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SUMMARY 

In this report, an account is given of the elec
tions for the First Chamber of the Riksdag during 
the years 1949—52 and of the elections for the 
Second Chamber in the autumn of 1952. 

Election for both Chambers is by means of 
proportional representation. If a Member of the 
Riksdag vacates his seat, the votes cast in the last 
election are re-counted in order to obtain his 
successor. Accordingly, no by-election need take 
place. 

The members of the First Chamber are elected 
by the county councillors and the town coun
cillors in the large towns. There are 150 members 
who are elected for a term of 8 years. Not all 
the members are elected at the same time, but 
the constituencies are divided into eight groups, 
elections taking place in one of these groups every 
year. Thus 17 members were elected in 1949, 
19 in 1950, 17 in 1951 and 18 in 1952. In 1953 
there were 20 Conservatives, 25 Agrarians, 22 
Liberals, 79 Social Democrats and 4 Communists 
in the First Chamber. 

Every fourth year all the 230 members of the 
Second Chamber are elected. The country is 
divided into 28 constituencies. Every Swedish man 
and woman who has reached at least 21 years 
of age during the calendar year before the election, 
has the right to vote with the exception of those 
under guardianship. 

The voting registers give the names of all per
sons of voting age. The following table shows the 
number of persons on the voting registers in 
1952. 

Of the total population, 69,3 % were on voting 
registers; 67,7 % were entitled to vote (66,7 % 
in rural areas, 68,8 % in urban areas). 

In the autumn of 1952, 3 801 284 (79,1 %) 
voters took part in the elections for the Second 
Chamber for the period 1953—56. In rural areas 
77.6 % of the electorate voted and in urban areas 
80.7 %; 80,8 % of the male electorate voted, 
but only 77,5 % of the female. 

Since 1942 measures have been taken to facili
tate voting in elections. Thus an elector who is 
not in his own electoral district on polling day, 
may vote by post after obtaining a special permit 
from his Registrar. 

At the elections for the Second Chamber, 
105 572 persons used the postal voting procedure. 

The Conservatives and Liberals obtained more 
votes than in the election of 1948, while the num
ber of votes cast for the other parties decreased. 
In the rural districts the Conservative party was 
the only one to obtain an increased number of 
votes. 

The number of valid votes cast and the number 
of seats obtained per party is given in the following 
table: 

X 

A ten per cent sample survey has been made 
of those on the voting registers. Among other 
things studied have been the right to vote and 
participation in elections. 



INLEDNING 

Föreliggande berättelse behandlar dels 
de under åren 1949—1952 förrättade va
len till riksdagens första kammare, dels 
de val till andra kammaren, som ägde 
rum hösten 1952. Därjämte redogöres för 
de nya röstsammanräkningar vad beträf
far båda kamrarna, som ägt rum från in
gången av 1949 års riksdag till riksda
gens början år 1953. 

Berättelsens innehåll ansluter sig hu
vudsakligen till den för åren 1945—1948 
utgivna redogörelsens. — I likhet med 
1948 års andrakammarval har en sär
skild bearbetning enligt maskinell metod 
av ett till tio procent uppgående urval 
av i röstlängd upptagna personer verk
ställts. De viktigaste resultaten av denna 
urvalsundersökning publiceras på sid. 60 
ff. i texten och i tab. 7—9 i tabellavdel
ningen. 

Statistiken över rösträtten grundar sig 
sedan 1944 års val på av valnämndernas 
ordförande på landsbygden samt magi
strater och kommunalborgmästare i stä
derna enligt fastställt formulär meddela
de uppgifter. — Statistiken rörande par
tifördelning och valdeltagande vid and-

rakammarvalen grundar sig dels på de 
vid röstsammanräkningarna förda pro
tokollen, av vilka länsstyrelserna insänt 
avskrifter, dels på av samma myndighe
ter enligt fastställt formulär meddelade 
uppgifter för varje valdistrikt om anta
let i valet deltagande män och kvinnor. 
— Till grund för redogörelsen över röst
ning inför röstmottagare ligga de vid så
dant röstningsförfarande avlämnade yt-
terkuverten med påtecknade röstlängds
utdrag, vilka för statistisk bearbetning 
införskaffats från samtliga länsstyrelser, 
ävensom de i 71 § 3 mom. vallagen före
skrivna förteckningarna över ansökning
ar om röstlängdsutdrag. — För urvals
undersökningen av rösträtten och valdel
tagandet efter ålder och yrke m. ni. har 
såsom redan nämnts verkställts en be
arbetning i begränsad omfattning av själ
va röstlängderna. 

Beträffande Stockholms stad har bear
betningen av det statistiska primärmate
rialet verkställts av stadens statistiska 
kontor, som sedan till centralbyrån över
lämnat de härpå grundade uppgifterna. 
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FÖRSTA KAMMAREN 

Valtekniska förhållanden 

Valkretsindelning. För valen till första 
kammaren indelas enligt vallagen riket 
i nitton valkretsar, nämligen: 1. Stock
holms stad; 2. Stockholms län och Upp
sala län; 3. Södermanlands län och Väst
manlands län-, 4. Östergötlands län med 
Norrköpings stad; 5. Jönköpings län; 6. 
Kronobergs län och Hallands län; 7. Kal
mar läns norra och södra landstingsom
råden samt Gotlands län; 8. Blekinge län 
och Kristianstads län; 9. Malmöhus län 
med Malmö stad och Hälsingborgs stad; 
10. Göteborgs stad; 11. Göteborgs och 
Bohus län; 12. Älvsborgs län; 13. Skara
borgs län; 14. Värmlands län; 15. öre-
bro län; 16. Kopparbergs län; 17. Gävle
borgs län med Gävle stad; 18. Väster
norrlands län och Jämtlands län; 19. 
Västerbottens län och Norrbottens län. 

Valkretsarna bestå sålunda antingen 
av ett eller flera landstingsområden eller 
av stad, som ej deltager i landsting, eller 
ock av båda delarna. 

Valkretsarna indelas i åtta nedan an
givna grupper. Varje år i september för
rättas val i en av grupperna, vilka avlö
sa varandra i tur och ordning, till dess 
efter åtta år kammaren i sin helhet för
nyats. 

Mandatens fördelning. Antalet riks
dagsmän i första kammaren utgör enligt 
riksdagsordningen 150, och mandattiden 
är åtta år, räknat från januari månads 
början året efter valet. 

Antalet mandat inom varje valkrets be
stämmes efter folkmängden på så sätt, 
att en riksdagsman väljes för varje fullt 
tal, motsvarande en etthundrafemtionde-
del av rikets folkmängd (riksvalkvoten). 
Om härigenom icke hela antalet (150) 
kan fördelas, erhålla de valkretsar, vilka 
efter fördelningen ha de största över
skottstalen i fråga om folkmängd, var
dera ytterligare en riksdagsman i ord
ning efter dessa tals inbördes storlek, så 
långt erfordras. Det antal riksdagsmän, 
varje valkrets enligt dessa grunder äger 
utse, fastställes vart tionde år av Konung
en. Senast bestämdes detta antal genom 
kungl. kungörelsen den 18 maj 1951 på 
grundval av folkmängdsuppgifter, lämna
de av statistiska centralbyrån. Hur an
talet bestämts, framgår närmare av tab. 
A. I förhållande till den föregående för
delningen innebar den år 1951 fastställ
da, att Stockholms stads valkrets erhöll 
två och Stockholms och Uppsala läns 
samt Göteborgs stads valkretsar vardera 
ett mandat mera, medan en minskning 
med ett mandat ägde rum i var och en 
av följande valkretsar: Kalmar läns nor
ra och södra landstingsområden samt 
Gotlands län, Göteborgs och Bohus län 
(utom Göteborg), Skaraborgs län samt 
Västernorrlands och Jämtlands län. 

Härav betingade ändringar i riksda
gens sammansättning skola enligt R. O. 
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Tab. A. Folkmängden inom första kammarens valkretsar samt mandatfördelningen 
mellan valkretsarna enligt 1951 års reglering 
First Chamber: population and number of seats, by constituency 

Anm. Notsiffrorna angiva ordningen mellan de 10 valkretsar, som ha de största folkmängdsöverskotten. 

6 § 5—6 mom. och 7 § 4 mom. genom
föras på följande sätt. Ny röstsamman
räkning skall äga rum i den eller de val
kretsar, som äro berätt igade till ökat 
antal platser, och valet skall gälla för 
t iden intill utgången av den åtta
årsperiod, för vilken val senast hållits in
om valkretsen. Ordningsföljden mellan 
nämnda valkretsar, om de äro flera, be
stämmes sålunda, att först komma val
kretsar, för vilka til lökningen i riksdags
männens antal är grundad på stadgande-
na i R. O. 6 § 3 mom. (en riksdagsman 
för varje fullt et thundrafemtiondel av 
rikets folkmängd), och därefter valkret
sar, för vilka sådan tillökning här leder 
sig från föreskrifterna i 4 mom. (ang. 
folkmängdsöverskottet) samt att inom 
vardera gruppen folkmängdsöverskottets 

storlek är avgörande för ordningsfölj
den. De nya röstsammanräkningarna 
förrättas, när ledigheter inträffa i val
kretsar, vilkas antal r iksdagsmän skall 
minskas, beroende på mandat t idens ut
gång för hela valkretsen. 

Vid 1951 års omreglering blev ord
ningsföljden, som tab. A visar, den att 
Stockholms stads valkrets erhöll första 
och tredje, Stockholms och Uppsala läns 
andra samt Göteborgs stads valkrets fjär
de rummet. Endast två ledigheter ha hit
tills inträffat, nämligen i Skaraborgs läns 
valkrets och Kalmar läns norra och söd
ra landst ingsområdens samt Gotlands 
läns valkrets, där mandatminskning äg
de rum vid 1951 års val. Följaktligen för
rät tades nya röstsammanräkningar i 
Stockholms stads samt Stockholms och 
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Uppsala läns valkretsar under samma år 
(se redogörelsen för nya röstsammanräk
ningar). 

Riksvalkvoten utgjorde 46 979 emot 
42 470 vid 1941 års reglering och 40 943 
vid motsvarande reglering år 1931. Av 
sista kolumnen i tab. A framgår folk
mängdstalet per representant inom varje 
valkrets. I de tio valkretsar, där ett man
dat tillkommit på grund av bestämmel
serna om folkmängdsöverskottets storlek, 
är självfallet folkmängden per represen
tant mindre än riksvalkvoten, men i de 
nio återstående valkretsarna större än 
denna. 

Valmän för utseende av riksdagsmän i 
första kammaren äro landstingens leda
möter samt stadsfullmäktige i städer, 
som ej deltaga i landsting. För Gotlands 
läns landsting gäller dock på grund av 
en undantagsbestämmelse, att endast en 
del av ledamöterna (f. n. 13) äga att del
taga i det med Kalmar läns båda lands
ting gemensamt förrättade förstakam-
marvalet; bestämmelsen är tillkommen 
för att tillförsäkra de respektive lands
tingen det inflytande på valet i valkret
sen, som står i förhållande till lands
tingsområdenas folkmängd. Enahanda in
skränkning i valmännens antal finnes 
för i landsting icke deltagande städer, 

I tab. 1 av föreliggande berättelse re-
dogöres för under åren 1949—1952 för
rättade val till första kammaren. Under 
nämnda tidsperiod förrättades val i elva 
valkretsar, nämligen 1949: 5. Jönköpings 
län, 11. Göteborgs och Bohus län, 14. 
Värmlands län; 1950: (5. Kronobergs län 
och Hallands län, 10. Göteborgs stad, 15. 

vilka tillhöra samma valkrets som lands
tingsområde. I fråga om valen av lands
tingsmän och stadsfullmäktige hänvisas 
till statistiken rörande de kommunala 
valen. 

Valen äro proportionella. Mandatför
delningen mellan partierna sker enligt 
d'Hondts regel. Partibeteckning skall ut
sättas på valsedel, men däremot må icke 
kartell- eller fraktionsbeteckning före
komma. Valsedel må upptaga särskilda 
efterträdarenamn (högst två) för var och 
en av kandidaterna till själva riksdags-
mannavalet. Valbara äro kommunalt 
röstberättigade män och kvinnor över 
35 år, oavsett om de bo inom valkretsen 
eller icke. 

Enär den valperiod, som gäller för 
förstakammarvalcn, är jämnt dubbelt så 
lång (åtta år) som den för landstings
manna- och elektorsval gällande (fyra 
år), måste valkretsarna alltid komma att 
välja riksdagsmän i samma tur efter se
nast förrättat val till de nämnda korpo
rationerna. Första året därefter väljer så
lunda varannan gång tredje och varan
nan gång sjunde valkretsgruppen o. s. v., 
och sista året, eller omedelbart före ny
val av landstingsmän och elektorer, väl
ja var sin gång andra och sjätte grupper
na av valkretsar. 

Örebro län; 1951: 7. Kalmar läns norra 
och södra landstingsområden samt Got
lands län, 13. Skaraborgs län, 16. Koppar
bergs län; 1952: 9. Malmöhus län med 
Malmö stad och Hälsingborgs stad, 17. 
Gävleborgs län med Gävle stad. 

Tab. 1 innehåller uppgifter om antalet 
avgivna valsedlar under varje särskild 

Valen till första kammaren åren 1949—1952 
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partibeteckning samt om de valdas 
namn, yrke, partiställning och rösttal 
m. m. Tabellen lämnar även upplysning 
om den samverkan, som ägt rum mellan 
partierna. Då väljarnas partiställning 
vid förstakammarvalen är känd på för
hand, tager denna samverkan delvis and
ra former än som tillämpats vid tidiga
re andrakammarval och tillgår ibland så, 
att ett parti avstår någon eller några 
överskottsröster till ett annat. 

Den vanligaste formen för samverkan 
är dock, att gemensam partibeteckning 
användes. Under här ifrågavarande pe
riod förekom samverkan mellan följan
de partier: 

Samverkan förekom under redogörel
seperioden vid fem val. Vid ett val fö
rekom samverkan inom två partigrup
per. I två fall tog sig emellertid sam
verkan den formen, att den ende hö
gerrepresentanten anslöt sig till bonde-
förbundet resp. folkpartiet och i ett fall 
att de tre kommunistrepresentanterna 
anslöto sig till socialdemokraterna. Dess
utom förekom vid valet år 1949 i Värm
lands läns valkrets ett slags dubbel sam
verkan mellan högern och socialdemo
kraterna, bestående i att dessa båda par
tier, som eljest samverkade med bonde-
förbundet, enades om gemensam kandi
datlista. Endast inom tre av de valkret
sar, som gått till val under perioden 
1949-1952, inverkade partiernas sam
verkan på valutgången. Samverkan mel
lan högern, bondeförbundet och folk

partiet i Jönköpings läns valkrets med
förde sålunda, att bondeförbundet er
höll ett mandat, som eljest skulle ha 
tillfallit socialdemokraterna. I Värm
lands läns valkrets förelåg samverkan 
mellan högern, bondeförbundet och so
cialdemokraterna, varigenom de sam
verkande partierna erhöllo ett mandat, 
som eljest genom lottning skulle ha till
fallit antingen socialdemokraterna eller 
kommunisterna. Mandatet i fråga tillföll 
högern på grund av den gemensamma 
kandidatlistan mellan högern och so
cialdemokraterna. Samverkan mellan 
högern, bondeförbundet och folkpartiet 
i Örebro läns valkrets tryggade ett man
dat åt bondeförbundet. Utan valsamver
kan hade lottning mellan bondeförbun
det och socialdemokraterna fått avgöra 
vem som skulle erhålla mandatet. 

Beträffande röstlån kan nämnas ett 
fall, nämligen valet år 1952 i Malmöhus 
län med Malmö stad och Hälsingborgs 
stad, där högern avstod dels en röst till 
bondeförbudet, dels två röster till folk
partiet. Härigenom hjälptes sistnämnda 
parti till ett andra mandat, varjämte 
bondeförbundets andra mandat trygga
des. Om röstlån på angivet sätt icke ägt 
rum, skulle valresultatet ha blivit, att 
folkpartiets nyssnämnda mandat tillfal
lit socialdemokraterna, medan lika jäm
förelsetal erhållits för bondeförbundet 
och socialdemokraterna och lottning 
mellan dessa partier därför blivit avgö
rande vid besättande av den plats, som 
genom röstlån räddades åt bondeförbun
det. 

Tab. B ger en överblick av partiernas 
styrkeförhållanden inom valkorporatio-
nerna vid här ifrågavarande val och vid 
nästföregående val i samma valkretsar. 
Under perioden 1949—1952 har minsk
ning av högerns och socialdemokrater
nas representation ägt rum, medan en 

5 



Tab. B. Partifördelningen inom valkorporationerna och bland de valda dels vid valen till första kammaren 
åren 1949—1952, dels vid nästföregående val i samma valkretsar 
Party affiliation within the electoral bodies and among the members elected at the elections for the First Chamber 
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ökning skett för bondeförbundet, folk
partiet och kommunisterna. Det s. k. 
medborgarpartiet i Hälsingborg har för
lorat sin enda representant. Folkpartiet 
har ökat sin representation i samtliga 
valkretsar utom i Värmlands län, där 
representationen blev oförändrad. 

I tab. B lämnas även uppgifter om de 
valda riksdagsmännens fördelning efter 
partier vid senaste och näst föregående 
val. 

Vad beträffar personomsättningen mär
kes, att av 71 under perioden valda de 
omedelbart omvalda utgjorde 43 eller 
G0,6 %. Under perioden 1945—1948 var 

Jämlikt vallagens bestämmelser skall 
vid uppkommen ledighet efter riksdags
man, som avgått före utgången av den 
tid, för vilken han blivit vald, ny röst
sammanräkning för utseende av efter
trädare förrättas. Nytt val anställes en
dast för det fall, att på de valsedlar, 
som upptaga den avgångnes namn, icke 
någon finnes upptagen, som kan inträda 
i den avgångnes ställe. 

Under tiden från början av 1949 års 
riksdag intill början av 1953 års riks
dag förrättades 26 nya röstsammanräk
ningar mot 30 under föregående fyra
årsperiod. I tab. C meddelas uppgifter 
om namn, yrke och parti för såväl de 
avgångna ledamöterna som efterträdar
na samt om föregående riksdagsmanna-
skap för de sistnämnda ävensom om 
mandattiden, avgångsorsaken och tid-

denna andel 63,6 %, åren 1941—1944 
68,1 % och slutligen under perioden 
1937—1940 55,3 %. Relativa antalet i 
egentlig mening nyvalda under åren 
1949—1952 låg sålunda något högre än 
under de två närmast föregående fyra
årsperioderna. Av de omedelbart om
valda hade sju tidigare tillhört andra 
kammaren. Av de nyvalda hade fyra vid 
valtillfället mandat i andra kammaren, 
från vilka de övergingo genom valet, 
och fyra hade tidigare suttit i nämnda 
kammare. Uppgifter om de valdas före
gående riksdagsmannaskap lämnas i fö
rekommande fall i tab. 1. 

punkten för röstsammanräkningen. I de 
fall, där avsägelse före eller vid själva 
sammanräkningen inkommit från den, 
som skulle ha utsetts till efterträdare, 
och till följd härav annan efterträdare 
blivit utsedd, räknas hela förrättning
en som en röstsammanräkning. Dylika 
fall angivas i noter till tabellen; de vo
ro tre under den tid, det här gäller. 

Orsaken till den nya röstsammanräk
ningen var i tio fall dödsfall och i två 
fall avsägelse till följd av inval i andra 
kammaren. 

Av efterträdarna voro samtliga utom 
fyra nykomna i riksdagen. För två av 
efterträdarna återstod av mandattiden, 
som räknas i kalenderår, mindre än ett 
halvt år. Efterträdarna tillhörde i samt
liga fall samma parti som företrädarna. 

Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1949 års riksdag 

till riksdagens början år 1953 
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Tab. C. Nya röstsammanräkningar till första kammaren, förrättade under 
tiden från riksdagens början år 1949 intill början av 1953 års riksdag 
Re-countings of votes for the First Chamber 

Första kammarens sammansättning vid lagtima 

riksdagen år 1953 

Uppgifterna om kammarens samman
sättning vid 1953 års riksdag grunda 
sig i huvudsak på den av kammarens 
kansli vid riksdagens början uppgjorda 
ledamotsförteckningen. 

Partiställningen var följande: 20 hö
ger, 25 tillhörande bondeförbundet, 22 

medlemmar av folkpartiet, 79 socialde
mokrater och 4 kommunister. 

Med hänsyn till antalet förut bevista
de riksdagar fördela sig ledamöterna på 
sätt som framgår av tab. D. Medeltalet 
bevistade riksdagar var högst för social
demokratiska partiets och högerns re-
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Anm. H: höger; B: bondeförbundet; F: folkpartiet; Sd: socialdemokrater; K: kommunistiska partiet. 
— Yrke och partiställning avse tidpunkten för röstsammanräkningen. — I och II beteckna före
gående ledamotskap av första, resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 

presentanter med resp. 12,9 och 12,3. 
Medeltalet har i al lmänhet stigit något 
sedan 1949. Endast för bondeförbundet 
har medeltalet kraftigt sjunkit. I jämfö
relse med andrakammarledamöterna ha 
i regel första kammarens ledamöter läng
re r iksdagst id; medeltalen utgöra resp. 
9,3 och 11,4 bevistade r iksdagar. 

Av förstakammarledamöterna vid 1953 
års r iksdag hade 34 förut tillhört and
ra kammaren, nämligen två högermän, 

fem representanter för bondeförbundet, 
sex medlemmar av folkpartiet, tjugo so
cialdemokrater och en kommunist . Till 
jämförelse må nämnas, att av andra 
kammarens ledamöter fyra förut tillhört 
första kammaren. Det är sålunda allt
jämt betydligt vanligare, att en andra-
kammarledamot väljes till r iksdagsman 
i första kammaren, än att det motsatta 
förhållandet äger rum. 
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Tab. D. Första kammarens ledamöter, fördelade efter antalet bevistade riksdagar 
Members of the First Chamber, by number of sessions attended 

Antalet ledamöter, bosatta inom den 
valkrets, för vilken de valts, har vid de 
senare valen ökats betydligt, såsom fram
går av nedanstående tablå. 

Proportionen mellan landsbygdens och 
städernas representation, i den mån en 
fördelning av kammarens ledamöter ef
ter boningsorten på landet eller i stad 
kan betraktas såsom ett uttryck härför, 

10 

har under senare år utvecklat sig på sätt 
framgår av nedanstående översikt. 

Bondeförbundet framträder helt na
turligt såsom ett ganska utpräglat lands
bygdsparti, medan högerpartiet å andra 
sidan är mest stadsbetonat. Sedan år 
1949 har städernas representation, re
lativt sett, ökats inom högern och bon
deförbundet, under det att utveckling
en gått i motsatt riktning inom övriga 



Tab. E. Yrkesfördelningen bland första kammarens ledamöter 
Members of the First Chamber, by occupation 

part ier . I Stockholm iiro 24 förstakam-
marledamöter bosatta och i angränsan
de orter 6. 

Efter yrke ha första kammarens le
damöter blivit fördelade i tab. E. En 
motsvarande fördelning avseende 1949 
års r iksdag återfinnes i berättelsen om 
riksdagsmannavalen 1945—1948. En jäm
förelse ger vid handen, att gruppen all
män förvaltningstjänst och fria yrken, 
som alltid varit stor i första kamma
ren, under den senaste fyraårsperioden 
ökats från 74 till 76 ledamöter. In
om gruppen industr i , samfärdsel och 
handel m. m., dit å r 1949 36 ledamöter 

hörde, har antalet däremot nedgått till 
32. Gruppen jordbruk med binäringar 
räknar 39 ledamöter år 1952 mot 38 år 
1949. 

Av fungerande eller förutvarande 
statsråd hade vid början av 1953 års 
r iksdag 10 (16 år 1949) plats i första 
kammaren. Denna har numera sex kvinn
liga ledamöter. 

Åldersfördelningen av första kamma
rens ledamöter vid början av år 1953 
angives i tub. F, som även innehåller 
motsvarande uppgifter för år 1949. Lik
som tidigare råder rätt stor olikhet i 
å ldershänseende mellan part ierna. Av-
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Tab. F. Åldersfördelningen bland första kammarens ledamöter 
Members of the First Chamber, by age 

kammarens 28 ledamöter under 50 år 
tillhörde 18 det socialdemokratiska par
tiet, medan ingen tillhörde folkpartiet. 

Medelåldern1 har sedan länge hållit sig 
praktiskt taget konstant och uppgick vid 
1953 års riksdag till 57,2 år. Efterföl

jande sammanställning visar medelål
derns förändringar sedan år 1941 för 
de särskilda partierna inom första kam
maren ävensom för kammaren i dess 
helhet och andra kammaren. 

1 Har angives åldern som det tal, som angiver 
skillnaden mellan år 1952 och vederbörandes 
födelseår. Såsom mått på medelåldern vid slutet 

av året torde en sålunda beräknad siffra vara 
något för låg. 

12 



ANDRA KAMMAREN 

Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1949 års riksdag 

till riksdagens början år 1953 

För utseende av efterträdare till riks
dagsman, som avsagt sig uppdraget el
ler eljest avgått före utgången av den 
tid, för vilken han blivit vald, gälla lik
nande bestämmelser för andra kamma
ren som beträffande den första. Jämlikt 
vallagens bestämmelser skall sålunda i 
regel nytt val icke förrättas, utan efter
trädaren till den avgångne utses genom 
ny röstsammanräkning, som ofördröjli-
gen verkställes. Samtliga de under den 
i rubriken angivna tiden ledigblivna 
platserna i andra kammaren ha fyllts 
på sistnämnda sätt. Under ifrågavarande 
period företogos röstsammanräkningar 
för besättande av 20 ledigblivna plat
ser. Motsvarande antal under närmast 
föregående period var 26. 

Valtekniska förhållanden 

Valkretsindelning m. m. För valen till 
andra kammaren indelas riket i tjugo
åtta valkretsar, nämligen: 

Stockholms stad; 
Göteborgs stad; 
Göteborgs och Bohus läns landstings

område; 
Malmö, Hälsingborgs, Landskrona och 

Lunds städer; 
Malmöhus läns valkrets, innefattan

de länets landsbygd samt städerna Ystad, 
Trelleborg, Skanör med Falsterbo, Eslöv 
och Höganäs; 

I tab. G meddelas namn, yrke och 
partiställning för såväl avgångna som 
efterträdare samt för de förra avgångs
orsaken och för de senare datum för 
röstsammanräkningen. Fem sammanräk
ningar ägde rum år 1949, sju år 1950, 
fem år 1951 och tre år 1952. En av sam
manräkningarna gällde valperioden 
1953—1956. 

Orsaken till den nya sammanräkning
en var i fem1 fall dödsfall, i fem fall av
sägelse till följd av inval i första kam
maren och i tio fall avsägelse av annan 
orsak. 

Av efterträdarna hade ingen tidigare 
innehaft något riksdagsmandat. 

Älvsborgs läns norra valkrets, inne
fattande av länets landsbygd Tössbo och 
Vedbo domsaga, Nordals, Sundals och 
Valbo domsaga, Flundre, Väne och Bjär-
ke domsaga, Vättle, Ale och Kullings 
domsaga samt Gäsene kommun i Borås 
domsaga och av städerna Vänersborg, 
Trollhättan, Alingsås och Åmål; 

Älvsborgs läns södra valkrets, inne
fattande av länets landsbygd Borås dom
saga med undantag av Gäsene kommun, 
Marks domsaga samt Kinds och Redvägs 

1 Därav en gång dubbla röstsammanräkningar 
till följd av ett och samma dödsfall. 

Valen till andra kammaren år 1952 
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Tab. 6. Nya röstsammanräkningar till andra kammaren, förrättade under 
tiden från riksdagens början år 1949 intill början av 1953 års riksdag 
Re-countings of votes for the Second Chamber 

domsaga och av städerna Borås och Ul
ricehamn; 

vart och ett av rikets övriga län. 
Valen äro proportionella. Mandatför

delningen mellan partierna, som tidiga
re skett enligt d'Hondts regel, skall vid 
andrakammarval för perioden 1953— 
1956 enligt lagen den 30 maj 1952 (Sv. 
förf.-saml. nr 267/1952) ske efter den 
s. k. jämkade uddatalsmetoden. Meto
den innebär, att så länge ett parti ännu 
icke fått sig någon plats tilldelad, ett 
jämförelsetal beräknas genom att par
tiets rösttal delas med 1,4. För varje 
mandat, som ett parti erhåller, delas se
dan dess verkliga rösttal med ett udda
tal (3, 5, 7 o. s. v.). Detta innebär, att 
då ett mandat erhållits, delas rösttalet 
med 3, då två mandat erhållits med 5 
o. s. v. Mandaten fördelas successivt mel
lan partierna, varvid varje plats tillde-

las det parti, som vid platstillsättningen 
uppvisar det största jämförelsetalet. 

Partibeteckning skall utsättas på val
sedel. Den år 1924 införda möjligheten 
att på valsedel angiva särskilda kartell-
och fraktionsbeteckningar har slopats 
vid andrakammarval för perioden 1953 
—1956 genom den nyssnämnda lagen. 

Valbara äro endast inom valkretsen 
röstberättigade män och kvinnor, som 
fyllt 23 år. Valbarhetsåldern sänktes från 
25 till 23 år genom riksdagsbeslut den 
5 april 1949. 

Hela antalet representanter utgör 230, 
vilka väljas för en tid av fyra år. An
talet inom varje valkrets regleras efter 
folkmängden vid början av året näst 
före den fyraårsperiod, för vilken va
len gälla. För varje fullt tal motsvaran
de en tvåhundratrettiondel av rikets 
folkmängd (»riksvalkvoten» för andra 
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Anm. H: höger; B: bondeförbundet; F : folkpartiet; Sd: socialdemokrater; K: kommunistiska partiet. 
— Yrke och partiställning avse tidpunkten för röstsammanräkningen. 

kammaren) utses en riksdagsman. Då 
vid tillämpandet av denna regel icke 
samtliga 230 platserna kunna fördelas, 
tilldelas de övertaliga platserna, en efter 
annan, de valkretsar, som efter första 
fördelningen uppvisa de största befolk
ningsöverskotten. Härförutom gäller den 
undantagsbestämmelsen, att valkrets, 
vars folkmängd ej uppgår till fullt tre 
tvåhundratrettiondelar av folkmängden, 
likväl äger rätt att välja 3 riksdagsmän. 
Till följd av denna bestämmelse erhål
ler Gotlands län, vars folkmängd ej upp
går till fullt två tvåhundratrettiondelar, 
3 mandat. 

Det antal riksdagsmän, som varje val
krets ägde utse för fyraårsperioden 1953 
—1956 fastställdes genom kungörelsen 
den 30 maj 1952 (Sv. förf.saml. nr 268/ 

1952). I jämförelse med vad som för
ut gällt erhöllo därigenom Malmö m. fl. 
städers, Göteborgs stads och Västman
lands läns valkretsar vardera ytterliga
re ett mandat, medan Kristianstads läns, 
Malmöhus läns och Västerbottens läns 
valkretsar fingo avstå var sitt. 

Antalet representanter samt de folk
mängdsuppgifter, som legat till grund 
för fördelningen, meddelas valkretsvis 
i tab. H. Riksvalkvoten för andra kam
maren utgjorde 30 866. Detta tal, som 
motsvarar folkmängden per represen
tant, var vid 1948 års val 29 748 och vid 
valen år 1944 28 360. De största val
kretskvoterna innehade vid 1952 års 
val Älvsborgs läns södra valkrets 
(33 714) och Västerbottens läns valkret: 
(33123), de minsta Gotlands läns val 
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Tab. H. Folkmängd och antal riksdagsledamöter i andra kammarens valkretsar 
Second Chamber: population and number of seats, by constituency 

Anm. Notsiffrorna angiva ordningen mellan de elva valkretsar, som erhållit tilläggsmandat. 

16
 



krets (19 618) samt Jämtlands läns val
krets (28 840). Stockholms stad bildar t 

liksom tidigare den folkrikaste valkret
sen med 752193 invånare, och Stock
holms läns valkrets kommer på andra 
plats med 365 088 invånare. Såsom tab. 
H visar, ha 11 platser måst fördelas en
ligt regeln om största överskottet. 

Valdistriktsindelning. Antalet valdi
strikt utgjorde vid 1952 års val 5 875, 
varav på landsbygden 4 585 och i stä
derna 1 290. I vilken utsträckning upp
delningen i valdistrikt fortskridit un
der de senare åren framgår av följande 
sammanställning: 

Det övervägande flertalet kommuner 
voro vid det senaste valet uppdelade på 
flera valdistrikt. Endast 64 landskom
muner och 12 städer utgjorde blott ett 
valdistrikt, såsom framgår av nedanstå
ende uppgifter: 

Medeltalet valdistrikt per kommun ut
gjorde 5,1 på landsbygden och 9,7 i stä
derna. Av städerna hade Stockholms stad 
det största antalet valdistrikt (273), me
dan Vilhelmina i Västerbottens län hade 
det största antalet valdistrikt av lands
kommunerna (41). 

Beträffande valdistriktsindelningen i 
de olika valkretsarna lämnas uppgifter 
i tab. i. Fortfarande intar Västerbottens 
län en särställning på grund av de många 
valdistrikten. Landsbygdsdistrikten äro 
som regel betydligt mindre än stads
distrikten. Medeltalet röstberättigade var 
i det förra fallet 538 och i det senare 
1 812. Mindre än 1 000 röstberättigade 
hade 3 957 landsbygdsdistrikt (86,3 %) 
men endast 152 stadsdistrikt (11,8 %). 
Mindre än 500 röstberättigade hade 2 700 
landsbygdsdistrikt men endast 82 di
strikt i städerna; 974 distrikt på lands
bygden hade mindre än 200 och 261 icke 
ens 100 röstberättigade. 

Enligt vallagens bestämmelser får en
dast i undantagsfall antalet i n v å n a r e 
i ett valdistrikt på landsbygden över
stiga 3 000. Vid 1952 års val hade fyra 
landsbygdsdistrikt mer än 3 000 r ö s t 
b e r ä t t i g a d e ; samtidigt funnos 35 
landsbygdsdistrikt med mellan 2 000 och 
3 000 röstberättigade (motsvarande siff
ra år 1948 var 49). Dessa valdistrikt hade 
sannolikt i regel en folkmängd upp
gående till mer än 3 000 personer, och 
även några distrikt med ej fullt 2 000 
röstberättigade kommo troligen över det 
nämnda folkmängdstalet. I Göteborgs 
stads valkrets, där valdistrikten av gam
malt äro stora, hade 32 av samtliga 93 di
strikt mellan 3 000 och 4 000 röstberätti
gade, och för sex valdistrikt var antalet 
röstberättigade större än 4 000. Medelan
talet röstberättigade i varje distrikt där
städes, som år 1948 uppgick till 2 944, ut
gjorde vid senaste valet 2 705. De största 
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Tab. I. Valdistriktsindelning vid andrakammarvalen 1952 

Division into electoral districts at the, elections for the Second Chamber 
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stadsdistrikten i riket voro Göteborgs 
66:e (4 546 röstberättigade) och Göte
borgs 51 :a (4 422). Största distriktet på 
landsbygden var Sävedalen i Partille 
kommun i Göteborgs och Bohus län med 
4 413 röstberättigade. 

Den preliminära röstfördelningen. Vid 
1928 års andrakammarval anordnades 
för första gången en preliminär röstför
delning omedelbart efter valet, och an
ordningen liar sedermera blivit tilläm
pad vid såväl kommunal- som andra-
kammarvalen. Enligt 68 § vallagen skall 
inom varje valdistrikt röstfördelning ef
ter väljarbeteckningar verkställas redan 
av valförrättarna. Rörande sättet för 
röstfördelningen hänvisas till nyssnämn
da paragraf i vallagen. 

För sammanräkning av partiernas 
röstsiffror anordnades inom varje val
krets, i huvudsak på samma sätt som 
förut, ett uppsamlingsställe, dit röst
siffrorna från valdistrikten intelefonera
des och där hopsummering skedde ge
nom telegrafverkets personal. De hop
summerade röstsiffrorna för varje val
krets inrapporterades per telefon till ett 
centraluppsamlingsställe i Stockholm, 
vilket stod i förbindelse med Tidning
arnas telegrambyrå, som uträknade man
datfördelningen samt kungjorde denna 
och röstsiffrorna dels i tidningspressen 
och dels i radio. 

Kl. 00.57 på natten efter valet den 21 
september var resultatet klart inom den 
sist färdiga valkretsen, vilket var en och 
en halv timme tidigare än år 1948. Upp
gifter hade då inkommit från samtliga 
valdistrikt i landet. 

Vid den preliminära röstsammanräk
ningen kunde av naturliga skäl icke med
räknas röster, avgivna före eller på val
dagen inför röstmottagare, d. v. s. de 
s. k. poströsterna. Trots att antalet per

soner, som begagnade sig av nämnda sätt 
att deltaga i valet, översteg 105 000, vi
sade sig vid valet i september det pre
liminära resultatet beträffande mandat
fördelningen skilja sig från det defini
tiva endast i fråga om två mandat. En 
av dessa ändringar i mandatfördelning
en hänförde sig emellertid till Kristian
stads län, där valet överklagades och 
besvären biföllos, varför nytt val fick fö
retagas. Vid omvalet i denna valkrets 
överensstämde den definitiva mandat
fördelningen med den preliminära. Vid 
valen åren 1948, 1944 och 1928 medför
de den definitiva sammanräkningen, att 
den preliminärt fastställda mandatför
delningen ändrades i fråga om ett man
dat; vid valen åren 1940, 1936 och 1932 
blev det däremot ingen ändring i man
datfördelningen. 

Det åligger valförrättarna att i sam
band med fördelningen av valsedlarna 
även granska dessas giltighet. Hur de 
lyckats genomföra denna uppgift, visar 
tablån överst på nästa sida. Denna inne
håller uppgifter över de faktorer, som 
vid den definitiva sammanräkningen va
rit ägnade att åstadkomma någon mera 
betydande förskjutning i det preliminära 
antalet avgivna godkända valsedlar. 

På grund av några valnämnders orik
tiga förfarande blevo ett jämförelsevis 
stort antal valsedlar, vilka godkänts 
vid den preliminära sammanräkning
en, ogillade vid den definitiva. Det
ta var fallet i bl. a. Stockholms stads, 
Kalmar läns och Östergötlands läns val
kretsar, där 593, 576 resp. 513 valsed
lar sålunda ogillades. 

Den kvarstående skillnaden mellan 
det definitiva antalet godkända valsed
lar och det preliminära resultatet beror 
delvis på bristande överensstämmelse 
mellan antalet valsedlar enligt valpro
tokollet eller omslagen och det faktiska 
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antalet vid den definitiva sammanräk
ningen. Huvudsakligen torde dock skill
naden bero på fel, som begåtts i sam
band med sammanförandet och förmed
lingen av de preliminära resultaten. 
Sistnämnda felkälla synes framför allt 
ha inverkat på resultatet i Malmö m. fl. 
städers valkrets, där skillnaden utgjorde 
1 199. 

Partifördelningen enligt den prelimi
nära och den definitiva sammanräkning
en samt de faktorer, som orsakat dif
ferensen mellan sammanräkningsresul
taten, framgår av nedanstående tablå. 

Såsom framgår av tablån, var diffe
rensen mellan sammanräkningsresulta
ten störst för högern på grund av de 

många poströster, som detta parti er
höll. 

Rösträtten 

Vid valet gällande rösträttsbestämmel
ser m. m. Enligt 16 § riksdagsordningen 
tillkommer rösträtt till riksdagens andra 
kammare varje svensk man och kvinna 
från och med kalenderåret näst efter det, 
varunder han eller hon uppnått 21 års 
ålder, med undantag av den som står 
under förmynderskap. 

Röstlängd skall enligt gällande bestäm
melser upprättas av de lokala skatte
myndigheterna före den 30 juni varje år 
på grundval av stommar, som översänts 
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Tab. J. I röstlängd upptagna personer, valkretsvis, år 1952 
Persons on the voting register, by constituency 

från vederbörande länsbyrå för folkbok
föringen, och skall efter mantalslängden 
för samma år upptaga alla invånare in
om valdistriktet, vilka uppnått eller un
der kalenderåret uppnå en ålder av 21 
år. I fråga om dem, som först under ka
lenderåret uppnått eller uppnå en ålder 
av 21 fir, anmärkes, att rösträtten ej in
träder förrän efter utgången av löpande 
kalenderår. Hinder för rösträtt skola an
tecknas i längderna på grundval av upp
gifter, avseende förhållandena den 10 
juni. Sedan röstlängden varit framlagd 
till granskning och därefter justerats, 
vinner den, såvida missnöjesanmälan en
ligt 46 § vallagen ej dessförinnan gjorts, 

laga kraft med utgången av den 28 eller 
eventuellt den 29 juli. 

Rösträtten kan utövas antingen genom 
personlig inställelse eller i fråga om äk
ta makar, som båda äro röstberättigade, 
medelst en för den ena av makarna ge
nom den andra maken avgiven s. k. val
sedelsförsändelse. 

Beträffande röstning inför röstmotta
gare stadgades genom beslut av 1944 års 
riksdag rätt för väljare att vid val till 
riksdagens andra kammare i vissa fall 
avlämna sin röst på fast postanstalt i ri
ket eller på svensk beskickning eller 
svenskt konsulat i utlandet (jfr 70 § la
gen om val till riksdagen). Poströstnings-

21 



förfarandet, som första gången tillämpa
des vid 1942 års kommunala val, har se
dermera kommit till användning vid så
väl kommunala val som andrakammar-
val. 

I röstlängd upptagna personer. De år 
1952 upprättade röstlängderna för val 
till riksdagens andra kammare upptaga 
alla män och kvinnor, som under detta 
år uppnådde en ålder av minst 21 år 
(födda år 1931 eller tidigare). Då ifrå
gavarande röstlängder skola användas 
under tiden intill dess nya sådana un
der år 1953 upprättats, är för de perso
ner, som under år 1952 fyllde 21 år, 
i röstlängd särskilt angivet, att de först 
påföljande år äga rösträtt. 

Uppgifter rörande antalet i röstlängd 
upptagna personer med fördelning efter 
kön meddelas valkretsvis för landsbygd 
och städer i tab. 2 samt, efter frånräk-
nande av de personer som under valåret 
fyllde 21 år, i tab. J. Hela antalet, in
klusive de år 1931 födda, utgjorde 
2 467 032 män och 2 540 565 kvinnor, 
summa 5 008 197 personer eller 70,5 % 
av rikets folkmängd den 1 januari 1952. 
Om den yngsta åldersklassen frånräk-
nas, blir hela antalet i röstlängd upptag
na 4 921 659, varav 2 424 340 män och 
2 497 319 kvinnor. Sammanlagt 2 514 049 
(51,1 %) voro bosatta på landsbygden 
och 2 407 610 i städerna. Kvinnoöver

skottet (1 030 kvinnor på 1 000 män) är 
åtskilligt större än inom hela befolkning
en (1 007 kvinnor på 1 000 män). 

Jämfört med år 1948 har, om de per
soner, som under valåret fyllde 21 år 
icke medräknas, antalet i röstlängd upp
tagna personer ökats med 130 333 eller 
2,7 %. Mellan åren 1944 och 1948 var 
ökningen hela 9,4 % på grund av sänk
ning av rösträttsåldern, ökningen är re
lativt sett lika stor för båda könen. Hur 
jämförelsen med år 1948 ställer sig, om 
åtskillnad göres mellan landsbygd och 
städer, framgår av nedanstående sam
manställning över antalet i röstlängd 
upptagna. 

Dessa utgjorde 69,3 % av folkmäng
den mot 70,0 resp. 67,1 % vid de båda 
närmast föregående andrakammarvalen. 
Den stora ökningen av ifrågavarande 
relativtal mellan åren 1944 och 1948 be
ror nästan helt på rösträttsålderns sänk
ning under perioden. 

På landsbygden har antalet i röstlängd 
upptagna personer sedan 1948 års val 
minskats med 70 451, medan antalet 
ökats med 200 784 i städerna. Detta har 
till stor del sin grund i tillkomsten av 
nya städer, varjämte omfattande inkor
poreringar av landsbygd med städer ägt 
rum. På landsbygden representera de i 
röstlängd upptagna 67,9 % och i städer
na 70,8 % av folkmängden (68,3 % resp. 
72,2 % år 1948). Relationstalen för de 
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oiika valkretsarna äro på grund av olik
heter i befolkningens ålderssammansätt
ning ganska växlande. I Stockholms stad 
är sålunda 74,4 % av befolkningen upp
tagen i röstlängd mot endast 59,7 % i 
Norrbottens län. 

Av samtliga i röstlängd upptagna vo
ro under valåret 4 805 216 personer röst
berättigade och 116 443 i saknad av röst
rätt, motsvarande resp. 97,6 och 2,4 % 
av hela antalet. De icke röstberättigades 
antal har ökats med 39,4 % sedan år 
1948 men är alltjämt jämförelsevis lågt. 

För att belysa rösträttsbestämmelser
nas verkningar och rösträttens utövande 
inom oiika sociala grupper av befolk
ningen ha vid tidigare val i röstlängd 
upptagna personer som regel fördelats på 
större yrkesgrupper. De synpunkter, ef
ter vilka yrkesgrupperingen därvid ge
nomförts, ha icke så mycket varit tek
niska och ekonomiska som fastmer so
ciala. Vid 1952 års val har klassifice
ringen företagits efter delvis andra grun
der och undersökningen utvidgats till 
att även omfatta rösträtten och valdel
tagandet efter yrkesställning. 

I likhet med de två närmast föregåen
de andrakammarvalen har bearbetning
en av i röstlängderna meddelade upp
gifter om rösträtt i kombination med yr
ke och valdeltagande vid 1952 års val 
icke omfattat samtliga röstlängder utan 
begränsats till ett genom systematiskt 
urval uttaget uppgiftsmaterial, motsva
rande ungefär tio procent av i röstläng
derna upptagna personer. Beträffande 
den härvid tillämpade metoden m. m. 
hänvisas till den i slutet av berättelsen 
ingående särskilda redogörelsen. 

Röstberättigade. Antalet under valåret 
röstberättigade män och kvinnor på 
landsbygden och i städerna meddelas 
för varje valdistrikt i tab. 4. Valkretsvis 

angives det därjämte i tab. 2 och i tab. J 
Uppgifter om de röstberättigades fördel 
ning efter yrke i kombination med ål 
der meddelas på grundval av den tidi 
gare nämnda urvalsundersökningen i slu 
tet av föreliggande berättelse. 

Hela antalet röstberättigade utgjorde 
4 805 216 eller 2,1 % flera än vid näst 
föregående riksdagsval, varav på lands 
bygden 2 467 644 och i städerna 2 337 572 
Av de röstberättigade voro alltså 51,4 % 
bosatta på landsbygden (54,2 % år 1948) 
och 48,6 % i städerna. Männen utgjorde 
2 364 494 och kvinnorna 2 440 722, mot
svarande på varje tusental män 1 032 
kvinnor. Numera finnes, såsom tab. K 
utvisar, överskott av män i sexton val
kretsar. Städerna ha genomgående ett be
tydande överskott av kvinnor bland de 
röstberättigade (i medeltal 1 136 på 
1000). På landsbygden föreligger där
emot underskott av kvinnor. Variatio
nerna inom de olika valkretsarna mot
svara ungefärligen dem, som råda hos 
befolkningen i dess helhet. 

Den andel av befolkningen, som äger 
rösträtt vid riksdagsmannaval, har sjun
kit från 68,8 % år 1948 till 67,7 % be
roende på ändringen i befolkningens ål
derssammansättning. För landsbygden 
utgjorde procenttalet 66,7 och för stä
derna 68,8. Talet varierar, såsom tab. K 
visar, mellan högst 71,7 % i Stockholms 
stad och lägst 58,8 % i Norrbottens län. 

Icke röstberättigade. Nu gällande hin
der för utövande av rösträtt äro främ
mande nationalitet och omyndigförkla
ring. 

Uppgifter rörande antalet i 1952 års 
röstlängder såsom icke röstberättigade 
upptagna lämnas valkretsvis i tab. 2 med 
fördelning på landsbygd och städer samt 
män och kvinnor ävensom efter de oli
ka rösträttshindren. Relativa tal medde-
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Tab. K. Röstberättigade och icke röstberättigade, relativt antal, valkretsvis, år 1952 

Entitled to vote and not entitled to vote, by constituency 
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las i tab. K. Hela antalet icke röstberät
tigade vid 1952 års val uppgick till 
116 443 personer mot 83 543 vid föregå
ende val. På landsbygden voro 46 405 
(39,9 %) av de icke röstberättigade bo
satta och i städerna 70 038. Männen ut
gjorde 59 846 och kvinnorna 56 597, mot
svarande 946 kvinnor på 1 000 män. År 
1948 var proportionen 910 och år 1944 
892 kvinnor på 1 000 män. 

Räknat på hela folkmängden utgjorde 
de icke röstberättigade endast 1,6 % (1,2 
% år 1948 och 1,1 % år 1944). I förhål
lande till antalet i röstlängd upptagna 
voro 1,8 % på landsbygden och 2,9 % 
i städerna utan rösträtt, och relationsta
len för de särskilda valkretsarna, med 
land och stad åtskilda, varierade mel
lan 6,2 och 1,0 % (tab. K). Ej heller 
för de minsta enheterna, valdistrikten, 
voro växlingarna stora. Uppgifter om 
antalet icke röstberättigade i varje val
distrikt kunna av utrymmesskäl icke 
meddelas i tabellavdelningen, men fin
nas tillgängliga i statistiska centralby
rån. 

De i tab. 2 meddelade uppgifterna om 
de icke röstberättigades fördelning ef
ter diskvalifikationsgrunder avse året 
1953. Detta innebär, att i redovisningen 
ingå 2 628 år 1931 födda personer, som 
av åldersskäl voro förhindrade att un
der år 1952 utöva rösträtt men som från 
ingången av år 1953 på grund av ett el
ler båda rösträttshindren (utländskt 
medborgarskap eller omyndighet) räk
nas som icke röstberättigade. Huru för
delningen efter diskvalifikationsgrunder 
ställer sig på landsbygden och i städerna 

samt för vartdera könet framgår av ovan
stående sammanställning. När båda hind
ren gällt för en person, har denne hän
förts till det här och i tab. 2 först upp
tagna hindret. En omyndigförklarad ut
ländsk medborgare har sålunda räknats 
som utlänning. 

Det kraftigast verkande hindret är ut
ländskt medborgarskap. Antalet fall av 
detta rösträttshinder har stigit avsevärt 
såväl på landsbygden som i städerna. 
Även antalet omyndigförklarade har 
ökats. 

Av de icke röstberättigade voro 39,5 
% bosatta på landsbygden och 60,5 % i 
städerna. För dem, som på grund av 
främmande nationalitet saknade rösträtt, 
voro motsvarande relativtal 32,9 % och 
67,1 %, för de omyndigförklarade 63,0 
% och 37,0 %. Då, som tidigare nämnts, 
de röstberättigade fördela sig med 51,4 
% på landsbygden och 48,6 % på städer
na, voro alltså de utländska medborgar
na relativt talrikast i städerna, medan 
motsatsen var förhållandet i fråga om 
de omyndigförklarade. 

Beträffande den procentuella fördel
ningen efter rösträttshinder valkretsvis 
hänvisas till tab. K. 

De personer, som voro både utländska 
undersåtar och omyndigförklarade, ut
gjorde ett ringa antal, endast 12 män och 
12 kvinnor. 

Valdeltagandet 

Uppgifter rörande i valet deltagande 
män och kvinnor meddelas i såväl ab
soluta som relativa tal för varje valdi-
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strikt och valkrets i tab. 4. Beträffande 
valdeltagandet inom olika yrkes-, ålders-
och civilståndsgrupper m. ni. hänvisas 
till den i det föregående omnämnda, på 
ett 10-proeentigt urval grundade under
sökningen. (Jfr sid. 60 ff.) Personer, 
som röstat på postanstalt i riket eller på 
svenskt konsulat eller svensk beskick
ning i utlandet, redovisas i den följan
de framställningen på sid. 28 ff. 

För hela riket uppgick antalet i valel 
deltagande till 3 801 284, varav 1 915 879 
komrao på landsbygden och 1 885 405 på 
städerna. Då motsvarande antal vid 1948 
års val utgjorde 3 895 161, har sedan dess 
minskning i valdeltagandet ägt rum med 
93 877 personer (2,4 %). På landsbygden 
uppgår minskningen av antalet valdelta
gare till 164 986 (7,9 % ) , medan i stä
derna antalet ökats med 71 109 (3,9 %). 
Om hänsyn tages till genomförda admi
nistrativa regleringar under den tid, 
som förflutit mellan de båda valen, blir 
minskningen i valdeltagandet för lands
bygdens vidkommande 5,0 %, medan 
städernas ökning stannar vid 0,4 %. 

Av väljarna voro 1 910 329 män och 
1 890 955 kvinnor, motsvarande 990 kvin
nor på 1 000 män (982 år 1948; 963 år 
1944); på landsbygden bestodo väljarna 
av 1014 707 män och 901172 kvinnor 
samt i städerna 895 622 män och 989 783 
kvinnor, varför proportionen kvinnor 
på 1 000 män liksom vid tidigare val var 

helt olika för landsbygden (888) och stä
derna (1 105), till stor del beroende på 
olikheterna i den totala befolkningens 
könssammansättning. 

Absoluta antalet i valet deltagande 
män och kvinnor var något lägre än vid 
1948 års andrakammarval och 1950 års 
kommunala val men avsevärt högre än 
vid något tidigare val. Nedanstående 
tablå visar utvecklingen i detta hänseen
de sedan år 1932. 

Valdeltagandet i förhållande till samt
liga röstberättigade vid det senaste va
let, 79,1 %, är lägre än vid 1948 och 1950 
års val men högre än vid tidigare till
fällen. Relativtalet är liksom tidigare 
högre för städerna (80,7 %) än för 
landsbygden (77,6 %). 

Skillnaden i röstfrekvens mellan män 
och kvinnor har vid de senaste valen 
blivit allt mindre och uppgick år 1952 
till endast 3,3 enheter mot 3,8 enheter 
vid 1950 års val och 4,2 enheter vid 
1948 års val. Nämnda skillnad har icke 
vid något tidigare val varit så låg som 
nu. 

Valdeltagandet i olika valkretsar och 
valdistrikt. I tab. L lämnas en översikt 
över röstfrekvensen inom de olika val
kretsarna. I fråga om valdeltagandet 
kommer liksom tidigare fyrstadsvalkret
sen i Malmöhus län i främsta rummet 
med ett valdeltagande av 85,1 %. Där-
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Tab. L. Deltagandet i valet, valkretsvis, med fördelning på landsbygd och städer, år 1952 
Participation in the election for the Second Chamber, by constituency 
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näst följa Södermanlands län och Älvs
borgs läns södra valkrets med resp. 83,5 
% och 82,9 %. Lägsta röstfrekvensen 
återfinnes i Gävleborgs län (74,2 %) och 
Blekinge län (74,4 % ) . Städernas röst
frekvens var högre än landsbygdens i 
aderton valkretsar, medan i sju valkret
sar motsatt förhållande var rådande. 

Undersöker man valdeltagandet för 
män och kvinnor var för sig, visar sig 
fyrstadsvalkretsen inneha den främsta 
platsen såväl beträffande männen som 
kvinnorna; det svagaste valdeltagandet 
bland männen finns i Blekinge län och 
bland kvinnorna i Gävleborgs län. 

Valdeltagandet är lägre än vid före
gående andrakammarval i samtliga 28 
valkretsar. Minskningen är mest bety
dande inom Kristianstads, Blekinge samt 
Kopparbergs län och är därvidlag sär
skilt framträdande för männen. Jämfö
relsevis obetydlig minskning uppvisa 
Göteborgs stad samt Älvsborgs läns söd
ra valkrets. För endast två valkretsar är 
minskningen i röstfrekvens större för 
kvinnorna än för männen. 

Nedanstående sammanställning av val
kretsarna i grupper efter deltagarfre-
kvenscns storlek visar dels den olika 
livaktigheten vid de senare andrakam-
marvalen, dels ock skillnaden i detta 
hänseende mellan män och kvinnor. 

Göres en motsvarande fördelning av 
de särskilda valdistrikten, såsom skett 
i tab. M, bliva växlingarna naturligtvis 
åtskilligt större. Vad männen beträffar, 

visa 57,5 % av valdistrikten en deltagar-
frekvens av mer än 80 9c och 6,0 % över 
90 %. Som jämförelse kan nämnas, att 
förstnämnda gräns överskreds år 1948 i 
79,3 % och vid 1944 års val i endast 28,7 
% av samtliga valdistrikt. Beträffande 
kvinnorna gäller, att antalet distrikt med 
över 80 % valdeltagare är 34,3 % och 
antalet distrikt med mer än 90 % val
deltagare 1,7 % av samtliga, vilket i 
jämförelse med föregående val innebär 
en avsevärd minskning. 

Bortsett från valdistrikt med mindre 
än 50 röstberättigade av vartdera könet 
förekom det högsta valdeltagandet bland 
männen i Borgsjö valdistrikt i Åsele 
kommun i Västerbottens län med 98,6 
% väljare och bland kvinnorna i Mic-
kelsträsks valdistrikt i Umeå landskom
mun i Västerbottens län med 96,5 %. 
Det lägsta valdeltagandet bland männen 
förekom i Kattuvuoma valdistrikt i Ki
runa stad med 30,0 % och bland kvin
norna i Ängersjö valdistrikt i Högdals 
kommun i Jämtlands län med 23,8 %. 
Vad de smärre valdistrikten angår (med 
mindre än 50 röstberättigade av vartde
ra könet) deltogo i Valdshults valdistrikt 
i Södra Ho kommun i Jönköpings län 
samtliga 47 röstberättigade män i valet 
och i Norrviks valdistrikt i Vilhelmina 
kommun i Västerbottens län samtliga 11 
röstberättigade kvinnor. 

Röstning inför röstmottagare. Det 
ovan under »Rösträttsbestämmelser m. 
m.» omnämnda poströstningsförfaran
det tillämpades, såsom redan framhål
lits, år 1952 för tredje gången vid andra
kammarval. Enligt härom gällande be
stämmelser, som meddelas i 70 § valla
gen, kan röstning valdagen äga rum på 
postanstalt. Vidare medgives rätt till 
röstning före valdagen beträffande röst
berättigade, som på valdagen vistas 
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Tab. M. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens, valkretsvis, år 1952 
Electoral districts by vote frequency and by constituency 
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utom riket eller utöva militärtjänst eller 
tillhöra vissa yrkesgrupper (besättning 
och annan personal på fartyg, personal 
vid järnväg samt vid post-, tull- och lots-
verken), om de till följd av tjänsteutöv
ning icke kunna rösta på valdagen; val
sedel kan i dessa fall avgivas inom riket 
på postanstalt och utom riket på svensk 
beskickning eller svenskt konsulat. 
Slutligen gäller enligt år 1948 införda 
bestämmelser, att person, som vårdas på 
sjukvårdsanstalt inom riket, vid vilken 
postanstalt finnes inrättad, må på val
dagen där avlämna valsedel, även om 
sjukvårdsanstalten är belägen på den 
ort, där vederbörande är uppförd i röst
längden. Då emellertid postanstalter 
funnos inrättade vid endast ett fåtal 
sjukvårdsanstalter, blevo av generalpost
styrelsen jämlikt Kungl. Maj:ts beslut 
tillfälliga postanstalter på valdagen an
ordnade på vissa sjukvårdsanstalter en
ligt särskild förteckning. Sådana tillfäl
liga postanstalter anordnades vid 130 
sjukvårdsanstalter inom riket vid valen 
i september och vid 25 anstalter vid om
valen i december, medan fasta postan
stalter funnos vid endast 14 sjukhus. 

Vid röstning inför röstmottagare skall 
väljare inneha för sådant ändamål ut
färdat utdrag ur röstlängden i det val
distrikt, han tillhör, utvisande att han 
där är upptagen såsom röstberättigad vid 
valet. Röstlängdsutdraget skall vara av
fattat enligt fastställt formulär och teck
nas på det ytterkuvert, vari valkuvertet 
inlägges vid röstningstillfället. För var
je valdistrikt skall föras förteckning en
ligt fastställt formulär över ansökningar 
om röstlängdsutdrag ävensom över ut
färdade utdrag (71 §), vilken förteck
ning efter valet insändes till Konungens 
befall ningshavande. 

Vid röstning enligt 70 § vallagen skall 
väljaren, såsom redan nämnts, avlämna 

ytterkuvert med påtecknat röstlängdsut
drag samtidigt med avgivandet av valku
vertet eller valsedelsförsändelsen. Röst
mottagaren inlägger valkuvertet i ytter-
kuvertet och tillsluter detta samt angiver 
på dess baksida (med postens stämpel) 
ort och dag för röstningen. Den som rös
tar före valdagen skall på ytterkuvertets 
baksida lämna uppgift om av vilken an
ledning han är förhindrad deltaga i valet 
på valdagen. Ytterkuverten översändas av 
posten till den Konungens befallningsha-
vande, som är röstsammanräknande 
myndighet. Röstmottagare vid beskick
ning eller konsulat i utlandet insänder 
ytterkuverten till överståthållarämbetet, 
som vidarebefordrar dem till vederbö
rande länsstyrelse. 

Vid den definitiva röstsammanräk
ningen bliva ytterkuverten föremål för 
särskild granskning. För härvid företag
na kassalioner lämnas ingående redogö
relse i röstsammanräkningsprotokollet, 
varför möjlighet föreligger att statistiskt 
fastställa, i vilken utsträckning under
låtenhet förelegat att vid röstmottagning 
tillse, att gällande bestämmelser blivit 
iakttagna. En utförligare redogörelse för 
anledningarna till kassation av såväl 
brutna som obrutna valkuvert lämnas i 
ett följande kapitel. 

En sammanfattande översikt av post
röstningsförfarandet vid det senaste va
let lämnas upptill på nästa sida i en 
tablå, som även innehåller jämförelsetal 
för 1948 års val. 

Vid 1952 års val uppgick antalet an
sökningar om röstlängdsutdrag till 
129 569. Detta betyder dock icke, att så 
många personer ha ansökt om utdrag, 
ty det torde icke vara ovanligt, att per
soner, som fått sina ansökningar avslag
na, ansökt på nytt. Endast 3,2 % av an
sökningarna beviljades icke. Antalet ut
färdade röstlängdsutdrag uppgick till 
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125 437 mot 140 665 år 1948 och 81928 
år 1944. Härav framgår, att poströst
ningsförfarandet icke kom till använd
ning i lika hög grad som år 1948. Då an
talet personer, som före eller på valda
gen röstade inför röstmottagare, uppgick 
till 105 572, kommo 84,2 % av utdragen 
till användning. Röstlängdsutdragen ut
nyttjades sålunda i nästan lika stor ut
sträckning vid det senaste valet som vid 
1948 års val, då motsvarande andel ut
gjorde 84,6 %. Många av de personer, 
som icke utnyttjade sina utdrag, torde 
likväl ha deltagit i valet genom att rösta 
i det egna valdistriktet på vanligt sätt. 

Uppgift om hela antalet utfärdade 
röstlängdsutdrag har valkretsvis medde

lats av länsstyrelserna. Uppgift om för
delning på kön föreligger dock icke. Så
som inledningsvis blivit omnämnt, har 
statistiska centralbyrån härutöver inför
skaffat de i 71 § vallagen omförmälila för
teckningarna över ansökningar om röst
längdsutdrag från samtliga valdistrikt. 

I tab. X lämnas en översikt över an
talet utfärdade röstlängdsutdrag och an
talet röstande inför röstmottagare inom 
de olika valkretsarna. Antalet utfärdade 
röstlängdsutdrag i förhållande till an
talet röstberättigade var högst inom Mal
mö m. fl. städers valkrets eller 3,6 % 
och lägst inom Göteborgs och Bohus läns 
landstingsområde (1,9 %). På landsbyg
den uppgick antalet utfärdade röst-
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längdsutdrag till 50 173 och i städerna 
till 75 264, vilket motsvarar 2,0 resp. 3,2 
% av antalet röstberättigade. Motsvaran
de antal vid 1948 års val utgjorde 61 106 
(2,4 %) på landsbygden och 79 559 
(3,7 %) i städerna. Ej mindre än 975 

ansökningar om röstlängdsutdrag avslo-
gos i Stockholms stad. I förhållande till 
hela antalet ansökningar utgjorde detta 
5,5 %, vilket är mer än i någon annan 
valkrets. På landsbygden avslogos 1 077 

ansökningar (2,1 %) och i städerna 
3 055 (4,1 %). Motsvarande relativtal år 
1948 voro 3,3 resp. 4,8 %. Den andel av 
röstlängdsutdragen, som kom till an
vändning, varierade endast obetydligt 
inom de olika valkretsarna. Andelen var 
störst i Kopparbergs län (86,7 %) och 
minst i Gotlands län (81,9 % ) . 

I sammanställningen nedtill på föregå
ende sida ha i förteckningarna upptagna, 
icke beviljade ansökningar fördelats ef-

Tab. N. Antal utfärdade röstlängdsutdrag samt antal röstande på postanstalt, 
beskickning- och konsulat, valkretsvis, år 1952 
Number of permits issued for postal voting and number of voters by post, 
at legations and consulates, by constituency 
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Iter hinder för utfärdande av begärt röst-
längdsutdrag. 

Som framgår av tablån, var det van
ligaste hindret, att ansökningen ej var 
heviltnad eller ej ens undertecknad, och 
därnäst att sökanden ej var upptagen i 
röstlängden för valdistriktet. Sistnämn
da hinder var betydligt vanligare på 
landsbygden än i städerna, vilket bl. a. 
i a n bero därpå, att i städerna utfärdan
det av röstlängdsutdrag var i större ut
sträckning koncentrerat till gemensam 
lokal för flera valdistrikt. 

Tab. N innehåller även uppgifter angå
ende antalet röstande på beskickning 
och konsulat. Dessa uppgifter ha sam
manställts från den förteckning, som 
överståthållarämbetet fört över ytterku-
vert inkomna från utrikes ort. På be
skickning eller konsulat avlämnades 
inalles 2 251 röster eller 2,1 % av samt
liga inför röstmottagare avgivna röster. 
Av dessa kommo emellertid över hälften 
eller 1 202 på Stockholms stads valkrets. 

I nedanstående sammanställning ha de 
röstande på beskickning och konsulat 
fördelats efter orten för röstningen: 

Sammanlagt röstade 2 251 personer på 
98 oidka utrikes orter. Härav röstade 
1 777 personer på 56 europeiska orter och 
474 personer på 42 utomeuropeiska or
ter. I såväl de europeiska som de utom
europeiska orterna tillhörde mer än hälf
ten av väljarna Stockholms stads valkrets 
(52 resp. 60 %). I Storbritannien rös
tade 278 personer på beskickning och 
konsulat, i Italien 266, i Frankrike 255 
och i U. S. A. 233 personer. 

Tab. N innehåller slutligen även upp
gifter angående antalet röstande på sjuk-
vårdsanslalter. Dessa uppgifter ha erhål
lits från de förteckningar, som varje 
postanstalt fört över väljarna och som 
sedermera insänts till generalpoststyrel
sen. 

Den vid 1948 års val införda möjlig
heten för den som inom riket vårdas 
på sjukvårdsanstalt, vid vilken postan
stalt (fast eller tillfällig) finnes inrättad, 
att där avlämna valsedel på valdagen, ha
de vid 1952 års val begagnats av 5 327 
personer, fördelade på 144 sådana an-
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stalter, vilket motsvarar 5,0 % av samt
liga röstande inför röstmottagare. Bland 
de olika sjukvårdsanstalterna uppvisade 
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg det 
högsta antalet röstande eller 253. Där
näst kommo Malmö allmänna sjukhus 
med 231 och Karolinska sjukhuset med 
229 väljare. Den lägsta siffran, endast 
5 avgivna röster, hade länslasarettet i 
Norrtälje. Hur många av de avgivna 
rösterna, som härrörde från personer 
bosatta på den ort, där sjukvårdsanstal
ten är belägen, har ej framgått av det 
undersökta materialet utom beträffande 
Stockholms och Göteborgs städer, som 
ju bilda egna valkretsar. Av de från 
sjukvårdsanstalter till Stockholms stad 
inkomna 1080 ytterkuverten härrörde 
742 (68,7 %) från inom staden bosatta 
väljare. För Göteborg voro motsvarande 
siffror resp. 491 och 376 (76,6 % ) . De 
valsedlar, som avlämnats på sjukvårds-
anstalter, torde emellertid ej alltid här
röra från där vårdade patienter, då en
ligt uppgifter på ytterkuverten även lä
kare och annan sjukvårdspersonal och i 
vissa fall troligen tillfälliga besökare från 
annan ort begagnat sig av möjligheten 
att avlämna sina röster där. Enligt upp
gifter, sorn medicinalstyrelsen införskaf
fat åt inrikesdepartementet, utgjorde an
talet röstande patienter vid samtliga ifrå
gavarande anstalter 4 629 vid valet den 
21 september 1952. Då enligt de till ge
neralpoststyrelsen inkomna förteckning
arna totalantalet röstande vid septem
bervalet utgjorde 5 349, skulle sålunda 
patienternas andel av väljarna uppgå till 
86,5 %. Vid tidpunkten för valet vårda
des på de ifrågavarande sjukvårdsanstal
terna 29136 svenska undersåtar, som 
uppnått rösträttsåldern (födda 1930 och 
tidigare), varför endast 15,9 % av patien
terna begagnade sig av möjligheten att 
rösla på sjukhusens postanstalter. 

Uppgifter om antalet på varje sjuk
vårdsanstalt avgivna röster och hur 
dessa fördela sig på de olika valkretsar
na, föreligga hos statistiska centralbyrån 
i manuskripttabeller. 

Beträffande röstning före valdagen ha 
uppgifter kunnat erhållas från ytterku
verten genom de av röstmottagarna åsat-
ta datumstämplarna. I nedanstående 
tablå ha samtliga före valdagen avgivna 
ytterkuvert fördelats efter hinder för 
röstning på valdagen: 

Av tablån framgår, att vid det senaste 
valet vistelse utom riket och militär
tjänst voro de vanligaste anledningarna 
till röstning före valdagen (60,0 resp. 
26,2 %). Antalet personer, som av dessa 
båda anledningar röstade före valdagen, 
har kraftigt ökats sedan år 1948. Av 
stadsbefolkningen röstade 9 285 före val
dagen, varav 6 380 på grund av vistelse 
utom riket och 1 802 på grund av mi
litärtjänst. För landsbygden voro mot
svarande siffror resp. 3 188, 1 104 och 
1 466. 

Röstlängdsutdrag kan begäras, så snart 
röstlängden föreligger justerad, d. v. s. 
ungefär en och en halv månad före val
dagen. Emellertid ha utdrag, vilka ut
färdats lång tid före valdagen, ej kom
mit till användning i samma omfattning 

34 



som utdrag, vilka utfärdats vid en tid
punkt närmare valdagen. Detta framgår 
av en bearbetning av samtliga ytter-
kuvert och förteckningar över röst
längdsutdrag, varvid de i varje förteck
ning upptagna, utfärdade utdragen först 
fördelats efter dagen för utfärdandet. 
De vid valet avgivna ytterkuverten ha 
därefter fördelats på enahanda sätt med 
ledning av på varje utdrag tecknat da
tum för dess utfärdande. Här nedan 
lämnas en sammanställning av antalet 
under olika perioder före valdagen ut
färdade röstlängdsutdrag och hur stort 
antal därav, som utnyttjats för röstning.1 

De anförda siffrorna giva vid handen 
att över hälften av samtliga röstlängds

utdrag utfärdats under veckan närmast 
före valet, varvid andra och tredje da
gen före valdagen uppvisa största anta
let utfärdade utdrag, per dag räknat. 
E'et framgår även, att procentuella an
talet vid valet utnyttjade utdrag i all
mänhet ökas, ju närmare valdagen tid
punkten för utdragens utfärdande lig
ger. Dagarna närmast före valdagen upp
visa dock sjunkande frekvens. Att utfär
dat röstlängdsutdrag icke kommit till 
användning kan innebära, att vederbö
rande underlåtit att rösta, men kan även 
bero på ändrade dispositioner, varige
nom väljaren blivit i tillfälle att valda
gen rösta i det valdistrikt, som han till
hör. 

År 1952 utfärdades en betydligt större 
andel av röstlängdsutdragen relativt lång 
tid före valet än år 1948. Detta förhål
lande torde i stor utsträckning bero på 
att flera väljare röstade före valdagen 
vid det senaste valet på grund av vistelse 
utom riket eller militärtjänst. 

Det på ytterkuvertet tecknade röst
längdsutdraget innehåller även uppgift 
om födelseår. I nedanstående tablå läm
nas en genom sortering av ytterkuverten 
erhållen fördelning av röstande inför 
röstmottagare efter födelseår och kön. 

Bland personer födda 1900 och tidi-

1 Siffrorna för utnyttjade röstlängdsutdrag äro något för laga, enär däri icke ingå vid röstsamman-
räkningen kasserade ytterkuvert. Vidare saknas i några fall uppgift om datum, då utdraget utfärdades. 
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gare var proportionen kvinnor på 1 000 
män 1 422, medan motsvarande propor
tion för de tio yngsta årskullarna var 
857. 

Valkuvert utan godkänt innehåll 
och överklagade val 

Kasserade valkuvert och valsedlar. Att 
en valsedel kasseras, beror antingen på 
valnämndens oriktiga förfarande eller 
på valmannens eget åtgörande. Anled
ning till kasseringen i förra fallet är, 
att valförrättaren icke iakttagit bestäm
melserna i 61 § vallagen, enligt vilka 
denne har att tillse, att det framläm
nade valkuvertet är tillslutet och försett 
med föreskriven ändamålsbeteckning 
men för övrigt omärkt, eller ock att han 
icke förfarit i enlighet med föreskrifter
na i 68 § vid den förberedande röstför
delningen och valsedlarnas insändande 
till Konungens befallningshavande, van
ligen i så måtto att valsedelsomslagen 
icke vederbörligen förseglats med två 
närvarandes sigill (s. k. masskassering). 

De felaktigheter, som orsaka kassering 
av ett valkuverts innehåll och således 
bero på valmannens eget fel, finnas an
givna i vallagens 79 §. Ogill är enligt 
denna paragraf1 valsedel, 

1. till vilken använts annat än vitt 
papper, 

2. å vilken finnes något kännetecken, 
som uppenbarligen blivit med avsikt där 
anbragt, 

3. vilken saknar partibeteckning eller 
upptager sådan å annat ställe än ovanför 
namnen, 

4. vilken upptager mer än en beteck
ning ovanför namnen, 

5. vilken upptager valkretsbeteckning 
å annat ställe än nedanför namnen, 

1 Enligt bestämmelserna om val till riksdagens 
andra kammare för perioden 1953—1956. 
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6. vilken icke upptager något giltigt 
namn; dock att då samtliga namn skola 
av anledning, som i 80 § andra stycket 
vallagen sägs, anses som obefintliga, val
sedeln likväl skall tillgodoräknas det par
ti, vars partibeteckning den bär. 

Innehåller ett valkuvert två olika ly
dande eller flera än två valsedlar eller 
finnes jämte valsedel annat än sådan 
sedel, ogillas samtliga dessa valsedlar. 
Finnas i ett kuvert två likalydande val
sedlar, räknas däremot den ena såsom 
giltig. 

Utöver här uppräknade kasseringsor-
saker tillkomma de fall, då ett valkuvert 
är tomt eller innehåller något annat än 
valsedel. 

Beträffande personer, som rösta på 
postanstalt i riket eller på svensk be
skickning eller svenskt konsulat i ut
landet, tillkommer såsom ytterligare 
krav, att föreskrivna formaliteter med 
röstlängdsutdrag och ytterkuvert skola 
vara iakttagna. Där vid röstsammanräk
ningen brister konstateras i dylikt av
seende, läggas valkuverten obrutna å si-
do, och väljarna bliva icke avprickade 
i röstlängderna såsom valdeltagare. 

Uppgifter rörande antalet kasserade 
valkuvert och valsedlar vid 1952 års 
andrakammarval meddelas valkretsvis i 
tab. 3. Frånsett ovan nämnda obrutna 
valkuvert från personer, som röstat in
för röstmottagare, uppgick antalet kas
serade valkuvert och valsedlar för valet 
i dess helhet till 18 353. Kassationens 
storlek vid de senare årens andrakam
marval har utgjort: 



Hur kassationen fördelar sig på olika 
orsaker vid 1952 års val framgår av 
ovanstående sammanställning. 

Hela antalet ogillade valkuvert och 
valsedlar uppgick till 18 353 mot 17 026 
år 1948. Kassation på grund av att val
kuvertet innehöll två olika eller fler än 
två valsedlar var den vanligast förekom
mande orsaken. Ej mindre än 27,1 % av 
samtliga ogillade valkuvert och valsed
lar kasserades av denna anledning. Val
kuvert utan innehåll och »märkta» val
sedlar voro därnäst de vanligast före
kommande anledningarna till kassation. 
En jämförelse med 1948 års val visar, att 
antalet valkuvert utan innehåll starkt 
ökats. Även antalet valkuvert innehållan
de två olika eller flera än två valsedlar 
har ökats, medan antalet valsedlar utan 
giltigt namn nedgått. För röstande inför 
röstmottagare har antalet kasserade val-

kuvert och valsedlar minskats betydligt. 
År 1948 var kassationens storlek 3 5662 

men endast 1 591 år 1952. Huvudsakligen 
beror detta på den starka nedgången av 
antalet valsedlar utan giltigt namn. Vid 
1948 års val använde tydligen väljarna i 
stor utsträckning valsedlar från de val
kretsar, inom vilka de befunno sig vid 
röstningstillfället. Vid 1952 års val ned
bringades detta antal på grund av att 
valkretsbeteckning då fick upptagas på 
valsedeln. Valförrättares försummelse i 
fråga om försegling vid insändandet till 
länsstyrelsen vållade större kassation nu 
än vid närmast föregående val. I dylika 
fall sker vanligen masskassering, i det 
att alla godkända valsedlar tillhörande 
ett eller flera partier kasseras, ibland till 
och med samtliga valsedlar från ett val
distrikt. Det senare inträffade i två fall 
vid det senaste valet mot ett år 1948 

2 Korrigerad uppgift. 
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och nio år 1944. Vid 1952 års val kasse
rades sålunda samtliga valsedlar från 
Lönsås valdistrikt i Östergötlands län 
och Fagerhults mellersta valdistrikt i 
Kalmar län. 

Gällande bestämmelser innebära, att 
alla en valsedels namn kunna förklaras 
obefintliga men valsedeln likväl tillgo
doräknas det parti, vars partibeteckning 
den bär. Detta inträffar, när partibeteck
ning är registrerad och kandidatlista an
mälts samt valsedel avgives, som uppta
ger nämnda beteckning men som första 
namn icke något av de på kandidatlis
tan upptagna namnen (80 § 2 st. valla
gen). Om förekomsten av dylika valsed
lar lämna sammanräkningsprotokollen 
fullständiga upplysningar i endast ett få
tal fall. 

Den valkrets, som har det största an

talet kasserade valkuvert och valsedlar, 
är Stockholms stad med 3 210 kassatio-
ner (3 535 år 1948). Närmast följa Mal
mö m. fl. städers valkrets med 1635 
Stockholms län med 1 596 och östergöt-
lands län med 1 389. Av antalet ogillade 
valkuvert och valsedlar i hela riket, från-
räknat de inför röstmottagare avgivna, 
kom flertalet eller 10 428 på städerna och 
6 334 på landsbygden. 

Då det gäller kassering av valsedlar, 
intages en särställning av de valkuvert, 
som avgivits inför röstmottagare och som 
kasserats utan att ha blivit brutna. Här 
sker nämligen ingen anteckning i röst
längden om utövad rösträtt, och veder
börande bliva sålunda, som ovan nämnts, 
icke inräknade bland valdeltagarna. Om 
hithörande fall lämnas nedan närmare 
upplysningar. 

Ogillade ytterkuvert med fördelning på kassationsorsaker 1 

Ytterkuvert, som obrutna förklarats ogilla: 

1 Här ha icke inräknats ytterkuvert, vilka inkommit sedan röstsammanräkningen tagit sin början 
eller av annan anledning ej medtagits i den förteckning, som den röstsammanräknande myndigheten 
fört över ytterkuvert, inkomna från röstmottagare, och därför förklarats ogilla. Deras antal var år 1952 50, 
varav 24 inkommit till postanstalt efter att ha nedlagts i brevlåda. 
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Ytterkuvert, som kasserats på grund av innehållet: 

Av samtliga ogillade ytterkuvert kas
serades sålunda vid det senaste valet 
34,4 % före och 65,6 % efter kuvertens 
öppnande (år 1948 resp. 49,1 % och 50,9 
%). Valkuvert av ej föreskriven beskaf
fenhet var liksom år 1948 den vanligaste 
kasseringsorsaken. Antalet kassationer av 
denna anledning steg kraftigt från 275 
år 1948 till 766 år 1952. 

Kassationsprocenten är i fråga om val
sedlar, som avgivits till röstmottagare, 
avsevärt mycket högre än beträffande 
röster avgivna på annat sätt, i det att 
3 314 (1 723 före och 1 591 efter valku
vertets öppnande) eller 3,1 % av samt
liga ogillades mot endast 0,5 % av i van
lig ordning avgivna röster. Vid 1948 och 
1944 års val var emellertid nämnda kas-
sationsprocent ännu högre eller 4,3 % 
resp. 5,0 %. Beträffande förstnämnda 
valsedlar var kassationen, absolut sett, 
mest omfattande i Stockholms stad och 
därnäst i Göteborgs stad, Norrbottens 
län och Stockholms län.- Minsta antalet 

kassationer förekom i Blekinge och Got
lands lan. 

Uppgifter om antalet kasserade valku
vert och valsedlar inom varje valdistrikt 
finnas tillgängliga i statistiska central
byrån i de av länsstyrelserna insända 
avskrifterna av röstsammanräkningspro-
tokollen. Kassationen av poströster ut
gör dock härvidlag ett undantag, i det 
att densamma icke angives för mindre 
områden än valkretsar. 

Överklagade val. Besvär över de i sep
tember 1952 förrättade valen till andra 
kammaren avgåvos inom två valkretsar, 
nämligen Kristianstads och Jämtlands 
län. I båda fallen biföllos besvären, vari
genom valen upphävdes och nya val 
måste förrättas. Orsaken till upphävan
det för Kristianstads läns valkrets var, 
att vid den definitiva röstsammanräk
ningen avbrott gjorts i förrättningen 
utan att valsedlarna därunder varit in
lagda i förseglade omslag, vilket är före
skrivet i 84 § vallagen. I Jämtlands läns 
valkrets var orsaken dels att vid den de
finitiva röstsammanräkningen avbrott 
gjorts i förrättningen utan att de valku
vert, som uttagits ur de från röstmotta-
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2 Redovisning av kasserade valkuvert och val
sedlar efter kassationsorsak, valkretsvis, förelig
ger i inom statistiska centralbyrån tillgängliga 
manuskripttabeller. 



T a b . O. Jämförelse mellan septembervalets och omvalets valresultat 
i de två valkretsar , där omval ägt rum 

Participation and party affiliation at the two elections for the Second Chamber 
in the constituencies where the first election was not approved 

gare inkomna yt terkuverten, dä runde r 
varit inlagda i förseglade omslag, dels 
att vissa av dem, som deltagit i valför
rät tningen såsom ledamöter av valnämn
derna i Bölåsens, Hällne och Kyrkbyg-
dens valdistrikt, vari t utsedda till leda
möter allenast för tid, som utgått före 
dagen för valet, varför valet i dessa val-
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distr ikt icke försiggått i laga ordning. 
Omvalen förrättades den 14 december 
1952. 

Varken efter 1948 eller 1944 års andra-
kammarval skedde något överklagande. 
Vid flera t idigare tillfällen ha emellertid 
valen överklagats. Som regel ha emeller
tid besvären ogillats eller ej upptagits 



till prövning. Senast något andrakam-
marval upphävdes och nytt val förrät
tades var fir 1920. 

En jämförelse mellan septembervalets 
och omvalets resultat meddelas för de 
ovannämnda båda valkretsarna i tab. O. 
Valdeltagandet vid omvalet var mindre 
i Kristianstads län men i Jämtlands län 
betydligt livligare än vid septembervalet. 
Kommunisterna deltogo ej med egna lis
tor i omvalet. Högern och socialdemo
kraterna ökade sin andel av väljarkåren 
i båda valkretsarna, medan folkpartiet 
minskade sin. Bondeförbundet slutligen 
gick något tillbaka i Kristianstads län 
men avancerade i Jämtlands län, så att 
partiet erövrade ett mandat på folkpar
tiets bekostnad. I övrigt blev partiställ
ningen bland de valda i de båda valkret
sarna oförändrad. 

Uppgifter rörande valresultatet vid 
septembervalet i Kristianstads län och 
Jämtlands län meddelas i slutet av tab. 
4 för varje valdistrikt. 

Partifördelningen och valresultatet 

Samverkan mellan partierna. Parti
beteckningar. Vid andrakammarval för 
perioden 1953—1956 gäller bl. a. enligt 
lagen den 30 maj 1952 (Sv. förf.-saml. 
nr 267/1952), att partibeteckning alltid 
skall finnas på valsedel. För att skydda 
en partibeteckning, som begagnas av 
visst parti, från att obehörigt användas 
av annat parti, infördes år 1935 i val
lagen bestämmelser om registrering av 
partibeteckningar. Enligt i lagen angiv
na regler kan parti hos inrikesdeparte
mentet erhålla registrering av partibe
teckning, varvid dock fordras, att par
tiet har minst 1 000 röstberättigade med
lemmar. Sålunda registrerat parti äger 
anmäla kandidatlista av 5—15 valbara 
personer hos Konungens befallningsha-

vande. Det är dessa anmälda namn, som 
utgöra partibeteckningsskyddet, ty något 
av dessa namn måste stå främst på alla 
valsedlar, som upptaga den av partiet 
inregistrerade beteckningen. 

Den år 1924 införda möjligheten att 
på valsedel angiva särskilda kartell- och 
fraktionsbeteckningar har slopats vid 
andrakammarval för perioden 1953— 
1956 genom lagen av den 30 maj 1952. 
Härigenom ha möjligheterna till valsam
verkan mellan partierna försvårats. Be
hovet av dylik samverkan har emeller
tid reducerats genom den för samma pe
riod ändrade mandatfördelningsmetoden, 
den s. k. jämkade uddatalsmetoden. Av 
dessa anledningar har vid 1952 års val 
endast förekommit ett fall av valsamver
kan, nämligen mellan högern och folk
partiet i Gotlands läns valkrets. Parti
erna använde där den gemensamma väl-
jarbeteckningen »Fram till val» men ha
de olika kandidatlistor. Då endast en 
väljarbeteckning fick användas, kunde 
de båda partierna skiljas åt endast ge
nom namnen på kandidaterna. I tab. 4 
m. fl. tabeller ha valsedlarna med be
teckningen »Fram till val» på detta sätt 
fördelats på högern och folkpartiet. 

Under förutsättning att rösttalen bli
vit desamma även utan samverkan mel
lan partierna, påverkades ej mandatför
delningen i Gotlands län av nyssnämnda 
valsamverkan. En valsamverkan mellan 
högern och folkpartiet under motsva
rande förutsättning vid 1952 års val 
skulle ha medfört mandatvinst för något 
av de båda partierna endast i en valkrets, 
nämligen i Jönköpings län, där folkpar
tiet skulle ha vunnit ett mandat på bon
deförbundets bekostnad. Vid 1948 års 
val förekommo karteller i samtliga val
kretsar utom Göteborgs stad, och dessa 
karteller medförde ej mindre än sju man
datvinster för de samverkande partierna. 
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Trots att fraktionsbeteckningar icke 
fingo utsättas på valsedlarna vid 1952 
års val, synas par t ie rna likväl ha använt 
sig av olika kandidatl is tor i ungefär sam
ma uts t räckning som tidigare. 

Sammanhållningen inom part ierna. 

Den större eller mindre spli t t r ingen in
om par t ierna kommer till synes vid en 
uträkning av de valda representanternas 
rösttal i procent av part ie ts . Uppgifter
na rörande representanternas fördelning 
i detta hänseende äro sammanförda i 
tab. P. Denna åskådliggör tydligt den 
bättre sammanhållningen inom de social
demokrat iska och kommunist iska par
t ierna. Samtliga valda kommunis ter och 
98 av socialdemokraternas 110 riksdags
ledamöter ha sålunda valts med ett röst
tal överstigande 99 % av part iets röst
tal. Motsvarande tal beträffande övriga 
par t ier äro för högern 9 av 31, för bon
deförbundet 7 av 26 och för folkpartiet 
10 av 58. Mindre än 50 % av de avgivna 
rösterna erhöllo 6 av högerns, 8 av bon
deförbundets, 25 av folkpartiets och 2 av 
socialdemokraternas r iksdagsledamöter. 

Uträknas för de fyra senaste valen de 
koefficienter, som för landet i dess hel
het angiva, med vilket rösttal i förhål
lande till part iets rösttal representan
terna inom de olika par t ie rna i genom
snitt blivit valda, lämna dessa tal en 

Socialdemokraterna och kommunis
terna visa en mycket stark sammanhåll
ning kring de officiella listorna. För de 
övriga partierna förekommer liksom vid 
tidigare val uppdelning på sinsemellan 
tävlande väljargrupper. Splittringen inom 
folkpartiet är mera utpräglad än inom 
övriga partier. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. Uppgifter rörande valsedlar
nas fördelning på de politiska partierna 
meddelas i tab. \ för varje valdistrikt och 
valkrets med fördelning på landsbygd 
och städer. Tab. 3 angiver motsvarande 
fördelning valkretsvis både för det se
naste och det näst föregående valet, var
jämte tabellen innehåller relativa tal 
över partifördelningen. 

I nedanstående översikt äro resultaten 
av 1952 års val sammanförda med mot-
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antydan om de förskjutningar, som un
der senare år inträtt i fråga om partisam
manhållningen vid valen. 



Tab. P. De valda riksdagsmännen, partivis, med fördelning efter deras relativa rösttal 
Elected members, by political party, according to their relative number of votes 

svarande för 1948 års andrakammarval 
och 1950 års val till de korporat ioner , 
som utse första kammaren. 

Skillnaden mellan hela antalet röster 
för år 1952 i tablån på föregående sida, 
3 783 707, och antalet valdeltagare, 
3 801 284, beror huvudsakligen på kassa
tion av röster, vid vilkas avlämnande an
teckning om valdeltagande skett i röst
längd, men också i någon mån på fel
aktiga eller ofullständiga instreckningar 
i röst längderna. 

Totalantalet godkända valsedlar har 
sedan 1948 års val minskats med 95 281 
eller med 2,5 %. År 1948 förelåg en ök
ning med icke mindre än 25,7 % och 
å r 1944 en ökning med 7,4 %. Vid de 
kommunala valen år 1950 var antalet 
godkända valsedlar flera än vid 1952 års 
andrakammarval men färre än vid 1948 
års val. ökn ing sedan det närmast före
gående andrakammarvale t uppvisa hö
gern med 13,6 % (—2,1 % år 1948), 
och folkpartiet med 4,8 'U ( + 121,6 % ) . 
Nedgång i rösttalen ha r ägt rum för 
kommunis terna med 32,9 % (—23,1 % ) , 
för bondeförbundet med 15,5 % (+ 11,4 

%) och för socialdemokraterna med 2,6 
% ( + 24,6 % ) . Antalet vänstersocialis
ter i Göteborgs stad har även nedgått nå
got. Jämfört med 1950 års kommunala 
val har högern ökat sitt rösttal med 
16,1 % och folkpartiet sitt med 11,2 r/c, 
medan nedgång föreligger för bondeför
bundet med 13,4 %, kommunisterna med 
12,7 % och socialdemokraterna med 
6,2 %. 

Par t iernas procentuella andelar av väl
jarkåren vid såväl and rakammarvakn 
som de kommunala valen under åren 
1944—1952 ha åskådliggjorts genom dia
grammet på nästa sida. Av diagrammet 
framgår, hur högerns tidigare relativa 
til lbakagång hejdats och övergått till 
f rammarsch. Bondeförbundet utvisar en 
allt mindre andel av väljarkåren under 
den ifrågavarande tidsperioden. Folkpar
tiet har med undantag för år 1950 haft 
enbart valframgångar; särskilt vid 1948 
års andrakammarval var ökningen av an
delen av väljarkåren mycket stark. So
cialdemokraterna utvisa en prakt iskt ta
get oförändrad ställning under samtliga 
de år, som medtagits, men med en något 
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Partiernas procentuella andelar av väljarkåren vid valen åren 1944—1952 
Party affiliation at elections for the Second Chamber of the Riksdag and at local elections 
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lägre relativ röstsiffra år 1946 och en 
något högre år 1950. Kommunisterna 
fortsatte även vid det senaste valet att 
minska i betydelse. 

En annan metod att utröna, vilka par
tier som voro de vinnande resp. förlo
rande vid de senaste valen, är att sätta 
det faktiska rösttalet i förhållande til] 
det tal, som partiet skulle erhållit vid 
lika ökning resp. minskning för alla par
tier, över- eller underskottet uttrycker 
då storleken av förändringen. Därigenom 
att rösträttsbestämmelserna voro desam
ma vid 1950 års kommunala val, kan 
jämförelse även göras med dessa val, var
vid röstsiffrorna för landstingsmannava-
let sammanlagts med röstsiffrorna för 
stadsfullmäktigevalen i de städer, som ej 
deltaga i landsting. Följande över- och 
underskottstal erhållas (%): 

(de s. k. poströsterna) uteslutas från 
röstsiffrorna, enär deras partifördelning 
ej är känd för landsbygd och städer åt
skilda. Röstfördelningen vid de båda va
len, såväl absolut som relativt taget, 
framgår av nedanstående sammanställ
ning, varvid dock torde böra särskilt 
framhållas, att jämkning mellan lands
bygdens och städernas röstsiffror vid 
1948 års val i detta sammanhang verk
ställts med hänsyn till under tiden 31/12 
1948—1/1 1952 genomförda administra
tiva regleringar.1 

I städerna har antalet röster ökats 
med 11 905 eller 0,7 %, medan landsbyg
den uppvisar en minskning med 95 490 
eller 4,9 %. 

Högern är det enda parti, som haft 
röstökning på landsbygden, men i stä
derna ha både högern och folkpartiet re
gistrerat ökning. Högern och folkpartiet 
ha båda ökat sin andel av väljarkåren 
såväl på landsbygden som i städerna, 
medan andelen har sjunkit för bondeför
bundet och kommunisterna. Socialdemo
kraterna slutligen ökade något sin andel 
av rösterna på landsbygden men gingo 
tillbaka i städerna. 

Uppgifter om partifördelningen och 
dess förändring sedan år 1948 i olika 
slag av kommungrupper på landsbygden 
redovisas i den följande framställningen 
på sid. 49 ff. Där redogöres även för i 
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De erhållna siffrorna bekräfta vad som 
tidigare sagts om partiernas utveckling 
vid de senaste valen. 

Om man vill jämföra röstfördelningen 
på landsbygden och i städerna vid de 
båda senaste andrakammarvalen, måste 
de på postanstalt eller på beskickning el
ler konsulat i utlandet avgivna rösterna 

1 Städerna Nacka, Flen, Oxelösund, Hagfors 
och Säffle ha bildats, varjämte omfattande in
korporeringar med städer ägt rum. 



vad mån förändringen i valdeltagandet 
har påverkat partifördelningen. 

Rörande partifördelningen på lands
bygden och i städerna lämnas utom i 
tab. 4 uppgifter även i relativa tal i tab. 
Q. Sistnämnda tabell bildar jämte tab. 3 
underlaget till den redogörelse rörande 
partiernas utveckling, som lämnas i det 
följande. 

Högerpartiet, som år 1914 var väljar
kårens starkaste parti och sedan 1920 
års val under en längre tid intagit plat
sen som det näst största partiet, kunde 
trots flera kännbara valnederlag behålla 
denna sin ställning ännu vid 1944 års 
val. De nya motgångarna vid 1948 års 
val medförde emellertid, att förutom so
cialdemokraterna även folkpartiet och 
bondeförbundet kunde uppvisa större 
rösttal. Valframgången år 1952 förbätt
rade däremot ställningen, och endast 
socialdemokraterna och folkpartiet fingo 
då flera röster. Högern uppvisade vid 
det senaste valet röstökning i 25 valkret
sar och någon tillbakagång i endast tre, 
nämligen Blekinge län, Göteborgs och 
Bohus läns landstingsområde samt Ska
raborgs län. Den numerärt största ök
ningen vid jämförelse med år 1948 före
ligger för Malmö m. fl. städers valkrets, 
Kristianstads län och Stockholms län. 
Relativt taget är ökningen störst i de bå
da valkretsar, som hade omval — Jämt
lands län (69,5 %) och Kristianstads 
län (42,6 %) — samt i Kopparbergs län 
(37,9 % ) . En ökning av partiets röster 
med mer än 20 % uppvisa ytterligare 
fem valkretsar, nämligen Stockholms län, 
Uppsala län, Jönköpings län, Malmö 
m. fl. städers valkrets samt Värmlands 
län. Den största relativa röststyrkan har 
högern alltjämt liksom år 1948 i Älvs-
borgs läns södra valkrets med 25,0 To 
(22,8 % år 1948) samt i Malmö m. fl. 
städers valkrets och Kalmar läns valkrets 

med resp. 24,4 % och 20,5 % av samt
liga inom respektive valkretsar avgivna 
godkända valsedlar. Den minsta delen 
av väljarkåren mönstrades i Gävleborgs 
län ocb utgjorde 7,6 %; närmast häref
ter kommo Västmanlands och Väster
norrlands län med resp. 8,0 % och 8,2 
%. Högern har erhållit större anslut
ning i städerna än på landsbygden (16,0 
resp. 11,8 % av väljarna). I Göteborgs 
och Rohus läns landstingsområde, Älvs
borgs läns norra valkrets, Älvsborgs läns 
södra valkrets och i Skaraborgs län har 
emellertid partiet liksom vid 1948 års 
val erhållit en större andel av väljarkå
ren på landsbygden än i städerna. 

Bondeförbundet förlorade vid 1940 års 
val mer än en sjättedel av de fyra år ti
digare erhållna rösterna efter att tidi
gare ha haft upprepade valframgångar. 
Partiet gick framåt vid 1944 och 1948 års 
val, men vid 1952 års val drabbades bon
deförbundet ånyo av betydande förlus-
ler. Rösttalet nedgick med nästan en sjät
tedel. Samtliga 27 valkretsar, där par
tiet tidigare framträtt, med undantag av 
Norrbottens län, uppvisade en mer eller 
mindre kraftig röstminskning. Denna 
var, absolut taget, störst i Malmöhus läns 
valkrets, Kalmar län och Skaraborgs län. 
Relativt taget var minskningen — om 
man bortser från stadsvalkretsarna, där 
partiet av naturliga skäl hade en mindre 
framträdande ställning — störst i Stock
holms läns valkrets med 25,4 %. Även i 
Kopparbergs län och Värmlands län fö
relåg en minskning med över 20 rA. Den 
för partiet gynnsammaste valutgången 
inträffade i Norrbottens län (röstökning 
1,0 %) och Älvsborgs läns södra valkrets 
(röstminskning 7,7 % ) . Bondeförbundet 
hade liksom år 1948 sin starkaste ställ
ning i Gotlands län (29,1 %) , Hallands 
län (27,4 %) och Kronobergs län (22,3 
7c). Förutom i stadsvalkretsarna har 
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Tab. Q. De avgivna godkända valsedlarnas partifördelning i relativa tal på 
landsbygden och i städerna, valkretsvis, åren 1952 och 1948 
Party affiliation at the elections for the Second Chamber, by constituency 
Anm. H: höger; B: bondeförbundet; F: folkpartiet; Sd: socialdemokrater; K: kommunister; Ö: övriga. 
— Valsedlar avgivna inför röstmottagare ingå icke här. 
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partiet tämligen obetydlig anslutning i 
bl. a. Stockholms län (5,3 % ) , Örebro 
län (8,7 %) och Norrbottens län (8,7 % ) . 

Folkpartiet, vilket liksom bondeför
bundet hade övervägande motgångar vid 
1940 års val, har sedan dess haft enbart 
valframgångar. Framför allt kunde par
tiet inregistrera en synnerligen kraftig 
röstökning vid 1948 års val. Partiets an
del av valmanskåren, som ökades från 
12,0 % år 1940 till 12,9 <7o år 1944, steg 
sålunda till ej mindre än 22,8 % år 
1948 för att vid det senaste valet stiga 
ytterligare till 24,4 %. Av valkretsarna 
uppvisa 21 röstökning och 7 röstminsk
ning. Absolut taget är ökningen av an
talet röster störst i Göteborgs stad, Stock
holms stad och Östergötlands län. Rela
tivt taget är ökningen störst i Göteborgs 
stad (21,5 %), Hallands län (21,0 %) 
och Västmanlands län (14,2 % ) . Även 
Östergötlands län, Blekinge län, Väster
norrlands län och Norrbottens län upp
visa ökning med mer än 10 %. Den 
största röstminskningen föreligger i de 
båda valkretsar, som hade omval — 
Jämtlands län (24,3 %) och Kristian
stads län (16,0 %) — samt i Värmlands 
län (6,0 %). Partiet har nu sin största 
anslutning i Göteborgs stad med 40,9 % 
av väljarkåren samt därnäst i Stockholms 
stad (36,3 % ) , Göteborgs och Bohus läns 
landstingsområde (31,9 c/o) och Stock
holms län (29,7 %). Den minsta delen 
av väljarkåren förekommer i Norrbot
tens län och utgör 11,9 %; därefter kom
ma Kalmar län och Jämtlands län med 
resp. 13,4 % och 14,3 %. Folkpartiet har 
erhållit särskilt stor anslutning i städer
na, där 29,4 % av väljarna röstat med 
partiet mot endast 19,3 % på landsbyg
den. I Göteborgs och Bohus läns lands
tingsområde samt i Västerbottens län 
har emellertid partiet erhållit en större 

andel av väljarkåren på landsbygden än 
i städerna. 

Det socialdemokratiska partiet upp
nådde år 1917 ställningen som landets 
största, och under efterkrigsåren 1921 
och 1924 Ökade det ansenligt försprång
et framför de andra partierna. Efter en 
relativ tillbakagång vid 1928 års val in
hämtades det förlorade redan år 1932, 
och sedan fortsatte frammarschen vid 
valen åren 1936 och 1940. Vid andrakam-
marvalet år 1944 drabbades emellertid 
partiet av ganska betydande förluster 
och kunde sedan icke öka sin andel av 
väljarkåren vid 1948 och 1952 års val. 
Bet senaste valet medförde minskat röst
tal, men andelen av väljarkåren bibehölls 
och utgjorde 46,1 %. Endast i fem val
kretsar kunde partiet inregistrera röst
ökning, nämligen i Norrbottens län 
(3,9 % ) , Stockholms stad (1,4 % ) , 
Jämtlands län (1,2 % ) , Älvsborgs läns 
norra valkrets (0,6 %) och Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområde (0,2 
% ) . Relativt taget är röstminskningen 
störst i Blekinge län (10,6 % ) , Östergöt
lands län (6,5 %) och Kristianstads län 
(6,1 % ) . Den starkaste ställningen ha 
socialdemokraterna sedan gammalt i 
Svealand samt södra och mellersta Norr
land. Det relativt högsta rösttalet ha de 
i Västmanlands län med 56,1 % av hela 
antalet röster. Göteborgs stad och Got
lands län ha numera det lägsta procent
talet (35,8 % ) , närmast följda av Ska
raborgs län (35,9 % ) . Jämför man parti-
siffrorna för landsbygd och städer, fin
ner man för Uppsala, Värmlands, Väs
ternorrlands, Jämtlands och Norrbot
tens läns valkretsar, att anslutningen är 
starkare på landsbygden än i städerna; 
inom riket som helhet har partiet dock 
fortfarande något större andel av väljar
kåren i städerna (47,8 %) än på lands
bygden (45,2 %). 
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Kommunistiska partiet, som vid 1944 
års val hade stora framgångar, drabba
des vid de båda senaste valen av bety
dande förluster. Sålunda medförde 1952 
års val minskat rösttal i samtliga val
kretsar. Frånsett de län, där omval för
rättades — partiet deltog icke i omvalen 
med egna kandidatlistor — är den rela
tiva röstminskningen mest utpräglad i 
Gotlands län, Älvsborgs läns norra val
krets och Blekinge län med resp. 77,1 
%, 44,3 % och 44,1 %. Minsta föränd
ringen vid jämförelse med valresultatet 
år 1948 uppvisade Norrbottens län och 
Älvsborgs läns södra valkrets, där röst
minskningen inskränkte sig till 18,7 % 
resp. 20,0 %. Kommunistiska partiet har 
sedan gammalt sina fästen främst i Norr
bottens län (17,3 %) och Göteborgs stad 
(11,2 %). Obetydligt till numerären är 
partiet särskilt i Gotlands län och i 
Malmöhus läns valkrets (0,1 % resp. 0,4 
%). Mest utbrett är partiet i städerna, där 
det vid senaste valet omfattade 5,5 % 
av väljarna mot 3,4 % på landsbygden 
(8,1 % resp. 5,0 % år 1948). 

Vänstersocialistiska partiet, som fram
trädde vid såväl 1940 som 1944 och 1948 
års val och då samlade resp. 898, 1 677 
och 2 943 röster, fick vid' senaste valet 
sitt rösttal reducerat till 2 302. Detta be
rodde huvudsakligen på att partiet vid 
1952 års val endast deltog i Göteborgs 
stads valkrets med egen kandidatlista 
mot att ha framträtt i sex valkretsar år 
1948. Partiet blev helt utan representa
tion i riksdagen. 

Medan det vid förra valet förekom i 
tio valkretsar, att ett parti hade absolut 
majoritet, var detta fallet vid det senas
te valet i elva valkretsar; i samtliga fall 
gäller detta socialdemokraterna. 

De till röstmottagare före eller på val
dagen avlämnade godkända valsedlarna 

redovisas i tab. R valkretsvis med för
delning på partier. Det framgår vid jäm
förelse med 1948 års siffror, att nämnda 
förfarande kommit till användning i 
mindre utsträckning inom flertalet av 
de politiska partierna. Liksom år 1948 
hade högern och folkpartiet, relativt ta
get, genomgående flera anhängare bland 
dem som röstade inför röstmottagare än 
bland dem som avlämnade sina röster i 
sedvanlig ordning i vallokalen, medan 
motsatsen i regel var förhållandet inom 
de övriga partierna. Så erhöll t. ex. hö
gern näslan hälften av poströsterna i 
Malmö m. fl. städers valkrets. 

Valdeltagande och partifördelning in
om kommungrupper. Vid tidigare val 
har vanligen valdeltagandet och partiför
delningen undersökts i olika grupper av 
kommuner. Utgångspunkten vid denna 
gruppering av kommunerna har varit be
folkningens yrkesfördelning. Då de olika 
kommungrupperna vid tidigare under
sökningar visat utpräglade olikheter in
bördes i fråga om såväl röstfrekvens som 
avgivna rösters fördelning på partier, 
har det ansetts vara av intresse att ana
lysera även 1952 års valresultat med 
hjälp av en indelning i kommungrupper. 

I urvalsundersökningen vid 1952 års 
valstatistik omfattar det bearbetade ma
terialet endast i undantagsfall hela val
distrikt på grund av urvalsmetoden. Par
tifördelningen är emellertid okänd för 
mindre enheter än valdistrikt, varför ur
valsundersökningen icke kunnat läggas 
till grund för ett studium av partiför
delningen inom olika kommungrupper. 
Ej heller har urvalsundersökningen kun
nat användas för att undersöka i vad 
mån förändringen i valdeltagandet mel
lan åren 1948 och 1952 påverkat parti-
fördelningen. Dessa undersökningar ha 
därför utförts på totalmaterialet, varvid 

49 



Tab. R. Inför röstmottagare vid 1952 års andrakammarval avgivna godkända valsedlar 
(s. k. poströster) inom olika valkretsar med relativ fördelning på partier 
Party affiliation among persons using the postal voting procedure 

dock en begränsning skett till landsbyg
den. Då de nuvarande kommunerna i 
al lmänhet ansågos vara för stora och 
heterogena för i frågavarande undersök
ningar, ha i stället de förutvarande kom
munerna enligt 1948 års indelning valts 
till enhet. För år 1952 ha sammanställ ts 
de valdistrikt, som motsvara var och en 
av dessa kommuner . I undantagsfall har 
som enhet fått väljas två, t re eller t. o. 
m. fyra förutvarande kommuner , för att 
överensstämmelse skulle ernås mellan 
åren 1948 och 1952. Detta beror som re

gel på att hela området utgjort endast 
ett valdistr ikt år 1952. Ett par mindre 
områden ha icke medtagits i undersök
ningarna. 1 För var och en av de sålun
da erhållna kommunenheterna har se
dan ut räknats jordbruks- och industr ibe
folkningens relativa andel, vilket skett 
med ledning av befolkningens yrkesför
delning enligt 1945 års folkräkning. Slut-
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1 Områdena motsvara Vaksala och Vårfrukyrka 
valdistrikt i Uppsala lan enligt 1952 åra omfattning. 
Ar 1948 omfattade valdistrikten även stora om
råden, som sedermera inkorporerades med Uppsala 
resp. Enköpings stad. 



ligen ha kommunerna sammanförts i 
kommungrupper. Avgränsningen mellan 
dessa framgår av nedanstående tablå: 

Av det sammanlagda antalet kommun
enheter, 2 278, omfattar grupp 1 endast 
75, medan grupperna 2—5 omfatta resp. 
365, 625, 505 och 708. Kommunerna i 
grupp 1 äro emellertid som regel jämfö
relsevis stora, och år 1952 hörde 8,7 % 
av de röstberättigade till denna grupp. 

För varje kommun ha beträffande de 
båda senaste valen sammanställts upp
gifter om antalet röstberättigade och an
talet valdeltagare samt de godkända val
sedlarnas fördelning på partier. I dessa 
röstsiffror har det icke varit möjligt att 
inräkna de s. k. poströsterna, då dessas 
partifördelning icke är känd för mindre 
enheter än valkretsar. 

I regionalt avseende ha uppgifter sam
manställts för särskilda riksområden. 
Förutom Stockholms stad, som bildar 
eget riksområde, finnas sex dylika, näm
ligen Mälarlänen (omfattande Stock
holms, Uppsala, Södermanlands, Örebro 
och Västmanlands län), östra Götaland 
(omfattande Östergötlands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), 

Skåne, Halland och Blekinge (omfattande 
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och 
Hallands län), Bohuslän och Vanerlänen 
(omfattande Göteborgs och Bohus, Älvs-
borgs, Skaraborgs och Värmlands län), 
Dalarna och Nedre Norrland (omfattan
de Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorr
lands och Jämtlands län) samt övre 
Norrland (omfattande Västerbottens och 
Norrbottens län). Uppgifter rörande 
rösträtten, valdeltagandet och partiför
delningen inom kommungrupper medde
las i tab. 6 för varje riksområde både för 
det senaste och det nästföregående and-
rakammarvalet. 

Från år 1948 till år 1952 har antalet 
röstberättigade ökats i kommungrup
perna 1 och 2, d. v. s. i kommuner med 
relativt liten jordbruksbefolkning. I 
övriga grupper har antalet röstberätti
gade minskats. Valdeltagandet är störst 
i kommuner med liten jordbruksbefolk
ning och har minskats ungefär lika myc
ket i alla kommungrupper sedan före
gående andrakammarval. 

Bondeförbundet erhöll, som framgår 
av nedanstående tablå, en betydligt stör
re andel av rösterna i kommuner med 
relativt talrik jordbruksbefolkning än i 
mera industribetonade kommuner. 

Sålunda fick partiet endast 5,4 % av 
rösterna i kommungrupp 1 men 33,7 % i 
grupp 5. Även för högern gäller samma 
förhållande, fastän ej i så utpräglad 
grad. Folkpartiet erhöll ungefär lika stor 
andel av rösterna i samtliga kommun-
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grupper, medan socialdemokraterna och 
kommunisterna vunno störst anslutning 
i kommuner med fåtalig jordbruksbe
folkning. I kommungrupp 1 erhöllo so
cialdemokraterna 65,3 % av rösterna 
men i grupp 5 endast 31,4 %. Motsva
rande andelar för kommunisterna voro 
6,7 % resp. 1,4 %. 

I syfte att giva en klar bild av förskjut
ningarna mellan partierna inom de olika 
kommungrupperna ha talen i tab. 6 lagts 
till grund för vinst- och förlustberäk
ningar. På samma sätt som förut skett 
i fråga om rikssiffrorna ha därvid inom 
varje grupp partiernas vinster och för
luster uträknats med utgångspunkt från 
tal, svarande mot medelröstökningen el
ler -minskningen för gruppen åren 1948 
—1952. Resultaten, uttryckta i överskott 
eller underskott i procent, framläggas i 
ovanstående tablå. 

Talen äro avsedda att uttrycka parti
siffrornas upp- eller nedgång i förhål
lande till den allmänna röstökningen el
ler röstminskningen 1948—1952 inom 
resp. kommungrupper och med bortseen
de från befolkningens ändrade samman
sättning av kommungrupperna på grund 
av omflyttning, dödsfall m. m. I själva 
verket torde väl även ändringar i detta 
hänseende från det ena valåret till det 
andra i någon mån påverka talen, men 
man synes kunna utgå ifrån att infly
tandet därav är av underordnad bety
delse. 
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Såsom framgår av tablån, har högern 
haft ungefär lika stora framgångar i 
samtliga kommungrupper. Även social
demokraterna ha i samtliga kommun
grupper haft framgångar, som dock äro 
ganska obetydliga. I de industribeto-
nade kommunerna har folkpartiet för
bättrat sin ställning rätt kraftigt, men 
i kommuner med talrik jordbruksbefolk
ning har framgången för partiet varit 
ringa eller t. o. m. förbytts i förlust. 
Både bondeförbundet och kommunister
na ha fått vidkännas förluster i samtliga 
kommungrupper. 

I tab. S redovisas partifördelningen i 
kommuner med olika högt valdeltagan
de. Socialdemokraterna ha vunnit den 
största anslutningen i kommuner med 
högt valdeltagande. Sålunda erhöll par
tiet 50,0 % av rösterna i kommuner med 
ett valdeltagande av över 85,0 % men 
endast 38,7 % av rösterna i kommuner, 
i vilka valdeltagandet uppgick till högst 
65,0 %. För bondeförbundet och folk
partiet konstateras en motsatt tendens. 

För att studera i vad mån det föränd
rade valdeltagandet mellan år 1948 och 
år 1952 har påverkat partifördelningen 
ha kommunerna fördelats på ett antal 
grupper efter förändringen i valdelta
gandets storlek. Såväl 1948 års som 1952 
års partifördelning har sedan uträknats 
för de olika grupperna. De erhållna talen 
ha på förut angivet sätt lagts till grund 
för vinst- och förlustberäkningar för par-



Tab. S. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid valen t i l l 
andra kammaren år 1952 i kommuner med olika högt valdeltagande 

Party affiliation at the elections for the Second Chamber in groups 
of rural districts, by number of votes in percent 

t ierna. Resultaten redovisas i tablån ne
derst på denna sida. 

Såsom framgår av tablån, ha bonde
förbundet, folkpartiet och socialdemo
kraterna fått sin andel av valmanskåren 
förändrad ungefär lika mycket i samt
liga grupper. Däremot h a r högern haft 
de största vinsterna i kommuner med i 
förhållande till 1948 års val lågt valdel
tagande, medan kommunisterna där till
fogats de största förlusterna. 

De valda riksdagsledamöternas part i
ställning. Uppgifter rörande de valda 
r iksdagsledamöterna meddelas dels i 
tab. 3, dels i tab, 5. I den senare tabel
len lämnas en detaljerad redogörelse 
rö rande namn, yrke, par t i och rösttal 
m. m. 

Ur part i fördelningssynpunkt utföll 
1952 års andrakammarval så, att högern 
erhöll 31, bondeförbundet 26, folkpartiet 
58, socialdemokraterna 110 och kommu
nisterna 5 mandat. Motsvarande resultat 
vid de närmast föregående andrakam-
marvalen återgivas i nedanstående tablå. 

Tablåns sista kolumn återger de för
skjutningar i par t iernas representation, 
som 1952 års andrakammarval medförde 
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Tab. T. Part iernas representation samt förändringarna däri genom valen å r 1952 
i förhållande t i l l 1948 års val, valkretsvis och efter landsdelar 
Party affiliation among the members elected at the elections for the 
Second Chamber, by constituency 

i jämförelse med partistäl lningen efter 
1948 års val. 

Olikheten mellan Svealands, Götalands 
och Norr lands landsbygd med avseende 
på röstfördelningen avspeglas i mandat
fördelningen, sådan den i tab. T angi

vits för de tre huvuddelarna av riket. 
Bondeförbundet och högern ha erhållit 
sina flesta mandat i Götaland. Socialde
mokraterna äro proport ionsvis starkast i 
Norrland, där de besatt mer än halva an
talet platser. Folkpartiet har sina bästa 
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valkretsar i Svealand och Götaland och 
intar en stark position i landets två störs
ta städer. Kommunisterna ha förlorat en 
plats i var och en av rikets huvuddelar, 
medan socialdemokraterna ha förlorat 
en plats i Götaland och en i Norrland. 
Bondeförbundet har förlorat tre platser 
i Svealand och två i Götaland men vun
nit en i Norrland, och folkpartiet har 
vunnit en plats i Götaland och en i Svea
land men förlorat en i Norrland. Högern 
har genomgående inregistrerat vinster. 

Av de valda äro tjugoåtta kvinnor, 
fyra tillhörande högern, åtta folkpartiet, 
femton socialdemokraterna och en kom
munisterna. År 1948 var antalet kvinnor 
bland de valda endast tjugotvå, av vil
ka två tillhörde högern, sju folkpartiet 
och tretton socialdemokraterna. 

Belysande för partiernas tävlan äro 
uppgifterna i de sista kolumnerna av 
tab. T. De visa, vilket rösttillskott som 
minst hade erfordrats för att den sista 
platsen i varje valkrets skulle ha eröv
rats av ett annat parti än det, som be
satte den. Lägst äro talen för Kalmar län 
och Jämtlands län; endast 317 röster yt
terligare skulle ha givit socialdemokra
terna sista platsen i Kalmar län på be
kostnad av bondeförbundet, medan för 
Jämtlands län på motsvarande sätt gäl
ler, att 323 röster ytterligare skulle ha 
givit folkpartiet sista platsen på bekost
nad av bondeförbundet. Anmärknings
värt är, att bondeförbundet har besatt 
sista platsen i icke mindre än tio valkret
sar och att folkpartiet har besatt sista 
platsen i endast tre valkretsar. 

En jämförelse mellan partiernas ande
lar av väljarkåren och storleken av deras 
representation i kammaren har gjorts 
här nedan. 

Jämförelsen visar samma karakteris
tiska drag som tidigare, nämligen att de 
större partierna vanligen äro överrepre
senterade och de mindre underrepresen-
terade. 

Det mest rättvisa resultatet skulle upp
enbarligen har ernåtts, om hela riket ut
gjort en valkrets och platserna sålunda 
fördelats proportionellt mellan partier
na efter rikssiffrorna. En sådan tänkt för
delning avseende vart och ett av de fem 
senaste valen har i nedanstående tablå 
jämförts med den, som crhålles med val
kretsarna bibehållna, men bortsett från 
inverkan av valkarteller. Talen uttrycka 
vinster och förluster pä grund av val
kretsindelningen : 

Det låga antalet avvikelser år 1952 be
ror på att då tillämpades den s. k. jäm
kade uddatalsmetoden vid mandatfördel
ningen i stället för D'Hondts regel, som 
tidigare använts. En jämförelse mellan 
riksresultaten för de båda mandatfördel
ningssystemen vid 1952 års andrakam-
marval visar, att även den n)-a fördel
ningsregeln gynnar de större partierna, 
dock ej lika mycket som enligt D'Hondts 
regel. Sålunda äro t. ex. socialdemokra
terna överrepresenterade med endast fy
ra platser enligt den jämkade uddatals
metoden men skulle ha varit överrepre
senterade med ej mindre än fjorton plat
ser, om D'Hondts regel använts och ingen 
valsamverkan förekommit. Den nya för
delningsregeln har framför allt gynnat 
bondeförbundet. I följande sammanställ
ning redovisas även hur mandatfördel-
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ningen skulle ha blivit, om den tidigare 
valmetoden använts och om högern och 
folkpartiet därvid hade samverkat i val
kartell. Härvid har antagits, att partier
nas rösttal ej ha ändrats på grund av 
kartellen. (Siffrorna inom parentes ange 
avvikelser från en fullt proportionell för
delning.) 

Av de påvisade orsakerna till platsför
delningens ojämnhet måste följa, att an
talet väljare, som står bakom varje repre-

Kommunisterna behövde sålunda mer 
än dubbelt så många röster för vart och 
ett av sina mandat som bondeförbundet, 
folkpartiet och socialdemokraterna. 

Andra kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1953 

Till grund för den följande framställ
ningen rörande andra kammarens sam
mansättning ligga dels uppgifterna i tab. 
5, dels den förteckning över ledamö
terna, som offentliggöres genom kam
marens kansli. 

Rörande partiställningen hänvisas till 
närmast föregående kapitel. Med avse
ende på personomsättningen på grund 
av valen finner man, att av kammarens 
230 ledamöter 183 blivit omedelbart om
valda (80 % ) , medan återstoden nyvalts. 

Omsättningen har varit något mindre 
vid det senaste valet än vid det närmast 
föregående. Av de 47 nyvalda hade inal
les nio förut innehaft mandat i riksdagen. 
Bland de valda funnos fyra som tidigare 
även tillhört första kammaren. Ställning
en i dessa avseenden inom de olika par
tierna redovisas här nedan, varvid hän
syn tagits till de mellan valen och riks
dagarnas början förrättade nya röstsam
manräkningarna: 
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Tab. U. Andra kammarens ledamöter, fördelade efter antalet bevistade riksdagar 
Members of the Second Chamber, by number of sessions attended 

Som var at t vänta, h a r omvalsfrekven
sen varit hög för de förlorande part ier
na. De högsta frekvenstalen uppvisa kom
munisterna och bondeförbundet . 

Med hänsyn till antalet förut bevistade 
riksdagar fördela sig kammarens leda
möter på sätt tab. V visar. Det höga an
talet ledamöter med t. ex. 4, 8 oeh 12 
bevistade r iksdagar avser naturligtvis 
ledamöter, som til lhört kammaren från 
de al lmänna valen åren 1948, 1944 o. s. v. 
Medeltalet bevistade r iksdagar har varit 
9,3 såväl år 1949 som år 1953. Medeltalet 
har stigit kraftigt för kommunis terna 
men relativt obetydligt för folkpartiet. 
För högern, bondeförbundet och social
demokraterna har medeltalet nedgått nå
got. 

Vid fördelning på landsbygd och stä
der efter kammarledamöternas bonings
ort f ramträder en kraftig ökning för stä
derna, såsom följande översikt visar. 

Städerna ha sedan gammalt en större 
representat ion i förhållande till folk
mängden än landsbygden. Städernas 
folkmängd utgjorde vid 1953 års ingång 
48,2 % av rikets, medan de i stad bo
ende andrakammarledamöterna uppgå 
till 55,7 % av samtliga. Flertalet av bon
deförbundets ledamöter äro bosatta på 
landsbygden, medan övriga part ier äro 
starkast representerade i städerna. 
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Tab. V. Yrkesfördelningen bland andra kammarens ledamöter 
Members of the Second Chamber, by occupation 

Tab. X. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter 
Members of the Second Chamber, by age 
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Den i tab. V meddelade yrkesfördel
ningen av andra kammarens ledamöter 
har verkställts efter samma grunder som 
motsvarande fördelning av förstakam-
marledamöterna (se tab. E). Uppgifter 
rörande varje ledamots yrke vid tidpunk
ten för valet lämnas därjämte i tab. 5; 
där yrkesväxling ägt rum mellan valet 
och 1953 års riksdag, har detta iaktta
gits i tabellen. 

Allmän förvaltningstjänst och fria yr
ken bildar den största yrkesgruppen med 
90 ledamöter, och därnäst kommer jord
bruk med binäringar med 66 ledamöter. 
Bland de mest representerade detaljyr
kena märkas hemmansägare, trädgårds
mästare m. fl. med 51 ledamöter, arbetar-
personal inom industri, samfärdsel, han
del m. m. (26) samt tidningsmän och 
skriftställare (19). Av förutvarande stats
råd hade tre och av nuvarande sex plats 
i andra kammaren. 

I 1949 års kammare sutto 22 kvinnor, 
varav 11 voro gifta utan yrkesarbete. År 
1953 hade antalet ökats till 28, varav 16 
voro gifta kvinnor utan särskilt yrke. 

Rörande åldersfördelningen bland and
ra kammarens ledamöter vid början av 

år 1953 lämnas uppgifter i tab. X. An
hopningen i åldersgruppen 50—59 år har 
ökats. Antalet ledamöter i denna ålders
grupp var sålunda 94 vid 1953 års riks
dag men endast 84 år 1949. Folkpartiet 
svarar här för den största ökningen, näm
ligen från 21 till 27 personer. Medel
åldern ställer sig för de olika partierna 
efter de senare årens val som följer: 

Medelåldern för kammarens samtliga 
ledamöter uppgår för år 1953 till 52,4 
år och är, som synes, endast obetydligt 
högre än vid närmast föregående andra-
kammarval. Medelåldern har stigit inom 
samtliga partigrupper utom beträffande 
bondeförbundet och folkpartiet. Folkpar
tiets representanter ha numera den lägsta 
medelåldern, medan den högsta finnes 
hos bondeförbundet. 
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URVALSUNDERSOKNINGEN 

I don följande framställningen lämnas 
en redogörelse för den bearbetning av 
1952 års röstlängder, som utförts i syfte 
att på grundval av ett urval av de i röst
längderna upptagna belysa fördelningen 
av de röstberättigade och röstande på 
olika yrkes-, social-, ålders- och civil-
ståndsgrupper. 

Såsom i inledningen till föreliggande 
berättelse närmare angivits, grunda 
sig de i berättelsen hittills framlagda 
siffrorna rörande rösträtt och valdel
tagande på uppgifter för samtliga val
distrikt i riket. Som statistiskt material 
ha härvid använts enligt fastställt for
mulär avgivna uppgifter för varje val
distrikt om antalet röstberättigade och 
antalet i valet deltagande med fördelning 
på män och kvinnor. Det har således för 
erhållande av ifrågavarande uppgifter 
icke varit nödvändigt att infordra och 
bearbeta röstlängderna. 

Uppgifter för fördelning av de röst
berättigade och de i valet deltagande 
på yrkes-, social-, ålders- och civil-
ståndsgrupper föreligga emellertid en
dast i röstlängderna, varför dessa måste 
läggas till grund för en bearbetning i 
nämnda hänseenden. I tidsbesparande 
syfte och av kostnadsskäl ha liksom år 
1948 röstlängderna bearbetats endast i 
begränsad omfattning. För varje riksom
råde har företagits ett urval omfattande 
ungefär en tiondel (9,96 %) av hela an
talet i röstlängd upptagna personer. Den 
härvid erhållna delmassan har liksom 
år 1948 bearbetats maskinellt. 

Grunderna för urvalsundersökningen. 
Urvalet har gjorts separat för städer och 
landsbygd. Liksom år 1948 ha röst

längder infordrats för samtliga sta
der; i varje sådan röstlängd ha därefter 
de på var tionde sida upptagna perso
nerna uttagits för undersökningen. Ur
valsfraktionen har m. a. o. varit 0,10. 
I fråga om landsbygden har tvåstegs-
urval använts. Inom var och en av ett 
antal grupper av kommuner (enligt den 
före den 1 januari 1952 gällande kom
munindelningen) uttogs först en kom
mun. Röstlängder infordrades för de så 
uttagna kommunerna, varefter inom des
sa kommuner ett urval av personer gjor
des. För landsbygden i dess helhet har 
använts samma urvalsfraktion som för 
städerna. 

För att belysa urvalsundersökningens 
representativitet ha uppgifterna i vidstå-
ende tablå sammanställts. 

De förhållandevis stora differenserna 
i absoluta tal beträffande antalet röst
berättigade torde till stor del bero på 
att personer, som enligt uppgifter i röst
längden avlidit tidigare under året, ofta 
räknats som röstberättigade i primär
materialet för den totala räkningen. Be
träffande antalet i valet deltagande, där 
denna felkälla ej har inverkat, visar 
sig representativiteten vara tillfredsstäl
lande. 

Den maskinella bearbetningen. Bearbet
ningen har omfattat personer, födda år 
1931 eller tidigare. För varje i urvalet 
ingående person ha på hålkort överförts 
uppgifter om födelseår, kön, civilstånd, 
familjeställning, yrkes- och socialgrupp, 
näringsgren, yrkesställning, rösträtt, röst-
rättshinder, valdeltagande och röstning 
inför röstmottagare. 

Vidare ha vissa identifieringsdata in-
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stansats, nämligen riksområde, kommun
grupp, valkrets (landsbygds- och stads
område), kommun, valdistrikt och sida 
i röstlängden. 

Den maskinella bearbetningen har om
fattat framställandet av ett antal s. k. 
råtabeller, vilkas innehåll finnes angivet 
i bilaga till berättelsen. De huvudsak
liga resultaten framläggas i fyra till be
rättelsens tabellavdelning fogade tabel
ler (tab. 7, 8, 9 och 10), varjämte vissa 
därpå grundade sammanställningar med
delas i texten (tab. Y—tab. Å). 

Klassificeringen efter yrke av i röst
längd upptagna personer. För att belysa 
valdeltagandet inom olika yrkes- och so
cialgrupper av befolkningen har verk
ställts en fördelning av de i röstlängden 
upptagna på yrkesgrupper. Yrkesgrup
peringen är något modifierad i jämfö
relse med den som använts vid föregå
ende val. Tidigare ha yrkesgrupperna 
sammanförts till större socialgrupper, 
högre klassen (I), medelklassen (II) och 
arbetarklassen (III). Med hänsyn till ma
terialets beskaffenhet och de svårlösta de-
definitionsfrågor, som uppstå vid en dy

lik gruppering, redovisas icke någon för
delning på socialgrupper i denna berät
telse. Redovisningen av yrkesgrupperna 
i tabellerna har emellertid utförts på så
dant sätt, att en omgruppering kan göras 
efter tidigare tillämpade principer. 

Bearbetningen av yrkesuppgifterna i 
röstlängderna har omfattat klassificering 
efter näringsgren och yrkesställning. 
Med hänsyn till de ofta otillräckliga och 
bristfälliga yrkesuppgifterna i längder
na har fördelningen efter näringsgren 
begränsats till två grupper, nämligen 
jordbruk med binäringar och övriga nä
ringar. Fördelningen efter yrkeställning 
i företagare, tjänstemän och arbetare har 
företagits i enlighet med de klassifice
ringsprinciper, som tillämpas vid folk
räkningarna. 

Till följd av yrkesuppgifternas beskaf
fenhet är klassificeringen efter yrke i 
en del fall osäker. Bland de grupper, 
vilka det vållat särskilda svårigheter att 
utskilja, märkas framför allt hantver
karna. I fråga om dessa har det nämligen 
av yrkesuppgifterna i röstlängderna ej 
alltid framgått, om vederbörande äro 
egna företagare eller anställda. 
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Beträffande de särskilda yrkesgrup
perna kan i övrigt följande nämnas. 

Med hänsyn till svårigheten att i yr-
kesstatistisk mening i vissa fall särskilja 
företagare från företagsledare har grup
pen företagare och företagsledare, ej an
norstädes redovisade icke kunnat renod
las. Detsamma gäller utövarna av fria 
yrken. Gruppen hemmansägare m. fl. 
innefattar även företagare inom träd
gårdsskötsel och pälsdjursuppfödning. 
Gruppen övriga företagare inom jord
bruk med binäringar omfattar bl. a. fis
kare. Till förmän (rättare m. fl.) ha räk
nats befallningsmän, trädgårdsmästare 
vid större gårdar o. d. Gruppen lantbru
kares hemmavarande söner och magar 
m. fl. omfattar endast i jordbruksarbete 
sysselsatta söner och magar till hem
mansägare och arrendatorer. På grund 
av de otillräckliga uppgifterna i röst
längderna har denna grupp blivit för 
liten i urvalet. 

Utövarna av fria yrken ha som i tidi
gare valstatistiska berättelser uppdelats 
på socialgrupperna I och II, och tjänste
män i allmän tjänst ha uppdelats på alla 
tre socialgrupperna. Till tjänstemännen 
i socialgrupp I ha hänförts officerare, 
högskole- och läroverkslärare, präster 
m. fl.; till socialgrupp II ha räknats så
dana tjänstemän som banmästare, loko-
motivförare, underofficerare, lotsar, 
sjukskötare och -sköterskor o. d., medan 
till socialgrupp III sammanförts de flesta 

tjänstemän av lägre grad, såsom kon
duktörer, polismän m. fl. Däremot ha 
brevbärare, stationskarlar, banvakter 
m. fl., som tidigare hänförts till tjänste
män i allmän tjänst tillhörande social
grupp III, i 1952 års redovisning in
räknats i gruppen »övriga arbetare». 
Gruppen högre tjänstemän i enskild 
tjänst omfattar personer i chefsställning, 
såsom kontorschefer och kamrerare, el
ler med högre examen, såsom civilin
genjörer o. d. Grupperna verkmästare 
och förmän i industrien samt kontors-
personal m. fl. omfatta all övrig förvalt
ningspersonal och teknisk personal i en
skild tjänst. 

Familjemedlemmar ha i största möj
liga utsträckning fördelats efter hushålls-
föreståndarens yrke. Härutinnan före
ligga vissa brister till följd av att det 
ej alltid framgår av röstlängderna vilka 
personer som höra till samma hushåll. 

Den genomförda yrkesfördelningen 
möjliggör en fördjupad kännedom om 
valmanskårens sammansättning och röst
rättens utövande inom olika befolknings
lager. 

Fördelningen efter yrkesställning av 
de i urvalet ingående i röstlängd upp
tagna meddelas i nedanstående tablå. 

Röstberättigade. Till komplettering av 
i den allmänna översikten meddelade 
data angående de röstberättigade anfö
ras i det följande några på grundval av 
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Tab. Y. Rösträtten inom olika yrkesgrupper, år 1952 
Right to vote in different occupational groups 
Anm. Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring l/10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. Ten per cent sample survey 
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de absoluta talen i tab. Y framräknade 
uppgifter angående de röstberättigades 
relativa fördelning på yrkesgrupper. Det 
framgår bl. a., att gruppen övriga arbe
tare inom andra näringsgrenar än jord
bruk med binäringar är den till antalet 
mest betydande. Av 1 000 röstberättigade 
män resp. kvinnor tillhöra resp. 403 och 
307 denna grupp. Närmast i betydenhet 
bland männen kommer gruppen hem
mansägare m. fl. (120 per 1 000) och 
bland kvinnorna självständiga yrkeslösu 
inom andra näringsgrenar än jordbruk 
med binäringar (130 per 1 000). 

De icke röstberättigade ha i tab. Y re
dovisats med fördelning på olika yrkes
grupper. Med hänsyn till de små tal, som 
redovisas för de flesta yrkesgrupper 
inom denna kategori, böra de framlagda 
siffrorna användas med stor försiktig
het. 

Valdeltagandet inom olika yrkes
grupper samt efter kön och ålder. Val
deltagandet inom de olika yrkesgrupper
na framgår av tab. Z. Redovisning läm
nas för varje riksområde i tab. 9, där 
emellertid för undvikande av alltför 
långt gående uppdelning vissa yrkes
grupper sammanslagits. 

För såväl män som kvinnor är val
deltagandet mycket lågt bland de själv
ständiga yrkeslösa. De förvärvsarbetande 
inom jordbruk med binäringar uppvisa 

något lägre valdeltagande än de förvärvs
arbetande inom övriga näringar. 

Särskiljas kvinnorna efter familjeställ
ning, finner man den högsta röstfrekven
sen hos de ej förvärvsarbetande gifta 
kvinnorna (84,5 r't ) , vilka till och med 
stå något före samtliga män (81,0 "c), 
och den lägsta hos andra familjemed
lemmar är hustrur (57,5 ','c). 

Kn fördelning efter yrkesställning av 
den förvärvsarbetande befolkningen och 
dennas familjemedlemmar ger vid han
den, att tjänstemännen inom andra nä
ringar än jordbruk med binäringar ge
nomgående visa det livligaste valdelta
gandet, arbetarna inom jordbruk med 
binäringar däremot det lägsta, medan 
företagarna intaga en mellanställning. 
Detta gäller såväl män som var och en 
av de olika grupperna av kvinnor, såsom 
nedanstående sammanställning utvisar 
(valdeltagande i r'r. av röstberättigade). 

Vad valdeltagandet inom de särskilda 
yrkesgrupperna beträffar, äro skiljaktig-
heterna, såsom framgår av tab. Z, ganska 
betydande. Högst stå med över 92 % 
röstfrekvens tjänstemän i allmän tjänst 
tillhörande socialgrupp I, högre tjänste
män i enskild tjänst samt företagare och 
företagsledare, ej annorstädes redovi
sade, vilket gäller såväl män som kvinnor. 
Bland männen uppvisa i övrigt folkskol
lärare samt verkmästare och förmän i 
industrien livligt valdeltagande, medan 
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Tab. Z. Deltagandet i valet inom olika yrkesgrupper, år 1952 
Voters, by occupation 

Anm. Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upp
tagna personer. Ten per cent sample survey 
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sjöfolk ha mycket låga frekvenstal. 
Bland kvinnorna är ordningen mellan 
yrkesgrupperna i allmänhet likartad med 
den, som gäller för de manliga väljarna, 
fastän kvinnornas tal vanligen äro läg
re. Undantag från sistnämnda regel ut
göra kvinnorna inom sjöfolksgrupperna. 
Arbetare i husligt arbete förete särskilt 
lågt valdeltagande. 

Hur valdeltagandet inom större yrkes
grupper varierar med åldern redovisas 
i tab. 8. För flertalet yrkesgrupper sy
nes gälla, såvitt framgår av här förelig
gande siffror, att valdeltagandet håller 
sig relativt oförändrat i mellanåldrarna 
och på en nivå, som något överträffar 
gruppens genomsnittstal. Härutöver må 
framhållas, att valdeltagandet bland be
folkningen inom jordbruk med binä
ringar är lägre än hos den övriga be
folkningen framför allt i de högre ål
dersgrupperna. 

Valdeltagandet inom olika åldersgrup
per. Åldersuppgifterna, som grunda sig 
på röstlängdernas anteckningar om fö
delseår, avse antalet vid valårets ingång 
fyllda åldersår. Födelseåret 1930 svarar 
sålunda mot en ålder av 21 år, födelse
året 1929 mot 22 år o. s. v. En samman
fattning av valdeltagandet inom olika ål
dersgrupper lämnas i tab. Å. Därjämte 
omfattar bearbetningen fördelning efter 
ålder av röstberättigade och i valet del
tagande inom olika civilstånd på lands
bygden och i städerna. I fråga om lands
bygden har en uppdelning skett även 
efter näringsgren. Resultatet härav fram
går av tab. 10. Utöver vad som tidigare 
anförts om röstningsfrekvensens varia
tioner med åldern må här meddelas 
några på ifrågavarande tabeller grun
dade iakttagelser. 

Av en jämförelse mellan siffrorna för 
könen framgår, att männen utom i några 

yngre åldersklasser visa högre valdel
tagande än kvinnorna. I de högre åld
rarna är männens valdeltagande betyd
ligt livligare än kvinnornas. 

Väljarmassans relativa fördelning på 
åldrar kan i stora drag angivas genom 
de s. k. kvartilerna, d. v. s. de tre ålders
streck, som utgöra övre åldersgräns för 
respektive fjärdedelen, hälften och tre 
fjärdedelar av hela antalet väljare. I det
ta avseende föreligger ingen skillnad 
mellan könen, som framgår av följande 
siffror. 

De något högre siffrorna år 1952 bero 
på att valdeltagandet i jämförelse med 
år 1948 sjunkit mera i de yngsta ålders
grupperna än i de äldsta. 

I avseende på fördelningen efter nä
ringsgren på landsbygden iakttages, att 
i de yngsta åldersklasserna valdeltagan
det är något högre inom jordbruk med 
binäringar än inom övriga näringsgre
nar, medan förhållandet är omvänt inom 
de äldre åldersgrupperna. 

Vid en jämförelse mellan siffrorna för 
olika civilstånd framgår, att såväl gifta 
män som gifta kvinnor inom alla ålders
grupper i allmänhet visa ett avsevärt 
högre valdeltagande än de ogifta och 
förut gifta. Skillnaden är minst i de 
yngsta åldersklasserna men ökas kraf
tigt med stigande ålder. Inga större olik
heter förefinnas härutinnan mellan 
landsbygden och städerna. I de högre 
åldrarna förete i allmänhet de ogifta nå-' 
got lägre valdeltagande än de förut gifta. 

Röstande inför röstmottagare förde
lade på yrkesgrupper. Då länsstyrelser-
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Tab. Å. Röstberättigade och i valet deltagande, fördelade efter kön och ålder, år 1952 
Persons entitled to vote and voters, by sex and age 
Anm. Siffrorna grunda sig på et t urval och avse endast omkring l/10 av antalet i röstlängderna 
upptagna personer. Ten per cent sample survey 
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na verkställt inprickning av de poströs
tande i längderna på sätt, som avviker 
från förfarandet vid röstning på valda
gen i det egna valdistriktet, liar det va
rit möjligt att vid bearbetningen av röst
längderna undersöka yrkesfördelningen 
bland de poströstande och därigenom 
belysa omfattningen av röstning inför 
röstmottagare bland olika yrkesgrupper. 

Det visar sig, att tjänstemännen jäm
förelsevis flitigt utnyttjat denna möjlig
het att deltaga i valet. Medan 4,8 % av 
antalet röstberättigade tjänstemän rös
tade inför röstmottagare, var detta för
hållandet med endast 1,2 '/c av arbetar
na. Ännu lägre frekvenstal visade företa
garna inom jordbruk med binäringar 
(0,0 %). 
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TABELLER 



Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1949—1952 
Elections for the First Chamber of the Riksdag 

De valdas namn, yrke och rösttal m. m. 
Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeför
bundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), 
K (kommunistiska partiet) angiva det parti, 
väljarna och de valda representerade vid tiden 
för valet. — * Utmärker, att ledamot blivit om
vald för samma valkrets, ** att ledamot om
valts, ehuru för annan valkrets, I betecknar 
ledamot, som tidigare tillhört första kammaren, 

II ledamot, som antingen vid valtillfället tillhörde 
eller tidigare tillhört andra kammaren. — Med 
rösttalet för den valde avses det antal valsedlar, 
å vilka hans namn, med bortseende från sådana 
namn, som redan erhållit placering, står främst. 
— Yrkesuppgiften hänför sig till tidpunkten för 
valet. 
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TAB. 1 ( f o r t s . ) . VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN 1949—1952 
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Tab. 2. Rösträtten vid andrakammarval, valkretsvis, enligt de år 1952 
upprättade röstlängderna 
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Persons on the voting register at the election for the Second Chamber of 
the Riksdag, by constituency 
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Tab. 3. Avgivna valsedlar och valda riksdagsledamöter vid valen 
till andra kammaren, valkretsvis, åren 1952 och 1948 
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Party affiliation at the election for the Second Chamber of 
the Riksdag, by constituency 

75 



Tab. 4. Rösträtten och valen till andra kammaren, valdistriktsvis, år 1952 
The election for the Second Chamber of the Riksdag, by electoral district 

Anm. Tabellens procenttal angiva antalet i valet del
tagande i % av röstberättigade män och kvinnor. Fre
kvenstal ha icke uträknats, då antalet röstberättigade 
understiger 20; sådana fall ha utmärkts genom a t t i 
stället två punkter blivit insatta i tabellen. — De en
ligt 70 § vallagen avgivna valsedlarna ha icke kunnat 
fördelas i de för valkretsarna meddelade uppgifterna 

rörande de godkända valsedlarnas partifördelning ä 
landsbygden och i städerna. — Den bristande överens
stämmelsen för de särskilda valkretsarna mellan val-
deltagarnas antal enligt denna tabell och summan av 
godkända valsedlar och valkuvert utan godkänt innehåll 
enligt tab . 3 beror på ofullständiga eller felaktiga in-
priekningar i röstlängderna. 

76 



TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 ( f o r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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TAB. 4 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1952 
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Tab. 5. Valen till andra kammaren år 1952 

The election for the Second Chamber of the Riksdag 

Väljarbeteckningar. De valdas namn, yrke och rösttal 
Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbun
det), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), K (kom
munistiska partiet), Vs (vänstersocialister) och Ö 
(övriga) angiva det parti, väljarbeteckningarna och 
de valda representera. — * Utmärker, a t t ledamot 
blivit omvald för samma valkrets, ** a t t ledamot 
omvalts ehuru för annan valkrets, I betecknar leda
mot, som antingen vid valtillfället tillhörde eller 

tidigare tillhört första kammaren, II ledamot, som 
tidigare tillhört andra kammaren. — Med rösttalet 
för den valde avses det antal valsedlar, å vilka 
hans namn med bortseende frän såd ina namn, 
som redan erhållit placering, står främst. — De 
valdas yrke och partiställning hänföra sig till tid
punkten för valet. 
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TAB. 5 ( fo r t s . ) . VALEN TILL ANDRA KAMMAREN 1952 
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TAB. 5 ( f o r t s . ) . VALEN TILL ANDRA KAMMAREN 1952 
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TAB. 5 ( f o r t s . ) . VALEN TILL ANDRA KAMMAREN 1952 
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TAB. 5 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN 1952 
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TAB. 5 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN 1952 
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Tab. 6. Rösträtten, valdeltagandet och partifördelningen inom kommungrupper, riksområdesvis, 
vid valen till andra kammaren åren 1948 och 1952 
Right to vote, participation and party affiliation at the elections for the Second Chamber 
in different groups of rural districts 
Beträffande avgränsningen mellan kommungrupperna hänvisas till tablån överst på sid. 51. 
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TAB. 6 ( f o r t s ) . RÖSTRÄTTEN, VALDELTAGANDET OCH PARTIFÖRDELNINGEN INOM KOMMUNGRUPPER, RIKSOMRÅDESVIS, 

VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1948 OCH 1952 
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Tab. 7. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön, ålder, närings
gren och yrkesställning, vid valen till andra kammaren, år 19521 

1 Siffrorna grunda sig på et t urval och avse endast omkring 1/ 10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. 
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Persons entitled to vote and voters by sex, age, industry and occupational status 
at the elections for the Second Chamber of the Riksdag 
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TAB. 7 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN, ÅLDER, NÄRINGS-
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GREN OCH YRKESSTÄLLNING, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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TAB. 7 (forts . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN, ÅLDER, NÄRINGS-
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GREN OCH YRKESSTÄLLNING, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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Tab. 8. Röstberättigade och i valet deltagande efter ålder inom 
större yrkesgrupper, vid valen till andra kammaren, år 19521 

Persons entitled to vote and voters by age within larger occupational groups 
at the elections for the Second Chamber of the Riksdag 

236 

1 Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. 



TAB. 8 ( for ts . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER ÅLDER INOM 

STÖRRE YRKESGRUPPER, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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TAB. 8 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER ÅLDER INOM 

STÖRRE YRKESGRUPPER, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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TAB. 8 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER ÅLDER INOM 

STÖRRE YRKESGRUPPER, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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Tab. 9. Röstberättigade och i valet deltagande inom större yrkesgrupper, 
riksområdesvis, vid valen till andra kammaren, år 19521 

Persons entitled to vote and voters by occupation at the elections for the 
Second Chamber of the Riksdag 
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1 Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upptagna personer. 



Tab. 9. (forts.). Röstberättigade och i valet deltagande inom större yrkesgrupper, 
riksområdesvis, vid valen till andra kammaren, år 1952 
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Tab. 9. (forts.). Röstberättigade och i valet deltagande inom större yrkesgrupper, 
riksområdesvis, vid valen till andra kammaren, år 1952 
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Tab. 10. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön, ålder och närings
gren inom olika civilståndsgrupper, vid valen till andra kammaren, år 19521 

Persons entitled to vote and voters by sex, age, industry and civil status 
at the elections for the Second Chamber of the Riksdag 

1 Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. 
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TAB. 10 (for ts . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN, ÅLDER OCH 
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NÄRINGSGREN INOM OLIKA CIVILSTÅNDSGRUPPER, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1952 
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Bilaga 

Förteckning 

över vid urvalsundersökningen framställda s. k. råtabeller 

Tab. 1. I röstlängd upptagna personer 
(röstberättigade och icke röstberättiga
de, födda år 1931 eller tidigare) för
delade på socialgrupper. Den förvärvs
arbetande befolkningen och dennas fa
miljemedlemmar inom jordbruk med bi
näringar fördelad efter yrkesställning. 
Valdistriktsvis. 

Tab. 2. Röstberättigade och i valet 
deltagande män och kvinnor inom a) 
särskilda valdistriktsgrupper, b) olika ci
vilståndsgrupper, fördelade på förvärvs
arbetande och självständiga yrkeslösa. 
De förvärvsarbetande fördelade på nä
ringsgrupper (jordbruk med binäring
ar; övriga näringsgrenar) samt efter yr
kesställning. Riksområdesvis. Landsbygd 
och städer. 

Tab. 3. Röstberättigade och i valet del
tagande män och kvinnor inom a) sär
skilda valdistriktsgrupper, b) olika ci
vilståndsgrupper, fördelade på social
grupper. Riksområdesvis. Landsbygd 
och städer. 

Tab. 4. Röstberättigade och i valet del
tagande fördelade efter kön och ålder 
samt på förvärvsarbetande och själv
ständiga yrkeslösa. De förvärvsarbetande 
fördelade på näringsgrupper (jordbruk 
med binäringar; övriga näringsgrenar) 
samt efter yrkesställning. Landsbygd och 
städer. 

Tab. 5. Röstberättigade och i valet del
tagande fördelade efter kön, ålder och 
socialgrupp. Landsbygd och städer. 

Tab. 6. Röstberättigade och i valet del
tagande fördelade efter kön och ålder. 
På landsbygden fördelning på förvärvs
arbetande och självständiga yrkeslösa. 
De förvärvsarbetande fördelade på nä
ringsgrupper (jordbruk med binäring
ar; övriga näringsgrenar) samt efter ci
vilstånd. / städerna fördelning efter ci
vilstånd. 

Tab. 7. Röstberättigade och i valet del
tagande efter kön och ålder med fördel
ning på större yrkesgrupper. 

Tab. 8. Röstberättigade och i valet del
tagande män och kvinnor fördelade på 
yrkesgrupper samt efter civilstånd. 
Landsbygd och städer. 

Tab. 9. Röstberättigade och i valet del
tagande män och kvinnor med fördelning 
på större yrkesgrupper. Riksområdesvis. 

Tab. 10. Icke röstberättigade efter kön 
och civilstånd samt yrkesställning, so
cialgrupp och rösträttshindrets art. 
Landsbygd och städer. 

Tab. 11. Icke röstberättigade efter kön 
med fördelning på större yrkesgrupper. 

Tab. 12. Röstande inför röstmottagare 
inom a) särskilda valdistriktsgrupper, 
b) olika civilståndsgrupper, fördelade 
efter kön samt yrkesställning och social
grupp. Landsbygd och städer. 

Tab. 13. Röstande inför röstmottagare 
fördelade på yrkesgrupper samt efter 
kön. Landsbygd och städer. 
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