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1 INLEDNING 

1.1 Undersökningens syfte 

Denna rapport är en delrapport Inom forskningsprojektet "Universitets

miljö, studieeffektivitet och politisk aktivitet". Syftet med detta forsk-
1} 

ningsprojekt är att undersöka vad som bänder med en grupp studenter och 

vilka förändringar den genomgår under de två första studieåren vid uni

versitet och högskola. Undersökningen är en totalundersökning i den me

ningen att samtliga nyinskrivna studenter, utom utlänningar och studerande 

födda före 1910» vid Umeå universitet och högskolor hösten 1970 omfattas 

av undersökningen. Uppläggningen av undersökningen gjordes 1 form av en 

panelundersökning med tre datainsamlingst illfallen » Första panelvågen 

genomfördes i samband med inskrivningen till universitet och högskola 

höstterminen 1970, andra panelvågen i slutet av andra terminen (vårter

minen 1971) och tredje vågen i slutet av fjärde terminen (vårterminen 

1972). Undersökningsuppläggn ingen begränsade därmed ytterligare under» 

sökningsgruppen till att omfatta endast dem som fortfarande läste vid 

universitet eller högskola i Umeå vårterminen 1972. 

I det övergripande syftet med undersökningen ingår att dels beskriva stu

denternas sociala situation och förändringar i denna under de två första 

studieåren och dels att söka förklara attityder och handlingar med hänsyn 

till denna sociala situation, universitetsmiljö, bakgrund och förhållanden 

på makronivå. 

1.2 Bortfall 

I rena bruttotermer har undersökningen drabbats av ett stort bortfall. 

Ursprungligen delades 1 285 formulär ut i samband rrted inskrivningen till 

universitet och högskolor höstterminen 1970. Av de individer som erhöll 

formulär befanns 44 vara utlänningar, 58 födda före 1940 och 3 hade läst 

1) En närmare beskrivning av undersökningen och under sökningsupplägg
ningen finns i Ciglhn, Göran - Karlsson, Johnny, Umeå-student 1970» 
Research Reports from the Department of Sociology, University of 
Umeå, No 7, November 1971. 
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vid universitet eller högskola. Dessa tillhörde alltså definitionsraässigt 

inte undersökningsgruppeni^ 

I tredje och sista panelomgången svarade 588 individer varför vi har ett 

ackumulerat bruttobortfall på 592 perSöner eller 50*2%.^ Detta är alltså 

bruttosiffror* En stor del av bruttobortfallet hade dock avbrutit sina 

studier eller bytt studieort fore tredje panelvågen och tillhörde alltså 

inte utidersökningsgruppen i slutet av den studerade perioden. 

Utifrån granskning av bfruttoborjfället med hjälp av SCÖss studiestatistik 

och Umeå studentkårs medlemsregister kan vi med frelätivt etor säkerhet 

säga att ca 390 personer avbrutit sina studier eller bytt studieort före 

tredje panelvågen. Detta innebär att undersökningsgruppen vid tideo, fißr 

tredje panelvågen bestod av ca 790 personer, Nettobart fallet f^penael-

mortaliteten') består då i sin tur av ca 202 personer, vilkat ger »ett 

nettobortfall på drygt 25%. De 11 a är naturligtvis en hög siffra, u*en en 

ytterligare granskning av bortfallet skulle troligtvis ge till resultat 

att man bland dessa 202 också återfann sådana som före vårterminen 1972 

avbrutit sina studier eller bytt studieort. Den "troligas-ta bortfalls

orsaken torde i detta sammanhang vara just de två nämnda faktorerna. Med 

relativt stor säkerhet kan vi i alla fall säga ,afct det faJütiska yä»det 

för nettobortfallet inte överstiger 2S%. 

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

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

heterna att minimera bortfallet är dock den höga siffran förklarlig 

(om än inte acceptabel). Under den aktuella undersökningsperioden bör

jade också debatten om personlig integritet i samband med datainsamlingar 

1) I första panelomgångens' svarandegrupp på 1 098 personer rörande vilka 
data redovisas i Cigfien - Karlsson, a 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 adressändring i sam
band med flyttning ledde till oanade svårigheter vid utskickningar 
av enkäter i panelvåg 2 och 3 och oväntat stora svårigheter att så
väl minska bortfallet som att ta reda på orsaker till bortfall. 
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och statistiska undersökningar (främst föranledd av folk- och bostads

räkningen) att ta fart. Den i detta sammanhang mest kritiska gruppen ut

gjordes av studenter och om man även beaktar detta så är man snarast be

nägen att vända på bedömningen och betrakta 75% som en bra siffra. Den 

utveckling vi ser idag i samband med datalagens införande kommer med stor 

sannolikhet tyvärr att innebära att en svarsfrekvens på 75% för en trippel-

panel är en fullt acceptabel siffra. 

1.3 Rapportens syfte 

Syftet med denna rapport är bl a att vara en deskriptiv komplettering till 

rapporten "Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier""^ som 

har en mera förklarande ansats. Tyngdpunkten i båda dessa rapporter ligger 

på socialgruppstillhörighetens betydelse för den politiska rörligheten 

under studietiden i den studerade panelen. Skillnaden mellan föreliggande 

rapport och den ovan nämnda är i första hand att denna rapport behandlar 

innehåll och riktning i den politiska rörligheten medan den ovan nämnda 

studerar rörligheten oberoende av riktning. 

2 )  
Förutom den sociala bakgrundens betydelse för politiska sympatier och 

politisk rörlighet studeras i denna rapport också betydelsen av två andra 

variabler som ansetts väsentliga när det gäller studenter, studier och 

politik: kön och studieval (fakultet). 

I denna rapport behandlas alltså politiska sympatier och förändringar i 

politiska sympatier som en beroende variabel. De oberoende variablerna ut

görs alltså av kön, socialgrupp och fakultet. Deskriptionen, särskilt när 

det gäller socialgrupp och politiska sympatier, har måhända en mera ana

lytisk karaktär än vad som är vanligt i samband med deskriptioner av detta 

slag. Skälet till detta är att frågan om t ex den sociala bakgrundens be

tydelse för politiska sympatier naturligtvis inte är entydig. Dels tycks 

det vara så att s k 'klassröstande' (dvs att arbetarklassen röstar socia

listiskt och att medel- och överklassen röstar boergerligt) uppvisar en 

1) Göran Cigéhn, Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier 
Research Reports from the Department of Sociology, University of 
Umeå, no 26, 1975, 

2) Social bakgrund = faderns socialgrupp. 
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vikande trend i allmänhet"^, dels utgör studenter en i detta sammanhang 

specifik grupp. 

Man kan naturligtvis räkna upp en rad ytliga skäl till varför frågan om 

studenternas politiska sympatier är av intresse. Det mest spektakulära 

är kanske det som en gång i slutet av 60-talet kallades för "student

revolten". Bakom detta låg en verklighet som tog sig uttryck i att många 

studenter världen över allt oftare anslöt sig till olika s k proteströ

relser (många föranledda av USA:s krig i Vietnam) och blev ett slags po

litiskt avant-garde samt att studenterna i allt större utsträckning än 

vad som hade varit vanligt övergick från att vara slätstruket konserva

tiva eller liberala till att öppet omfatta socialistiska idéer, alltifrån 

r e l a t i v t  l ö s a  s å d a n a  t i l l  p r o g r a m m a t i s k t  o r g a n i s a t i o n s a r b e t e  o c h  t o m  

part ibyggande. 

Men - studenter och politik är naturligtvis inte bara av intresse när for

merna för studenternas politiska aktivitet genomgår en drastisk förändring 

och är öppet militanta utan har en vidare och mera allmän innebörd. 

Trots att akademikerrollen har förändrats påtagligt sedan 70-talets bör

jan, både på grund av ett allt större antal akademiker och förändrade/ 

förnyade arbetsuppgifter, så är fortfarande akademikerna viktiga genom 

att de besätter betydelsefulla samhälleliga positioner, ibland chefspos

ter och nästan alltid arbetsledande poster. Ur detta perspektiv är natur

ligtvis ledande socialdemokraters oro för att bl a Vpk tycks attrahera 

den studerande ungdomen i större utsträckning och socialdemokratin i 

mindre utsträckning än vad som vore att vänta utifrån fördelningen i val-

manskåren en befogad oro. (Se för övrigt resultaten i denna rapport.) Som 

grupp betraktad är studenterna naturligtvis fortfarande marginell i sam-
2 )  

band med politiska val, men inte i det framtida yrkeslivet vilket gör 

studenterna politiskt mera betydelsefulla än vad deras numerär motsvarar. 

För ett regeringsbärande parti blir det naturligtvis aldrig oväsentligt 

var majoriteten av tjänstemannakadern inom den offentliga förvaltningen 

står politiskt. Detta är överhuvudtaget inte oväsentligt för något poli

tiskt parti oavsett dess inflytande via röstsedlar och mandat i politiska 

1) Se t ex Indikator, SIFO:s nyhetsbrev, februari 1975. 

2) Uppföljningen av Newcombs klassiska Benningtonstudie, Se Newcomb et al 
1967, visade t ex att college-livets inflytande gjorde sig gällande ännu 
25 år efteråt. 



5 

församlingar. Så kan t ex ett politiskt parti med kraftigt sviktande röst

underlag fortsätta att ha ett stort inflytande inom offentliga institu

tioner om många av de tjänstemän, som förbereder politiska beslut eller 

som själva fattar beslut med politisk betydelse, omfattar dess politik 

och grundläggande ideologi. 

Det torde tom vara så att de långtidsutbildades politiska betydelse ökar 

i takt med den offentliga sektorns tillväxt. Byråkratin och de administra

tiva rutinerna kräver allt fler och fler individer och det är naturligtvis 

inte bara rikspolitiska frågor som är viktiga utan även dagliga rutinbeslut. 

I sådana administrativa rutiner kan självfallet (chefs-) tjänstemännens 

politiska uppfattning få en viss betydelse. Den är naiv som tror att ad

ministration är neutral ovanför politiken. Om vi därtill lägger hela ut

bildningssektorn och dess betydelse i socialisationsprocessen så är det 

uppenbart att 'studenter och politik' också har något som diffust kallas 

för "allmänintresse". 

Här kan man också spinna vidare och fråga sig vilken politisk roll hög

skolan och högskolestudierna har. Förtar högskolestudierna den politiska 

fostran som skett i hem och uppväxtmiljö eller förstärker högskolestu

dierna denna fostran? Fungerar högskolestudierna olika för studerande med 

olika bakgrund i politiskt hänseende? Förändrar högskolestudierna de poli

tiska sympatierna i någon viss riktning? fir högskolan viktigare som poli

tisk socialisationsagent än t ex hemmet? Dessa och andra frågor kommer att 

beröras i det följande och i den omnämnda rapporten "Stabilitet och insta

bilitet i partipolitiska sympatier". 
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2 UMEÂSTUDENT 1970 - VÄNSTERSTUDENT ELLER BORGARE? 

2.1 Borgerliga och socialister 

En av de mera schematiska frågeställningar som alltid dyker upp när det 

gäller 'studenter och politik' rör den s k "vänstervridningen": går stu

denterna till vänster i politiskt avseende under studietiden? Som vi 

skall se av nedan går det inte ens att med en schematisk genomgång ge 

något schematiskt svar på denna fråga. Termen "vänstervridning" är till

räckligt oprecis för att kunna användas på flera sätt. Dels kan den inne

bära övergång från borgerliga till socialistiska sympatier, dels kan den 

innebära övergång till ett parti till "vänster" om utgångspositionen, 

dels kan den innebära övergång till sympatier med något s k vänsterparti 

(dvs i det här fallet till vänster om socialdemokratin). Om vi till att 

börja med med "vänsterstudent" även avser en socialdemokratisk student,"^ 

så kan vi göra den klassiska uppdelningen i borgerliga respektive socia

lister och i Tabell 2:1 redovisa nettoresultat av de förändringar i poli

tiska sympatier som skedde i den studerade panelen under de två första 

studieåren vid universitet och högskola. 

2)  
Tabell 2:1 Andelen borgerliga, socialister och indifferenta i panelen 

vid de tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Panelvåg 1 Panelvåg 2 Panelvåg 3 

Borgerliga 29,3 26,9 27,1 

Socialister 53,7 55,4 51,3 

Indifferenta 17,1 17,8 21,6 

Summa 100,1 100,1 100,0 

(n)3) 580 569 564 

1) Det bör påpekas att det socialdemokratiska kårpartiet och de social
demokratiska studenterna i Umeå studentkår tillhör vänstern inom 
socialdemokratin och är alltså radikalare än moderpariet. 

2) Indifferenta = de som svarade 'vet inte' på frågan om vilket parti 
de sympatiserade mest med. 

3) Skillnaden i bastal beror på att internbortfallet ökade från första 
till tredje panelvågen. 
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Med utgångspunkt i rubriken ovan och likhetstecken mellan socialist och 

"vänsterstudent" kan vi i alla fall konstatera att under hela den stude

rade perioden var majoriteten av panelmedlemmarna socialister (eller väns

terstudenter). Någon "vänstervridning" i betydelsen övergång från borger

liga till socialistiska sympatier kan man däremot inte tala om. Visser

ligen förekom en svag ökning av andelen socialister under första studie

året, men istället skedde en minskning under andra året vilken uppenbar

ligen - och märkligt nog - berodde på övergång till en indifferent håll

ning. 

Allmänt känt via en rad studier av grupper liknande denna är att den van

liga utvecklingen under studietiden är en minskning av andelen indiffe-

renta, inte en ökning. En möjlig orsak till det avvikande mönstret i 

denna grupp kan vara de hårda politiska motsättningarna inom studentpoli

tiken och den s k "splittringen inom vänstern" vilket gjort det svårt för 

en del osäkra att ta. ställning. Detta kan på ett mera allmänt plan vara 

ett uttryck för s k korstryck. Korstryckshypotesen innebär ju att indivi

den ofta agerar genom att inte ta ställning då han utsätts för tryck och 

förväntningar från två eller flera källor, vilka har olika förväntningar 

och värderingar och med vilka individen dessutom känner samhörighet. Det 

är inte ovanligt att individer som utsätts för korstryck i samband med 

politiska val svarar på korstrycket genom att rösttolka. Man kan troligen 

uppställa som en allmän hypotes att det är olika varianter av korstryck 

som lett till den oväntade utvecklingen med en ökande andel indifferenta, 

såväl i hela panelen som i vissa delgrupper.^ 

2.2 Förändringar i partisympatier 

Den grova indelningen i socialister och borgerliga kan emellertid dölja 

vissa intressanta fakta rörande den studerade panelen. Utifrån Tabell 

2:1 kan man få det intrycket att förändringarna i panelen med avseende 

på politiska sympatier var små, men så var inte fallet vilket vi kan se 

i Tabell 2:2. 

1) Varianter av korstryck kan t ex dels utgöras av olika värderingar inom 
studentmiljön (dvs olika politiska grupper), vilket alltså är fallet 
här och som också återspeglas av vissa resultat i kap 5, och dels av 
skilda förväntningar från hem resp studentmiljö (se t ex kap 4). 
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Tabell 2:2 Andel sympatisörer med olika partier och organisationer vid 

de tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Panelvåg 1 Panelvåg 2 Panelvåg 3 

M 3,6  3 ,5  3 ,0  

Fp 9,0  6 ,7  3 ,9  

C 13,6  13 ,7  18 ,1  

KDS 2,6  3 ,0  2 ,1  

S 43,3  34 ,1  20 ,6  

Vpk 3,8  12 ,1  19 ,0  

KFML1) 6 j6  7 ,4  9 ,6  
K •  2 )  
Övriga 0,5  1»8 2 ,1  

Vet ej 17,1  17 ,8  21 ,6  

Summa ioo , i  100 ,1  100,0  

(n) 580 569 564 

Inom det socialistiska "blocket" skedde påtagliga förändringar. Det som 

registrerades som en svag minskning av socialistiska sympatier i Tabell 

2:1 var helt enkelt nettoresultatet av en markant nedgång i socialdemokra

tiska sympatier. Samtidigt förekom en nästan lika markant ökning av sympa

tierna för Vpk och en svag ökning för KFML och övriga socialistiska orga

nisationer. Inom det borgerliga "blocket" skedde också stora förändringar 

men inte av lika påtaglig karaktär. Ökningen av sympatierna för centern 

motsvaras nästan helt av tillbakagången i sympatierna för folkpartiet. 

Om man tar i beaktande både Tabell 2:1 och Tabell 2:2 så kan man i grova 

drag sammanfatta förändringarna på följande sätt: Inget av de två s k 

"blocken ökade eller minskade på den andres bekostnad utan på grund av 

övergångar till en indefferent hållning. Inom "blocken" skedde emellertid 

stora förändringar och mest markant i detta avseende var den stora minsk

ningen av socialdemokratiska sympatier och ökningen av sympatierna för 

Vpk. 

1) Nuvarande SKP (Sveriges Kommunistiska Parti). 

2) Vid panelvåg 1 bestod kategorin "övriga" av ett borgerligt alternativ, 
vid panelvåg 2 och 3 av socialistiska alternativ, i huvudsak KFML(r). 
Vid sammanslagningar ingår kategorin "övriga" vid panelvåg 1 i det bor
gerliga blocket och vid panelvåg 2 ohh 3 i det socialistiska blocket 
eller vänstern. 
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Med Tabell 2:2 framför sig kan man med visst fog påstå att panelen gick 

till vänster under den studerade perioden - om man preciserar uttrycket 

"gå till vänster" till att gälla övergång till sympatier med något parti 

eller någon organisation till vänster om det socialdemokratiska partiet. 

(Denna användning av termen 'vänster' syns också vara den mest konven

tionella, såväl utifrån politiskt språkbruk, de politiska partiernas 

ideologi och praktik samt det socialdemokratiska partiets uppfattning om 

sig självt. Jag vill dock ändå reservera mig en smula mot den oprecisa 

termen "vänster". Skälet till att jag använder den är främst av praktisk 

art - jag kan helt bortse från politiska och andra skillnader mellan Vpk, 

KFML, KFML(r) och andra organisation.) Som vi kan se i Tabell 2:2 ökade 

andelen sympatisörer med vänstern från 10,4% hösten 1970 till 30,7% våren 

1972, vilket ju otvivelaktigt är en påtaglig ökning* Som ett nettoreul-

tat får hela ökningen i vänstersympatier tillskrivas den kraftiga till

bakagången i sympatier med socialdemokratin. Det finns alltså fog för 

påståendet att vänstern rekryterar sina sympatisörer från socialdemokra

tin och inte från det borgerliga bioeket» 

2.3 Sammanfattning 

Under hela den studerade perioden var majoriteten av panelmedlemmarna 

socialister, men andelen socialister minskade något under de två åren* 

Andelen borgerliga sympatisörer minskade också något* Minskningen i ut-» 

talade partisympatier ledde alltså till en ökning av andelen indifferenta, 

vilket får sägas vara ett oväntat resultat, Någon "vänstervridning" i 

bemärkelsen övergång från borgerliga till socialistiska sympatier förekom 

alltså inte. 

Indelningen i borgerliga och socialister skymmer emellertid det faktum 

att sympatierna för det man konventionellt kallar för vänstern (dvs par

tier och organisationer till vänster om socialdemokratin) ökade kraftigt. 

Hela denna ökning i vänstersympatier i den studerade panelen får till

skrivas den markanta tillbakagången i sympatier med det socialdemokratiska 

partiet. Åtminstone vad gäller den undersökta gruppen finns det fog för 

påståendet att vänstern rekryterar sina sympatisörer från socialdemokratin. 
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3 FÖRÄNDRINGAR I DE PARTIPOLITISKA SYMPATIERNA HOS MÄN OCH KVINNOR 

Den gängse uppfattningen om kvinnomas och männens politiska beteende, 

konfirmerad av många olika studier, är att kvinnorna är mera borgerliga 

än männen och oftare osäkra (indifferenta) i sin hållning. Det finns dock 

skäl att anta att kvinnliga studenters politiska uppfattning inte skall 

skilja sig från manliga studenters i samma utsträckning som män och kvin

nor i en normalpopulation skiljer sig åt med avseende på politiska sympa

tier. En kvinnlig students sociala situation liknar i hög grad en manlig 

students, medan t ex skillnaderna i levnadsförhållanden mellan yrkesar

betande män och hemarbetande kvinnor är betydligt större. Eventuella skill

nader mellan män och kvinnor i den studerade panelen med avseende på poli

tiska sympatier torde alltså mera få sökas i andra förhållanden än sociala 

skillnader under studietiden. Skilda uppfostran mellan pojkar och flickor 

och olika förväntningar på framtiden liksom olika socialt ursprung kan an

tas vara viktiga i det här sammanhanget. I Tabell 3:1, som alltså utgör 

nettoresultat arv förändringar i de politiska partisympatierna, kan vi ock

så se att skillnaderna mellan män och kvinnor inte var stora, men att det

ta endast gäller i fråga om sympatier för de socialistiska partierna. Sam

tidigt ser vi dock en svag tendens till att männen i större utsträckning 

än kvinnorna behöll sina socialistiska sympatier. 

Det är naturligtvis ett intressant faktum att de kvinnliga studenterna så 

tydligt var mindre borgerliga än männen, vilket ju också var fallet i Kor-

pis Umeådata från 1969.^ Även om man kan anta att skillnaderna mellan 

män och kvinnor i en studentgrupp är mindre än i en normalpopulat ion, så 

finns det knappast några skäl att anta att kvinnliga studenter skulle vara 

klart mindre borgerliga än manliga studenter. Däremot var som vanligt kvin

norna osäkrare än männen både i början och i slutet av den studerade perio

den. Man kan i det här sammanhanget spekulera i vad mån ett eventuellt 

korstryck inverkat kraftigare på kvinnorna än på männen beroende på olika 

utgångspunkter och uppfostran när det gäller osäkerhet i politiska ställ

ningstaganden. övergången till en indifferent hållning gick hos både männen 

1) Korpi, W, Vänsterstudenterna: barn av borgare eller proletariat, Socio
logisk Forskning, nr 4 1969, s 268-296. 
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och kvinnorna lika ofta ut över både socialistiska och borgerliga sympa

tier, men kvinnorna övergick oftare till en indifferent hållning (dvs ök

ningen av andelen osäkra var större bland kvinnorna än bland männen). Den 

vid inskrivningen hösten 1970 större andelen osäkra bland kvinnorna kan 

ju ses som en (om än vag) indikator på att även bland de kvinnor som upp

gav någon partisympati hösten 1970 var osäkerheten större än bland de 

män som uppgav någon partisympati. Denna större initialosäkerhet bland 

vkinnorna tillsammans med den politiska påverkan från olika håll ('kors

tryck') i studentmiljön skulle då kunna förklara skillnaden mellan kvin

norna och männen i panelen när det gäller ökningen av den politiska osä

kerheten. 

Tabell 3:1 Andel borgerliga och socialister vid de tre panelomgångarna 

1, 2 och 3) efter kön. Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

1 2 3 1 2 3 

Borgerliga 31,4 28,6 29,5 26,7 24,8 23,9 

Socialister 53,2 55,3 51,6 54,2 55,5 50,8 

Vet inte 15,4 16,0 18,9 19,2 19,9 25,2 

Summa 100,0 .99,9 100,0 100,1 100,2 99,9 

(n) 325 318 318 255 251 246 

3.1 Partipolitiska sympatier bland män och kvinnor 

I Tabell 3:2 ser vi att kvinnorna oftare var socialdemokrater både vid in

skrivningen och efter ett års studier, men att de inte längre var det ef

ter två års studier och att de i betydligt högre utsträckning än männen 

gick åt vänster: hösten 1970 sympatiserade 7,5% av kvinnorna med något av 

de övriga socialistiska partierna (dvs Vpk och KFML) mot 12,6% av männen 

medan siffrorna för våren 1972 var 30,9% resp 30,5%. Det populäraste bor

gerliga alternativet hland männen var hela tiden centerpartiet, medan det 

för kvinnorna först var folkpartiet och sedan också bland dem blev center

partiet. Efter två års studier fördelade männen sina flesta sympatier lika 

mellan socialdemokraterna och centerpartiet medan kvinnornas populäraste 

val vid samma tidpunkt var socialdemokraterna och Vpk. 
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Tabell 3:2 Partisympati vid de tre panelomgångarna efter kon. Relativa 

frekvenser. 

Män Kvinnor 

1 2 3 1 2 3 

M 4,0 4,4 3,1 3,1 2,4 2,8 

Fp 6,5 4,7 3,1 12,2 9,2 4,9 

C 17,2 16,4 21,1 9,0 10,4 14,2 

KDS 2,8 3,1 2,2 2,4 2,8 2,0 

S 40,6 31,4 21,1 46,7 37,5 19,9 

Vpk 5,2 12,9 18,6 2,0 11,2 19,5 

KFML 7,4 8,8 8,8 5,5 5,6 10,6 

övriga^" ̂ 0,9 2,2 3,1 0,0 1,2 0,8 

Vet inte 15,4 16,0 18,9 19,2 19,9 25,2 

Summa 100 100 100 100 100 100 

(n) 325 318 318 255 251 246 

3.2 Förändringar i partisympatier bland dem som före studiernas början 

var socialdemokrater, socialister, borgerliga och indifferenta 

Den stora tillbakagången i panelen för socialdemokraterna gör det speciellt 

intressant act granska vart de ursprungligen socialdemokratiska männen och 

kvinnorna gått i politiskt hänseende. I Tabell 3:3 kan vi se att efter det 

första studieåret var en större andel av de socialdemokratiska kvinnorna 

kvar som socialdemokratiska sympatisörer jämfört med männen, men efter två 

år var förhållandet det motsatta och endast 3"+,2 % av de en gång social

demokratiska kvinnorna var fortfarande socialdemokrater mot 39,8 % av de 

manliga socialdemokraterna. Efter ett års studier hade de vid inskrivningen 

hösten 1970 med socialdemokraterna sympatiserande männen och kvinnorna lika 

ofta övergått till borgerliga sympatier, men efter två års studier hade 

kvinnorna i större utsträckning gjort det. 

Både männen och kvinnorna gick till vänster under den studerade perioden, 

men männen fördelade sina övergångar jämnare över de två åren. Efter ett 

år hade 17,8 % av de manliga socialdemokraterna gått till vänster och efter 

ytterligare ett år hade denna andel nästan fördubblats medan andelen kvinnor 

som gick till vänster blev mer än tre gånger så stor under andra året jäm

fört med första. 
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Sett över hela perioden gick alltså de kvinnor som var socialdemokrater 

hösten 1970 både till höger och till vänster i större utsträckning än sina 

manliga gelikar. 

Tabell 3:3 Partisympati vid andra och tredje panelomgången (vt 71 och vt 72) 

bland dem som var socialdemokrater vid första panelomgângen 

efter kön. Relativa frekvenser. 

Panelomgång 2 Panelomgång 3 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

M 0,8 0,0 0,0 1,8 

Fp 0,8 2,7 0,0 0,9 

C 5,7 H,5 8,1 10,8 

KDS 0,8 0,0 0,0 0,0 

S 65,0 70,3 39,8 34,2 

Vpk 14,6 9,9 25,2 27,9 

KFML 2,4 0,9 8,1 9,0 

Övriga 0,8 0,9 0,8 1,8 

Vet ej 9,0 10,8 17,9 13,5 

Summa 99,0 100,0 99,9 99,9 

(n) 123 111 123 111 

Om man ser till samtliga som var socialister hösten 1970 så visar det sig 

även här att kvinnorna blev borgerliga i större utsträckning än männen, 

men också att kvinnorna förblev socialister i mindre utsträckning än 

männen (Tabell 3:4). När det gäller de som var borgerliga hösten 1970 så 

finner vi påtagliga skillnader mellan männen och kvinnorna (Tabell 3:5). 

Det var bara något större andel av kvinnorna som hade blivit socialister 

men däremot hade en betydligt större andel av de ursprungligen borgerliga 

kvinnorna blivit osäkra på vilket parti de sympatiserade mest med efter två 

års studier. Slutresultatet blev att endast 55,4 % av kvinnorna fortfarande 

var borgerliga våren 1972 jämfört med 78,5 % av männen. 



Tabell 3:4 Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången 

av dem som var socialister vid första efter kön. Relativa 

frekvenser. 

Män Kvinnor 

Borgerliga 6,8 11,6 

Socialister 76,7 74,4 

Vet ej 16,6 14,0 

Summa 100,1 100,0 

(n) 163 129 

Tabell 3:5 Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången 

av dem som var borgerliga vid första efter kön. Relativa 

frekvenser. 

Män Kvinnor 

Borgerliga 78,5 55,4 

Socialister 12,9 15,4 

Vet ej 8,6 29,2 

Summa 100,0 100,0 

(n) 93 65 

Tabell 3:6 Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången 

av dem som var osäkra/indifferenta vid första efter kön. 

Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

Borgerliga 17,0 15,6 

Socialister 42,6 40,0 

Vet ej 40,4 44,5 

Suirana 100,0 100,1 

(n) 47 45 
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Utifrån tendenserna i Tabell 3:4 och Tabell 3:5 att kvinnorna dels i större 

utsträckning än männen gick i så att säga "motsatt" riktning i förhållande 

till den ursprungliga politiska positionen och dels i större utsträckning 

lämnade sin ursprungliga position skulle man ha kunnat förvänta sig att 

de ursprungligen osäkra kvinnorna hade blivit både socialister och borgerliga 

oftare än de ursprungligen osäkra mänrién Samt dessutom mindre ofta stannat 

kvar i sin indifförenta position, men i Tabell 3:6 kan vi se att så inte var 

fallet. De hösten 1970 osäkra kvinnorna förblev oftare osäkra och blev 

borgerliga respektive socialister i något mindre utsträckning än männen. 

3.3 Stabilitet i partisympatier hos rilcth och kvitlfior 

I Tabell 3:7 bekr"i=tas ytterligare att männen var stabilare i sina politiska 

sympatier än kvinnorna. Enda undantaget gällde de kvinnliga sympatisörerna 

med KFML. Allra stabilast var de manliga KDS-arna och därefter de manliga 

centerpartisterna. Instabilast var de kvinnor som hösten 1970 sympatiserade 

med Vpk och med folkpartiet.^ 

Den politiska sammansättningen, uppdelad på de två s k "blocken", bland 

de stabila visar också en klar skillnad mellan männen och kvinnorna (Tabell 

3:8). De kvinnor nom hela tiden sympatiserade med samma parti var oftare 

socialister och mindre ofta borgerliga än de stabila männen. För jämförel

sens skull har i tabellen också lag o s in fördelningen av de instabilas 

politiska uppfattning vid tredje panelvågen, dvs vilken politiskt block 

de män och kvinnor kom att tillhöra som under studietiden ändrade sina 

partisympatier. Vi kan då se att de instatila kvinnorna i mindre utsträck

ning än de instabila männen kom att inta en socialistisk uppfattning medan 

de lika ofta inte3 en borgerlig. Uppenbart gick osäkerheten bland kvinnorna 

ut över de socialistiska sympatierna medan osäkerheten bland männen gick 

ut över borgerliga sympatier; detta jämfört med tendensen hos de stabila 

kvinnorna och männen. 

1) Observera hur Tabell 3:7 är uppställd och framräknad? För varje partisym
pati har framräknats hur många som uppgav densamma partisympati vid 
samtliga panelomgångar och detta har sedan relaterats till hur många 
som sympatiserade med detta parti hösten 1970. 
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I Tabell 3:8 finns alltså tendenser som pekar ut intressanta skillnader 

mellan män och kvinnor: bland män som behåller sina politiska sympatier så 

är tendensen till borgerliga sympatier starkare än förväntat medan bland 

män ocm byter politisk uppfattning tendensen är ungefär den förväntade; 

bland kvinnor som behåller sina politiska sympatier är den politiska ten

densen den förväntade medan bland kvinnor som byter politisk uppfattning är 

tendensen i socialistisk Riktning svagare än förväntat (jfr med Tabell 3:lO< 

i 

Tabell 3:7 Andel som uppgett viss pårtisympati vid samtliga panelomgångår 

av dem som uppgav sympati för detta parti vid första panel

omgången bland män och kvinnor. (Inom parentes antal sympa

tisörer vid panelomgång 1). Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

% (n) % (n) 

M 53,9 (13) 25,0 (8) 

Fp 31,6 (19) 23,3 (30) 

C 59,6 (52) 45,5 (22) 

KDS 77,8 (9) 40,0 (5) 

S 35,0 (123) 33,3 (111) 

Vpk 43,8 (16) 20,0 (5) 

KFML 50,0 (24) 53,8 (13) 

Vet inte 34,1 (47) 31,1 (45) 

Alla 42,6 (303) 33,5 (239) 

Tabell 3:8 Andel borgerliga och socialister bland dem som sympatiserat 

med samma parti vid samtliga panelomgångar bland män och 

kvinnor. (Inom parentes fördelningen bland de instabila vid 

panelomgång 3). Relativa frekvenser. 

Män Kvinnor 

Borgerliga 39,5 (22,8) 26,3 (22,9) 

Socialister 48,1 (54,0) 56,3 (48,2) 

Vet inte 12,4 (23,3) 17,5 (28,9) 

Summa 100,0 (100,1) 100,1 (100,0) 

(n) 129 (189) 80 (166) 
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Vi heir tidigare konstaterat att männen var stabilare i sin politiska upp

fattning oberoende av partisympati* I Tabell 3:9 kan vi dessutom se att 

det var de borgerliga manften som var stabilast i sin politiska uppfattning 

(vilket i och för sig ett vant tabelläsaröga kunde se redan i Tabell 3:7) och 

att det var de borgerliga kvinnorna som var instabilast. 

Tabell 3:9 Andel som haft samma partisympati hela tiden av dem som var 

socialister respektive borgerliga hösten 1970 bland män och 

kvinnor « 

Borgerliga 

Socialister 

Män 

% (n) 

54,8 (93) 

38,0 (163) 

Kvinnor 

% (n) 

32,3 (65) 

34,9 (Ì29) 

3.4 Sammanfattning 

Data om den studerade panelens utveckling och förändring av de politiska 

sympatierna under de två första läsåren visar klara skillnader mellan 

manliga och kvinnliga studenter. Dessa skillnader får dock mindre sökas 

i sociala skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter under studie

tiden och mera i skillnader i uppfostran och olika förväntningar på fram

tiden liksom olika socialt ursprung. 

De kvinnliga studenterna i panelen var hela tiden mindre borgerliga än de 

manliga studenterna vilket torde vara en intressant skillnad i förhållande 

till t ex en normalpopulation där man vanligtvis finner en större andel 

borgerliga sympatisörer bland kvinnorna än bland männen. 

Det kända förhållandet att kvinnorna oftare än osäkra än männen bekräftas 

dock av den studerade gruppen. Detta gällde under hela den studerade perioden 

och kvinnornas osäkerhet ökade dessutom mera än männens. Den ursprungliga 

större osäkerheten bland kvinnorna kan vara ett tecken på en större osäker

het även bland de kvinnor som hade en uttalad partisympati hösten 1970 och 

detta tillsammans med ett otvivelaktigt förekommande politiskt korstryck, 

dvs samtidig politisk påverkan från flera håll i studentmiljön, skulle kunna 

förklara den större ökningen av osäkerheten bland kvinnorna. 
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Det populäraste borgerliga alternativet bland männen var hela tiden center

partiet, medan det bland kvinnorna först var folkpartiet och sedan också 

bland dem blev centerpartiet. Efter två års studier fördelade männen sina 

flesta sympatier lika mellan socialdemokraterna och centerpartiet, medan 

kvinnornas populäraste val efter två år var socialdemokraterna och Vpk. 

Bland de ursprungligen socialdemokratiska sympatisörerna var männen efter 

två år oftare kvar som sympatisörer än kvinnorna. Både männen och kvinnorna 

bland de en gång socialdemokratiska sympatisörerna gick till vänster, 

kvinnorna oftast, under den studerade perioden, men männen fördelade sina 

övergångar jämnare över de två åren. Kvinnorna gick också oftare till höger 

än männen4 

Blaiid samtliga soni var socialister hösten 1970 gick också kvinnorna oftare 

till höger (dvs blev borgerliga). Bland dem sota hösten 1970 var borgerliga 

var det bara en något större andel av kvinnorna som blev socialister, men 

däremot var det en betydligt större andel som blivit osäkra vilket gick ut 

över de en gång borgerliga sympatierna. Utifrån detta hade man kunnat för

vänta sig att de ursprungligen osäkra kvinnorna oftare skulle ha blivit 

socialister och borgerliga än de osäkra männen samt mindre osäkra, men så 

var inte fallet. Oberoende av partisympati (utom i ett fall) var männen 

stabilare i sina politiska sympatier än kvinnorna. Bland de stabila var 

kvinnorna oftare socialister och mindre ofta borgerliga än männen. Allra 

stabilast i sina politiska sympatier var de män som var borgerliga hösten 

1970 och instabilast var de kvinnor som var borgerliga hösten 1970. 

De sociala skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter som finns under 

studietiden kan sannolikt inte förklara de här redovisade skillnaderna mellan 

kvinnorna och männen i panelen. Tendenserna i materialet utgör också snarare 

ett stöd för antagandet om att det är förhållanden före studietiden som i 

första hand haft betydelse. 
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H SOCIAL BAKGRUND OCH FÖRÄNDRINGAR I PARTIPOLITISKA SYMPATIER 

En viktig (och väldokumenterad) faktor för en individs politiska övertygelse 

är klasstillhörighet eller social position. När det gäller studenter intar 

dessa en intressant särställning med avseënde på social position. Denna 

särställning betingas av att studentens egen sociala position är oklar 

och att han/hon Utider studietiden befinfier sig i rörelse frän en social 

position bestämd av föräldrarnas tilj. en social position som till stor del 

kommer att bestämmas av de egna studierna» 

Förr var det vanligt att studenter från arbetarhem under studietiden vid 

universitet och högskola kom att identifiera sig med sin framtida sociala 

situation och därmed också ofta politiskt överge sin sociala bakgrund. Mycket 

har dock hänt sedan t ex det tidiga sextiotalet, då studenter ur arbetar

klassen "svek" sin ursprungliga (oftast socialdemokratiska) uppfattning och 

blev borgerliga (se t ex Gesser 1967 och 1971). Dels har det skett en allmän 

förändring med avseende på s k klassröstande och dels finns, i takt med den 

radikalisering ("vänstervridning") som skett bland universitetsstuderande, 

inte längre samma politiska bas vid universitetet för en student ur arbetar

klassen att överge sin, oftast socialt betingade, politiska uppfattning. Det 

har också visat sig att studenter från arbetarhem inte längre är mer borger

liga än sina fäder (Gesser 1971) och inte heller på samma sätt som tidigare 

överger sina egna sympatier med arbetarrörelsen (Korpi 1969, Johansson-

Ottosson 1973, vilka arbetat med Umeådata från 1969). 

Den vikande trenden att "rösta med sin klass" har bl a redogjorts för i ett 

SIFO-material.*^ Där visades tex att 76 % av dem i socialgrupp III som var 

65 år eller äldre röstade socialistiskt medan 61 % av dem i socialgrupp III 

som var 18-24 år röstade socialistiskt. Motsvarande siffror för socialgrupp 
2 )  

I+II var 27 % socialister bland de äldsta och 46 % bland de yngsta. Denna 

tendens, att de yngre arbetarna är mindre lojala mot de socialistiska par

tierna än de äldre och att de yngre i socialgrupp I+II oftare omfattar 

1) Indikator, SIFO:s nyhetsbrev, februari 1975. 

2) Exklusive studenter och lantbrukare. Studenterna exkluderades för att 
den ökande andelen socialister i socialgrupp I+II inte skulle sägas bero 
på dessa. 
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scoiai:.,-,'.'-k" -j än de äld:e, ä:? er, generell förståelse boroondc på 

scm'rv"-J.: y a rC* arkrir^-- con c et ic. .Oar naturligtvis också igenom bland 

stuior -

En 'trolig -"/ak r. v:* ".ken ockra nl'mns GITO: nyhetsbrev, till den vikande 

trender.. 'Ssa jr: :andet "er don sociala. rörligheten. En stor» del nv deci 

som roster r .e:.k". ;" i-.edoikir.srsr. har .ncd ;rter räkerhet sitt ursprung 

i sacia"..iat:.r k' vjcrn:.1io. Pa. : nätt är det troligt att mänga av 

dern ne. :rer/::rr „ rr.'.5.öt 5. rsosialgrupp -I" s k proleteriseradc bönder 

ella::' irr v-y i Pedana herr., Zn annan möjlig c-rak (vilken dock 

förkasta? : l'I'.- ^ är ritt redekklassenr levnadsvillkor allt mer 

kommet att likna a-•><*•: -rklasrens vrrfcr de cacala betingelserna i detta 

melimi Mkt ̂ tsirotxi^ into förhindrar socialistiska sympatic:?. 

Studenter i. r- r. . -;p. en i röriigh^teavreende sr.trem grupp. (Den sociala 

ror»"' •' . L ~£ge J-n^yggc* i demi"1, grupp .c sociala situation). 

Om ;n?r. h"nr;; t:\V. både det T": f-»ktun», den allmänna trenden till minsk

ning i klaprr-ö' och der. allmänna rr.dikalirer ingen bland studenter 

så km T" - :r"""*mta nig cn politisk rörlighet bland studenter som 

dol? t«r --".c ;:k i ~tt ar>etarr?tud*nter ir.te förborgerligas politiskt 

och :v^fv - ~ ̂  gåv "tr5.3.7« vp.rstör ̂ 

Det —v '•'-"-ing att rtudw». hur parti sympatierna fördelade 

sig ke? d»n r -.r .': rörlig-* grupp som panelen utgör. Det son framför allt 

är ir-*- förändringarna i part i sympatier hes studenter 

med olika bVkgrund. '^är man gör en uppdelning av den studerade gruppen 

efter poc'.al h»v~~md. c§ utge 1 man frän, förutom mera allmänna antaganden 

om de-, socia? a • " c0:~M-.idrns betydelse för politiska sympatier och de för-

ändriny--!' har--" d." .-v r-n relator s: -• c van, att studenter med olika bakgrund 

tolkar och. npp.1 ^- jjfrrmi "dl.jö (tv'r i förs';? hand den politiska miljön bland 

Umeås r,tr.dor.t y" c kika sütt. Detta innebär alltså att man antar att för

ändringar dels y-" ) eroendc. a-.- de egenskaper man bär med sig och dels att dessa 

erfarenheter. ser hur man upplever den m.il'ö i vilken man förändras. 

Det ffr.-c -eks:* •?!<&! ti.">.3 at': undersöka den sociala bakgrundens be-

ty<?e?.sc ror /"c a— vy-r?. uoecifik kar^k^är: 

1 Ume/j som ?* k !'rö-t" universitet 

••-•ft. 
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2 Den höga andelen studenter ur socialgrupp 111 vid Umeå universitet. 

Man har antagit att det är den höga andelen studenter från socialgrupp III 

(i panelen ca *»5 %) som utgör bas för vänsterns styrka bland studenterna 

i Umeå. Detta är emellertid en alltför ytlig och mekanisk tolkning av 

sociala sammanhang. Däremot kan just detta faktum med en hög andel stu

denter med proletärt ursprung och småbrukarbakgrund fi till resultat, via 

en närhet-likhet under studietiden* att studenter frän socialgrupp I och 

II inte lika lätt kan socialt och politiskt avskärma sig och att de därför 

i lika hög grad utgör en rekryteringsbas för vänstern» Det finns å andra 

sidan en rad faktorer sota kan medverka till förändringar på ett icke entydigt 

sätt utifrån rådande politisk trend och sociala bakgrundsfaktorer. Så kan 

nan t ex hamna i en studentkorridor, undervisningsgrupp eller umgängeskrets . 

nera beroende på- slumpfaktorer än på social bakgrund, vilket i sin tur skulle 

kunna minska den egna sociala bakgrundens inflytande på den politiska 

uppfattningen. 

I det kommande kommer alltså stabilitet och förändringar i de partipolitiska 

sympatierna hela tiden att relateras till den sociala bakgrunden mätt med 

faderns yrke» dvs faderns socialgruppstillhörighet. Den analys som görs kan 

i princip representeras av Figur 1 även om de enda variablerna Sr social 

bakgrund och politiska sympatier. Om den sociala bakgrunden fortsätter att 

ge utslag när det gäller politiska sympatier under Studietiden så kan »an 

med visst fog anta att den sociala bakgrunden påverkar både direkt och 

indirekt via upplevelser under studietiden. Om å andra sidan den sociala 

bakgrundens betydelse minskar» så kan man anta att upplevelser under studie

tiden bidragit till detta och att studie- och universitetsmiljön modererat 

den sociala bakgrundens betydelse. 

social bakgrund upplevelser under 
studietiden 

partipolitiska 
sympatier 

Figur 1 
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Man bor naturligtvis även ha i minnet att den politiska uppfattningen i 

hemmet har betydelse. Det är ju inte perfekt överensstämmelse mellan social

grupp och politiska sympatier, vilket redan har understrukits. Utgångspunk

ten för resonemangen här är dock den välkända huvudtendensen i relationen 

socialgrupp - politiska sympatier. Vi kan också se i Tabell 4:1 att denna 

huvudtendens i hög grad gällde för fäderna till panelmedlemmarna. Det bör 

dock noteras att det bara var bland fäderna tillhörande socialgrupp I som 

en borgerlig politisk uppfattning dominerade. Den höga andelen "vet inte"-

svar, i första hand beroende på att man inte kände till faderna politiska 

uppfattning och inte på grund av någon politisk indifferens hos fadern, 

försvårar dock en jämförelse med SIFO-materialet. 

Tabell 4:1 Faderns politiska uppfattning efter socialgruppstillhörighet. 

Relativa frekvenser. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III Alla 

Borgerlig 51,3 35,7 24,7 33,0 

Socialist 27,5 39,5 58,2 46,1 

Vet inte 21,3 24,8 17,1 20,9 

Summa 100,1 100,0 100,0 100,0 

(n) 80 238 251 569 

Tar man bort "vet inte"-svaren och slår samman socialgrupp I och II blir 

andelen socialister i socialgrupp I+II 48 %, i socialgrupp III 70 % samt 

totalt 58 %. Detta innebär att panelens politiska bakgrund delvis är unik 

med en så hög andel socialistiska fäder i socialgrupp I+II. 

Betydelsen av faderns politiska uppfattning för den egna uppfattningen 

framgår av Tabell 4:2. Detta välkända faktum, bekräftat i en rad politiska 

socialisationsstudier (se t ex Hyman 1969 och Dennis 1973), att hemmets 

politiska inflytande fortsätter långt upp i vuxen ålder får alltså ytterligare 

stöd i vårt material. Det som främst bör noteras i denna tabell är att "väns

teravvikelsen" bland dem med borgerliga fäder var markant större än "höger-

awikelsen" bland dem med socialistiska fäder, Tabell 4:2 är därför också 

på sätt och vis en bekräftelse på den radikalisering som skedde bland den 

studerande ungdomen i slutet på 60-talet. 
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Tabell 4:2 Andel borgerliga och socialister i panelen vid inskrivningen 

till universitet och högskola hösten 1970 efter faderns po

litiska uppfattning. Relativa frekvenser. 

Fadern borgerlig Fadern socialist 

Borgerlig 53,5 10,9 

Socialist 26,7 81,0 

Vet inte 19,8 8,1 

Summa 100,0 100,0 

(n) 187 258 

Den allmänna bakgrund som skisserats och de fakta rörande panelens bakgrund 

som framkommit via tabellerna 4:1-2 ger en god grund för den fortsatta 

framställningen och förståelse för panelens politiska utveckling. De resul

tat som framkommer rörande panelens politiska utveckling relaterad till 

social bakgrund är utifrån denna bakgrund inte förvånande. 

4.1 Nettoförändringar i andelen borgerliga, socialister och indifferenta1^ 

2) 
I Figur 2 och 3 kan vi se att både antagandet om att studenterna från 

socialgrupp I och II går till vänster under studietiden och att den sociala 

bakgrundens inflytande inte är helt entydigt får ett visst stöd. Under de 

två första studieåren blev studenterna från socialgrupp I mindre borgerliga 

och oftare socialister, vilket alltså stämmer med tesen om "vänstervrid-

ning", men samtidigt skedde en minskning av andelen socialister bland stu

denterna från socialgrupp III och en 'blandad' rörelse bland studenterna 

från socialgrupp II: först en tydlig ökning av de socialistiska sympatierna 

och sedan en tillbakagång under den ursprungliga nivån. De enda som inte 

blev mindre borgerliga var studenterna från socialgrupp III och de enda 

som inte oftare blev indifferenta var studenterna från socialgrupp I (Figur 3). 

Huvudtendensen i förändringarna i politisk uppfattning är alldeles klar: 

1) Om det inte framgått tidigare så avses med indifferenta (osäkra) alla 
som svarat "vet inte" på frågan om vilket politiskt parti de sympati
serade mest med. Begreppet täcker alltså både dem som inte kunde ta 
ställning och dem som var likgiltiga eftersom dessa kategorier inte kan 
särskiljas. Det mest troliga är dock att de 'likgiltiga' överhuvudtaget 
inte markerade något svar. 

2) Figur 2 och 3 är baserade på Tabell 4:3. 
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under dé två föfrsta studieåren blev student ertla Jrråti de olika socialgrupperna 

mera lika varandra 1 politiskt avseende (vilket också var fallet i Gessers 

material» Gésser 1971), jtten samtidigt kvarstod relationen mellan studenterna 

från de olika socialgrupperna med avseende på tiur de fördelade sig på de två 

"blockett. Sålunda var studeiiterna från socialgrupp III, trots minskningen, 

oftast söcialister efter två år och studenterna från socialgrupp I, trots 

ökhirigetti minst oftå socialister ëfter två år, thedah förhållandet var det 

motsätta när1 det gälide borgerliga sympatier»^ 

Deh enda inomgruppsliga nivåförändring som fekeddë vätf att studenterna från 

socialgrupp I, som hösten 1970 oftare var borgerliga än socialister, efter 

två års studier oftare var socialister än borgerliga. Den enda mellangrupps-

liga nivåförändringen var att studenterna från socialgrupp II blev mera osäkra 

än studenterna från socialgrupp I. 

Sammantaget skulle detta innebära att den sociala bakgrunden fortsatte att 

inverka på den politiska uppfattningen under de två första studieåren, men 

att upplevelserna under denna tid modererade denna inverkan så att studenterna 

från de elika socialgrupperna blev mera lika varandra i fråga om politisk 

uppfattning. 

1) Vårterminen 1972 genomfördes en undersökning av Hartmann och Jenner, 
Studenter och försvar (1973), på ett urval Uppsalastudenter, vilken 
visade en betydligt högre andel borgerliga och en lägre andel socialistiska 
studenter i samtliga socialgrupper än vad som finns i vårt material. Mest 
markerad är skillnaden i socialgrupp I, vilket vi kan se i tabellen nedan. 
(För jämförelsens skull har vet ej-svaren rensats ut ur vårt material. 
Hartmann och Jenner redovisar nämligen ej dessa). Det är tydligt att Umeå-
studenterna är mer socialistiskt orienterade oberoende av socialgrupp, 
även om jämförelsen inte är helt adekvat då Uppsalamaterialet gäller 
samtliga medan Umeåmaterialet bara gäller en inskrivningstermin. 

Andel borgerliga och socialister efter soc^algruppstillhörighet vårterminen 
1972 bland studenter i Uppsala (samtliga inskrivna) respektive Umeå (in
skrivna ht 1970): 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 
Uppsala Umeå Uppsala Umeå Uppsala Umeå 

Borgerliga 53,6 44,1 40,6 35,1 34,4 31,3 
Socialister 36,4 55,9 59,4 64,9 65,6 68,7 
(n) 97 59 108 168 64 201 
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Tabell 4:3 Andel borgerliga och socialister vid de tre panelomgångarna 

(ht 70, vt 71 och vt 72) efter socialgruppstillhörighet (I, 

II och III). Relativa frekvenser. 

Panelomgång 1 Panelomgång 2 Panelomgång 3 

I II III I II III I II III 

Borgerliga 39,8 29,8 25,2 38,2 24,9 25,1 34,2 26,1 25,3 

Socialister 37,1 49,6 63,5 40,7 54,2 61,7 43,4 47,9 56,6 

Vet inte 23,1 20,6 11,4 21,0 21,0 13,1 22,4 26,1 18,1 

Summa 100,0 100,0 100,1 99,9 100,1 99,9 100,0 100,1 100,0 

(n) 78 238 255 81 229 251 76 230 249 

4.2 De politiska sympatiernas fördelning på olika partier 

Nu vet vi dock från tidigare (kap 2) att den grova uppdelningen i borgerliga 

ech socialister kan ge en falsk bild i fråga om den s k "vänstervridningen". 

Minskningen i sympatier för socialdemokraterna var så stor att den inte upp

vägdes av den kraftiga ökningen i sympatier för de andra socialistiska par

tierna, framför allt Vpk. Detta innebär att man med hjälp av den grova ka

tegorin 'socialister' kan dölja att det skedde en radikalisering av panelen 

under åren 1970-72. 

I tabellerna 4:4 till 4:6, vilka också visar nettoresultat, kan vi se hur 

studenterna från de olika socialgrupperna fördelade sina partisympatier vid 

de tre mättillfällena. Den kraftigaste minskningen av sympatier för social

demokraterna finner vi hos studenterna från socialgrupp II. Differensen mellan 

andelen som sympatiserade med socialdemokraterna bland studenterna från social

grupp II vid första respektive sista mättillfället var så pass stor som 26,8 

procentenheter. Differensen i sympatisörsandelar bland studenterna från 

socialgrupp III var 22,5 procentenheter och bland studenterna från social

grupp I 15,1 procentenheter för samma tidsperiod. Med visst fog kan man 

utifrån detta säga att socialdemokratin förlorade minst i popularitet bland 

över- och övre medelklasstudenter. (Det ursprungligen populäraste valet bland 

samtliga var ju socialdemokratin). 

Det bör samtidigt observeras att för studenterna ur socialgrupp III var, 

trots den kraftiga minskringen i sympatier, ännu efter två år socialdemokratin 

det populäraste valet. Vi kan också se att det var studenterna från social
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grupp I och II som i störst utsträckning övergick till att sympatisera 

med de andra socialistiska partierna. Den egentliga vänsterradikaliseringen 

var alltså minst bland studenterna med en far i socialgrupp III, men även 

dessa gick påtagligt åt vänster.^ 

Det enda borgerliga parti som ökade i popularitet bland samtliga var 

centerpartiet och här var det studenterna ur socialgrupp I som i störst 

utsträckning övergick till att sympatisera med detta parti* Man kanske 

kunde ha förväntat sig att den svenska variant av populisme« Som center

partiet står för skulle ha attraherat studenterna med småborgerligt ur

sprung mest, men så var alltså inte fallet. Vi ser också att stödet till 

moderaterna, även om det minskade hela tiden, var störst bland studenterna 

ur socialgrupp I - vilket naturligtvis inte är förvånande - och att folk

partiet tappade sympatisörer hela tiden, vilket ju också skedde på riks

nivå under samma tid. Intressant nog var det bland studenterna från social

grupp I som sympatierna för folkpartiet minskade kraftigast. 

Tabell 4:4 Partisympatier bland studenterna från socialgrupp I vid de 

tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Panelomgång 1 Paneloirgång 2 Panelomgång 3 

Moderaterna 11,5 11,1 6,6 

Folkpartiet 16,7 11,1 6,6 

Centerpartiet 10,3 12,3 19,7 

KDS 1,3 3,7 1,3 

Socialdem 25,6 13,6 10,5 

Vpk 5,1 12,3 19,7 

KFML 6,4 9,9 7 9 

Övriga 0,0 4,9 5,3 

Vet inte 23,1 21,0 22,4 

Summa 100 100 100 

(n) 78 81 76 

1) Troligtvis kom även de som kvarstod som sympatisörer att radikaliseras 
genom den, i förhållande till moderpartiet, radikala politik som fördes av 
det socialdemokratiska kårpartiet i Umeå. Trots (eller kanske tack vare) 
detta gick alltså många sympatisörer till vänster. Sannolikt upplevde 
många av dessa att den politik som fördes i Umeå inte hade gehör i 

partiet som helhet. 



Tabell 4:5 Partisympatier bland studenterna från socialgrupp II vid de 

tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Panelomgång 1 Panelomgång 2 Panelomgång 3 

Moderaterna 2,5 1.7 1,7 

Folkpartiet 9,2 7,4 3,9 

Centerpartiet 14,3 12,7 18,3 

KDS 3,4 3,1 2,2 

Socialdem 42,0 

in * 

:3
* CO 

15,2 

Vpk 3,4 11,4 20,9 

KFML 4,2 6,6 9,6 

övriga 0,4 1,7 2,2 

Vet inte 20,6 21,0 26,1 

Summa 100 100 100 

(n) 238 229 230 

Tabell 4x6 Partisympatier bland studenterna från socialgrupp III vid de 

tre panelomgångarna. Relativa •frekvenser. 

Panelomgång 1 Panelomgång 2 Panelomgång 3 

Moderaterna 2,4 2,8 2,4 

Folkpartiet 6,3 4,4 3,2 

Centerpartiet 13,7 15,1 17,3 

KDS 2,4 2,8 2,4 

Socialdem 50,6 40,6 28,1 

Vpk 3,9 12,7 17,7 

KFML 9,0 7,6 10,0 

övriga 0,4 0,8 0,8 

Summa 11,4 13,1 18,1 

(n) 100 100 100 

255 251 249 
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H.3 Social sammansättning bland studenter med socialistiska sympatier 

De minskade sympatierna för socialdemokratin fick dock inte till följd 

att det skedde någon omfördelning av den sociala sammansättningen bland de 

socialdemokratiska sympatisörerna. Tvärtom ökade andelen socialgrupp III-

studenter i den allt mindre gruppen socialdemokrater (Tabell 4:7). I huvud

sak motsvarades den ökade andelen socialgrupp III-studenter av den minskade 

andelen socialgrupp Il-studenter. Samtidigt som det totala stödet till 

socialdemokratin minskade i panelen, så kom alltså det kvarvarande stödet 

relativt sett i ökande grad från arbetarstudenter. 

Bland sympatisörerna med de övriga socialistiska partierna, vilka alltså 

ökade totalt, skedde däremot en omfördelning i den sociala sammansättningen 

(Tabell 4:8). 

Det relativa stödet från socialgrupp III-studenterna minskade hela tiden, 

medan förhållandet var det motsatta för studenterna från socialgrupp II 

och i slutet av den studerade perioden utgjorde dessa senare det starkaste 

stödet. Däremot ökade inte det relativa stödet från socialgrupp I-studenterna. 

Även om studenterna från socialgrupp I i allt större utsträckning över

gick till att sympatisera med Vpk, KFML och KFML(r), så innebar detta 

långtifrån att dessa partiers sociala bas (i den studerade panelen bör 

kanske tilläggas) utgjordes av studenter från överklass och övre medel

klass. I panelen kom 85 % av sympatisörerna med vänstern utanför social

demokratin våren 1972 från lägre medelklass-, jordbrukar-, arbetar- eller 

småbrukarhem. Sympatisörerna med KFML kom i störst utsträckning från social

grupp III (17,2 %), medan sympatisörerna med övriga partier/organisationer 

(framför allt KFML(r)) i minst utsträckning kom från socialgrupp III (18,2 %), 

men dessa senare var mycket få varför inga förhastade slutsatser bör dras 

(Tabell 4:9). 

Tesen att vänstern rekryterar sina sympatisörer i huvudsak från överklass och 

övre medelklass får alltså inte heller i vårt material något stöd, men det 

är naturligtvis intressant att de socialdemokratiska sympatisörerna i slu

tet av den studerade perioden i betydligt större utsträckning kom från so

cialgrupp III än vad sympatisörerna med den övriga vänstern gjorde. Även 
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om socialdemokratin allt itier förefaller att tappa fotfästet biand ätudenterna 

och våra pä stark tillbakéttarsch i studentpolitiken* så tycks ändå social-

derookratihs traditionellt starka förankring i arbetarklassen fortfarande 

slå igenom i en grupp studenter om man ser till det faktum att det för

svagade stödet i allt större utsträckning kom från arbetarstudenter. 

Tabell 4:7 Social sammansättning bland dem som sympatiserade med social

demokraterna vid de tre panelomgångarna. Relativa frekvenser. 

Panelomgång 1 Panelomgång 2 Panelomgång 3 

Socialgr X 8,0 5,7 7,1 

Socialgr II 40,2 41,2 31,0 

Socialgr III 51,8 53,1 62,0 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 240 192 113 

Tabell 4:8 Social sammansättning bland dem som sympatiserade med de 

övriga socialistiska partierna/organisationerna vid de tre 

panelamgåogarna. Relativa frekvenser-

Panelomgång 1 Panelomgång 2 Panelomgång 3 

Socialgr I 15,0 18,3 14,6 

Socialgr II 30,0 37,5 43,0 

Socialgr III 55,0 44,2 41,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) 60 120 171 

• } 
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Tabell 4:9 Social sammansättning bland sympatisörerna med Vpk, KFML och 

övriga partier/organisationer (i huvudsak KFML(r)) vid tredje 

panelomgången. Relativa frekvenser. 

Vpk KFML övriga 

Socialgr I 14,0 11,3 (36,4) 

Socialgr II 44,9 41,5 (45,5) 

Socialgr III 41,1 47,2 (18,2) 

Summa 100,0 100,0 (100,1) 

(n) 107 53 11 

4.4 Förändring i partisympatier bland dem som före studiernas början 

var socialdemokrater» socialister, borgerliga och indifferenta 

Den starka minskningen av socialdemokratiska sympatisörer i den undersökta 

panelen motiverar en särskild granskning av dem som var socialdemokrater 

när de började läsa höstterminen 1970. I Tabell 4:10 kan vi se att det 

var viktigast att ha en far i socialgrupp III för att förbli socialdemokrat 

under de tvä första studieåren. Av dem som var socialdemokrater hösten 1970 

och som samtidigt hade en far i socialgrupp I var endast 21,1 % fortfarande 

socialdemokrater våren 1972, jämfört med 48,3 % av dem som hade en far i 

socialgrupp III. Det är också uppenbart att de socialdemokrater som kom från 

socialgrupp I eller II haft lättare att övergå till att sympatisera med något 

annat socialistiskt parti och att övergången varit lättast för dem ur social

grupp I: 47,3 % av dem som kom ur socialgrupp I och som alltså var social

demokrater hösten 1970 sympatiserade våren 1972 med något annat socialistiskt 

parti jämfört med 44,1 % respektive 28,4 % av dem med en far i socialgrupp II 

respektive III. Samtidigt bör det också observeras att övergång till borgerliga 

sympatier var klart avhängigt socialgruppstillhörigheten: det var mest ovanligt 

att övergå till borgerliga sympatier bland studenterna ur socialgrupp III och 

minst ovanligt bland dem ur socialgrupp I (Tabell 4:11). 
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Tabell 4;10 Partisympati vid andra och tredje panelomgången bland dem som 

var socialdemokrater vid första panelomgången efter social

gruppstillhörighet. Relativa frekvenser. 

Panelomgång 2 Panelomgång 3 

I II III I II III 

Moderaterna (5,3) 0,0 0,0 (0,0) 1,1 0,0 

Folkpartiet (0,0) 3,2 0,8 (0,0) 0,0 0,8 

Centerpartiet (21,1) 3,2 <+,2 (15,8) 9,7 8,3 

KDS (0,0) 1,1 0,0 (0,0) 0,0 0,0 

Socialdem (36,8) 65,6 75,0 (21,1) 26,9 48,3 

Vpk (21,1) 12,9 10,0 (36,8) 31,2 21,7 

KFML (5,3) 1.1 1,7 (10,5) 9,7 6,7 

övriga1* (0,0) 2,2 0,0 (0,0) 3,2 0,0 

Vet ej (10,5) 10,8 8,3 (15,8) 18,3 1^,2 

Summa 100,1 100,1 100,0 100,0 100,1 100,0 

(n) 19 93 120 19 93 120 

Det tycks alltså vara ett starkare motstånd mot att övergå till sympatier 

med kommunistiska partier eller organisationer bland socialdemokratiska 

studenter från arbetarhem än från andra hem. Möjligen kan detta vara socialt 

och historiskt-ideologiskt betingat och skulle i så fall bero på följande: 

Majoriteten av föräldrarna till studenterna i panelen upplevde säkerligen 

det sena HO-talets och det tidiga 50-talets hårda antikommunism som kul

minerade med händelserna i Ungern 1956. Alldeles speciellt kan de föräldrar 

som var arbetare (oeh socialdemokrater) ha fört över den oförsonliga atti-
2)  

tyden mot kommunister från den fackliga (och politiska) kampen på arbets- • 

platserna till sina barn. Kopplingen mellan egna levnadsförhållanden och en 

socialdemokratisk politisk uppfattning är (och kanske i högre utsträckning 

var) dessutom mera direkt i ett arbetarhem än i ändra hem där en social

demokratisk hållning mera kan vara resultat av intellektuella och moraliska 

än sociala skäl. Det är alltså inte osannolikt att dessa faktorer samverkat 

och gjort att bindningen till det socialdemokratiska partiet är mindre starkt 

(och samtidigt fiendskapen till kommunismen mindre) för en socialdemokratisk 

student från ett icke-arbetarhem. 

1) övriga socialistiska organisationer/partier, i huvudsak KFML(r). 

2) Den oförsonliga attityden var enligt många ömsesidig mellan socialdemokrater 
och kommunister. 
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Tabell 4:11 Andel borgerliga och socialister vid panelomgång 3 bland dem 

som var socialdemokrater vid panelomgång 1. Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Borgerliga (15,8) 10,8 9,1 

Socialister (68,4) 71,0 76,7 

Vet ej (15,8) 18,3 14,2 

Summa 100,0 100,1 100,0 

(n) 19 93 120 

När det gäller samtliga som var socialister hösten 1970 kan vi se (Tabell 

4:12) att tendensen är densamma som ifråga om enbart socialdemokrater, 

men att skillnaderna är mindre. Det bör också noteras att vilka uppdel

ningar av materialet som är görs så var det vanligast bland studenterna ur 

socialgrupp II att övergå till en indifferent hållning. Det var också intres

sant nog de ursprungligen borgerliga sympatisörerna ur socialgrupp II som 

var mest osäkra efter två år vid universitet eller högskola (Tabell 4:13), 

och detta både i jämförelse med dem som hade en socialistisk uppfattning 

i socialgrupp II och med studenterna ur de övriga socialgrupperna. Hemmets 

kontra kamratmiljöns påverkan, dvs korstrycket, på säkerligen en stor del 

av studenterna i panelen tycks alltså ha varit starkast för de ursprung

ligen borgerliga ur socialgrupp II: trycket hemifrån eller erfarenheter 

från tidigare miljöer favoriserade ett fortsatt stöd till något av de bor

gerliga partierna medan den allmänna tendensen bland kamrater och i student

miljön favoriserade en övergång till sympatier med något parti till vänster 

om socialdemokratin (främst Vpk) och resultatet blev 'vet inte* för en fjär

dedel av de ursprungligen borgerliga studenterna ur socialgrupp II. 

Tabell 4:12 Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången av 

dem som var socialister vid första panelomgången efter social

grupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Borgerliga 10,7 9,1 7,9 

Socialister 75,0 73,6 77,6 

Vet ej 14,3 17,3 14,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 

(n) ' 28 110 152 



34 

Tabell 4:13 Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången 

av dem som var borgerliga vid första panelomgången efter 

socialgrupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Borgerliga 69,0 62,1 77,1 

Socialister 17,3 13,6 11,5 

Vet ej 13,8 24,3 11,5 

Summa 100,1 100,0 100,1 

(n) 29 66 61 

Förhållandet att de ursprungligen borgerliga studenterna ur socialgrupp 

II både i minst utsträckning behöll sina borgerliga sympatier och i störst 

utsträckning övergick till en indifferent hållning kan mycket väl bero på 

att för studenter ur den lägre medelklassen, vars levnadsförhållanden allt 

mindre skiljer sig från arbetarklassens, är ett socialistiskt alternativ 

inte lika otänkbart som för föräldrarna och ett borgerligt alternativ är 

inte längre ett självklart politiskt val betingat av sociala förhållanden. 

Det enda som hindrar att fler studenter från lägre medelklass övergår till 

socialistiska sympatier är antagligen just deras tidigare politiska upp

fattning. Att det kan vara på detta sätt stöds av Tabell 4:14 där vi ser 

att de ursprungligen indifferenta studenterna ur socialgrupp II oftast 

blev socialister och minst ofta behöll sin indifferenta hållning. 

Just dessa indifferenta är en intressant grupp. I Tabell 4:14 kan vi se 

att de som hösten 1970 inte hade någon uttalad politisk uppfattning obe

roende av socialgruppsursprung oftare blev socialister än borgerliga. Vi 

kan också se att de osäkra ur socialgrupp III minst ofta blev borgerliga 

och att studenterna ur socialgrupp I minst ofta blev socialister. Även 

bland de osäkra var studenterna från socialgrupp III 'stabilast'. 



35 

Tabell H:IH Andel borgerliga och socialister vid tredje panelomgången av 

dem som var indifferenta vid första panelomgången efter social

grupp. Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Borgerliga (17,7) 17,8 11,1 

Socialister (35,3) 42,2 10,7 

Vet ej (47,1) 40,0 48,2 

Summa 100,1 100,0 100,0 

(n) 17 45 27 

4.5 Stabilitet i partisympatier och social bakgrund 

Att studenterna från socialgrupp III var stabilast i sin politiska upp

fattning, vare sig det gäller borgerliga, socialistiska eller indifferenta, 

konfirmeras ytterligare i Tabell 4:15. Där kan vi se att 47,5 % av stu

denterna ur socialgrupp III hade samma politiska uppfattning vid de tre 

mättillfällena mot 29,9 % av studenterna ur socialgrupp II och 31,1 % av 

studenterna ur socialgrupp I. 

0m vi undantar folkpartisterna ur socialgrupp I och Vpk:arna ur social

grupp II så var socialgrupp III-studentema stabilast i politisk uppfatt

ning oberoende av partisympati. Notervärt är väl att av de socialistiska 

studenterna ur socialgrupp I 1 så var sympatisörerna med KFML stabilast 

både jämfört med de övriga socialisterna i socialgrupp III och med socialis

terna ur de båda andra socialgrupperna. 
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Tabell 1:15 Andel som uppgett viss partisympati vid samtliga panelom

gångar av dem som uppgav sympati för detta parti vid första 

panelomgången i de olika socialgrupperna. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

% (n) % (n) % (n) 

Moderaterna 44,4 (9) 16,7 (6) 66,7 (6) 

Folkpartiet 36,4 (11) 22,7 (22) 25,0 (16) 

Centerpartiet 37,5 (8) 46,7 (30) 67,7 (34) 

KDS 0,0 (1) 62,5 (8) 80,0 (5) 

Socialdem 15,8 (19) 25,8 (93) 44,2 (120) 

Vpk 25,0 (4) 42,9 (7) 40,0 (10) 

KFML 20,0 (5) 20,0 (10) 50,0 (22) 

Vet ej 41,2 (17) 26,7 (45) 40,7 (27) 

Alla 31,1 (74) 29,9 (221) 47,5 (240) 

Om vi enbart ser på den politiska sammansättningen (uppdelat på de två 

"blocken") bland de stabila i respektive socialgrupp (Tabell 4:16) så kan 

vi konstatera en alldeles tydlig skillnad mellan studenter med olika socialt 

ursprung. Här ges ett klart belägg för att huvudtendensen i sambandet mellan 

socialgrupp och politiska sympatier fortfarande gällde för denna grupp. Men 

det bör understrykas att detta övertydliga samband alltså i första hand 

gällde för dem som inte lät sig påverkas politiskt under studietiden. Bland 

dessa kan vi t o m konstatera ett starkare samband mellan socialgruppstill

hörighet och politisk uppfattning för dem som kom ur socialgrupp I och II 

om vi jämför med fördelningen hösten 1970 (jfr Tabell 4:3). Det bör också 

noteras att nästan en tredjedel av de politiskt 'orörliga1 ur socialgrupp 

I framhärdade i att inte ta politisk ställning' 

Men, samtidigt med att vi noterar detta tydliga belägg för sambandet 

socialgrupp - politiska sympatier, så kan vi också se (Tabell 4:17) att de 

som oftast behöll sina ursprungliga sympatier var de borgerliga studenterna 

ur socialgrupp III. De minst stabila var de studenter ur socialgrupp I som 

hösten 1970 uppgav sympati med något socialistiskt parti. Detta bör under

strykas: bland dem som "inte röstade med sin klass" var studenterna ur social

grupp III betydligt partitrognare sin politiska avvikelse än studenterna från 

socialgrupp I "T 
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Tabell 4:16 Andel borgerliga och socialister bland dem som sympatiserat 

med samma parti vid samtliga panelomgångar efter socialgrupp. 

Relativa frekvenser. 

Socialgr I Socialgr II Socialgr III 

Borgerliga 47,8 37,9 30,7 

Socialister 21,7 43,9 59,7 

Vet ej 30,4 18,2 9,7 

Summa 99,9 100,0 100,1 

(n) 23 66 114 

Tabell 4:17 Andel som haft samma partisympati vid samtliga panelomgångar 

av dem som var borgerliga respektive socialister hösten 1970 

i de olika socialgrupperna. Relativa frekvenser. 

Borgerliga 

Socialister 

Socialgr I 

% (n) 

37,9 (29) 

17,9 (28) 

Socialgr II 

% (n) 

37,9 (66) 

26,4 (110) 

Socialgr III 

% (n) 

57,4 (61) 

44,7 (152) 

Den tidigare framställningen har i huvudsak varit sammanfattningar och 

analys av huvuddragen i de bruttoförändringar ('turn-over' i anglo-ameri-

kansk sociologisk terminologi) i partipolitiska sympatier som skett under 

de två studerade läsåren. Som avrundning av detta kapitel om den sociala 

bakgrundens betydelse för förändring av de politiska sympatierna kan det 

vara lämpligt att studera den speciella variant av bruttoförändringar som 

består i att studera rekryt er ingen av politiska sympatisörer i de olika 

socialgrupperna. Dvs att i det här fallet studera vilken politisk uppfatt

ning de hade hösten 1970 som våren 1972 hade en viss politisk uppfattning, 

t ex: vilken politisk uppfattning hade hösten 1970 de studenter ur social

grupp I som våren 1972 var centerpartister. (De mera vanliga bruttoföränd-

ringstabeller som redovisar förändringarna från panelomgång ett till panel

omgång två och förändringarna från panelomgång två till tre finns redovisade 

i ett appendix till detta kapitel. Dessa tabeller utgör basmaterialet för 

redovisningen i detta kapitel). 

När det gäller studenterna ur socialgrupp I så är det absoluta antalet med 

viss partisympati så pass få att en enstaka individ ger stora utslag i de 

relativa talen. (Försiktig läsning av Tabell 4:16 rekommenderas alltsåO. 
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Därför har också de absoluta talen medtagits i Tabell 4:16. Vi kan dock 

se att ingen av de i slutet av den studerade perioden borgerliga studen

terna ur socialgrupp I kom från något av partierna vänster om socialdemokra

tin, men att 20 % av centerpartisterna ursprungligen var socialdemokrater. 

Tjugofem procent av dem som våren 1972 var socialdemokrater kom från ett 

borgerligt parti (centern) och 21 % av Vpk-arna sympatiserade ursprungligen 

med ett borgerligt parti medan ingen av KFML-arna var borgerlig hösten 1970. 

Bland socialgrupp II-studenterna gällde samma förhållande som bland social

grupp I-studenterna att ingen av dem som var borgerliga vt 1972 kom från 

något parti till vänster om socialdemokratin medan en något större andel 

av centerpartisterna ursprungligen sympatiserade med socialdemokratin 

(Tabell 4:17). Inte fullt 9 % av socialdemokraterna kom från något borger

ligt parti jämfört med drygt 10 % av Vpk-arna och drygt 4 % av KFML-arna. 

Endast 3 % av socialdemokraterna kom från något annat socialistiskt parti 

medan så pass mycket som nästan 67 % av Vpk-arna (hela 62,5 % från social

demokratin) och 41 % av KFML-arna kom från något annat socialistiskt parti. 

Även socialgrupp III-studenterna beskrev i huvudsak samma rekryterings

gång som de övriga när det gällde de som var borgerliga i slutet av den 

studerade perioden med ett enda (märkligt?) undantag. Vi ser dock att det 

var mycket ovanligare bland socialdemokraterna i denna grupp att ha haft 

borgerliga sympatier än i de två andra grupperna och hela 87 % av social

demokraterna var socialdemokrater ht 1970 (Tabell 4:18). Vpk-arna bland 

socialgrupp III-studenterna kom i lika stor utsträckning från socialde

mokratin som Vpk-arna bland socialgrupp II-studenterna, medan en mindre 

andel av KFML-arna i denna grupp gjorde det jämfört KFML-arna i social

grupp II. Ingen av KFML-arna kom från något borgerligt parti. 

Dessa tre rekryteringstabeller förtydligar i detaljer den stora politiska 

rörligheten (se vidare appendixet) bland studenterna i panelen och preciserar 

vissa av de redan tidigare redovisade skillnaderna mellan studenter från 

olika sociala skikt. Särskilt notervärd är kanske den detaljen att social

demokratin inte enbart tappar sympatisörer i förhållande till utgångsläget 

utan också rekryterar sympatisörer (i förhållande till slutläget), dvs 

den absoluta avtappningen är större än vad soin syns i de tidigare redovisade 

relativa talen och att denna rekrytering är minst bland socialgrupp III-

studenterna. 
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Tabell 4:18 Partisympatiernas fördelning hösten 1970 hos studenterna nr social 

grupp I efter den sympati de kom att inta våren 1972. Absoluta och 

relativa frekvenser. 

Parti
sympati 
ht 1970 

Partisympati våren 1972: 

M Fp C KDS S Vpk KFML Övr1* Vet 
ej 

Summa 

M 1 0 2 1 0 0 0 0 2 9 
% 80.0 0 13.3 100.0 0 0 0 0 12.5 12.2 

Fp 1 5 3 0 0 1 0 0 1 11 
% 20.0 100.0 20.0 0 0 7.1 0 0 6.3 14.9 

C 0 0 3 0 2 2 0 0 1 8 
% 0 0 20.0 0 25 .0 14.3 0 0 6.3 10.8 

KDS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
% 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 1.4 

S 0 0 3 0 4 7 2 0 3 19 

% 0 0 20.0 0 50 .0 50.0 33.3 0 18.8 25.7 

Vpk 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 
% 0 0 0 0 0 7.1 16.7 25.0 6.3 5.4 

KFML 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 
% 0 0 0 0 0 7.1 16.7 75.0 0 6.8 

Vet ej 0 0 3 0 2 2 2 0 8 17 

% 0 0 25.0 0 25 .0 14.3 33.3 0 50.0 23.0 

Summa 5 5 15 1 8 14 6 4 16 74 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) Socialistiska organisationer 



Tabell 4:19 Partisympatiernas fördelning hösten 1970 hos studenterna ur social

grupp II efter den partisympati de kom att inta våren 1972. Absoluta 

och relativa frekvenser. 

Partisympati våren 1972: 

Parti
sympati 
ht 1970 

M Fp c KDS S Vpk KFML övr Vet 
ej 

Summa 

M 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6 
% 75.0 0 2.4 0 0 0 0 0 3.4 2.6 

Fp 0 6 5 0 1 3 0 0 7 22 
% 0 66.7 11.9 0 2.9 6.3 0 0 11.9 9.6 

C 0 2 17 0 1 2 1 0 8 31 
% 0 22.2 40.5 0 2.9 4.2 4.5 0 13.6 13.5 

KDS 0 1 1 5 1 0 0 0 0 8 
% 0 11.1 2.4 100.0 2.9 0 0 0 0 3.5 

S 1 0 9 0 25 30 9 3 19 96 
% 25.0 0 21.4 0 71.4 62.5 40.9 60.0 32.2 41.9 

Vpk 0 0 0 0 1 4 0 1 1 7 
% 0 0 0 0 2.9 8.3 0 20.0 1.7 3.1 

KFML 0 0 0 0 0 2 7 0 1 10 
% 0 0 0 0 0 4.2 31.8 0 1.7 4.4 

övr1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
% 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 .4 

Vet ej 0 0 9 0 6 7 5 1 20 48 
% 0 0 21.4 0 17.1 14.6 22.7 20.0 33.9 21.0 

Summa 9 42 5 35 48 22 5 59 229 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) Framstegspartiet, ett borgerligt parta som dök upp före valet 1970 men 
som aldrig ställde upp i valet 
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Tabell H:20 Partisympatiernas fördelning hösten 1970 hos studenterna ur social

grupp III efter den partisympati de kom att inta våren 1972. Absolu 

ta och relativa frekvenser. 

Partisympati våren 1972: 

Parti
sympati 
ht 1970 

M Fp C KDS S Vpk KFML övr Vet ej Summa 

M 4 1 0 1 0 0 0 0 0 6 

% 66.7 12.5 0 16.7 0 0 0 0 0 2.4 

Fp 1 4 1 1 1 4 0 1 3 16 

% 16.7 50.0 2.3 16.7 1.4 9.3 0 50.0 6.8 6.5 

C 0 2 27 0 0 1 0 0 4 34 

% 0 25.0 62.8 0 0 2.3 0 0 9.1 13.8 

KDS 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 

% 0 0 2.3 66.7 0 0 0 0 0 2.0 

S 0 1 10 0 60 27 8 0 18 124 

% 0 12.5 23.3 0 87.0 62.8 32.0 0 40.9 50.4 

Vpk 1 0 0 0 2 4 1 0 2 10 

% 16.7 0 0 0 2.9 9.3 4.0 0 4.5 4.1 

KFML 0 0 0 0 1 3 14 1 3 22 

% 0 0 0 0 1.4 7.0 56.0 50.0 6.8 8.9 

Övr 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
% 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 .4 

Vet ej 0 0 3 0 5 4 2 0 14 28 

% 0 0 7.0 0 7.2 9.3 8.0 0 31.8 11.4 

Summa 6 8 43 6 69 43 25 2 44 246 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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*».7 Sammanfattning 

Våra data rörande den studerade panelens utveckling och förändring av de 

politiska sympatierna visar att den sociala bakgrunden spelat stor roll 

för vilken politisk uppfattning studenterna hade såväl när de började läsa 

vid universitet/högskola som efter tvä års studier. 

Studenterna ur socialgrupp III var nämligen betydligt oftare socialister 

både i början och i slutet av den studerade perioden än studenterna ur 

de båda andra socialgrupperna, trots att det skedde en minskning av an

delen socialister och en ökning av andelen indifferenta bland socialgrupp 

III-studenterna. 

över hela den studerade perioden var det faktiskt bara hos studenterna 

från socialgrupp I som det förekom en ökning av andelen socialister» men 

trots detta var andelen socialister minst bland dessa studenter. 

Från tidigare vet vi att hela minskningen av andelen socialister berodde 

på de minskade sympatierna för socialdemokraterna. I den kraftiga ökningen 

av sympatier med de andra socialistiska partierna, framför allt med Vpk, 

var det oftast studenterna ur socialgrupp II som övergick till sådana 

sympatier, medan studenterna ur socialgrupp III gjorde det i minst utsträck

ning, men även dessa senare gick påtagligt åt vänster. 

Det minskade stödet för socialdemokratin innebar dock inte att det skedde 

någon omfördelning av den sociala sammansättningen bland de socialdemo

kratiska sympatisörerna i panelen. Tvärtom kom det kvarvarande stödet i 

ännu högre grad från studenterna från socialgrupp III. Däremot skedde 

en omfördelning bland sympatisörerna för de övriga socialistiska partierna. 

Det relativa stödet från socialgrupp Ill-studenterna minskade hela tiden 

medan förhållandet var det motsatta när det gällde studenterna från social

grupp II och i slutet av den studerade perioden utgjorde dessa det star

kaste stödet. Andelen socialgrupp I-studenter bland sympatisörerna med 
•v 

de övriga socialistiska partierna ökade däremot inte. Den ofta upprepade 

tesen att vänstern i huvudsak rekryterar sina sympatisörer från överklass 

och övre medelklass (socialgrupp I) får alltså inte heller i vårt material 

något stöd. 
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Vid en närmare granskning av dem som var socialdemokrater vid inskriv

ningen så visade det sig att det var viktigast att ha en far tillhörande 

socialgrupp III för att Jrörbli socialdemokrat under de två första studieåren. 

De bland de ursprungliga socialdemokraterna som haft lättast att övergå till 

att sympatisera med något annat socialistiskt parti var studenterna ur social

grupp I eller II. 

Det tycks alltså vara ett starkare motstånd mot att övergå till sympatier 

med kommunistiska partier bland socialdemokratiska studenter från arbetar

hem än från andra hem. Möjligen kan detta vara historiskt-ideologiskt be

tingat. Majoriteten av föräldrarna till dessa studenter upplevde det sena 

40-talets och det tidiga 50-talets hårda antikommunism och de som var 

arbetare kan ha fört över den oförsonliga attityden mot kommunister från 

kampen på arbetsplatserna till sina barn. Kopplingen mellan privata sociala 

förhållanden och politiska sympatier är (och kanske i högre utsträckning 

var) ju dessutom mera direkt i ett arbetarhem än i andra hem. Det är allt

så inte osannolikt att den historiska och ideologiska bindningen till det 

socialdemokratiska partiet är mindre stark för en socialdemokratisk stu

dent som inte kommer från ett arbetarhem. 

Även övergångar till borgerliga sympatier bland de ursprungligen social

demokratiska studenterna visade ett samband med socialgruppstillhörig

heten: det var minst ovanligt med sådana övergångar bland socialgrupp I-

studenter och mest ovanligt bland socialgrupp III-studenter. 

De som oftast övergick från någon partisympati till en indifferent hållning 

efter två år var socialgrupp Il-studenterna och då särskilt de som ursprung

ligen hade borgerliga sympatier. Detta senare kan mycket väl vara ett re

sultat av ett korstryck: hemmiljön påbjöd fortsatta borgerliga sympatier 

medan studentmiljön favoriserade socialistiska sympatier. Det som hindrade 

att fler borgerliga studenter från den lägre medelklassen, vars klassmässiga 

position är både socialt och politiskt labil, övergick till socialistiska 

sympatier var antagligen just deras ursprungliga politiska uppfattning. 

Detta antagande stöds av att de ursprungligen indifferenta studenterna 

ur socialgrupp II oftast blev socialister. 
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Med några få undantag så var studenterna från socialgrupp III oberoende 

av partisympati stabilast i sin politiska uppfattning och allra stabilast 

var de ursprungligen borgerliga studenterna ur socialgrupp III. Ytterligare 

en bekräftelse på den sociala bakgrundens betydelse för politiska sympatier 

får man om man studerar enbart dem som hade samma politiska uppfattning vid 

samtliga mättillfällen: en kraftig övervikt borgerliga sympatisörer bland 

de stabila i socialgrupp I, en svag övervikt socialister bland de stabila 

i socialgrupp II och en kraftig övervikt socialister bland de stabila i 

socialgrupp III. 
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1.8 Appendix: bruttoförändringar i de partipolitiska sympatierna 

mellan panelomgångarna i de olika socialgrupperna 

Tabell 4:21 Partisympatiernas fördelning våren 1971 hos studenterna ur social

grupp I efter partisymDati hösten 1970. Absoluta och relativa frek

venser. 

Partisympati hösten 1970: 

Parti
sympati 
vt 1971 

M Fp C KDS s Vpk KFML Vet ej Summa 

M 7 1 0 0 1 0 0 0 9 
% 77.8 7.7 0 0 5.0 0 0 0 11.5 

Fp 0 7 0 0 0 0 0 1 8 
% 0 53.8 0 0 0 0 0 5.6 10.3 

C 0 1 i+ 0 4 0 0 1 10 
% 0 7.7 50.0 0 20.0 0 0 5.6 12.8 

KDS 1 1 0 1 0 0 0 0 3 
% 11.1 7.7 0 100.0 0 0 0 0 3.8 

S 0 1 3 0 7 0 0 0 11 
% 0 7.7 37.5 0 35.0 0 0 0 14.1 

Vpk 0 1 0 0 4 2 0 1 8 
% 0 7.7 0 0 20.0 50.0 0 5.6 10.3 

KFML 0 0 0 0 1 2 3 2 8 
% 0 0 0 0 5.0 50.0 60.0 11.1 10.3 

övr1* 0 0 1 0 0 0 2 1 4 
% 0 0 12.5 0 0 0 40.0 5.6 5.1 

Vet ej 1 1 0 0 3 0 0 12 17 
% 11.1 7.7 0 0 15.0 0 0 66.7 21.8 

Summa 9 13 8 1 20 4 5 18 78 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) övriga socialistiska partier/organisationer 
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Tabell H:22 Partisympatiernas fördelning våren 1972 hos studenterna ur social

grupp I efter partisympati våren 1971. Absoluta och relativa frek
venser. 

Partisympati våren 1971: 

Parti
sympati 
vt 1972 

M Fp C KDS S Vpk KFML övr1) Vet ej Summa 

M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
% 55.6 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6 

FP 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 
% 0 50.0 0 0 0 0 0 0 6.7 6.6 

C 2 1 7 2 1 0 0 0 2 15 
% 22.2 12.5 70.0 66.7 10,0 0 0 0 13.3 19.7 

KDS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
% 0 0 0 33.3 0 0 0 0 0 1.3 

S 0 1 0 0 5 0 1 0 1 8 
% 0 12.5 0 0 50.0 0 12.5 e 6.7 10.5 

Vpk 0 0 2 0 3 6 2 2 0 15 
% 0 0 20.0 0 30.0 66.7 25.0 50.0 0 19.7 

KEMI» 1 0 0 0 0 1 3 0 1 6 
% 11.1 0 0 0 0 11.1 37.5 0 6.7 7.9 

Övr1^ 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 
% 0 0 0 0 0 0 25.0 50.0 0 5.3 

Vet ej 1 2 1 0 1 2 0 0 10 17 
% 11.1 25.0 10.0 0 10.0 22.2 0 0 66.7 22.4 

Summa 9 8 10 3 10 9 8 H 15 76 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) övriga socialistiska partier/organisationer 



Tabell 4:23 Partisympatiernas fördelning våren 1971 hos studenterna ur social

grupp II efter partisympati hösten 1970. Absoluta och relativa 

frekvenser. 

Partisympati hösten 1970: 

M Fp KDS Vpk KFML Vet ej Summa 

3 
50.0 

1 
16.7 

0 
0 

0 
0 

1 
16.T 

0 
0 

o 
o 

0 
Q 

1 
16.7 

0 
0 

11 
50.0 

3 
13.6 

0 
0 

0 
0 

1 
*.5 

0 
0 

1 
4.5 

6 
27*3 

0 
0 

1 
3.2 

16 
51,6 

0 
0 

4 
12« 9 

6*5 

0 
0 

1 
3.2 

7 
22.6 

6 22 31 
100.0 100.0 100.0 

0 
0 

1 
12.5 

0 
0 

6 
T5.0 

1 
12*5 

0 
9 

0 
0 

« 
0 

0 
0 

8 

0 
0 

3 
3.1 

3 
3,1 

1 
1.0 

63 
64,9 

ir 

IV 

i 
1.0 

2 
2.1 

12 
12.4 

97 

0 
0 

0 
0 

0 
O 

0 
o 

25*0 

5 
6t*5 

1 
12.5 

0 
0 

0 
0 

8 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
a 

2 
20^0 

8 
80.0 

0 
o 

o 
o 

10 
100.0 100.0 100.0 100.0 

1 
2 . 2  

0 
o 

6 
13.3 

0 
0 

8 
17,8 

4 
8,9 

5 

IUI 

0 
0 

21 
46.7 

45 
100.0 

4 
1.8 

17 
7.5 

28 
12.3 

7 
3.1 

79 
34.8 

ß6 
XU5 

15 
6.6 

4 
1,8 

47 
20.7 

227 
100.0 

1) övriga socialistiska partier/organisationer 
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Tabell 4:24 Partisympatiernas fördelning våren 1972 hos studenterna ur social

grupp II efter partisympati våren 1971. Absoluta och relativa frek

venser » 

Parti
sympati 
vt 1972 

Partisympati våren 1971: 

M Fp C KDS S Vpk KFML Övr1} Vet ej Summa 

M 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 
% 25.0 5.9 0 0 1.3 0 0 0 2.2 1.8 

Fp 0 6 0 0 1 0 0 0 2 9 
% 0 35.3 0 0 1.3 0 0 0 4.4 4.1 

C 1 2 21 1 8 2 0 0 6 41 
% 25,0 11.8 75.0 14.3 10.4 8.0 0 0 13.3 18.5 

KDS 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 
% 0 0 0 71.4 0 0 0 0 0 2.3 

S 0 2 0 0 31 0 2 0 0 35 
% 0 11.8 0 0 40.3 0 13.3 0 0 15.8 

Vpk 0 2 1 1 18 16 1 1 7 47 
% 0 11.8 3.6 14.3 23.4 64.0 6.7 25.0 15.6 21.2 

KFML 0 0 0 0 4 4 10 2 2 22 
% Ö 0 0 0 5.2 16.0 66.7 50.0 4.4 9.9 

w1' 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5 
% 0 0 0 0 1.3 8.0 0 25.0 2.2 2.3 

Vet ej 2 4 6 0 13 1 2 0 26 54 
% 50.0 23.5 21.4 0 16.9 4.0 13.3 0 57.8 24.3 

Summa t» 17 28 7 • 77 25 15 4 45 222 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) Övriga socialistiska partier/organisationer 
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Tabell 4:25 Partisympatiernas fordelning våren 1971 hos studenterna ur social

grupp III efter partisympati hösten 1970. Absoluta och relativa 

frekvenser. 

Partisympati hösten 1970: 

Parti-
sympati 
vt 1971 

M Fp C KDS S Vpk KFML 

i 

Övr1* Vet ej Summa 

M 5 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
% 83.3 6.3 219 0 0 0 0 0 0 2.8 

Fp 0 9 1 0 1 0 0 0 0 11 
% 0 56.3 2.9 C 8 0 0 0 0 4.4 

C 0 1 25 0 5 0 0 1 5 37 
% 0 6.3 71.4 0 4.5 0 0 ioo;o 18,5 14,9 

KDS 1 0 0 6 0 0 0 0 0 7 
% 16.7 0 0 100.0 0 0 0 0 0 2,8 

S 0 1 2 0 93 1 3 0 2 102 
% 0 6.3 5.7 0 75.0 10.0 13.0 0 7.4 41.1 

Vpk 0 2 1 0 13 9 4 0 2 31 
% 0 12.5 2.9 0 10.5 90.0 17.4 0 7.4 12.5 

KFML 0 0 0 0 2 0 14 0 2 18 
% 0 0 0 0 1.6 0 60.9 0 7.4 7.3 

.. 2) 
Ovr 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
% 0 0 0 0 0 0 8.7 0 0 .8 

Vet ej 0 2 5 0 10 0 0 0 16 33 
% 0 12.5 14.3 0 8.1 0 0 0 59.3 13.3 

Summa 6 16 35 6 124 10 23 i 27 248 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) Framstegspartiet, ett tillfälligt borgerligt parti före valet 1970 

2) Övriga socialistiska partier/organisationer 
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Tabell 4:26 Partisympatiernas fördelning våren 1972 hos studenterna tir social

grupp III efter partisympati våren 1971. Absoluta och relativa 

frekvenser. 

Partisympati våren 1971: 

Parti
sympati 
vt 1972 

M FP C KDS S Vpk KFML övr1) Vet ej Summa 

M 4 1 0 0 0 1 0 0 0 6 
% 57.1 9.1 0 0 0 3.2 0 0 0 2.5 

Fp 1 6 0 0 0 0 0 0 1 8 
% 14.3 54.5 0 0 0 0 0 0 3.0 3.3 

C 1 1 30 1 7 0 0 0 3 43 
% 14.3 9.1 81.1 16, .7 7.1 0 0 0 9.1 17.6 

KDS 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6 
% 0 9.1 0 83, .3 0 0 0 0 0 2.5 

S 0 0 3 0 58 3 0 0 4 68 
% 0 0 8.1 0 58.6 9.7 0 0 12.1 27,9 

Vpk 1 0 2 0 19 14 3 0 4 43 
% 14.3 0 5.4 0 19.2 45.2 16.7 0 12.1 17.6 

KFML 0 0 0 0 3 6 13 1 2 25 
% 0 0 0 0 3.0 19.4 72.2 5f .0 6.1 10.2 

Övr1} 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
% 0 9.1 0 0 0 0 0 50.0 0 8 

Vet ej 0 1 2 0 12 7 2 0 19 43 
0 9.1 5.4 0 12.1 22.6 11.1 0 57.6 17.6 

Summa 7 11 37 6 99 31 18 2 33 244 
% 100.0 100.0 100.0 

O
 
o
 

H
 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1) övriga socialistiska partier/organisationer. 
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5 STUDIEVAL OCH POLITISKA SYMPATIER 

5.1 Andel borgerliga och socialister vid olika utbildningar 

Från olika undersökningar (bl a en rad amerikanska) vet vi att det finns 

vissa relationer mellan studieval och politiska sympatier.^ Studenter 

med bestämd yrkesinriktning vid vissa klart yrkesinriktade utbildnings

vägar (t ex blivande ingenjörer, företagsekonomer och lärare som utbildas 

vid lärarhögskolor) är både politiskt konservativa och politiskt inaktiva 

medan studenter vid mindre klart yrkesinriktade utbildningar av humaniskt 

och samhällsvetenskaplig karaktär samt blivande socialarbetare är politiskt 

radikalare och aktiva. 

Detta synes också gälla i huvudsak för den studerade panelen vad beträffar 

de politiska sympatierna (se Tabell 5:1). Minst borgerliga och oftast 

secialister för hela den studerade perioden var de studerande vid social

högskolan, medan de studerande vid lärarhögskolan samt medicinare och 

©dontologer var mest borgerliga och minst ofta socialister. "Mitt på skalan" 

befann sig filosoferna, av vilka matematikerna och naturvetarna minst ofta 

uttryckte socialistiska sympatier. 

1) T ex Peterson, 1968, Keniston, 1967, Trent och Craise, 1967. 
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Tabell 5:1 Andel borgerliga och socialister vid de tre panelomgångarna 

efter fakultetstillhörighet vid den aktuella panelomgången. 

Relativa frekvenser. 

Panel 
våg 

- Hum Samh Mat-nat Medic-
Odont 

Socialh Lärh 

Borgerliga 1 25,5 29,9 31,7 39,1 21,6 33,3 

2 25,3 25,6 25,2 40,9 20,4 46,5 

3 28,7 26,6 28,1 33,3 15,2 38,3 

Socialister 1 58,5 5«+,4 48,0 34,8 72,5 38,1 

2 62,7 58,9 45,9 31,8 74,6 26,8 

3 52,1 52,1 43,8 41,7 67,1 38,3 

Vet inte 1 16,0 15,8 20,2 26,1 5,9 28,6 

2 12,1 15,6 28,8 27,3 5,1 26,8 

3 19,2 21,2 28,1 25,0 17,7 23,3 

Summa 1 100,0 100,9 99,9 100,0 100,0 100,0 

2 100,1 100,1 99,9 100,0 100,1 100,1 

3 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0 99,9 

(n) 1 94 265 104 23 51 42 

2 91 243 111 22 59 41 

3 73 203 89 24 79 60 

Ett, om än svagt, uttryck för politisk aktivitet är att ta ställning för 

någon politisk organisation, dvs ge uttryck för politisk sympati, och även 

i detta avseende liknade den studerade panelen i huvudsak tidigare data. 

Minst ofta hade de studerande vid lärarhögskolan tagit ställning för något 

politiskt parti och mest ofta de studerande vid socialhögskolan. En intres

sant utveckling beskrev här de studerande vid socialhögskolan, vilka star

tade på en mycket låg nivå vad beträffar andelen indifferenta men också 

svarade för den kraftigaste ökningen av denna andel under det andra studie

året. Den i förhållande till andra undersökningar och tidigare data kanske 

något oväntade utvecklingen i panelen med en ökning av andelen indifferenta 

får alltså i den mest 'politiserade5 studerandegruppen sitt mest påtagliga 

uttryck. 

Förändringen bland socialhögskoleeleverna gick i någon mån mera ut över de 

socialistiska sympatierna än över de borgerliga sympatierna (men här är det 

återigen den kraftiga minskningen av socialdemokratiska sympatier som slår 
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igenom). Samtidigt ökade andelen som tog politisk ställning i den minst 

'politiserade' gruppen, alltså bland de studerande vid lärarhögskolan, 

vilket naturligtvis är i högsta grad notervärt. En av orsakerna till att 

de studerande vid dessa två högskolor beskriver så olika utvecklingar 

torde rimligtvis vara att den politiska miljön vid de två skolorna är så 

olika, detta senare i sin tur bl a beroende på olika grad av politiskt 

intresse bland de studerande. 

Många, och kanske ofta hårda, politiska diskussioner vid socialhögskolan 

kan ha medfört att "vacklare" och "ljumma" istället för att ta entydig 

ställning valt att inte ta ställning.^ Lärarhögskolans traditioner och 

med studier som inte på samma sätt inbjuder till politiska diskussioner 

samt med mera borgerligt inriktade, indifferenta och politiskt inaktiva 

studerande leder inte på samma sätt till politiska kraftmätningar mellan 

olika politiska uppfattningar. Detta kan ha gjort det bekvämare att ta 

politisk ställning under studietiden för en del av de studerande vid lärar

högskolan och det kan också vara en del av förklaringen till att de be

skrivit den 'traditionellt akademiska' politiska karriären mer än några 

andra i den studerade panelen: att bli mera borgerliga under studietiden 

än i studiernas början. 

Detta sista framstår kanske tydligare om man inte låter studievalet variera 

som det gör i Tabell 5:1. (Tabell 5:1 redovisar alltså fakultetstillhörig

heten vid mättillfället vilket innebär att en del av t ex dem som läste 

vid socialhögskolan vt 1972 inte funnits där i två läsår). 

5.2 Andel borgerliga och socialister vid social- och lärarhögskolan 

I Tabell 5:2, som endast redovisar dem som hösten 1970 inledde sina studier 

vid socialhögskolan respektive lärarhögskolan och deras politiska uppfatt

ning vid studiernas början samt ett respektive två läsår därefter, finns 

endast två individer som lämnat utbildningen med (från socialhögskolan). 

Detta gör att man på ett bättre sätt än i Tabell 5:1 kan jämföra de två olika 

studiemiljöernas betydelse för förändringen i politisk uppfattning. 

1) Återigen troligen ett svar på korstryck inom studentmiljön. 
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Tabell 5:2 Andel borgerliga och socialister vid de tre panelomgångama 

bland dem som höstterminen 1970 började läsa vid socialhögskolan 

respektive lärarhögskolan. Relativa frekvenser. 

Socialhögskolan Lärarhögskolan 

Panelvåg 1 2 3 Panelvåg 1 2 3 

Borgerliga 21,6 19,6 12,0 33,3 46,3 46,3 

Socialister 72,6 76,5 76,0 38,1 26,8 29,3 

Vet inte 5,9 3,9 12,0 28,6 26,8 24,4 

Summa 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 

(n) 51 51 50 42 41 41 

Som vi kan se gick den kraftiga ökningen av andelen indifferenta bland 

socialhögskoleeleverna under det andra läsåret endast ut över de borgerliga 

sympatierna vilket är en tydlig skillnad i förhållande till resultaten i 

Tabell 5:1. Ökningen av andelen indifferenta bland dem som hela tiden läste 

vid socialhögskolan är dessutom mindre än när man tar med som efter hösten 

1970 påbörjade sina studier där (Tabell 5:1). Det tycks alltså vara så, att 

de som började på socialhögskolan efter att först ha bedrivit andra studier 

vid Umeå universitet var mera benägna att inte ta ställning och i mindre 

utsträckning lutade åt socialistiska sympatier.^ Detta kan bero på såväl 

de tidigare studiemiljöerna som på att de vid socialhögskolan mötte en 

ovan politisk miljö. En av de troliga orsakerna till utvecklingen i panelen 

som helhet med ökningen av andelen indifferenta torde vara den s k "splitt

ringen inom vänstern" (ett ofta använt uttryck för det faktum att det finns 

en rad socialistiska organisationer mellan vilka de politiska motsättningarna 

ofta är skarpa), vilket för många med vaga vänstersympatier gjort det svårt 

att ta ställning för någon viss organisation. 

En ibland framförd spekulation i detta sammanhang är att "splittringen 

inom vänstern" leder till en ökning av de borgerliga sympatierna, men detta 

gällde i alla fall inte för dem som hösten 1970 påbörjade sina studier vid 

1) Den sociala sammansättningen bland dessa var också annorlunda, se 
Göran Cigehn, Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos 
en grupp studenter, 1975. 
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socialhögskolan i Umeå. Snarare torde det vara så att de som var på väg 

åt vänster fastnade i en indifferent hållning eller dolde sina vänster

sympatier undet det neutrala 'vet inte' vid besvarandet av våra fråge

formulär . 

5.3 Förändring av partisympatier och sympatier med vänstern vid olika 

utbildningar 

Kategoriseringen i borgerliga och socialister leder ju, vilket vi tidigare 

har sett, till en underskattning av den politiska rörelsen till vänster i 

den studerade panelen. Vad som i grova drag har skett är att de som var 

borgerliga hösten 1970 förblev borgerliga men koncentrerade sina sympatier 

på centerpartiet och att de som var socialister förblev socialister men i 

stor utsträckning lämnade socialdemokratin och övergick till sympatier med 

Vpk (se t ex Tabell 5:3). Om man vill använda den diffusa termen 'vänster-

vridning' och därmed avse en övergång från sympatier med borgerliga partier 

till sympatier med socialistiska, då skedde ingen 'vänstervridning' av den 

studerade panelen under de två första studieåren vid universitet eller hög

skola. Om man däremot med termen 'vänstervridning' avser en ökning av sym

patierna med partierna/organisationerna till vänster om socialdemokraterna, 

då skedde en påtaglig 'vänstervridning' av panelen under åren 1970-1972. 

Om vi här en stund begränsar oss till den senare betydelsen av termen 

'vänstervridning' så kan vi konstatera (Tabell 5:3 och framför allt Tabell 

5:4) att de studerande vid socialhögskolan och samhällsvetenskapliga fakul

teten i störst utsträckning ökade sina sympatier med Vpk, KFML eller övriga 

socialistiska organisationer (övriga = i huvudsak KFML(r)). Det är uppenbart 

att den politiska uppfattningen i viss utsträckning både påverkas av och 

påverkar studievalet. Om vi tar t ex socialhögskoleeleverna så var dessa 

oftast socialister (inkluderande socialdemokrater) vid studiernas början 

ht 1970. (Sett på ett annat sätt och med en annan formulering så valde 11,9 % 

av socialisterna ht 1970 studier vid socialhögskolanjämfört med 6,5 % av de 

borgerliga. 



56 

Tabell 5»5» Partipolitiska sympatier vid de tre panelo®gångarna 

efter fakultetstillhörlghet Tid den aktuella panel

omgången. Eelatira £r®kv®nser» 

Panel- Hu® Samh Mat-nat Med Sooialh Lärarh. 

våg Odo n t 

1 5,3 3,8 3,9 0,0 2,0 2,4 

M 2 6,6 3,3 2,7 0,0 1*7 4,9 

5 6 ,8 2,0 3,4 4,2 1,3 3,3 

1 8,5 9,1 10,6 a,7 5,9 9,5 

FP 2 5,5 7,0 7,2 4,5 5,1 9,8 

3 4»1. 3,4 5,6 0,0 2,5 5,0 

1 9,6 14,7 Hl  *5  21,7 13,7 11,9 

C 2 9,9 12,8 13,5 27,3 13,6 22,0 

3 15,1 20,2 16,9 20,9 10,1 26,7 

1 2,1 1,9 1,9 8,7 0,0 9,5 

KDS 2 3,3  2,5 1,8 9,1 0,0 9,8 

3 2,7 1 ,0 2,2 8,3 1,3 3,3 

1 45,7 43,8 36,5 26,1 62,7 38,1 

S 2 37,4 34,6 26,8 22,7 50,8 19,5 

3 27,4  •16,7 20,2 *5,0 25,3 18,3 

1 8,5 3,4 4,8 0,0 0,0 0,0 

Ypk 2 12,1 14,8 0,0 0,0 13,6 7,3 

3 15,1 23,6 14,6 8,3 19,0 18,3 

1 4,3 7,2 6,7 8,7 9,8 0,0 

RFML 2 12,1 7,0 7,2 9,1 6,8 0,0 

3 9,6 8,4 7,9 8,3 17,7 1,7 

11 0 ,0 0,4 1,9 0,0 0,0 0,0 

Övriga 22 1,1 2,5 0,9 0,0 3,4 0,0 

32 0,0 3,4 1,1 0,0 5,1 0,0 

1 16,0 15,8 20,2 26,1 5,9 28,6 

Vet inte 2 12,1 15,6 28,8 27,3 5,1 26,8 

3 19,2 21,2 28,1 17,7 23,3 

1 100,0 100,1 99,9 100,0 160,0 100,0 

Summa 2 100,1 100,1 99,9 100,0 100,1 100,1 

3 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 

1 94 265 104 23 51 42 
(n )  2 91 243 111 22 59 41 

3 75 203 89 24 79 60 
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Tabell 5:4 Andel vänstersympatisörer (= sympatisörer med Vpk, KFML eller 

övriga socialistiska organisationer) vid de olika fakulteterna 

hösten 1970 (panelvåg 1), våren 1971 (panelvåg 2) och våren 

1972 (panelvåg 3) samt inom parentes för panelvåg 2 och 3 

andel vänstersympatisörer bland dem som hösten 1970 skrevs in 

vid respektive fakultet. 

Hum Samh Mat-nat Medic- Socialh Lärarh 
Odont 

1 12,8 10,6 11,5 8,7 9,8 040 

(n) 94 265 104 23 51 42 

2 25,3(24,2) 24,3(23,6) 17,1(17,7) 9,1(17,4) 23,8(23,5) 7,3(7,3) 

(n) 91 (91) 243 (255) 111 (107) 22 (23) 59 (51) 41 (42) 

3 24,7(26,9) 35,4(34,3) 23,6(23,8) 16,7(21,7) 41,8(44,0) 20,0(22,0) 

(n) 73 (93) 203 (251) 89 (105) 24 (23) 79 (50) 60 (41) 

Diff 1-3 11,9(14,1) 24,8(23,7) 12,1(12,3) 8,0(13,0) 32,0(34,2) 20,0(22,0) 

Då studierna vid denna tidpunkt inte kan ha påverkat den politiska uppfatt

ningen så får man utgå från att studievalet till viss del påverkats av den 

politiska uppfattningen. Â andra sidan är det tydligt att studierna vid 

socialhögskolan haft den starkaste effekten i riktning mot vänstersympatier 

vare sig man betraktar enbart dem som ht 70 började läsa vid socialhögskolan 

eller lägger till dem som började studera där senare (Tabell 5:4). De tydliga 

skillnaderna mellan de olika fakulteterna/högskolorna med avseende på stor

leken av ökningen av vänstersympatier från hösten 1970 till våren 1972 be

kräftar att förändringen i partipolitiska sympatier inte är oberoende av 

vilka studier man bedrivit (Tabell 5:4). 

Även om universitets- och studentmiljön som helhet uppenbarligen verkat 

i riktning mot vänstersympatier i den studerade gruppen så har alltså 

vissa studier, de samhällsvetenskapliga, förstärkt denna tendens. Den näst 

största ökningen av vänstersympatier svarade de studerande vid samhälls

vetenskapliga fakulteten för (Tabell 5:4). Det är naturligtvis inte för

vånande att samhällsvetenskapliga studier mera än andra studier bidrar till 

att öka intresset för politiska partier som baserar sin politik och samhälls

uppfattning på en samhällsvetenskaplig teori. 
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Det kanske är mera ägnat att förvåna att de studerande vid lärarhögskolan 

ökade sina vänstersympatier så pass mycket. De var ju samtidigt de enda som 

blev påtagligt mera borgerliga under den studerade perioden. Med visst fog 

kan sägas att bland dem i panelen som började läsa vid lärarhögskolan hösten 

1970 skedde en politisk polarisering åren 1970-72. Vid inskrivningen hösten 

1970 redovisade ingen av dessa någon förstasympati med något parti till 

vänster om socialdemokraterna (25 % sympatiserade då med dessa) medan efter 

två års studier 22 % uppgav sympatier för Vpk och endast 7 % uppgav sympatier 

för socialdemokraterna (Tabell 5:4). 

5.4 Sammanfattning 

Liksom många andra undersökningar visar också denna att humanister, samhälls

vetare och studerande vid socialhögskola oftare än andra studerande är po

litiskt radikala. Under hela den studerade perioden uttryckte de studerande 

vid samhällsvetenskapliga fakulteten, humanistiska fakulteten och särskilt 

socialhögskolan betydligt oftare socialistiska sympatier än de andra. De 

studerande vid socialhögskolan var dessutom politiskt aktivast om man vill 

ge aktivitet en så svag betydelse som att ta ställning för något politiskt 

parti. 

Den i panelen påtagliga ökningen av vänstersympatier (dvs sympatier med något 

parti eller någon organisation till vänster om socialdemokraterna) var uppen

barligen inte oberoende av vilka studier man bedrivit. Den kraftigaste ök

ningen av vänstersympatier svarade de studerande vid socialhögskolan för 

och därefter de studerande vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är 

alltså inte bara så att samhällsvetenskapliga studier oftare attraherat 

socialistiska studenter utan dessa studier har också påverkat i radikali

serande riktning mera än andra studier. 

Intressant i sammanhanget är att de studerande vid lärarhögskolan svarade 

för den tredje största ökningen av vänstersympatier samtidigt som de var de 

enda som påtagligt ökade sina borgerliga sympatier. 
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6 SAMMANFATTNING 

Denna rapport är en delrapport i ett forskningsprojekt rörande en student

grupps förändring under de två första studieåren vid universitet och hög

skola. Undersökningsgruppen, panelens bestod av dem som fortfarande läste 

vid Umeå universitet och högskolor vårterminen 1972 och som hösten 1970 för 

första gången skrevs in vid universitet eller högskola. Datainsamlingar 

gjordes i samband med inskrivningen hösten 1970, efter ett års studier 

(vt 1971) och efter två års studier (vt 1972). 

I ett mera övergripande syfte med forskningsprojektet ingår att dels be

skriva studenternas sociala situation och förändringar i denna under studie

tiden och dels söka förklara attityder och handlingar med hänsyn till denna 

sociala situation, förhållanden i universitetsmiljön och social bakgrund. 

Syftet med denna delrapport är att beskriva förändringar i partipolitiska 

sympatier med hänsyn till kön, studieval och social bakgrund (= faderns 

socialgruppstillhörighet). Tyngdpunkten i rapporten ligger i redovisningen 

av den sociala bakgrundens betydelse. Rapporten kan också ses som en desk

riptiv komplettering till rapporten "Stabilitet och instabilitet i parti

politiska sympatier" (Cigihn, 1975), där förändringar i partisympatier 

studeras oberoende av förändringens innehåll. 

Det finns naturligtvis flera skäl till att såväl studera studenters parti

politiska sympatier som betydelsen av social bakgrund i detta sammanhang. 

Dels tycks det vara så att s k •klassröstande * (dvs att arbetarklassen 

röstar socialistiskt och att medel- och överklassen röstar borgerligt) upp

visar en vikande trend i allmänhet, dels utgör studenter en specifik grupp 

såväl socialt som politiskt. Studenternas partipolitiska sympatier är av 

intresse inte bara på grund av det som hände i slutet av 60-talet, då studen

ternas politiska aktiviteter tog sig uppmärksammade former och då man talade 

om "studentrevolten". Efter denna aktiva period har studenternas radikala 

politiska aktivitet tagit sig mindre synliga former, men vänstern är sedan 

dess relativt väl etablerad bland studenter. 

En vidare och mera allmär\ innebörd har studenternas politiska sympatier 

i och med att studenterna kommer att inta betydelsefulla yrkesroller efter 

studietiden, även om akademikerrollen sedan 70-talets början påtagligt för

ändrats både på grund av ett allt större antal akademiker och förändrade 
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arbetsuppgifter. Det är inte orimligt att påstå att de långtidsutbildades 

politiska betydelse ökar i takt med den offentliga sektorns tillväxt. Genom 

denna tillväxt kommer allt fler tjänstemän att fatta dagliga rutinbeslut 

med politiska implikationer och förbereda politiska beslut. Utifrån detta 

är det inte oväsentligt för något politiskt parti, vare sig det är rege

ringsbärande eller inte, var tjänstemaunakadern inom den offentliga för

valtningen står politiskt» Lägger man så till hela utbildningssektorn och 

dess betydelse i socialisationsprocessen så är det uppenbart att studenter

nas partipolitiska hemvist inte bara är av intresse så länge de studerar. 

Den vanligaste och mest schematiska frågeställningen efter sextiotalet är 

om studenterna går till vänster under studietiden. Termen "vänstervridning" 

är tillräckligt oprecis för att kunna användas på flera olika sätt. I be

tydelsen övergång från borgerliga till socialistiska sympatier skedde ingen 

"vänstervridning" i den studerade panelen, men i betydelsen övergång till 

något parti till vänster om det socialdemokratiska partiet förekom en mar

kant "vänstervridning". Varken de borgerliga eller de socialistiska sympa

tierna ökade eller minskade på de andras bekostnad, utan bägge minskade 

till följd av en ökad osäkerhet. Däremot ökade sympatierna med partierna 

till vänster om socialdemokratin (framför allt med Vpk) på bekostnad av 

sympatierna med socialdemokratin. Om man bortser från detaljer i den po

litiska rörligheten i panelen och enbart ser till nettoresultatet så kan 

man säga att vänstern rekryterade sina sympatisörer från socialdemokratin 

och inte från det borgerliga blocket. Det bör också påpekas att en absolut 

majoritet (drygt 50 %) av panelen var socialister medan mindre än en tredje

del var borgerliga under hela perioden. Den oväntade utvecklingen i panelen 

med en ökning av andelen osäkra istället för den sedvanliga minskningen kan 

till en del säkerligen tillskrivas de hårda politiska motsättningarna inom 

studentpolitiken och den s k "splittringen inom vänstern". Detta har säker

ligen gjort det svårt för en del osäkra att ta ställning. På ett mera all

mänt plan är detta säkerligen uttryck för s k korstryck. Korstryck brukar 

leda till att individer inte tar ställn5.ng och man kan troligen uppställa 

som en allmän hypotes att det är olika varianter av korstryck som lett 

till ökningen av andelen osäkra, såväl i hela panelen som i vissa delgrupper. 

En rad olika studier har visat att kvinnor oftare än män är borgerliga och 

att kvinnorna dessutom mindre ofta uppger någon bestämd partisympati. Det 

finns dock skäl att anta att manliga och kvinnliga studenters sociala si

tuation under studietiden inte skiljer sig åt i lika hög grad som t ex 
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yrkesarbetande mäns och hemarbetande kvinnors Sociala situation varför 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor i panelen mera får sökas i 

andra förhållanden än sociala skillnader under studietiden. Olika upp

fostran mellan pojkar och flickor, olika förväntningar inför studier och 

framtid samt olika socialt ursprung ät* säkerligen viktigare i det här sam-

manhähnget. En av svårigheter-tia tted att få stöd hos kvinnorna i kampen för 

lika villkor mellan män och kvinnor här ju vârit att kvintiorna bl a genom 

sin uppfostran, syftande till att bli ett bihang till manneftj en god mor 

osv, också kommit att omfatta vissa grundläggande borgerliga värderingar 

och bli ointresserade av politik. När det gäller denna klassiska, socialt 

betingade, bild av kvinnor som politisk varelse så stämmer den bara i ett 

avseende på den studerade panelen: en högre grad av osäkerhet. Skillnaden 

mellan männen och kvinnorna i detta avseende ökade dessutom under den stu

derade perioden. Den ursprungliga större osäkerheten kan också vara ett 

tecken på en högre grad av osäkerhet bland de kvinnor som uppgav någon par-

tisympati hösten 1970 och detta kombinerat med det politiska korstrycket i 

studentmiljön skulle kunna vara en förklaring till den ökande skillnaden. 

Men - när det gällde borgerliga sympatier var de kvinnliga studenterna 

i panelen under hela den studerade perioden tydligt mindre borgerliga än 

männen. Däremot var skillnaderna små när det gällde uppgivna socialistiska 

sympatier och uppenbart gick kvinnornas större osäkerhet i första hand ut 

över de borgerliga sympatierna. Tidigare Umeå-data (från 1969) visade också 

att kvinnorna mindre ofta uttalade borgerliga sympatier. Det är naturligtvis 

ett intressant och tankeväckande faktum att det till Umeå universitet och 

högskolor kommer kvinnliga studerande som är mindre borgerligt inriktade än 

sina manliga kamrater. Man kan naturligtvis fråga sig om det är ett resul

tat av ett medvetet politiskt val av studieort som gör att Umeåstudenterna 

som helhet i så stor utsträckning utgörs av socialister och att de kvinnliga 

studenterna dessutom är mindre borgerliga än männen eller om detta bara åter

speglar sociala och politiska förhållanden i Umeås upptagningsområde. Det 

mest troliga är nog att den politiska miljön bland Umeås studenter är ett 

resultat av både dessa och andra faktorer. Väljer man studieområde efter 

politiska sympatier (se nedan) så kan man säkerligen också välja studieort. 

Det populäraste borgerliga alternativet bland männen var redan vid inskriv

ningen centerpartiet, medan detta först senare blev det populäraste bor

gerliga alternativet bland kvinnorna. Efter två års studier fördelade männen 
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sina flesta sympatier lika mellan socialdemokraterna och centerpartiet, 

medan kvinnornas populäraste val efter två år blev socialdemokraterna och 

Vpk. 

Bland dem som en gång var socialdemokrater var männen efter två år oftare 

kvar som sympatisörer än kvinnorna, medan kvinnorna oftare gick till vänster. 

Männen fördelade dock sina övergångar till vänster jämnare över de två åren. 

De ursprungligen socialdemokratiska kvinnorna som gick till vänster gjorde 

det i huvudsak först andra läsåret. De kvinnliga socialdemokraterna gick 

också något oftare till höger, men å andra sidan blev männen något osäkrare. 

Skillnaderna mellan männen och kvinnorna i panelen var inte särskilt stora 

initiait (dvs vid inskrivningen) och måhända inte heller som nettoresultat 

av den politiska rörligheten under de två åren, utan det var i själva rör

ligheten och i vissa delgrupper som skillnaderna framtonade särskilt starkt. 

Rörligheten bland dem som hösten 1970 sympatiserade med socialdemokraterna 

illustrerar just detta. Bland dessa var ju männen stabilare sett över hela 

perioden, medan kvinnorna var stabilare under första året. Detta tyder på 

att de kvinnliga studenterna (åtminstone bland socialdemokraterna) behövde 

första läsåret för att så att säga smälta in i den totala miljön innan de 

lät sig påverkas politiskt. Detta i sin tur kan vara ett tecken på att kvin

norna var mindre bekanta med universitetsmiljön i förväg, mindre förberedda 

på innebörden av att studera vid universitet och högskola. (Här ligger också 

nära till hands att anta att de kvinnliga studenterna efter gymnasietiden 

dessutom är mindre politiskt skolade och därför även på detta sätt var 

mindre förberedda). 

Oberoende av partisympati var männen politiskt stabilare än kvinnorna. Allra 

stabilast var de män som var borgerliga hösten 1970 och mest rörliga var de 

kvinnor som var borgerliga vid samma tidpunkt. Den politiska fördelningen 

bland dessa stabila var sådan att kvinnorna oftare var socialister och mindre 

ofta borgerliga än männen. 

Det finns föga skäl till att anta att de politiska skillnaderna mellan 

männen och kvinnorna i den studerade panelen skulle bero på sociala skill

nader under studietiden. Snarare utgör vissa tendenser i materialet ett 

stöd för antagandet att det är förhållanden före studietiden som i första 
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hand haft betydelse och i detta sammanhang bör vi ha klart for oss att 

skillnader mellan män och kvinnor är sociala skillnader, inte biologiska 

skillnader. På samma sätt som socialgruppstillhörighet är kön ett slags 

sammanfattande index över skilda uppväxtförhållanden. 

Det kanske mest kända (och väldokumenterade) samband som brukar åter

finnas i samhällsvetenskapliga sammanhang är sambandet mellan socialgrupps

tillhörighet - politiska sympatier. (Socialgruppsmåttet skapades ju för 

övrigt i samband med de tidiga väljarundersökningarna). Styrkan i detta 

samband håller dock numer på att minska och det finns en tendens att de 

yngre i mindre utsträckning än de äldre "röstar med sin klass". 

Studenter intar en bestämd särställning när det gäller socialgruppstill

hörighet och social position. Denna särställning beror på att studentens 

egen sociala position är oklar genom att under studietiden befinna sig 

i rörelse från en social position bestämd av föräldrarnas till en social 

position som delvis kommer att bestämmas av de egna studierna. 

Förut var det vanligt att studenter från arbetarhem under studietiden 

kom att socialt inentifiera sig med sin framtida situation och därmed 

också ofta politiskt överge sin sociala bakgrund. Mycket har dock hänt 

sedan den tid då det var regel att studenter från arbetarklassen 'svek' 

sin ursprungliga (oftast socialdemokratiska) politiska uppfattning och 

blev borgerliga. Dels ger inte längre universitets- och högskolestudier 

automatiskt ett välavlönat yrke och en god social ställning, dels har, 

som redan påpekats, klassröstandet i allmänhet förändrats och dels finns 

inte längre samma politiska bas vid universitetet för en student ur arbetar

klassen att överge en socialt baserad socialistisk uppfattning. Det har 

också visat sig att studenter från arbetarhem inte längre är mer borgerliga 

än sina fäder och inte heller på samma sätt överger sina sympatier med ar

betarrörelsen . 

Den vikande trenden att "rösta med sin klass" som generell företeelse 

beror på samhälleliga förändringar som naturligtvis också slår igenom 

bland studenter. En trolig orsak till den vikande trenden i klassröstande 

är den sociala rörligheten. En stor del av dem som röstar socialistiskt 

i de sociala mellanskikten (medelklassen) har med stor säkerhet sitt ur

sprung i socialistiska arbetarfamiljer och på samma sätt är det troligt 
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att många arbetare som röstar borgerligt är s k proletariserade bönder 

eller har sitt ursprung i sådana familjer. En annan möjlig orsak är att 

mellanskiktens levnadsvillkor allt mer kommit att likna arbetarklassens 

varför de sociala betingelserna åtminstone inte förhindrar sympatier med 

arbetarrörelsen. 

Studenter utgör ju en i rörlighetsavseende extrem grupp och om vi tar hän

syn till detta och de omtalade förändringarna så kan man också förvänta 

sig en politisk rörlighet som dels tar sig uttryck i att arbetarstudenter 

inte förborgerligas oeh att medel- och överklasstudenter går till vänster. 

Lägger man så till vissa specifika faktorer som gäller Umeå universitet och 

högskolor, dels den höga andelen studenter från socialgrupp III och vänsterns 

styrka bland studenterna, så torde dessa tendenser vara särskilt markerade 

i den studerade panelen. 

Man har antagit att det är den höga andelen studerande ur socialgrupp III 

som utgör bas för vänsterns styrka i Umeå. Detta antagande är väl högst rim

ligt, men är ändå en alltför ytlig och mekanisk tolkning av sociala samman

hang. Däremot kan denna höga andel studenter med arbetarbakgrund få till-

resultat, via en närhet-likhet under studietiden, att studenter från social

grupp I och II inte lika lätt kan avskärma sig och bli den politiskt vik

tigaste referensgruppen. Därför kan också studenter vir medelklassen komma 

att utgöra en rekryteringsbas för vänstern. 

Ett av syftena med denna rapport är att se till vilken grad den sociala 

bakgrundens politiska inflytande minskar eller behåller sin styrka. Om 

den sociala bakgrunden fortsätter att ge utslag när det gäller politiska 

sympatier under universitetstiden så finns det fog att anta att den sociala 

bakgrunden påverkar både direkt och indirekt via upplevelser under studie

tiden. Här bör man tänka på att de förändringar som sker beror på att 

studenter med olika social bakgrund delvis tolkar och upplever samma 

politiska och sociala miljö på olika sätt. 

Det är naturligtvis inte bara den sociala bakgrunden som har betydelse 

utan också den politiska uppfattningen i hemmet. För panelens del var 

dock 'klassröstandet' bland fäderna utpräglat endast för dem i social

grupp III. Det var bara bland fäderna i socialgrupp I som en borgerlig 

politisk uppfattning dominerade och panelen är säkerligen unik med en 
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så hög andel socialistiska fäder i socialgrupp I och II. Huvudtendensen 

i sambandet socialgrupp - politiska sympatier var ändå klart markerad 

bland dessa fäder. Dessutom var Överensstämmelsen stark mellan fädernas 

politiska uppfattning och panelens politiska uppfattning vid inskrivningen 

till universitet och högskola, särskilt bland dem med eh socialistisk far. 

Utifrån detta, och de förhållahdeil som berörts tidigare, Mr det heller inte 

förvånande att den sociäla bakgrunden spelade stor roll för den politiska 

uppfattning studenterna i panelen hade såväl när de började läsa vid uni

versitet/högskola som efter två års studier. Studenterna ur socialgrupp 

III var nämligen betydligt oftare socialister både i början och i slutet 

av den studerade perioden än de andra, trots att andelen socialister minskade 

och andelen osäkra (indifferenta) ökade. Även om andelen socialister hela 

tiden var minst bland studenterna från socialgrupp I så var det bara bland 

dessa som det skedde någon ökning av andelen socialister. Delvis kan ju 

förändringar i politiska sympatier hos en viss grupp ses som en anpass

ningsrörelse till den rådande trenden och då är ju heller inte ökningen av 

andelen socialister bland socialgrupp I-studenterna förvånande eftersom 

de började på en så låg nivå. 

Vi vet att så gott som hela minskningen i andelen socialister får tillskrivas 

den kraftiga tillbakagången i socialdemokratiska sympatier eftersom sympa

tierna med de övriga socialistiska partierna/organisationerna (främst Vpk) 

samtidigt ökade kraftigt. I denna mening, övergång till sympatier med något 

rörelse till vänster om socialdemokratin, var det studenterna ur socialgrupp 

II som svarade för den kraftigaste "vänstervridningen" och studenterna ur 

socialgrupp III den svagaste, men även dessa senare gick påtagligt åt vänster. 

Det påtagligt minskade stödet för socialdemokratin i panelen innebar dock 

inte att det skedde någon omfördelning av den sociala sammansättningen 

bland de socialdemokratiska sympatisörerna. Tvärtom - det kvarvarande 

stödet kom i ännu högre grad från studenterna ur socialgrupp III. Däremot 

blev det en social omfördelning bland sympatisörerna med de övriga socia

listiska organisationerna. Det relativa stödet från socialgrupp III-stu-

denterna minskade hela tiden medan förhållandet var det motsatta för stu

denterna från socialgrupp II och våren 1972 utgjorde dessa det starkaste 

stödet. Däremot ökade inte andelen socialgrupp I-studenter bland vänster

sympatisörerna. Den ofta upprepade tesen att vänstern i stor utsträckning 
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rekryterar sina sympatisörer från överklass och övre medelklass (social

grupp I) ges alltså inte heller i vårt material något stöd. 

Om man tittar lite närmare på den intressanta grupp som var socialdemokrater 

vid inskrivningen så finner man att det var viktigast att ha en far till

hörande socialgrupp III för att förbli socialdemokrat under studietiden. 

Bland dessa ursprunglige socialdemokrater hade studenterna ur socialgrupp 

I och II lättast att övergå till sympatier med någon organisation till 

vänster. 

Det tycks alltså vara ett starkare motstånd att övergå till sympatier med 

kommunistiska partier och organisationer bland socialdemokratiska studenter 

från arbetarhem än från andra hem. Detta är säkerligen socialt och historiskt 

ideologiskt betingat och hänger i så fall samman med att många av föräldrarna 

till dessa studenter upplevde 40- och 59-talets starka antikommunism. Särskilt 

bland dem som var arbetare kan den oförsonliga attityden från den fackliga 

och politiska kampen på arbetsplatserna ha förts över på barnen. Om man där

till lägger att kopplingen mellan privata sociala förhållanden och social

demokratiska sympatier är (och i ännu högre grad var) mera direkt i ett 

arbetarhem än i andra hem så är det inte osannolikt att bindningen till 

det socialdemokratiska partiet upplevs mindre stark för en socialdemokratisk 

student från ett icke-arbetarhem. 

Ett klart samband med den sociala bakgrunden visade också övergångar till 

borgerliga sympatier bland dem som en gång var socialdemokrater: det var 

minst ovanligt med sådana övergångar bland dem ur socialgrupp I och mest 

ovanligt bland dem ur socialgrupp III. 

Den grupp som oftast övergick till en osäker (indifferent) hållning från 

att ha haft en bestämd partisympati var studenterna ur socialgrupp III 

och bland dessa särskilt de som ursprungligen hade borgerliga sympatier. 

Detta är troligen ett resultat av ett korstryck där hemmiljön påbjöd fort

satta borgerliga sympatier medan studentmiljön favoriserade socialistiska 

sympatier. Det som hindrade fler borgerliga studenter från de sociala mellan

skikten, vars klassmässiga position är både socialt och politiskt labil, 

att övergå till socialistiska sympatier var antagligen just deras ursprung

liga politiska uppfattning. Detta antagande stöds också av att de ursprung
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ligen indifferenta (osäkra) studenterna ur socialgrupp II oftast blev 

socialister. 

Precis som när det gällde männen var studenterna ur socialgrupp III obe

roende av partisympati stabilast i sin politiska uppfattning och allra sta

bilast var de ursprungligen borgerliga studenterna ur socialgrupp III. 

Ett slags extra bekräftelse på den sociala bakgrundens inflytande på po

litiska sympatier får man om man enbart studerar dem som uppgav samma 

partisympati vid samtliga mättillfällen: en kraftig övervikt borgerliga 

sympatisörer i socialgrupp I, en svag övervikt socialistiska sympatisörer 

i socialgrupp II och en kraftig övervikt socialister i socialgrupp III. 

Det är alltså uppenbart att den sociala bakgrunden fortsatt sitt inflytande 

på den politiska uppfattningen under studietiden, både direkt och indirekt, 

om vi ser till hur förändringarna har skett. De stora förändringar som skett 

i panelen har dock inte skett oberoende av förhållanden i studiemiljön vil

ket vi kan se om vi studerar studievalets betydelse för de politiska sym

patierna. 

Från olika undersökningar vet vi, och detta bekräftas också i vårt material, 

att det finns vissa relationer mellan studieval och politiska sympatier. 

Studenter med bestämd yrkesinriktning vid vissa klart yrkesinriktade utbild

ningsvägar (t ex blivande ingenjörer, företagsekonomer och lärare som ut

bildas vid lärarhögskolor) brukar vara både politiskt konservativa och 

politiskt inaktiva, medan studenter vid mindre yrkesförberedande utbild

ningar av humanistisk och samhällsvetenskaplig karaktär samt blivande social

arbetare brukar vara politiskt radikalare och aktivare. I den studerade pane

len visade sig också humanister, samhällsvetare och studerande vid social

högskolan vara mera socialistiskt inriktade än de andra. Detta gällde hela 

den studerade perioden, alltså även i början, och det är alltså ett uttryck 

för att valet av studier delvis styrts av den politiska uppfattning man hade 

före studiernas början. Dessutom var de studerande vid socialhögskolan po

litiskt aktivast om man ger aktivitet en så svag innebörd som att uppge 

någon partisympati. 
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Studievalet påverkades inte bara av politiska sympatier utan påverkade uppen

barligen också. Den kraftigaste ökningen av vänstersympatier återfanns bland 

de studerande vid socialhögskolan och därefter bland de studerande vid sam

hällsvetenskapliga fakulteten. Det var alltså inte bara så att samhällsveten

skapliga studier oftare attraherade socialistiska studenter utan dessa stu

dier verkade också mera radikaliserande än andra studier. Det är självklart 

inte förvånande att samhällsvetenskapliga studier mera än andra bidrar 

till intresset för politiska organisationer som baserar politik och sam

hällsuppfattning på en samhällsvetenskaplig teoribildning. 

En intressant utveckling genomgick den mest 'genompolitiserade' gruppen 

av studerande vid socialhögskolan som startade på en mycket låg nivå vad 

avser andelen indifferenta, men som också svarade för den kraftigaste ök

ningen av andelen indifferenta under det andra läsåret. Detta var säker

ligen ett svar på korstryck inom studentmiljön, som vid socialhögskolan 

både är mera sammanhållen än andra och som dessutom (åtminstone vid denna 

tid) karakteriserades av hårda politiska diskussioner. Dessa förhållanden 

kan ha medfört att många med oklara partisympatier föredragit att inte ta 

ställning framför att ta någon entydig sådan. 

En annan bild får man vid lärarhögskolan med sina annorlunda traditioner 

och med studier som inte på samma sätt leder till politiska diskussioner 

samt med sina mera borgerligt inriktade, indifferenta och politiskt in

aktiva studerande. Detta kan också ha gjort det mindre kostsamt att ta 

ställning politiskt för en del lärarhögskolestuderande vilket kan förklara 

att andelen indifferenta minskade och också en del av förklaringen till 

att dessa studerande mer än andra beskrev den traditionellt akademiska 

politiska utvecklingen: att bli mera borgerliga under studietiden. Samtidigt 

skedde också en påtaglig ökning av vänstersympatier och man kan därför också 

säga att bland dem i panelen som började läsa vid lärarhögskolan hösten 1970 

skedde en politisk polarisering under åren 1970-72. 

Den helt olikartade utvecklingen av de studerande vid dessa två olika hög

skolor är bara en bekräftelse på att en del av de politiska förändringarna 

i panelen helt visst berott på förhållanden i studiemiljön, men resultaten 

av granskningen av den sociala bakgrundens (inkluderande kön) betydelse 

visar också att uppväxtmiljön fortsatte att ha ett tungt politiskt infly

tande under studietiden. 
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Naturligtvis spelar också förändrade samhälleliga förhållanden in. Så har 

t ex dagens student i allmänhet inte automatiskt att vänta sig ett bra 

yrke och en god social position efter studierna och får alltså inte heller 

någon utpräglad privilegierad ställning som behöver försvaras med eller hör 

ihop med en borgerlig politisk uppfattning. 

Samhälleliga förändringar och kapitalismens utveckling har uppenbarligen 

lett till att liberalismen som politisk ideologi spelat ut sin roll. Dess 

tidigare relativt starka förankring i akademiska kretsar har också försvun

nit och man kan spekulera i om inte dess roll som något slags radikalt 

alternativ bland de intellektuella övertagits av vänstern. Liberalismens 

gamaa paradnummer vid universiteten, de borgerliga fri- och rättigheterna, 

försvaras nu i första hand av vänstern, men med helt andra förtecken och 

insatta i en helt annorlunda uppfattning om samhällets utveckling. Ur detta 

perspektiv är också mellanskiktstudenternas övergång till sympatier med 

vänstern politiskt lika begriplig som socialt. 
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7 SUMMARY IN ENGLISH 

This report consists of an analysis on a descriptive level of some results 

of an investigation called "Universitetsmiljö, studieeffektivitet och poli

tisk aktivitet" ("University milieu, study-efficiency and political activity") 

the aim of which is to throw some light upon the impact of university-life 

on students and their attitudes and activities, especially as regards their 

studies and politics. 

The investigatiti 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 way students change during their time at the 

university we have chosen a longitudinal methodological design, a panel 

study with three waves. The population under study (i.e. the panel) comprised 

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 were still 

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 connection 

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 end of the spring term 

1971 and the third in the end of the spring term 1972, i.e. after two years 

at the university. 

The purpose of this particular report is to describe changes in political 

party preferences with special reference to sex, field of study and social 

background (measured here by father's profession as an indicator of social 

status or social class). The main point lies in illustrating the importance 

of social class. This report can be seen as a descriptive supplement to 

another report, "Stability and instability in political party preferences",^ 

which deals with changes in political party preferences independent of. the 

content of the changes. 

1) Ciglhn, G, Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier, 
Research Reports from the Department of Sociology, University of 
Umeå, No 26, 1975 



71 

Students' political party preferences are of interest for several reasons. 

Partly because it seems that the tendency to 'vote with class' is no longer 

as strong as it was earlier and partly because students constitute a specific 

group, both politically and socially. The political preferences of the students 

are not only of interest in view of what happened at the end of the sixties, 

when the political activity among students was termed "the student revolt". 

Since that time the student left has become relatively well established 

among the students in Sweden. 

More important is the fact that students, as future university and college 

graduates, will occupy important positions and professions, even if the 

role of the university graduate has changed markedly since the beginning 

of this decade due both to the growing number of graduates and to changed 

professional roles. This in turn gives political party preferences among 

students a wider and more general meaning. It is not unreasonable to maintain 

that the political importance of university graduates will grow with the growth 

of the public sector and public service. 

Since the sixties one question has frequently been posed: Do students move 

to the left during their time at the university? The term "move to the left" 

is vague enough to be interpreted in several ways. If by "moving to the left" 

one means turnover from non-socialist to socialist parties, then the panel 

under study did not move to the left, but if one means turnover to any party 

to the left of the Social Democratic Party then there was a remarkable orien

tation towards the left within the panel. One of the main results of the turn

overs within the panel was that the left wing parties and organizations recru:-

ted their sympathizers from the Social Democratic Party and not from the non-

socialist parties. 

During the whole period under study more than fifty per cent of the students 

in the panel were socialists (including preferences for the Social Democratic 

Party) and less than a third held a preference for any non-socialist party. 

There was also an unexpected increase in the number of indifferent students. 

From what is known from other studies concerning students and politics one 

would have expected a decrease in political indifference among these students 

as well during their time at the university. One possible reason for this 

unexpected change in the panel may certainly be found in the strength of the 

antagonisms between the political organizations within the student body, which 

made it hard for both uncommitted students and students with weak preferences 

to take a favourable attitude towards any political party or organization. On 

a more general level this is probably a manifestation of cross-pressure. 



72 

Lots of studies concerning politics and political socialization have shown 

that women more often than men have a favourable attitude towards non-socialist 

parties and that women are more often politically indifferent. But - in this 

oanel the female students were less oriented towards non-socialist party pre

ferences than were the male students. On the other hand the female students 

were, as usual,more often indifferent, both when they came to the university 

and after two years. The female students also changed their political party 

preferences more often. 

The differences between male and female students ware not so great in the 

net result as they were in the turnover pattern and in certain subgroups. 

This is illustrated by the mobility among those men and women who sympathized 

with the Social Democratic Party when they first came to the university. 

Among these the women were more stable during the first year and much more 

unstable during the second year. As a net result the female social democrats 

were less stable and moved both to the left and to the right more than the 

male social democrats. The greater stability among these women during the 

first year indicates that the female students, more than the male students, 

needed the first year to adapt to the university environment and to student 

life, and this in turn may indicate that the female students were less fami

liar with the university in andvance. 

There is little reason to suppose that the political differences between the 

men and the women in the panel under study depended primarily on social dif

ferences during the time spent at university. The tendency in this material 

rather supports the hypothesis that it is the pre-university conditions 

which have overriding significance. Sex, in the same way as social class, 

is a kind of index of social conditions during the period of growth. 

Maybe the best known (and documented) relationship in the social sciences 

is the relationship between social class and political party preferences. 

(Incidentally the Swedish determination of social class"^ was constructed 

in connection with very early voting studies.) Nowadays the strength of 

this relationship is weaker than before and there is a tendency for young 

people to 'vote with their class' less often than older people (in all 

social classes). 

1) In Sweden the Roman numerals I, II and III are used to designate the 
social classes which are called social groups (socialgrupper). Social 
group I consists of the upper class and the upper middle class, social 
group II of the lower middle class and social group III of the working 
class. 
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Students have a very special position as regards membership in social classes 

due to their socially mobile situation: during their time at the university 

they are moving away from a social position determined by their parents'* 

social status towards a social position which wiil partly be determined by 

their own studies at the university. Therefore they also are ih a politically 

undecided position. 

Earlier it was common (at least in Sweden) for students from working class 

homes to identify themselves, during their time at the university, with their 

(expected) future privileged social positions and thus to abandon, politi

cally, their social origins and backgrounds. Nowadays students can no longer 

expect such a privileged social position in the future and that, together 

with the changed political situation at the university and the student society, 

has changed the conditions for a working class student to become a sympathizer 

with non-socialist political parties. It has also been shown in Sweden that 

working class students are no longer more conservative than their fathers -

a fact confirmed in this study. 

The major influence of the father's political preference on the well-known 

relationship between social class and political preferences was very clear 

in this material. There was also a very close relationship between the 

father's political preference and the panel-member's political preference 

at the beginning of university studies. From that point of view it is not 

surprising that the social background continued to have a great influence 

on the political party preferences within the panel during the time spent 

at the university. 

As expected the students from the working class were, and remained through

out the period under study, much more oriented towards socialist party pre

ferences than the others, and the students from the upper and upper middle 

classes were more oriented towards non-socialist party preferences than the 

others. But - the students from the upper and upper middle classes (i.e. 

social group I) also became increasingly socialist oriented. Thus the net 

result of all the changes within the panel was a reduction of the differences 

in political preferences between students from different social classes, 

i.e. students from different social classes came to be more alike as regards 

political preferences during their time at university. These changes can be 

seen as movements of adaption to prevailing opinions and conditions in stu

dent society and the university environment. 



The changeover to parties to the left of the Social Democratic Party was 

strongest among the students from the upper and upper middle classes and 

weakest among the working class students but even they made an obvious 

move to the parties of the left. 

The most interesting changes in the panel were seen among those who were 

social democrats when they first came to the university. (Initially the 

Social Democratic Party was the most popular party among students from all 

social classes in the panel.) It was seen that for preference for the social 

democrats to continue during the time spent at university it was most im

portant to have a father belonging to the working class. Among these former 

social democrats the students from the upper and middle classes (social 

groups I and II) most often moved to the left (i.e. to communist parties and 

organizations). This may be due to social and historical conditions and to 

the fact that the connection between private living standards and political 

ideology is stronger in a working class home than in other homes. It is not 

unreasonable to think that there is a weaker emotional tie with the Social 

Democratic Party among young social democrats from non-working class homes 

and that therefore their anti-communist attitudes are also weaker. 

There was also a clear relationship between social class and the uncommon 

movements towards non-socialist party preferences among the former social 

democrats. Such changes were most common among students from the upper and 

upper middle classes (social group I). 

The group that most often became indifferent (having had party preferences 

at the beginning of their studies) were from the lower middle class (social 

group II), especially those with non-socialist preferences. This is probably 

a result of cross-pressure: the family background favoured non-socialist 

attitudes while student society favours socialist attitudes and for some of 

these students this situation led to indifference. It was probably due to 

their former political preferences that these students, coming as they did 

from a social class characterized by social and political instability, did 

not more frequently become socialists. 

This is incidentally confirmed by the very fact that among those who were 

initially indifferent the students from the lower middle class most often 

became socialists. 
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The working class students were the most stable and most stable among 

them were those who were non-socialist oriented when they came to the 

university. The socialists from the upper and middle classes were the 

most unstable with regard to party preferences. This is something that 

ought to be observed: among the students who did not 'vote with their 

class' the working class students showed a greater party loyalty. 

It is evident that social class and social background continued to in

fluence political party preferences within the panel, both directly and 

indirectly, during the first two years at the university. 

However, the great changes in political party preferences within the panel 

naturally did not occur independent of conditions in the university envi

ronment. This can be seen if we study the significance of the choice of a 

major field of study. 

We know from a lot of earlier studies that there are certain relationships 

between major fields of study and political orientation. Vocationally orien

ted students in some applied fields like business, engineering and educa

tion (teacher training, not pedagogics) usually seem to be both conservative 

oriented and politically inactive. Less vocationally oriented students in 

liberal arts and sciences (especially the humanities and the social 

sciences) and those vocationally oriented students preparing for social 

work are usually more left-wing and politically active. This also holds 

true for the panel under study. Those who studied at the Faculties of Arts 

and Science at the University, especially the humanities and social sciences 

and at the Socialhögskolan"^ were more socialist oriented than the others. 

This was true for the whole period, even at the beginning of their studies, 

which implies that the choice of field of study is partly a result of po

litical orientation. But - the choice of subject also influenced the po

litical party preferences during the time spent at the department. The 

greatest movement towards left-wing parties (i e to the left of the Social 

Democratic Party) was seen among students at the Socialhögskolan followed 

by the students studying social science at the University. It is hardly 

surprising that the study of society and social problems, more than other 

fields of study, encourage an interest in political organizations that 

base their ideology and politics on a scientific social theory (i e Marxism). 

1) Umeå School of Social Sciences, educating social workers. 
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Two different and interesting political changes were seen among the stu

dents at the two Colleges of Furhter Education in Umeå, the Socialhögskolan^ 
2 )  

and the Lärarhögskolan. These two groups of students are both vocatio

nally oriented but differ in other respects as do the characteristics of 

the colleges themseleves. The students at the Socialhögskolan, who were 

the most active and left-wing oriented in the panel, started off with the 

lowest proportion of politically indifferent students but they also showed 

the greatest increase in indifferent students. (But they were still the 

least indifferent of all the groups after two years'). This was probably 

in response to political cross-pressure in the student body at the School 

which is probably one of the most cohesive of all the study-groups and in 

which at the time of the investigation there were lots of bitter political 

discussions. These conditions may have contributed to the increase in the 

number of future social workers who refused to express any political party 

preferences in connection with our third questionnaire. 

At the other college, the Lärarhögskolan, with its different traditions, 

its subjects which don't lead to political discussions in the same way, 

its more conservative, politically inactive and politically indifferent 

students, the picture was quite different. Thus it may also have been 

easier for some of the students at this School to change from indifference 

to some political party preference. This would then explain the decrease 

in the number of indifferent students during the period studied. The situa

tion at the Lärarhögskolan and the characteristics of the students them

selves may also explain why these students more than the others became 

more non-socialist oriented during the time they were studying. At the 

same time there also was an increase in left-wing orientation and one 

could therefore say that among the students who began their studies at the 

Lärarhögskolan in the autumn of 1970 there was a move towards political 

polarization. 

The differing development of the students at these two colleges of further 

education confirms that the political changes in the panel were partly 

due to conditions in the environment, but the results of the investigation 

1) Umeå School of Social Sciences, educating social workers. 

2) Umeå School of Education, educating teachers. 
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of the influence of social background (including sex) also tell us that 

social conditions during the period of growth continued to have a great 

influence on political orientations and changes in the panel during 

the time they were studying. 

Of course changing social conditions in society as a whole have had some 

significance too. Today's student can't, as before, expect a good pro

fession and high social status in the future and therefore there is no 

need to defend any presumed socially privileged position with a conser

vative ideology. Thus the orientation to the left among the students 

of today is socially understandable. 

Finally a note of speculation about the very marked decrease of support 

of and interest in the Liberal Party (Folkpartiet) that was seen in the 

panel. Changes in society and the development of capitalism have obviously 

led to a situation where liberalism as a political ideology is no longer 

of great importance. Its previously strong position among university gra

duates has also disappeared and it is possible that its role as a radi

cal alternative among intellectuals has been taken over by the left. Seen 

from this point of view the movement of the middle class students of the 

left is as comprehensible politically as it is socially. 



78 

REFERENSER OCH LITTERATUR 

Abbot, Joan, Student Life in a Class Society, Oxford 1971. 

Altbach, P G, Students and Politics, Comparative Education Review, 
Vol 10, Nó 2, 1966, 175-187. 

Cigéhn, Göran, Karlsson, Johtiny, Umeåstudent 1970, Några data om de nyin-
skrivna studenterna vid Umeå universitet och högskolor höstter
minen 1970, Research Reports from the Department of Sociology, 
University of Umeå, No 7, Nov 1971. 

Cigéhn, Göran, Stabilitet och instabilitet vid val av utbildning hos en 
grupp studenter, sociologiska institutionen, Umeå universitet, 
1975, (stencil). 

Cigéhn, Göran, Stabilitet och instabilitet i partipolitiska sympatier, 
Research Reports from the Department of Sociology, University of 
Umeå, No 26, 1975. 

Dennis, J (ed), Socialization to Politics: A Reader, New York, 1973. 

Feldman, K A, (ed), College and Student, New York, 1972. 

Gesser, Bengt, Högre utbildning och val av yrke. Några paneldata från 
Lund, sociologiska institutionen, Lunds universitet, 1967 (stencil). 

Cesser, Bengt, Filosofiska fakulteter i förvandling - yrkes- och utbild
ningsvalen vid de filosofiska fakulteterna i Lund 1960-1968, 
i SOU 1971:61, Val av utbildning och yrke, Stockholm 1971, s 227-282. 

Gesser, Bengt, Fasth, Eva, Gymnasieutbildning och social skiktning, 
Universitetskanslersämbetet, juli 1973. 

Hartmann, J, Jenner, B, Studenter och försvar, Stockholm, 1973. 

Hyman, H H, Political Socialization, New York, 1969. 

Indikator, SIFO:s nyhetsbrev, februari 1975. 

Johansson, Eva Christina, Ottosson, Per-Ove, Stabilitet och föränderlighet 
i de partipolitiska sympatierna bland studenter i Umeå, 
Research Reports from the Department of Sociology, University 
of Umeå, No 13, July 1973. 

Keniston, K, The Sources of Student Dissent, Journal of Social Issues, 
Vol XXIII, No 3, 1967, s 108-137. 

Korpi, Walter, Vänsterstudenterna: barn av borgare eller proletariat, 
Sociologisk forskning, nr 4, 1969, s 268-296. 

Lipset, S M, Students and Politics in Comparative Perspective, Daedalus, 
Vol 97, No 1, Winter 1968, s 1-20. 

Newcomb, T M et al, Persistence and Change: Bennington College and Its 
Students after Twenty-five Years, New York, 1967. 



79 

Peterson, RE, The Student Left in American Higher Education, Daedalus, 
Vol 97, No 1, Winter 1968, 293-317. 

Trent, J W, Craise, J L, Commitment and Conformity in the American College 
Journal of Social Issues, Vol XXIII, No 3, 1967, 34-51. 




