 

(n) 52 89 18 79 46 106 14 48 

Effektparametervärden : 

a^ = 0,265 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

a2 = 0,090 (= effekt av politisk uppfattning ht -70) 

a3 = 0,014 (= effekt av deltagande i debatter etc under första året) 

r = 0,227 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,369 

Om man beräknar effektparametervärdet for den politiska aktiviteten enbart 

för dem i socialgrupp III så blir resultatet att den politiska aktiviteten 

förklarar 15 % av variationen i politisk stabilitet i socialgrupp III. 

På grund av den politiska aktivitetens olika innebörder i de olika social

grupperna och dess intensifierande tendenser i motsatta riktningar kommer 

här snarast betydelsen av faderns socialgrupp att överskattas. (Denna tre-

variabelkombination uppvisar ju det högsta enskilda relativa förklarings

värdet för socialgrupp i hela analysen). 

Tabell 5:20 Jämförelse mellan observerade (p.obs) och estimerade (p.est) 

värden för de politiskt stabila efter faderns socialgrupp, 

politisk uppfattning hösten 1970 och deltagande i debatter, 

studiecirklar etc under första studieåret. Relativa frekvenser, 

(proportioner). 

Socialgr I+II Socialgr III 
Socialist Borgerlig Socialist Borgerlig 
Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt Delt Ej delt 

p.obs 0,212 0,315 0,167 0,418 0,522 0,415 0,714 0,521 

p^est 0,227 0,241 0,317 0,331 0,492 0,506 0,582 0,596 

diff -0,015 0,074 -0,150 0,087 0,030 -0,091 0,132 -0,075 
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Systematiken i avvikelserna mellan observerade och estimerade värden ger 

en god bild av hur olika faktorer interagerat i motsatt eller förstärkt 

riktning till de förväntade. Bland de borgerliga studenterna i social

grupp I och II innebar den politiska aktiviteten under första studieåret 

en stark intensifiering till politisk rörlighet medan aktiviteten bland 

de borgerliga studenterna ur socialgrupp III resulterade i en intensifie

rad tendens till politisk stabilitet; bland de inaktiva socialisterna i 

socialgrupp I och II var stabiliteten större än förväntat medan den var 

lägre än förväntat bland de inaktiva socialisterna i socialgrupp III. 

Här var det så uppenbart fråga om multiplikativa effekter att jag med 

viss tvekan sammanfattar den tänkta kausalkedjan med effektparameter-

värdena insatta i en figur. 

0,118 

0,013 0,130 265 0,090 

v 

0,014 

Social bakgrund Politisk upp
fattning ht -70 

Deltagande i 
debatter, studie
cirklar etc (X_) 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 5:6 

5.5.3 Effekt av social bakgrund, övertygelse att det parti man gillade 

bäst hösten 1970 förde en riktig politik och intresse för kår

valet 

Av de trevariabelkombinationer som avser att täcka av tre urskiljbara 

faser i panelens politiska utveckling och som förklarar mest av varia

tionen i politisk rörlighet är den där X^ utgörs av tilltro till det parti 

man gillade bäst hösten 1970 och X^ av intresse för kårvalet 1971. 0m vi 

börjar med att granska den sociala bakgrundens betydelse för tilltron 

till det parti man sympatiserade mest med vid inskrivningen till universitet 

och högskola så finner vi att de med en far i socialgrupp III oftare var 

övertygade att det parti man gillade bäst förde en riktig politik (Tabell 5:21). 



123 

Tabell 5:21 Övertygelse att det parti man gillade bäst hösten 1970 forde 

en riktig politik efter faderns socialgrupp. Relativa frek

venser. 

Socialgr I+II Socialgr III 

övertygad 68,2 76,3 

Ej övertygad 31,8 23,7 

Summa 100,0 100,0 

(n) 242 211 

Effektparametervärdet för socialgrupps inverkan på tilltro till partiet 

= 0,081. När det gäller effekter på intresse för kårvalet 1971 finner vi 

att de som hade tilltro till partiet var mest intresserade av kårvalet och 

att skillnaden mellan socialgrupperna i detta avseende var liten. De minst 

intresserade återfanns bland dem som saknade tilltro till partiet i social

grupp III. 

Tabell 5:22 Intresse för kårvalet 1971 efter faderns socialgrupp och 

övertygelse att det parti man gillade bäst hösten 1970 förde 

en riktig politik. Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
e3 övertygad övertygad Ej övertygad övertygad 

Intresserad 49,4 60,0 44,0 58,4 

77 165 50 161 

Effekt på intresse för kårvalet 1971 av: 

Faderns socialgrupp = 0,035 

övertygelse att partiet förde en riktig politik = 0,125 

Vi ser att inställningen till det parti man gillade bäst var mycket vik

tigare för hur man ställde sig till det första kårpolitiska val man fick 

delta i än den sociala bakgrunden. 

Resultatet av dessa tre faktorers inverkan på den politiska stabiliteten 

är intressant så till vida att det är en av de verkligt få kombinationer  

med högt totalt förklaringsvärde där faderns socialgrupp förklarar minst 

av variationen i politisk stabilitet. 
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Tabell 5:23 Stabilitet i partipolitiska sympatier efter faderns social

grupp, övertygelse att det parti man gillade bäst hösten 1970 

förde en riktig politik och intresse för kårvalet 1971. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I+II Socialgr III 
Ej övertygad övertygad Ej övertygad Övertygad 
Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr Intr Ointr 

Stabila 18,4 35,9 32,3 34,8 18,2 42,9 48,9 58,2 

(n) 38 39 99 66 22 28 94 67 

Effektparametervärden : 

a^ = 0,117 (= effekt av faderns socialgrupp på politisk stabilitet) 

~ 0»1^7 (= effekt av övertygelse att partiet förde en riktig politik) 

a3 = 0,135 (= effekt av intresse för kårvalet 1971) 

r = 0,163 (= slumpeffekt i riktning mot politisk stabilitet) 

Total effekt på den politiska stabiliteten = 0,399 

Den viktigaste faktorn i denna kombination var alltså tilltron till det 

parti man sympatiserade mest med vid inskrivningen till universitet och 

högskola och den minst viktiga alltså faderns socialgrupp. Samtliga vär

den är dock höga och ger också utslag i form av ett högt totalt värde. 

Den främsta anledningen till det låga värdet för socialgrupps inverkan 

återfinner vi i den starka rörligheten bland dem som saknade tilltro till 

partiet i socialgrupp III och var intresserade av kårvalet. Dessa var lika 

politiskt instabila som motsvarande kategori i socialgrupp I och II, vilket 

inte var förväntat. Sambanden i stort gick dock i förväntad riktning. 

Systematiken i avvikelserna mellan observerade och estimerade värden har 

i denna kombination en helt annan innebörd än i den föregående (se Tabell 

5:20)I Tabell 5:24 ser vi att inte enbart de av kårvalet intresserade 

och ej övertygade i socialgrupp III var rörligare än förväntat utan också 

de av kårvalet ointresserade och övertygade i socialgrupp I och II. 

1) Avvikelserna i Tabell 5:20 var tydligt relaterade till liknande kombina
tioner av variabelvärden och hade en logisk karaktär i relation till 
misstänkta interaktionseffekter. Systematiken i avvikelserna i Tabell 
5:24 har mera att göra med cellordningen. 
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Två andrà avvikelser överstiger en acceptabel nivå och innebär större 

stabilitet än förväntat: bland de av kårvalet ointresserade med låg till

tro till partiet i socialgrupp I och II samt bland de av kårvalet intres

serade med hög tilltro till partiet i socialgfcnipp III. 

Tabell 1:24 Jämförelse mellan observerade och estimerade värden för de 

politiska stabila efter faderns socialgrupp, övertygelse att 

det parti man gillade bäst hösten 1970 förde en riktig politik 

och intresse för kårvalet våren 1971. Relativa frekvenser 

(proportioner). 

Socialgr I+II 
Ej övertygad 
Intr Ointr 

övertygad 
Intr Ointr 

Socialgr III 
Ej övertygad 
Intr Ointr 

övertygad 
Intr Ointr 

p.obs 0,184 0,359 0,323 0,348 0,182 0,429 0,489 0,582 

p.est 0,163 0,298 0,310 0,445 0,280 0,415 0,427 0,562 

diff 0,021 0,061 0,013 -0,097 -0,098 0,014 0,062 0,020 

De båda största avvikelserna i riktning mot större rörlighet har alltså 

inte riktigt satrana innebörd. I det ena fallet innebar den större rörlig

heten en avvikelse i motsatt riktning till den förväntade (i socialgrupp 

I och II); i det andra fallet en intensifiering av tendensen till rörlig

het (i socialgrupp III). Återigen tvingas jag konstatera att det är med 

viss tvekan jag sammanfattar den tänkta kausalkedjan i en figur eftersom 

effektparametervärdena antagligen är framräknade under felaktiga antagan

den om de verkliga förhållandena. 

0,081 

0,125 0,035 0,147 0,117 

0,135 

Social bakgrund Tilltro till det 
parti man gillade 
bäst ht -70 (X„) 

Intresse för 
kårvalet vt -71 

Stabilitet i 
politiska sym
patier (X ) 

Figur 5:7 
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5.5.4 Slutkommentar rörande effekterna av social bakgrund, politisk utveck 

ling före universitetstiden och politiska erfarenheter under första 

studieåret 

För alla tre variabelkombinationerna med de högsta totala förklarings

värdena bidrar interaktionseffekter till att modellantagandena sannolikt 

inte gäller och att den relativa styrkan hos de oberoende variablerna 

därmecl är beräknade under felaktiga premisser. Men, detta innebär ju fak

tiskt bara att man konstaterar att vissa effektparametervärden inte är 

berMkhade på 'rätt sätt' - tendenserna och samvariationerna i materiellet 

som helhet står ju kvar. I allmänhet (alltså även då en additiv modell 

syns vara riktig) bör man också akta sig för att absolutifiera enskilda 

effektparametervärden. De utgör ju bara mått på den relativa styrkan 

hos en viss variabel i relation till andra i samtidig påverkan på en 

beroende variabel. Man kan allt iså inte lyfta fram ett enskilt värde och 

sammanfatta resultaten med att variabeln X förklarar si och så många 

procent av variationen i Y. Däremot kan man efter en genomgång av det 

slag som här gjorts konstatera att en tydlig tendens i materialet visat 

att en viss variabel av de undersökta varit den genomgående starkaste 

när det gällt att förklara en viss företeelse. 

Detta delavsintt har också visat ett erfarenheterna i politiskt avseende 

av universitetsstudierna inte hade den stora betydelse för den politiska 

stabiliteten under de två första åren som man skulle kunna tro med tanke 

på den stora politiska rörligheten i panelen. Detta innebär nu inte att 

universitetsmiljön varit (är) relativt oviktig. Snarare får man tolka det 

så, att de ackumulerade politiska och sociala erfarenheterna från tiden 

före universitetet bröt igenom först vid universitetet och att den starkt 

politiska student- och universitetsmiljön kom att spela rollen av en kata

lysator, vilken fick så många att ändra sin politiska uppfattning. Panel

medlemmarna skulle sannolikt ha omprövat sin politiska hållning även i 

andra miljöer, men inte i lika stor omfattning och kanske framför allt 

inte lika snabbt. 
« 

Dessutom skall man hålla i minnet att i jämförelse med den relativt långa 

period av politiska och sociala erfarenheter som föregick universitets

tiden är den period som omfattas av de politiska erfarenheterna under 
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första studieåret mycket kort (mindre än ett år), vilket naturligtvis 

också bidrar till att de indikatorer som använts i analysen inte slår 

igenom så starkt. 

Även om den relativt starkaste kombinationen i detta delavsnitt^ innebar 

att den sociala bakgrunden inte förklarade mest, så är det påtagligt och 

ofrånkomligt att den sociala process (med tonvikt på politisk socialisa

tion) panelen genomgått fram till en ändrad eller fasthållen politisk 

sympati varit starkt präglad av deras sociala bakgrund (baserad på faderns 

yrke). Det visar sig inte minst i det förhållandet att när socialgrupp ut

går ur en kombination av variabler och ersätts med någon annan så minskar 

ofta differenserna och det totala förklaringsvärdet sjunker (se tex Tabell 

4:19). Man är nästan benägen att formulera det så: för att få fram bety

delsen av andra variabler för den politiska stabiliteten är det nödvän

digt att konstanthålla socialgrupp. 

Socialgruppsvariabeln är dessutom intressant så till vida att den utgör 

ett mycket oprecist mått på sociala förhållanden som trots detta diffe

rentierar påtagligt. Den enda tillfredsställande förklaringen man kan ge 

till detta är att trots vagheten detta mått är ett av de bättre samman

fattande måtten på olika sociala erfarenheter. 

Den fråga man ställer vid användandet av socialgruppsvariabeln är ju egent

ligen inte varför utan vilka och detta är knappast tillfredsställande ur 

förklaringssynpunkt. En otillfredsställande lösning på detta problem är 

då närmast att låta socialgruppstillhörigheten indikera specifika sociala 

erfarenheter, vilket jag alltså tenderat att göra i denna analys. Lägger 

man så till andra erfarenheter och upplevelser övergår man mera från frå

gan "vilka?" till frågan "varför?". Varför man blev politiskt stabil i 

denna grupp skulle alltså kunna formuleras på ungefär detta sätt: de er

farenheter som lades ovanpå erfarenheterna från en uppväxt i ett social

grupp III-hem och ledde till en borgerlig politisk uppfattning och/eller 

en stark tilltro till det parti man sympatiserade mest med före univer

sitetstiden samt ett svagt politiskt intresse under första studieåret 

ledde i sin tur också till stabila politiska sympatier under universitets

tiden. 

1) Den starkaste kombinationen överhuvud i denna rapport återfinns i del-
aVsnitt 5.3. Detta avsnitt behandlade alltså enbart uppväxtmiljö och 
erfarenheter av tiden före universitetet. 
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Men - detta förklarar inte socialgruppsvariäbelns betydelse. Den ambition 

jag formulerade i kapitel 2, nämligen att "söka förklara varför social

gruppstillhörigheten ger det utslag som den gör", har jag egentligen ihte 

lyckats med. I kapitel 2 visade sig ju socialgrupp vara den enda betydande 

uppväxtmiljövariabeln och genomgående har inga andra variabler samvarierat 

med socialgrupp på ett sådant sätt att man kan säga att de förklarat var

för den sociala bakgrunden varit så betydelsefull i (På sätt Och vis skulle 

ett svar på denna fråga ha inneburit att sambandet mellan söcialgrupp och 

politisk rörlighet skulle ha försvunnit. En bokstavlig tolkning av problem

ställningen innebär egentligen att man utgår från att sambandet socialgrupp 

- politisk rörlighet är ett skensamband). 

Den enda rimliga tolkning av den sociala bakgrundens påtagliga betydelse 

för den politiska rörligheten under universitetstiden som jag i skrivande 

stund är beredd att formulera har jag varit inne på tidigare (och har mest 

karaktär av en spekulation): den politiska uppfattningens starkare för

ankring i sociala erfarenheter bland dem som kom ur socialgrupp III för

klarar deras större motstånd mot politisk rörlighet. 

1) De borgerliga studenterna i socialgrupp III var ju de stabilaste och 
detta kanske många uppfattar som en motsägelse till denna hypotes, 
men jag menar att detta inte alls minskar rimligheten i det sagda. 
För det första kan som bekant en besvikelse över kvardröjande 'onda' 
förhållanden leda till en besvikelse på socialdemokratin och till att 
man istället sätter sin lit till borgerliga partier. För det andra är 
det inte ovanligt med borgerliga sympatier bland småbrukare, vilka ju 
tillhör socialgrupp III. 
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6 SAMMANFATTNING 

Huvudsyftet med denna rapport, att undersöka vissa faktorers betydelse 

för politisk stabilitet under de två första studieåren vid universitet och 

högskola hos den undersökta gruppen (panelen), kan delas upp på några del

syften : 

a) att undersöka den relativa styrkan hos den sociala bakgrunden jämfört 

med några andra viktiga faktorer i den politiska socialisationspro-

cessen; 

b) att undersöka vilka andra faktorer som tillsammans med (i samtidig på

verkan) den sociala bakgrunden förklarade mest av variationen i poli

tisk stabilitet under de två första studieåren; 

c) att undersöka universitetsmiljöns betydelse för den politiska stabili

teten under studietiden. 

Detta sista delsyfte kan på sätt och vis sägas ha varit startpunkten, dels 

utifrån det faktum att hela undersökningen en gång startade med tanken att 

försöka se vad som händer med en grupp studenter under deras studietid och 

dels på grund av, som det visade sig, den stora politiska rörligheten i 

denna grupp. Finner man att ca 62 procent av en grupp individer under en 

period av mindre än två år ändrat sina partipolitiska sympatier så utgår 

man också ifrån att den miljö denna grupp vistats i under denna period 

haft ett inte oväsentligt inflytande på denna stora politiska rörlighet. 

Men - detta antagande om universitetsmiljöns betydelse innebar samtidigt 

för min del ett antagande om att universitetsmiljön har olika inflytande 

på studenter med olika bakgrund. Det är här det första delsyftet rörande 

den sociala bakgrunden kommer in. I många sammanhang har den sociala bak

grunden (mätt med faderns socialgrupp) visat sig ha ett mycket starkt in

flytande på sociala handlingsmönster. Man behöver här bara erinra om den 

sociala snedrekryteringen till högre utbildning."^ Om studerande med olika 

social bakgrund skiljer sig åt med avseende på politisk stabilitet under 

1) Umeå universitet utgör här ett undantag och detta återspeglas också i 
den undersökta panelen. Se Cigéhn-Karlsson, Umeåstudent 1970 samt 
Tabell 1:1 i inledningen till denna rapport. 
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universitetstiden sâ utgör detta också en indikator pä att de faktorer 1 

universitetsmiljön som verkar i politi det förändrande riktning gör detta 

olika och olika starkt för studerande från olika uppväxtmiljöer. 

För att kunna utvärdera betydelsen av olika faktorer för den politiska 

stabiliteten måste dataanalysen anta en kausal form och för den skull har 

i denna rapport använts en analysmodell vars främsta kännetecken är kausal 

irreversibilitet (se inledningen). Denna kausala irreversibilitet har ock

så en direkt koppling till att de faktorer som antas ha påverkat den poli

tiska stabiliteten går att urskilja som faser (eller steg) i en social 

process. Denna sociala process kan grovt delas in på följande sätt: 1) 

uppväxtmiljö, 2) politisk utveckling före universitetstiden och 3) poli

tiska erfarenheter under första studieåret vid universitet och högskola. 

Utfallet av denna politiska socialisationsprocess, stabilitet eller in

stabilitet i partipolitiska sympatier under de två första åren vid uni

versitet och högskola, har alltså fått utgöra den huvudsakliga beroende 

variabeln i analysen. Det grundläggande antagandet bakom analysen är att 

de erfarenheter man gjorde före universitetstiden kommer att verka i uni

versitetsmiljön och därmed också ingå i den uppsättning samverkande fak

torer som bidrar till en ändrad (eller fasthållen) politisk uppfattning. 

Detta grundantagande har återspeglats i uppläggningen av rapporten, där 

varje 'fas' i processen fått speciella kapitel och där slutligen hela 

processen 'knutits ihop' i ett kapitel. Antagandet att den sociala bak

grunden differentierar genom hela denna process återspeglas i att social 

bakgrund (mätt med faderns socialgrupp) återfunnits som konstant i alla 

sammanhang där den politiska rörlighetens beroende av flera samverkande 

faktorer granskats.1^ 

En mycket stabil tendens visade sig snart och fortsatte genom hela ana

lysen: den sociala bakgrundens starka inverkan på den politiska stabili

1) I en exkurs till kapitel 1 visade jag vad som hände när enbart indika
torer på politiska erfarenheter av första studieåret fick inverka på 
den politiska rörligheten utan kontroll av socialgruppsvariabeln. Den 
slutsats jag kommit till vid flera liknande kontroller är den att i_ 
de allra flesta fall minskar differenserna och sjunker det totala för
klaringsvärdet så snart social bakgrund inte hålls under kontroll. 
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teten. I första kapitlet visade sig ingen av de andra uppväxtmiljöfak-

torerna vara tillnärmelsevis så stark som faderns socialgrupp. De indika

torer på uppväxtmiljön som till sist visade sig ha någorlunda starka 

relativa förklaringsvärden i samtidig påverkan på den politiska stabili

teten tillsammans med faderns socialgrupp var faderns politiska uppfatt

ning och gemensamma intressen med fadern. 

Ett av syftena med genomgången i kapitel 2 var att söka finna en för

klaring till varför socialgrupp differentierade så starkt med avseende 

på politisk stabilitet. Socialgrupp är ju ett relativt oprecist mått 

på skilda sociala erfarenheter och miljöer, och det känns därför otill

fredsställande att formulera sig i termer av att socialgrupp som mått 

på social bakgrund förklarar en stor del av den politiska stabiliteten. 

Men nu visade det sig alltså att andra faktorer i uppväxtmiljön, istället 

för att ge någon nyckel till varför den sociala bakgrunden varit så be

tydelsefull, förstärkte den sociala bakgrundens betydelse. 

Eftersom studenterna ur socialgrupp III var de politiskt mest stabila 

och inga av de andra i denna analys undersökta uppväxtmiljövariablerna 

kunde ge något tillfredsställande svar på Varför det var så, återstår 

bara en spekulation: den politiska uppfattningen (oberoende av innehåll 

och riktning) var starkare förankrad i sociala erfarenheter bland dem 

som kom ur socialgrupp III och detta skulle kunna vara förklaringen till 

deras större motstånd mot politisk rörlighet. (I linje med denna spe

kulation ligger då också att den politiska uppfattningen bland dem som 

kom ur socialgrupp I och II mera var ett resultat av teoretiska och 

intellektuella överväganden och eventuellt av slentrian). 

I de allra flesta fall har antaganden om samband mellan vissa faktorer 

och politisk stabilitet visat sig gälla i den sociala process panelen 

genomgått. Sålunda visade det sig att många gemensamma intressen med 

fadern, lågt intresse för politik och låg politisk aktivitet såväl före 

universitetstiden som under första studieåret, samt stor tilltro till 

det parti man sympatiserade mest med vid inskrivningen till universitet 

och högskola hösten 1970 alla verkade i riktning mot politisk stabilitet 

1) Den politiska aktiviteten har dock uppenbarligen haft olika innebör
der beroende på social bakgrund. I vissa variabelkombinationer har 
hög aktivitet i socialgrupp III inneburit stabilitet. Se kommenta
rerna till sådana tendenser i kapitel 4- och kapitel 5. 
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Däremot var det kanske något förvånande att tendensen till stabilitet 

var starkare bland dem med en borgerlig far och som själva var borger

liga vid inskrivningen till universitet och högskola, särskilt med tanke 

på spekulationen om orsaken till varför de studerande ur socialgrupp III 

var stabilast.1^ 

Rörligheten bland dem med låg tilltro till det parti man sympatiserade mest 

med förefaller självklar och det är snarare förvånande att denna variabel 

inte oftare än som var fallet var den relativt starkaste förklaringsvaria

beln. I den trippelkombination av variabler från var och en av de urskilj

bara 'faserna' i den sociala processen som förklarade mest av variationen 

i politisk stabilitet var dock denna faktor den relativt starkaste och 

socialgrupp den relativt svagaste. Detta resultat tillhörde dock undantagen 
2) 

och vissa interaktionseffekter kan här ha spelat in. 

I den variabelkombination som uppvisade det starkaste totala förklarings

värdet (se Tabell 5:7) ingick ingen indikator på politiska erfarenheter 

av första studieåret vid universtiet och högskola och detta är ett exem

pel på ytterligare en viktig tendens i det redovisade materialet. Endast 

undantagsvis uppvisade någon indikator på politiska erfarenheter av första 

studieåret större relativ styrka än faktorer som verkat före universitets

tiden och i de fall där trevariabelkombinationerna innehöll två sådana in

dikatorer blev de totala förklaringsvärdena relativt låga (se kapitel ̂ ). 

Denna tendens, som visar att de politiska erfarenheterna av universitets-

och studentmiljön inte hade den stora betydelse man kunde ha förväntat 

sig, innebär emellertid inte att universitetsmiljön varit oviktig för 

den politiska rörligheten. Snarare får man tolka dess betydelse i andra 

termer: de ackumulerade politiska och sociala erfarenheterna från tiden 

1) Se dock slutkommentarerna i kapitel 5. 

2) Interaktionseffekternas inverkan har diskuterats vid ett flertal 
tillfällen (i detta fall - se kommentarerna till Tabell 5:23). 
Enskilda resultat kan på grund av interaktionseffekter i relation 
till den metod som använts (Colemans metod för multivariat analys) 
vara tveksamma, men huvudtendenserna i analysen kvarstår dock. 



133 

före universitetet bröt igenom först vid universitetet och den, utan 

överdrift, starkt politiska sttident- och universitetsmiljön kom att inta 

rollen av den katalysator genom vilken dessa erfarenheter bröts vilket 

i sin tur fick så mänga att ompröva sin politiska uppfattning. Med andra 

ord: panelen skulle säkerligen ha omprövat sina politiska sympatier även i 

andra miljöer, men inte i lika .stor otofattning och kanske framför allt inte 

lika snabbt. 

Den stora betydelsen av föräldrarnas socialgruppstillhörighet för rörlig

het i attityder4 och handlingar som kommer fram i denna studie utgör i och 

för sig inget kunskapsmässigt framsteg. Man borde ändå kunna dra vissa 

betydelsefulla slutsatser utifrån resultaten i denna rapport. För en stor 

grupp individer4 som i början på 1970-talet påbörjade sina studier vid Uni

versitet och högskola var det sociala ursprunget av stor betydelse för 

det sociala handlandet under studietiden. I det avseendet var säkerligen 

den undersökta panelen inte unik särskilt som man kan utgå från att den 

sociala process panelen genomgått inte är unik. Sociala erfarenheter be

roende på socialt ursprung skiljer sig åt på ungefär liknande sätt oberoende 

av var man vuxit upp i Sverige, universitets- och utbildningssystemet pro

ducerar likartade studiebetingelser vid de olika universiteten osv. Den 

stabila tendensen i panelen att socialgrupp var relativt starkare än andra 

undersökta faktorer, både andra aspekter på familjebakgrund och politiska 

erfarenheter gjorda före och under universitetstiden, och tendensen att 

(det totala) förklaringsvärdet minskar när man inte håller socialgrupp 

under kontroll ger därför utrymme för bland annat följande slutsatser: 

- Förklaringen av socialt handlande av det slag som här undersökts kan 

bli starkare om man inkluderar socialgrupp i analysen. 

- Betydelsen av föräldrarnas socialgruppstillhörighet för socialt hand

lande (speciellt politiskt handlande) har inte minskat, inte ens i 

grupper som på ytan är relativt homogena och lever och verkar i och 

under likartade förhållanden. 

- Resultaten utgör ytterligare ett stöd till "återupptäckten" av social 

bakgrund som en betydelsefull variabel i samband med forskning rörande 

'utbildning och social förändring'. 
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7 SUMMARY IN ENGLISH 

This report consists of an analysis of some results of an investigation 

called "Universitetsmiljö, studieeffektivitet och politisk aktivitet" 

("University milieu, study-efficiency and political activity") the aim of 

which is to throw some light upon the impact of university-life on stu

dents and their attitudes and activities, especially as regards their 

studies and politics. 

The investigation was supported by Universitetskanslersämbetet (the Swedish 

Board of Higher Education) and Statens råd för samhällsforskning (the 

Swedish State Social Science Research Council). 

As we were concerned with the ways students change during their time at 

the university we have chosen a longitudinal methodological design, a 

panel study with three waves. The population studied (i e the panel) comp

rised all students who registered for the first time at the University and 

Colleges of Further Education in Umeå, Sweden, in the autumn of 1970 and 

who still were studying there at the end of the spring term 1972. Foreign 

students and those born in 1939 and before were excluded from our study. 

The first data collection (i e the first panel-wave) was made in connec

tion with official registration at the University, before the freshmen had 

been influenced by the university milieu. The second data collection was 

made at the end of the first year (after two semesters) in the spring of 

1971 and the third at the end of the spring term 1972, i e after two years 

at the University. 

In this particular report my purpose has been to look into the importance 

of certain factors in the political socialization process for the sta

bility in political party preferences of the panel during its first two 

years at the university. This main aim can be sub-divided into three: 

1) To investigate the relative importance of the social background com

pared with other factors of significance in the process of political 

socialization. 
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2) To investigate which öther factors together with (and simultaneously 

with) the social background explain most of the variation in the 

political stability o£ the panel. 

3) To investigate the importance of political experiences during the 

first year at the University as an indicator of the importance for 

political stability of the university environment. 

In one way the last objective constituted the starting point for the in

vestigation in general and this analysis in particular in that the political 

attitudes of the panel changed to such an extent» As many as 62 per cent of 

the panel changed political party preferences during the first two years 

at the university. If one finds that so large a proportion within a group 

of students change their political preferences during two years at univer

sity one may also assume that the university itself, or the attendance at 

it, has something to do with the instability« 

But this assumption about the importance of the university milieu implies at 

the same time an assumption that students with different social backgrounds 

are differently influenced by the university. Several studies have shown 

that social origin is a very important influence on social actions and 

attitudes, even when people are in the same situation and living under 

similar conditions (which of course holds true for students). If students 

with different social backgrounds also differ with respect to the magnitude 

of political stability during their time at university, this would indicate 

that factors in the university milieu which induce political change do so 

in different ways and with varying strength for students with differing 

social origins. 

In order to evaluate the significance of various factors for political 

stability within the panel under study the analysis of data must take a 

causal form and in this particular case I have used an analysis model 

which is principally characterized by causal irreversibility and besides 

is logically a kind of path analysis. (The method used is the multivariate 

technique developed by James S Coleman in Introduction to Mathematical 

Sociology, 1961). The causal irreversibility has. a direct connection with 

my attempt to sort out those factors significant for political stability 

and which represent or indicate phases (or steps) in a social process on 
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the individual level - the political socialization process. This process 

can be roughly divided in the following manner: 

1) The influence of family and social background. 

2) Development of political interest, activity and political preferences 

before university but after the fundamental influence within the family. 

3) Political development and experiences during the first year at the 

university. (First year because of the irreversibility demand of the 

causal model. The measure of political stability covers the whole period 

under study). 

The basic hypothesis behind the analysis is that in the university milieu 

the students' pre-university experiences actively conjoin with, and thus 

become important influential factors in their university experiences. 

This report does not deal with political preferences per se, nor with 

the content of the political changes or the direction (left or right) 

of the changes, it only deals with stability and instability during the 

period of university studies independent of content and direction. The 

question of the content and direction of the changes is treated on a more 

descriptive level in another report.That report is concerned with the 

importance of social background, sex and field of study as regards content 

and changes of content in political party preferences. 

One very stable tendency was seen throughout the analysis in this report: 
2) 

the very strong influence of social class on political stability. None 

of the other variables concerning family background, for example upbringing, 

relations to parents and so on, was as important as social class. The stu

dents from the working class were the most stable, the students from the 

upper and the middle classes were most unstable. Father's political pre

ference and common interests with father were the indicators of family 

background that together with and simultaneously with social class explained 

most of the variation in political stability. 

1) Ciglhn, G, Social bakgrund, studier och politik - några paneldata från 
Umeå, Research Reports from the Department of Sociology, University of 
Umeå, No 27, 1975. 

2) In Sweden the Roman numerals I, II and III are used to designate the 
social classes which are called social groups. Social group I consists 
of the upper and upper middle classes, social group II of the lower middle 
class and social group III of the working class. 
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An important question that now arises is why were the working class students 

the most stable in their political party preferences. Since none of the other 

investigated background variables was able to help answer that question 

all that remained was to formulate a hypothesis of a speculative nature: 

The political preferences of working class students are more based on so

cial experiences and this could explain their greater resistence to chang

ing political party preferences. 

In most cases in this analysis hypothesis about relationships between po

litical stability and the chosen indicators of the separate steps in the 

political socialization process were confirmed. For example it was seen 

that many interests in common with the father, low interest in politics, 

low political activity (both before and during the time at university) and 

great confidence in the political party liked best at the very beginning 

of studies at the university all worked in the direction of political 

stability. 

The three-variable combination that showed the strongest total value for 

explanation of political instability (Table 5:7) did not include any indi

cator of political experiences of the first year at the university"^ and 

this is an example of another important and stable tendency in this ana

lysis: Only occasionally indicators of political experiences of the first 

year at the university had greater relative strength than pre-university 

social and political experiences. 

1) It should be mentioned that if you exclude social class from the multi
variate analysis and check only for the significance of different indi
cators of political experiences during the first year at the university, 
then the total value of the explanation is weakened. Most often when 
social class is replaced by any other variable the same thing happens 
and in addition single values of effect parameters will be low. 

It should also be mentioned that there sometimes seems to be inter
action effects between variables, for example between political acti
vity and social class, and this means that the basic assumption of 
linearity behind the Coleman method does not hold true. For this reason 
my conclusions and statements are concerned with the tendency of the 
analysis and not with single values. I have also tried to point out 
suspected interaction effects and how to deal with them in terms of 
interpretation. 



138 

This important result, which implies that the time spent at university 

did not have as great a relative importance as expected, does not of 

course mean that this time was unimportant for political mobility. When 

one knows that the students in Umeå are politically very active and that 

62 per cent of the panel changed their political party preferences this 

finding must surely be interpreted in other terms. Most probably the 

accumulated pre-university political and social experiences first found 

serious expression at the university, and the strongly political climate 

of Umeå University and its students functioned as a catalyst and a driv

ing force which in turn made it possible or necessary for o lot of these 

students to reconsider their previous political party preferences. The 

members of the panel would probably have reconsidered their political 

preferences in other social situations too, but not to such a great extent 

and above etil probably not as fast as they did. 

The great importance of social class on changes in attitudes and actions 

which is shown in this study is of course in some way only a reiteration 

of what we already know in general. But still there are some conclusions of 

importance to be drawn from the findings in this report. The constant ten

dency that social class is relatively stronger than other investigated 

factors - other aspects of family background and political experiences 

both before and during the time spent at university - and that excluding 

social class from combinations of independent variables means lessening 

the total value of the explanation implies among other things that: 

1) explanations of social actions (of this kind) may be strengthened if 

you include social class in the analysis; 

2) the importance of social class and social background on social behaviour 

(with special regard to political behaviour) has not been weakened, not 

even in the so called welfare states like Sweden or in groups that on 

the surface are homogenous and live under similar conditions; 

3) there is some support for the 'rediscovery' of the significance of 

social background factors in the large field of research covering 

the theme 'education and social change'. 
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Konkret tillvägagångssätt vid beräkning av effektparametervärden och 

estimerade värden vid gmltivariat analys enligt Coleman 

1) 
För teorin bakom dessa beräkningar hänvisar jag till Coleman." Be-

?) 
teckningssättet nedan ansluter sig till Coleraans. 

Till att börja med kan vi presentera en tabell med cellbeteckningar 

(data ar hämtade ur Tabell 5:7): 

P' P1 P2 ' P12 P3 P13 P23 P123 
0,283 0,317 0,211 0,483 0,117 0,511 0,515 0.6H3 

Effektparametervärdena erhålls då på följande satt: 

al " t*Pl + p12 + P13 + p123 * P- * P2 " P3 * P23^ = J<0»317 + °»483 + 

+ 0,511 t 0,643 - 0,283 - 0,211 » 0,417 - 0,515) s 

= 0,312 

a2 ~ 4*P2 + P12 * p23 + P123 P' P1 ~ P3 P13' ~ 4^0,211 + °»lf83 + 

+ 0,515 + 0,643 - 0,283 - G,317 - 0,417 - 0,511) = 

= 0,081 

a3 = 4*P3 + P13 + p23 + P123 P" ~ P1 ~ P2 P12' = 4*0,1+17 + 0,511 + 

+ 0,515 + 0,643 - 0,283 - 0,317 - 0,211 « 0,483) ~ 

= 0,198 

r - .+ p^ + p0 + Pg - P̂ 23^ r ̂ ( 2x0,283) + 0,317 t 0,211 + 

+ 0,417 - 0,643) = 

= 0,21? 

1) Coleman, J S. Introduction to Mathematical Sociology» New York, 1964, 
ss 189-199 

2) I rapporten har jag genomgående "vänt på" indexeringen av effekt-
parametervärdena, Det Coleman betecknar som a har jag alltså be
tecknat som Skälet till detta Mr att jag vill få överensstämmelse 
mellan 'variaBeinumret' (X^) och dess effektparametervärde (a^) 
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De estimerade värdena (p^) för respektive cell erhålls enligt följande: 

p* = + r = + 0,217 = 0,217 

p* = ax + r = 0,132 -t- 0,217 = 0,349 

p* = a? + r = 0,081 + 0,217 = 0,298 

p* = a. + aA + v ~ 0,132 + 0,081 + 0,217 = 0,430 
JL^. X / 

p* = + a. + r = + 0,198 + 0,21? = 0,415 
d O 

P13 = al + a3 + r = 0,132 t 0,198 + 0,217 r 0,547 

p*3 = a2 + aq + r = 0,081 + 0,198 + 0,217 = 0,496 

P123 = a! + a2 + a3 + r = °»312 + °»081 + °*198 + 0,217 = 0 ,628 

De observerade och estimerade celivärdena kan nu jämföras: 

P- P1 P2 P12 P3 P13 P23. P123 

pi (observ) 0,283 0,317 0,211 0,483 0,417 0,511 0,515 0,643 

p* (estim) 0,217 0,349 0,298 0,430 0,415 0,54? 0,496 0,628 
1 

p - p* 0,066 «0,032 -0,087 0,053 0,002 -0,036 0,019 0,015 
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Enskilda effektparametervärden och totala förklaringsvärden av några 

centrala variabler i analysen av politisk stabilitet/rörlighet 
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Understrukna -värden: högsta totalvärdet samt de ensMìda, värden 

som överstiger värdet för faderns socialgrupp. 


